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Zdarma Číslo 21 21. listopadu 2013 

Romano Guardini

Citát:

„Chceš-li porozumět 
stromu, podívej se 
do země, v níž leží 
jeho kořeny.“ 

Vážení čtenáři,
na semináři „Zemědělství a prosazo-

vání jeho zájmů v politice ČR“, který se 
konal v Senátu 5. listopadu, veřejně ozná-
mil prezident Agrární komory ČR a senátor 
Jan Veleba svůj záměr předložit novým 
poslancům novelu zákona, která by zavá-
děla povinné členství v Agrární komoře. To 
by se mělo týkat všech subjektů podnika-
jících v zemědělství, potravinářství, lesnic-
tví a rybářství.  Svůj záměr obhajoval 
také tím, že podobně je tomu i v Rakous-
ku nebo Německu. Zemědělci a mnohé 
organizace u nás prý pak začnou uvažo-
vat úplně jinak. Členové budou mít zájem 
dosáhnout na pozice v řídicích orgánech 
komory, představenstvu a dozorčí radě 
a nebudou komoře „okopávat kotníky“.   

Nejprve několik čísel - podle údajů 
Českého statistického úřadu bylo v Čes-
ké republice k 30.9.2010 registrováno 
22.864 zemědělských subjektů (86,5 % 
fyzické osoby, 13,5 % právnické osoby). 
Jádro zemědělské produkce České repub-
liky je koncentrováno v rámci skupiny 
velkých zemědělských podniků. 18.460 
zemědělských subjektů (80,7 %) hospodaří 
na zemědělském majetku do 100 ha, což 
představuje 11,5% podíl na úhrnu země-
dělské půdy, zatímco 4.404 zemědělských 
subjektů (19,3 %) s výměrou větší než 100 
ha hospodaří na 88,5 % zemědělské půdy. 
Z 90 % se jedná o hospodaření na najaté 
půdě. 

Podle usnesení z XXI. sněmu Agrární 
komory, který proběhl v březnu letošního 
roku, měla komora 2.999 členů (z toho 
2.507 zemědělských organizací), kteří 
obhospodařují téměř 2 miliony hekta-
rů zemědělské půdy. V těchto počtech 
se neuvádí členstvo třiceti členských 
svazů, sdružení a unií, kde se členství 
jednotlivých podnikatelů někdy vzájem-
ně překrývá. Že komora hájí především 
zájmy velkých zemědělských podnikatelů, 
je nasnadě. Celková výměra zemědělské-
ho půdního fondu ČR k 1. 1. 2012 činila 
podle údajů ministerstva 4 230 tis. ha.

Úvodník

pokračování na str. 2.

Zavedení povinného členství v Agrární 
komoře je již jakýmsi „evergrýnem“. V pů-
vodním návrhu zákona o Hospodářské 
a Agrární komoře z r. 1992 bylo členství 
povinné, tato povinnost však byla nove-
lizací zákona po několika měsících jeho 
platnosti zrušena. Ani další pokus v roce 
2004 se nesetkal s úspěchem. 

České zemědělství je charakteristic-
ké velkou roztříštěností vlastnictví půdy 
podobně jako české lesnictví. Chápu, že je 
mnohdy složité najít společnou řeč všech 
zainteresovaných subjektů a situaci zpře-
hlednit. Jako jednatel obchodní společ-
nosti, která spravuje městské lesy a tudíž 
je také vedena v evidenci zemědělských 
podnikatelů, se zavedením povinného 
členství i pro lesnické subjekty zásadně 
nesouhlasím. S členstvím v Agrární komo-
ře mám i osobní zkušenost jako předseda 
SVOL. Od vstupu Sdružení vlastníků obec-
ních lesů do Agrární komory v roce 1994 
jsme si slibovali lepší prosazování zájmů 
našich členů pod střechou velké a známěj-
ší organizace – zájmové svazy byly a jsou 
do komory začleněny jako společenstva. 
Naše očekávání však nebyla naplně-
na. Zájem komory se orientoval takřka 
výhradně na zemědělská témata, řešení 
problémů majitelů - podnikatelů v lesnictví 
nikoho příliš nezajímalo, zato však postup-
ně narůstala výše členských příspěvků 
odváděných do komory. V roce 1998 by 
už pohltily takřka 60 % celkové výše vybra-
ných členských příspěvků SVOL, z nichž 
sdružení primárně financovalo veškerou 
činnost, a také proto jsme z organizace 
vystoupili. Nevím, kolik lesnických podni-
katelů je v současné době přímým členem 
komory, ale co se týká společenstev, je 
zde zařazeno pouze Společenstvo stát-
ních podniků spravujících lesy ve vlastnic-
tví státu. Poněkud zvláštní, nemyslíte? 

Samotný termín „lesnický podnika-
tel“ v lesnických kruzích evokuje způsob 
hospodaření ve státních lesích podnikateli 
ve jménu Dřevěné knihy, který SVOL prin-
cipielně nepovažuje za správný. Možná teď 
generuje státnímu podniky zisky, ale jen 
za cenu ztráty zaměstnanosti na venkově 
a nedostupnosti dřevní hmoty pro menší 
regionální odběratele. Čí zájmy bude vlast-
ně Agrární komora zastupovat? Zájmy 
lesnických podnikatelů, kterým vyhovuje 
současný model hospodaření u státních 
lesů, nebo zájmy lesnických podnikatelů, pokračování na str. 2.

které si založily ke správě svého majetku 
obce nebo soukromí majitelé lesů? 

Argumentaci Rakouskem, kde jsou 
téměř tři čtvrtiny lesů soukromé a jsou 
obhospodařovány soukromými vlastní-
ky, nepovažuji za zdařilou. Postavení 
zemědělství a lesnictví je v Rakousku na 
všech úrovních, ministerstvem počínaje, 
mnohem vyváženější než u nás, odborná 
správa lesů funguje jinak. Nemají zde např. 
institut odborného lesního hospodáře v le-
sích do 50 ha placeného státem. Pokud 
vlastníci lesů o rozloze minimálně 500 
ha tvoří tzv. hospodářskou jednotku, mají 
povinnost zaměstnávat lesního zaměst-
nance s příslušnou kvalifikací (do 1800 
ha lesníka, nad 1800 ha lesního inženýra 
s vysokoškolským vzděláním). Ano, maji-
tel lesa musí být ze zákona členem Země-
dělské komory, ale její odbornou složkou 
je Sdružení vlastníků lesů. 

O motivech k uzákonění povinného 
členství v Agrární komoře ČR bych nerad 
spekuloval, mohou za nimi stát dobré 
úmysly stejně jako pokus vázat na člen-
ství např. dotace, nebo získat větší vliv 
a finanční prostředky. Pokud jsou úmysly 
kalé, nemůže zákon vzniknout bez diskuse 
s dotčenými stranami.

Ing. František Kučera
předseda SVOL

Ne konceptu 
divoké přírody

Setkání vlastníků 
nestátních lesů 
tří zemí střední 
Evropy

 Ilustrační foto: Martin Růžek

30. října se uskutečnila schůzka 
pracovní skupiny Konfederace evropských 
vlastníků lesů (CEPF). Jednání se soustře-
dilo hlavně na následující problematiky, 
jimiž se naše partnerská organizace v Bru-
selu zabývá: aktuální vývoj nové Lesnické 
strategie EU, příprava „Řídicího dokumen-
tu“ (pokynů) Natura 2000 a lesy, refor-
ma Společné zemědělské politiky – nová 
lesnická opatření, přechodná opatření, 
čerpání prostředků.
Lesnická strategie je v závěrečné fázi 
schvalovacího procesu Evropskou komisí, 
následovat bude ještě schválení Evrop-
ským parlamentem.

Neformální setkání reprezenta-
cí nestátních vlastníků lesů Bavorska, 
Rakouska a České republiky se konají 
jednou či dvakrát v roce již několik let. 
Historický vývoj přístupu k hospodaření 
v lesích v těchto zemích se vzájemně silně 
ovlivňoval a zvláště trh se dřívím je dnes 
vzájemně propojen. Snahy o další regu-
laci lesnictví v rámci EU - Natura 2000, 
uvádění dříví do oběhu, regulace druho-
vé skladby, požadavky na další využívání 
lesů veřejností apod. vytvářejí nejen další 
administrativní zátěž vlastníků lesů v Evro-
pě, ale značně omezují i jejich konkurence-
schopnost ve světovém měřítku. Obchod 
se dřívím je ve světovém měřítku velmi 
významný (ve srovnání hlavních komodit 
stojí na pátém místě za obchodem s pro-
dukty ropy, motorovými vozidly, mechani-
zací a nářadím, ale před obchodem s obi-
lím, kávou a cukrem). Z hlediska hájení 
lesopolitických zájmů vlastníků lesů v tom-
to prostoru jsou tedy naše setkání velmi 
významná.

Poslední setkání proběhlo 28. října 
v rakouském Eferdingu, na zámku 
pana Starhemberga, předsedy spolku 
Les – Dřevo – Papír, který nás úvodem 
informoval o významu spolupráce vlastní-
ků lesa a zpracovatelů dříví a jejich společ-
ných zájmech.

Informace a diskutovaná témata
• Situace na trhu se dřívím

V roce 2013 se všechny tři země 
potýkaly s kalamitami běžného rozsahu. 
Větší kalamity měly jen lokální charak-
ter, bez zásadního vlivu na nabídku a po-
ptávku v těchto zemích. Aktuální vichřice 
28. října, která se prohnala severní částí 
Německa (rozsah škod cca 200 tisíc 
m3) a severskými státy (rozsah škod cca 
2 mil. m3), dle prvních informací zásadně 
neovlivní trh ve střední Evropě.

Poptávka po všech sortimentech 
jehličnanů je trvale dobrá. Ceny pilařské 
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Ne konceptu - pokračování ze str. 1.

Setkání vlastníků... - pokračování ze str. 1.

Při hodnocení čerpání disponibilních 
prostředků Společné zemědělské politi-
ky (v ČR Program rozvoje venkova 2007 
– 2013) bylo konstatováno velice nízké 
procento čerpání. Ve všech zemích bylo 
extrémně nízké čerpání na opatření pro 
podporu soustavy Natura 2000. Důvodem 
ve všech zemích je vysoká administrativní 
náročnost podávání žádostí a následných 
kontrol a dále skutečnost, že byly aloková-
ny prostředky většinou pouze na lokality, 
které měly vyhlášený bezzásahový režim 
(ve skutečnosti částečná náhrada újmy), 
nikoliv na aktivní management pro zlepše-
ní stavu chráněného druhu či stanoviště. 
V ostatních lesnických opatřeních (zejmé-
na investice do lesů) Česká republika jako 
jedna z mála i díky účasti SVOL v Monito-
rovacím výboru pro přípravu pravidel a ak-
tivnímu poradenství (semináře) pro majite-
le lesů vykazuje čerpání, které zajistí plné 
využití alokovaných prostředků. 

Velkou diskusi vyvolala především 
příprava dokumentu týkajícího se Natu-
ry 2000, kdy se Evropská komise, resp. 
Generální ředitelství pro životní prostředí  
snaží o vytvoření konceptu divoké přírody 
(bezzásahového managementu) v lesích 
a jeho zasazení do usnesení Evropské-
ho parlamentu k „zelené infrastruktuře“ 
(Green Infrastructure). O vyřazení tohoto 
konceptu usiluje CEPF společně s další-
mi organizacemi, Copa-Cogeca, ELO a FA-
CE (Federace organizací pro myslivost 
a ochranu volně žijící fauny v EU), neboť 
tento přístup není součástí Směrnice 
o stanovištích a dle názoru zúčastněných 
je i v rozporu se základními  principy Natu-
ry 2000.

Ve společném stanovisku, které 
budou zmíněné organizace prezentovat 
mj. na Biogeografickém semináři N2000 
pro Alpinský region v rakouském Grazu 
25. - 26. listopadu a na dalším semináři 
Evropské komise k 17. prosince, důraz-
ně varují před dopady zavádění konceptu 
„bezzásahového managementu“ do praxe. 
Zdůrazňují, že evropské lesy jsou obhospo-
dařovány po staletí a vyloučením možnos-
ti hospodařit v lesích by se velmi vážně 
omezila multifunkční povaha lesů, princip 
trvale udržitelného hospodaření a jejich 
schopnost poskytovat společnosti mnoho-
stranný užitek. 

Připomínají, že „bezzásahový manage-
ment“ je sám o sobě protimluv a nejasně 
definovaný termín, který může být špatně 
vykládán a interpretován různými způso-
by, protože jakýkoliv způsob hospodaření 
předpokládá určitou formu intervence.
Bez trvale udržitelného hospodaření se 
lesy s velkou pravděpodobností ocitnou 
v ohrožení, např. při adaptaci na klima-
tické změny, při kontrole a prevenci proti 
škůdcům (např. invazní nepůvodní druhy), 
při odstraňování následků a prevenci kala-
mit nebo lesních požárů. Zatímco prevenci 
uvedených rizik lze za přijatelných nákladů 
zajistit v rámci trvale udržitelného hospo-
daření v lesích, v případě „bezzásahové-
ho režimu“ je nedostupná a neprovedi-
telná. Trvale udržitelné hospodaření v le-
sích navíc významně přispívá k zachování 
biodiverzity.

„Bezzásahový management“ se 
významně dotýká vlastnických práv maji-
telů lesa.

Zavedení konceptu „divoké přírody 
a bezzásahového managementu“ (nový 
termín pro ponechávání lesa samovolné-
mu vývoji) představuje naprosto novou 
dimenzi v diskusi o implementaci Směrni-
ce o stanovištích. Dosud bylo stanoveno 
integrační a dynamické chápání ochrany 
přírody. Tento koncept však volá po segre-
govaném přístupu, který nebere v úvahu 
sociální, hospodářské a ekologické poža-
davky v lesích zařazených do Natury 2000, 
a proto je v rozporu se zněním článku 2 
uvedené směrnice. Tento přístup segrego-
vání různých funkcí lesů nepatří do kultur-
ních lesů v Evropě a zcela jasně nejde 
o zprávu, která by měla být vyslána po 20 
letech existence Natury 2000.

Signatáři společného stanoviska jsou 
důrazně proti zahrnutí „bezzásahového 
managementu“ jako možnosti pro naklá-
dání s lesními habitaty Natury 2000 na 
úrovni biogeografických regionů a na 
národních úrovních a apelují na Evrop-

skou komisi, aby stáhla koncept „bezzá-
sahového managementu“, který omezuje 
hospodaření v lesích a který neodpovídá 
současné době, kdy roste poptávka po 
všech lesních produktech a ekosystémo-
vých službách. Trvale udržitelná a domá-
cí produkce dřeva – obnovitelné suroviny 
šetrné k životnímu prostředí by naopak 
měla být zaručena a podporována.

Ing. Stanislav Janský
Ing. Marie Růžková

kulatiny se pohybují v Rakousku a Ba-
vorsku v rozmezí: výřezy tl. 2b kvalita B 
smrk 95 - 105 €/ m3 na odvozním místě, 
kvalita C o 10 €/ m3 méně, borovice 
81 – 84 €/ m3, vláknina (smrk, borovi-
ce) 30 - 40 €/ m3. V cenách se vyskytu-
jí významné lokální rozdíly. Dlouhé dříví 
je trvale více ceněno, dřeviny modřín 
a douglaska mají trvale významně vyšší 
ceny zvláště u silných sortimentů. Ceny 
u listnáčů také mírně stoupají. Pily pracují 
na plný výkon. Na světovém trhu, přede-
vším v Americe a Asii, kolísá odběr řeziva 
během roku a vysoká konkurence na těch-
to trzích mezi jednotlivými dodavateli řezi-
va vytváří tlak na cenu vstupní suroviny.
• Měření dříví a přejímky dříví
Konzultovány byly způsoby měření, výpo-
čtu objemu a klasifikace kvality a rozdíly 
v jednotlivých zemích.
• Degradace lesních půd vlivem odní-
mání energetické štěpky
Dílčí výsledky výzkumu ukazují při komplex-
ním odnětí větví včetně jehličí na význam-
né ochuzování o živiny zvláště na chudších 
stanovištích (navrhuje se diferenciace dle 
stanovišť).
• Změny zastoupení dřevin v Německu 
za posledních 20 let

Obnova lesa dle srovnávacích inventur 
se za posledních 20 let změnila o nárůst 
listnáčů o 10 %  (nárůst buku, klenu a ja-
sanu, stagnace dubu) a pokles jehličnanů 
o 10 % (především u smrku a borovice, 
naopak nárůst jedle). Poměr 60 % jehlič-
nanů ku 40 % listnáčů v  roce 1991 se 
nyní změnil na 50:50 (toto hodnocení se 

však týká pouze obnovy lesa – od 20 cm 
do maximální výšky okusu, významný vliv 
na vývoj dřevinné skladby v tomto věku má 
tlak zvěře).

Aktuální dřevinná skladba lesa celého 
věkového rozpětí  vykazuje dle inventury 
v Německu 70 % jehličnanů, 30 % listnáčů 
(ČR 2011 - 74 %  jehl., 26 % list.).
• Regulace introdukovaných a geogra-
ficky nepůvodních dřevin v obnově lesa

Jedná se především o modřín, doug-
lasku a jedli obrovskou. V Rakousku a Ba-
vorsku nejsou nijak regulovány, vlastníci 
lesů nesouhlasí s regulací ani na území 
Natury 2000. Ostrá regulace u nás není 
nijak odůvodněná. Tyto dřeviny jsou dlou-
hodobě otestovány v našich podmínkách, 
obnova těmito dřevinami je řádně rajonizo-
vána dle stanoviště. Zrušení regulace má 
podporu lesnického výzkumu i vlastníků 
lesů u nás. Hlavním argumentem je aktu-
álně snížení podílu smrku v pahorkatinách 
a udržení konkurenceschopnosti vlastníků 
lesů.
• Lesnická strategie EU – Sdělení EK 
z 20.9.2013 
Podrobná informace je nad rámec tohoto 
příspěvku. Přesto je nutné zmínit alespoň 
částečně, co již bylo nebo bude do konce 
roku 2014 Evropskou komisí rozhodnuto.

Evropská komise stanoví do konce roku 
2014 prokazatelná kriteria trvale udržitel-
ného hospodaření a jednotlivé státy je 
začlení do hospodářských plánů. Členské 
státy transponují zákonodárství EU v ob-
lasti ochrany přírody v plném rozsahu a za-
jistí, že národní lesnické plány přispějí do 
roku 2020 k přiměřenému managementu 
Natury 2000. Evropská komise dohlíží na 
pokrok členských států při začleňování 
opatření na ochranu biodiverzity a dosaže-
ní cílů Natury 2000 do lesních hospodář-
ských plánů nebo podobných instrumen-
tů. Evropská komise a členské státy zřídí 
systém informací o lesích v Evropě, Evrop-
ská komise vytvoří síť evropských úřadů 
pro lesy.

Z diskuse na setkání vyplynula kriti-
ka tohoto dokumentu. Lesnická strategie 
zasahuje i do spotřebitelského řetězce. 
Lze očekávat, že vzniknou rozsáhlé závaz-
né směrnice z úrovně EU (Stálý lesnický 
výbor). Navrhovaná opatření jsou v rozpo-

Slavnostní Shromáždění konané 28. 
srpna ve stylovém prostředí písecké Sla-
dovny u příležitosti 20. výročí znovuobno-
vení činnosti Lesů města Písku  zahájily 
myslivecké fanfáry. Na šest desítek pozva-
ných hostů poté přivítal jednatel společ-
nosti Václav Zámečník. 

S historií lesního majetku města Písku 
a nelehkými začátky samostatné sprá-

vy městských lesů zřízené po roce 1989 
seznámil přítomné tehdejší ředitel organi-
zace Jiří Procházka. Přechod královského 
panství do správy města se datuje rokem 
1509. V roce 1691 bylo majetkové právo 
vloženo do zemských desek a držení lesů 
zůstalo v majetku města, s menšími úpra-
vami v roce 1924, až do roku 1959, kdy 
byly městské písecké lesy jako jedny z po-
sledních převedeny pod správu státních 
lesů. 

Současnou situaci městských lesů 
přiblížil účastníkům pan Zámečník. S více 
než 6600 hektary patří Písek k největším 
majitelům lesů v ČR. Do rozpočtu samo-
správy přispívá městská společnost, která 
v lesích hospodaří, milióny korun ročně. 
Další desítky miliónů korun investovala 
do obnovy lesních cest, oprav budov, lavi-
ček či stezek. Současní lesníci navazují 

20 let obnovení 
činnosti 
Lesů města Písku

ru s platnou legislativou na národní úrov-
ni. Bylo by proto potřebné vědět, kdo a jak 
se podílel, podílí a bude podílet za naši 
republiku na tvorbě lesnické politiky na 
úrovni EU. 
• Společné prohlášení k posílení lesnic-
tví a venkova Bavorska z 2.8.2013
Tento dokument navazuje na předchozí 
prohlášení svazů rakouských a bavorských 
lesníků, vlastníků lesa a zemědělské půdy 
z let 2011 a 2012. Jedná se o společ-
nou iniciativu a deklaraci předsedy vlády 
Bavorska Horsta Seehofera, ministra výži-
vy, zemědělství a lesů Helmuta Brunnera, 
prezidenta Spolku bavorských zemědělců 
a prezidenta Spolku bavorských vlastníků 
lesů. Rozsáhlé prohlášení je nad rámec 
příspěvku, pro představu uvedu alespoň 
citace hlavních kapitol:
• Přihlášení se k panevropskému proce-
su trvale udržitelného hospodaření v le-
sích ve smyslu ministerských konferencí 
o ochraně lesů.
• Vytváření příznivých podmínek pro 
700 tisíc bavorských majitelů lesů.
• Multifunkční hospodaření na celé Multifunkční hospodaření na celé Multifunkční hospodaření
ploše lesů. Je třeba usilovat, aby žádné 
plochy nebyly vylučovány z hospodaření.
• Příslib jak odborné, tak finanční 
podpory z úrovně státu.
• Spolupráce všech forem vlastnictví 
včetně státního.
• Státní lesy zajišťují zvláště funkce 
veřejného zájmu a tyto jsou financovány 
ze státního rozpočtu. Dále poskytují služ-
by pro vlastníky lesů a obce. 
• Certifikace systémem PEFC – účinný 
a uznávaný systém, je vládou a vlastníky 
podporován, nedevalvuje další systémy. 
• V souvislosti s klimatickou změnou 
je podporováno využití domácího dřeva 
především na veřejné stavby.především na veřejné stavby.především na veřejné stavby
• Les před zvěří.
• Zajištění ochrany dat jednotlivých 
vlastníků poskytovaných pro potřeby 
státu.
Myslím, že uvedená opatření „Společné-
ho prohlášení….“ mohou být inspirací 
jak pro náš stát, tak i pro vlastníky lesů. 
Příští setkání vlastníků nestátních lesů tří 
zemí se uskuteční v červnu 2014 v České 
republice.

Ing. Josef Vovesný
odborný poradce SVOL

na odkaz předchozích lesnických generací 
vynikajících píseckých odborných hospo-
dářů jako byli např. Josef Zenker či Karel 
Knapp a kromě produkce dřeva věnují 
velkou pozornost také mimoprodukčním 
schopnostem a funkcím zdejších lesů. 

Hospodaření Lesů města Písku a je-
jich spolupráci s lesnickými školami v Pís-
ku ocenil Martin Žižka pověřený funkcí 
náměstka ministra zemědělství pro lesní 
hospodářství a starosta Písku Ondřej 
Veselý.

Lesy města Písku patřily k první vlně 
členů, kteří se do SVOL přihlásili. Přínos 
bývalého i současného vedení pro rozvoj 
českého lesnictví a činnost SVOL připo-
mněla tajemnice sdružení Marie Růžková. 

(red.)

Ing. Procházka (vlevo) diskutuje s účast-
níky setkání. Foto: Libuše Kolářová

Ing. Zámečník sezamuje přítomné s činností společnosti a jejími hospodářskými 
výsledky. Foto: Libuše Kolářová



3

Konference 
o obecních lesích 
v Evropě

ROZHOVOR
V pátek 16. srpna slavnostně pode-

psali zástupci společnosti Kinský dal 
Borgo, a. s., a Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR  dohodu o managemen-
tu tří evropsky významných lokalit, které 
leží na majetku společnosti Kinský dal 
Borgo.  Požádali jsme proto o podrobněj-
ší informace ředitele lesního hospodářství 
společnosti Ing. Jiřího Žabku.

Pane řediteli, můžete čtenářům Zpravodaje 
přiblížit, čeho se uvedená dohoda týká?
Součástí dohody je závazek naší společ-
nosti k provedení určitých činností na 
evropsky významných lokalitách (EVL) 
Kost, Údolí Plakánek, a Podtrosecká údolí 
a zároveň závazek Agentury o ochrany 
přírody a krajiny ČR poskytnout nám za 
realizaci těchto činností finanční kompen-
zaci. Smlouva zahrnuje 5 finančních 
kompenzací, z toho 2 náhrady. Jedna 
z nich se váže na ponechání výstavků 
dubu a buku do fyzického rozpadu, řeše-
na bude podle vyhlášky č. 335/2006 
Sb. Jedná se o cca 10 jedinců v předem 
stanovených porostních skupinách, které 
budou vytipovány ve spolupráci s pracov-
níky CHKO. Náhrada by měla být poskyt-
nuta nejdéle do 3 měsíců od vzniku nároku 
v daném roce. 

Druhá náhrada bude poskytnuta na 
úhradu zvýšených nákladů lanovkového 
přibližování namísto traktorového.  Toto 
opatření se týká 5 porostních skupin v ná-
ročném terénu, kde se vyskytuje předmět 
ochrany – vláskatec tajemný. Tato náhrada 
je stanovena na základě rozdílu nákladů 
přibližování lanovkou a klasickým způso-
bem podle objemu přiblíženého dřeva, 
v některých případech jen části objemu 
těžby – 50%.

Další součástí dohody je finanční 
příspěvek na sečení luk v Údolí Plakánek. 
Jedná se o pozemky o celkové rozloze cca 
2 ha, sazba je stanovena na hektar, naší 
povinností je v termínu srpen/září louky 
posekat a hmotu odvézt z lokality pryč do 
15 dnů.

Dalším je příspěvek na sadbu vyššího 
počtu melioračních a zpevňujících dřevin 
než stanovuje zákon. Pokud závazek vyšší-
ho počtu MZD splníme, bude nám vypla-
cen rozdíl mezi náklady obvyklými (závazný 
ukazatel MZD dle zákona) a náklady zvýše-
nými (požadavek AOPK na % MZD), který 
byl vypočítán na základě ceníku AOPK.  
V tomto případě se tak trochu jedná o su-
plování příspěvku na hospodaření v lesích, 
protože ve Středočeském kraji jeho vyplá-
cení naprosto zkolabovalo - pro letošní rok 
byl stanoven limit 60 tis. Kč, což pro velké-
ho vlastníka znamená, jako by příspěvek 
nebyl poskytován vůbec. Poslední příspě-
vek v řádu jednotek tisíc korun je kompen-
zací za úklid trusu netopýrů v budovách 
kolem hradu, které jsou součástí EVL 
Kost, v časově vymezeném období.  

Na jak dlouho je smlouva uzavřená? Je 
vypověditelná?

Smlouva je uzavřena na období plat-
nosti LHP. LHP je schválen na období od 
1.1.2012 do 31.12.2021, z dnešního 
pohledu je tedy smlouva uzavřena na 9 
let. Smlouva se vztahuje už na letošní rok, 
na provedení opatření v letošním roce má 
AOPK vyčleněny peněžní prostředky.
Smlouva je vypověditelná; obsahuje určité 
podmínky. Např. u sečení luk je podmínka, 
že pokud nebude do 30. dubna každého 
roku sděleno Správou AOPK jinak, ustano-
vení smlouvy platí. U výsadby MZD platí, 
že vlastník do 15. ledna příslušného roku 
oznámí, v kterých porostních skupinách 
by výsadbu dle smlouvy prováděl, a pra-
covník CHKO je povinen mu do 15. břez-
na oznámit, zda s tímto souhlasí a zda na 
tento rozsah činností v daném roce má 
potřebné finanční prostředky. 

Řeší smlouva také otázku valorizace 
náhrad?

Ano, i to je ve smlouvě ošetřeno. 
Pokud by došlo k nadměrné inflaci, nebo 
by se vyskytl jiný oficiální důvod, je možné 

tyto částky valorizovat na základě údajů 
Českého statistického úřadu. 

Co bylo impulsem k uzavření dohody? 
Nabídla Vám to AOPK?

Uzavření dohody víceméně vyplynulo 
z řady jednání, která probíhala mezi vlast-
níkem a AOPK od roku 2011. V závěrečné 
fázi jsme měli k dispozici 3 návrhy smlou-
vy, o nichž jsme společně diskutovali. 
Výhodou je, že smlouva jasně řeší naše 
povinnosti i nároky, je dlouhodobá a není 
třeba se dohadovat každý rok znovu. Jsou 
jasně dané mantinely pro obě strany.

Vy jste výlučnými vlastníky EVL, kterých se 
dohoda týká, nebo jsou tam i jiní vlastníci? 
Účastnili se také jednání? Uvažují o podpisu 
obdobné smlouvy?

Kinští jsou výhradními vlastníky EVL 
Kost, u zbylých dvou tomu tak není. U EVL 
Údolí Plakánek, která má zhruba 90 ha, 
jsou Kinští většinovým vlastníkem, u EVL 
Podtrosecká údolí, také cca 90 ha, jsou 
dokonce menšinovým vlastníkem. To, že 
pozemky společnosti Kinských dal Borgo 
jsou součástí této EVL jsme se dozvědě-
li vlastně až v průběhu jednání o souboru 
doporučených opatření (SDO). Zbytkovými 
vlastníky Podtrosecká údolí jsou patrně 
Lesy ČR – jednání se nikdy nezúčastnily. 
Někteří významní soukromí majitelé se 
jednání účastnili, např. pan Czernin z Hlu-
šic, někteří o nich možná ani nevěděli.

Co bylo největší překážkou při jednáních?
Největším problémem bylo dohodnout 

se na příspěvku na nadlimitní výsadbu 
melioračních a zpevňujících dřevin.  Tuto 
záležitost řešil příspěvek na hospodaření 
v lesích, který byl do roku 2005 centrálně 
hrazen z Mze. Důsledkem nezodpovědné-
ho převedení této povinnosti na kraje jsme 
v podstatě o možnost příspěvku přišli. 
Jak jsem již uvedl, v roce 2013 činí limit 
příspěvku na vlastníka lesa ve Středo-
českém kraji bez ohledu na rozlohu lesa 
60 tis. Kč, přitom v roce 2012 to bylo 
100 tis., v r. 2011 kraj poskytoval 250 
tis. a v roce 2010 dokonce 440 tis. Kč. 
Před rokem 2010 byl v podstatě uspoko-
jen téměř každý žadatel. Je to obrovská 
negativní změna - pro nás konkrétně to 
znamená, že dostáváme necelých 5 % 
toho, co bychom nárokovali před rokem 
2010. V případě fungování tohoto sazbo-
vého příspěvku před r. 2010 by tento bod 
nemusel být vůbec řešen, náklady by byly 
pokryty ke spokojenosti vlastníka.   

Pro případ smlouvy by bylo bývalo 
jednodušší použít sazbové dotace, které 
aplikuje Ministerstvo životního prostředí 
v lesních porostech v národních parcích, 
dle sdělení AOPK to ale bohužel neby-
lo možné. Takže jsme museli k náhradě 
velmi pracně dospět na základě rozdíl-
nosti v nákladovosti prací. Problémem 
také bylo stanovit na devět let dopředu 
plán činností, které budou v jednotlivých 
porostních skupinách realizovány. Pokud 
práce nebudou z nějakého důvodu realizo-
vány (např. kalamita), nebude samozřejmě 
vyplacen ani finanční příspěvek. Realizaci 
prací v terénu budou kontrolovat pracovní-
ci CHKO a teprve potom bude následovat 
jejich úhrada.

Dohodli jste se tedy na všem k Vaší spoko-
jenosti? 

Myslím, že ano. Žádnou nevýhodu 
v uzavření smlouvy nevidím. Co bylo dohod-
nuto, mě naplňuje spokojeností a optimis-
mem. Významnou úlohu v tom samozřej-
mě sehrál SVOL. Byl spoluorganizátorem 
semináře, z něhož vzešel požadavek na 
uzavírání takových dohod a díky jeho zařa-
zení v mezinárodních strukturách vlastní-
ků půdy se některých jednání zúčastnil 
také pracovník z Bruselu. Pracovníci SVOL 
se zúčastnili všech jednání, která probíha-
la v rámci pracovní skupiny a předcházela 
podpisu dohody. Metodická pomoc byla 
neocenitelná.

Budete tedy jednat o uzavření smlouvy i na 
dalších EVL, které se nacházejí na pozemcích 
Vaší společnosti? Doporučil byste i ostatním 
majitelům EVL, aby taková jednání s orgány 
AOPK podstoupili?

Samotný akt podpisu dohody dnes 
trval několik minut, ovšem je třeba za ním 

vidět spoustu práce.  Jednání kolem toho 
probíhala již od roku 2004 a v podstatě 
až do roku 2011 vyznívala spíše negativ-
ně. Změny se nám podařilo dosáhnout 
soustředěným tlakem a stálou argumenta-
cí. Vlastníkovi se ta námaha určitě vyplatí. 
My jsme s výsledkem jednání spokojeni, 
a pokud budou soubory doporučených 
opatření schválené pro jednotlivé EVL (na 
majetku je osm EVL) ze strany AOPK dodr-
žovány, tak my jsme si určitě polepšili. 
Podařilo se nám z managementu vyloučit 
některá omezení, např. omezení velikosti 
holých sečí, paušální povinnost výstavků 
a dalších povinností, která s předmětem 
ochrany celkem nesouvisela. Nakonec 
bylo i orgány ochrany přírody argumento-

váno, že „tradiční nebo klasický“ způsob 
hospodaření, který byl na území praktiko-
ván nejen posledních 20 let, ale i před-
tím, je správný. Samotný předmět ochrany 
svou přítomností na lokalitách totiž potvr-
dil, že mu tento způsob vyhovuje.

Určitě bych ostatním vlastníkům 
doporučil, aby do těch jednání šli. Členo-
vé SVOL mají k dispozici harmonogram 
projednávání souboru doporučených opat-
ření na období 2013-15. Pokud se jich to 
týká, doporučuji kontaktovat příslušné 
regionální pracoviště AOPK, zahájit jedná-
ní a v případě problémů neprodleně infor-
movat vedení SVOL.

Děkuji za rozhovor (16. 8. 2013).
Marie Růžková

Pořadatelem akce, která se konala ve 
dnech 11. – 12. září ve Štrasburku, bylo 
Sdružení evropských obecních lesů FECOF 
(Federation Europenne des Comunnes 
Forestieres). Jejím cílem bylo seznámení 
zúčastněných i veřejnosti s významem, 
rozlohou i úlohou obecních lesů v Evropě 
a posílení jejich postavení v budoucím 
rozpočtovém období EU. 
Vlastní jednání probíhalo v budově 
„Maison de la Region Alsace“ ve Štras-
burku a zúčastnilo se ho 35 zástupců 
z Německa, Francie, Bulharska, České 
republiky a Španělska. Jednání řídil Pier-
re Grandadam, místopředseda FECOF, 
který všechny přítomné přivítal a předsta-
vil hosty z EU, EK, FAO, Německé rady pro 
lesní hospodářství, zemských ministerstev 
a Národní federace obecních lesů ve Fran-
cii.

Jako první vystoupil Gaston Franco, 
poslanec Evropského parlamentu, před-
seda skupiny pro lesnictví a starosta obce 

Saint Martin Vésubie. Zdůraznil význam 
komunálních lesů pro občany a podpořil  
snahu FECOF více zviditelnit specifické 
podmínky obecních lesů. Na bruselské 
úrovni jsou obecní lesy společně s lesy 
státními označovány jako lesy veřejné a je-
jich rozdílné postavení mnohdy nebývá při 
tvorbě politik a rozhodnutí akceptováno. 

Představitelka divize Bio energie, 
klimatické změny a lesy DG Agri Lovi-
sa Lilliehöök informovala o projednává-
ní Nové lesnické strategie EU a vyjádřila 
přesvědčení, že tato strategie bude tvořit 
významnou podporu pro evropské lesnic-
tví. Georg Schirmbeck, předseda Němec-
ké rady pro lesní hospodářství, v úvodu 
svého vystoupení připomněl, že Evropa 
v současné době prožívá nejdelší obdo-
bí, kdy vztahy Francie a Německa nejsou 
zatíženy ozbrojenými konflikty a kriticky se 
vyjádřil k faktu, že existuje velké množství 
lesnických sdružení a svazů, které však 
neměly odpovídající vliv na tvorbu lesnické 
strategie. Zamyšlení prezidenta Národní 
federace obecních lesů ve Francii (FNCO-
FOR), starosty města Saint Jean d’Arvey, 
Claude Monina a Corinne Lepage, poslan-
kyně Evropského parlamentu a bývalé 
ministryně životního prostředí Francie, 
nad budoucím vývojem evropského lesnic-
tví byla naplněna očekáváním příznivého 
vývoje, pokroku a výzkumu.

pokračování na str. 4.

Francesco Kinský dal Borgo, člen představenstva společnosti Kinský dal Borgo, 
a. s., podepisuje dohodu o spolupráci mezi majiteli pozemků a ochranou přírody 
v Českém ráji. Foto: archív SVOL.

Pohled z hradu Kost na Údolí Plakánek. Foto: archív SVOL.
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Anne Galibert (FNCOFOR) ve svém 
vystoupení zdůraznila požadavek, aby 
i v nadcházejícím období 2014 – 2020 
byly do dotačních programů spolufinanco-
vaných evropskými fondy komunální lesy 
zahrnuty. Tajemník FECOF Georg Bauer 
upozornil na skutečnost, že obecní lesy 
spolu s lesy ve vlastnictví států tvoří 40 % 
lesů v EU a zdůraznil, že zařazení lesů do 
soustavy Natura 2000 by se mělo týkat 
zejména lesů ve vlastnictví států; posky-
tování dotačních titulů pro lesy komunální 
podpořil.

V závěru vystoupil prezident FECOF 
Franz Schrewe, který vyjádřil přesvědče-
ní, že účast zástupců evropských institucí, 
FAO i národních ministerstev na této akci 
přispěje k většímu pochopení role obec-
ních lesů v Evropě a zlepší jejich pozici 
při čerpání evropských dotací v příštích 
sedmi letech. 

Druhý den byla francouzskými organizá-
tory uspořádána exkurze do francouzských 
Vogéz, do okolí obce Mollkirch. Průběh 
exkurze byl sice poznamenán deštivým 
počasím, nicméně se nám podařilo celou 
trasu absolvovat. V první části jsme byli 
seznámeni s možnostmi dotačních titulů 
zavedených pro lesy ve Francii. V rámci 
svého programu rozvoje venkova podpo-
rují obdobné aktivity jako v ČR, tj. inves-
tice do infrastruktury, techniky, podpora 
celospolečenských funkcí, podpora biodi-
verzity a N2000. Dále jsme byli podrobně 
seznámeni s probíhajícím výzkumem vlivu 
klimatických změn na budoucí lesní poros-
ty. Jsou definovány vláhové a teplotní limi-
ty pro jednotlivé dřeviny a lesní stanoviš-
tě. Dle předpokládaných hypotéz vývoje 
klimatu jsou pak odvozovány stupně ohro-

žení vitality stávajících porostů, je doporu-
čena dřevinná skladba a způsoby obnovy. 
V oblasti Vogéz se na základě výzkumu 
předpokládá ústup buku na úkor dubu, 
velká perspektiva je dávána douglasce. 
Tématu se ze strany francouzských stát-
ních lesů věnuje velká pozornost. Budouc-
nost ukáže, nakolik budou jejich prognózy 
správné. 

V závěru exkurze nám byly ukázány 
některé porosty poškozené zvěří i způso-
by, jak tyto škody eliminovat. Účastníci 
exkurze konstatovali, že otázka vysokých 
stavů zvěře a škod zvěří je problémem 
ve všech zemích a prakticky nikde se ji 
nedaří řešit. Zájmy myslivosti jsou velmi 
často nadřazovány zájmům lesa. Zajíma-
vou informaci poskytl tajemník Bauer, 
který pochází ze spolkové země Porýní – 
Falcko. Uvedl, že ve státních lesích v této 
zemi byla donedávna velká většina honiteb 
pronajata. Protože se však nedařilo snižo-
vat stavy zvěře a škody jí způsobované, 
stát v posledních několika letech upouští 
od pronájmů a stále zvyšuje podíl honiteb 
provozovaných v režii, aby snáze docílil 
redukce nadměrných stavů zvěře. Je to 
opačná tendence, než jaká se projevuje 
v ČR, kde zejména u obecních a měst-
ských lesů stále ubývá režijních honiteb 
v honbě za ziskem z vyššího nájemného, 
a to zcela bez ohledu na dopady v mysli-
veckém obhospodařování a zejména bez 
ohledu na stav lesa. Že je to krátkozra-
ké řešení se bohužel pozná až po delším 
období.

Exkurze byla ukončena bohatou disku-
sí při společném obědě, poté se účastníci 
rozjeli domů. 

Ing. Stanislav Janský, 
Správa veřejných statků města Plzně

Ing. Petr Jelínek, odborný poradce SVOL

Na přelomu července a srpna byla 
pražská náplavka svědkem zajímavé akce, 
která měla za cíl oslavit dřevo jako jedi-
nečný materiál a obnovitelnou surovinu, 
vyzdvihnout potřebu správné péče o les 
a připomenout stoletou vorařskou tradici 
na Vltavě. 

Akce Vor 2013 završila mediální 
kampaň o značce PEFC probíhající v Pra-
ze a ve Středočeském kraji. Hlavními 
organizátory akce bylo Sdružení vlastníků 
a správců lesních majetků  a  PEFC Česká 
republika.  „Vše, co děláme v PEFC ČR, se 
týká lesů a dřeva. Naším hlavním cílem je 
uchovat naše lesy krásné a zdravé. Velká 
část veřejnosti si přitom myslí, že hospo-
dářské využití lesů se neslučuje s šetrným 
přístupem k lesu. To je hluboký omyl. Lesy 
nás živí – a proto se o ně dobře staráme. 
Lesů v ČR díky tomu přibývá a více než 
70 % z nich je PEFC certifikováno. To je 

Oslava dřeva 
a práce lesníků

záruka, že české lesy budou dlouhodobě 
zdravé a krásné,“ uvedl na tiskové konfe-
renci Josef Myslivec, předseda PEFC.

Po připlutí vorového pramenu na Výtoň 
proběhlo slavnostní přivítání plavců členy 
spolku Vltavan v dobových krojích a paso-
vání jednoho z plavců nejstarším žijícím 
plavcem panem Václavem Husou. Poté se 
mohli na vorovém prameni, který zde po 
tři dny kotvil a v pravidelných intervalech 
vyjížděl na ukázkové plavby, svézt zájemci 
z řad veřejnosti. V průběhu akce prezen-
tovaly na nábřeží svou činnost lesnické 
subjekty – Lesy ČR, Vojenské lesy a stat-
ky, Lesy hl. města Prahy, Správy KRNAP, 
Lesnické práce a SVOL. Největším magne-
tem pro děti, ale i dospělé, byly aktivity 
lesní pedagogiky, soutěže a kvízy s lesní 
tematikou. 

Hlavním bodem programu druhého dne 
byla dřevorubecká show Martina Komárka, 
mistra Evropy ve dřevorubeckém sportu, 
na pátek organizátoři připravili proplouvá-
ní původními vorovými propustmi – Šítkov-
ským a Staroměstským jezem. Po skonče-
ní akce byl vor rozebrán a odvezen do obce 
Rudník, která jej využije na rekonstrukci 
škod způsobených letošní povodní.  

(red.)

Jaké změny přináší nový občanský 
zákoník od 1. 1. 2014 do nájemních 
vztahů? Jakou právní úpravou se 
budou řídit stávající nájemní smlouvy 
lesních pozemků, které svou povahou 
odpovídají charakteristice pachtu?

Zásadní změnou, která je se vstupem 
v účinnost nového občanského zákoníku 
(zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) 
v souvislosti s nájemními vztahy spojena, 
je obnova pachtu jako samostatného práv-
ního institutu při současném zúžení rozsa-
hu, který zaujímá institut nájmu. Nájem je 
od 1.1.2014 vyhrazen pro označení stavu, 
kdy pronajímatel přenechává nájemci opro-
ti platbě nájemného věc pouze k dočas-
nému užívání, tzn. že nému užívání, tzn. že nému užívání nájemci není (jako 
tomu bylo doposud) dovoleno věc poží-
vat, tj. brát z ní plody a užitky (§ 1285 
NOZ). To je vyjádřeno v ustanovení § 2201 
NOZ: „Nájemní smlouvou se pronajímatel 
zavazuje přenechat nájemci věc k dočas-
nému užívání a nájemce se zavazuje platit 
za to pronajímateli nájemné.“
Stav, kdy je věc za úplatu přenechává-
na k dočasnému užívání a požívání, což užívání a požívání, což užívání a požívání
je typickým obsahem nájmu lesa podle 
stávajících právních předpisů, je v NOZ 
označován jako pacht. Ke vzniku pach-
tu dochází uzavřením pachtovní smlouvy 
podle § 2332 odst. 1 NOZ: „Pachtov-
ní smlouvou se propachtovatel zavazu-
je přenechat pachtýři věc k dočasnému 
užívání a požívání a pachtýř se zavazuje 
platit za to propachtovateli pachtovné 
nebo poskytnout poměrnou část výnosu 
z věci.“ V případě, že předmětem pachtu z věci.“ V případě, že předmětem pachtu z věci.“
je zemědělský nebo lesní pozemek, jedná 
se o tzv. zemědělský pacht (§ 2345 odst. 
1 NOZ) Pachtýř je povinen o propachto-
vanou věc pečovat jako řádný hospodář 
(§ 2336 NOZ). Skutečnost, že pozemky 
byly propachtovány, je pak možno nechat 
zapsat katastru nemovitostí, a to za 
podmínek popsaných v § 2333 NOZ: „Je-li 
propachtovaná věc zapsána do veřejného 
seznamu, zapíše se do veřejného sezna-
mu i pachtovní právo, pokud to navrhne 
vlastník věci nebo s jeho souhlasem pach-
týř.“ Pachtovné ze zemědělského pachtu 
se platí ročně pozadu a je splatné k 1. říj-
nu (§ 2346 NOZ), období od 1. října do 
30. září následujícího roku je u zeměděl-
ského pachtu označováno jako pachtovní 
rok (§ 2339 odst. 2 NOZ). 
Pokud jde o skončení pachtu, upravuje 
NOZ výslovně jen možnost výpovědi země-
dělského pachtu v případech, kdy byl sjed-
nán na dobu neurčitou. Takový pacht lze 
vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní 
době (§ 2347 NOZ). Byl-li pacht sjednán 
na dobu určitou, je v souladu s § 2341 
NOZ na místě postupovat subsidiárně 
podle ustanovení NOZ upravujících nájem. 
V případech pachtů na dobu určitou i do-
bu neurčitou pak NOZ v § 2334 zakotvuje 
možnost jejich ukončení okamžitou výpo-
vědí propachtovatele, pokud pachtýř bez 
jeho souhlasu umožní užívání propach-
tované věci jinou osobou („Propachtuje-
-li pachtýř propachtovanou věc jinému, 
přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-
-li hospodářské určení věci, anebo způsob 
jejího užívání nebo požívání bez propach-
tovatelova předchozího souhlasu, může 
propachtovatel vypovědět pacht bez výpo-
vědní doby.“) Je-li pacht ujednán alespoň vědní doby.“) Je-li pacht ujednán alespoň vědní doby.“)
na dobu tří let, může strana vyzvat v době 
nejméně šest měsíců před uplynutím ujed-
nané doby druhou stranu, aby sdělila, zda 
hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vyslo-
ví-li druhá strana do tří měsíců od doruče-
ní výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht 
o dobu, na kterou byl původně ujednán; 
jinak pacht skončí v původně ujednané 
době (§ 2338 NOZ). Všechna ustanove-

Právní 
poradna

ní NOZ týkající se pachtu mají dispozitiv-
ní povahu, a to v rozsahu stanoveném v § 
1 odst. 2 NOZ („Nezakazuje-li to zákon 
výslovně, mohou si osoby ujednat práva 
a povinnosti odchylně od zákona; zakázá-
na jsou ujednání porušující dobré mravy, 
veřejný pořádek nebo právo týkající se 
postavení osob, včetně práva na ochranu 
osobnosti.“), tzn. že v pachtovní smlouvě 
je možné si dohodnout jiná pravidla, než 
která vyplývají ze zákona.
Pokud jde o smlouvy o nájmu lesa 
uzavřené před účinností NOZ, tedy před 
1. 1. 2014, platí pro ně i nadále ustano-
vení dosavadních právních předpisů, což 
vyplývá z ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ, 
který však současně připouští, aby si stra-
ny stávajících nájemních smluv dohodly, že 
se jejich právní vztah bude napříště řídit 
NOZ („Není-li dále stanoveno jinak, řídí 
se jiné právní poměry vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i prá-
va a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv 
a povinností z porušení smluv uzavřených 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto záko-
na, dosavadními právními předpisy.“) NOZ na, dosavadními právními předpisy.“) NOZ na, dosavadními právními předpisy.“)
sice v § 3074 odst. 1 pro případ nájmu 
předpokládá vznik tzv. nepravé retroakti-
vity, tzn., že i na smlouvy uzavřené podle 
dosavadních předpisů budou ihned od 
1. 1. 2014 aplikována ustanovení NOZ, 
tento princip se však pro nájemní smlou-
vy, které jsou dle svého obsahu smlou-
vami pachtovními, nepoužije („Nájem se 
řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho 
účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo 
před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i prá-
va a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se však posuzu-
jí podle dosavadních právních předpisů. 
To neplatí pro nájem movité věci ani To neplatí pro nájem movité věci ani To neplatí pro 
pacht.“). Tento postup vysvětluje důvodo-
vá zpráva k NOZ následovně: „Odpovídá 
standardním řešením, že se nájem, se 
zřetelem k jeho dlouhodobosti, posuzuje 
od účinnosti nového zákona podle jeho 
úpravy - pokud jde o práva a povinnos-
ti vzniklé za účinnosti nového zákona. 
Zároveň se navrhuje zmírňující ustanovení 
k ochraně nabytých práv spojených s tzv. 
starými nájmy. Nepravá retroaktivita se 
však výslovně vylučuje u nájmu movitých 
věcí a u pachtu; v obou případech jde o dů-
vody především praktické. Nájem movitých 
věcí je zpravidla krátkodobý, a proto není 
důvod měnit v jeho průběhu právní režim 
závazku. Naproti tomu u pachtu je třeba 
zohlednit, že platné právo pachtovní 
smlouvu neupravuje a nejčastější přípa-
dy, které věcně odpovídají pachtu, upra-
vuje dnes zákon o půdě; do nich návrh 
nemíní zasahovat. ... Ostatní případy 
nájemních smluv uzavřených za účinnosti 
dosavadního občanského zákoníku, které 
věcně odpovídají nově upravené pachtov-
ní smlouvě, nejsou takového významu, 
aby bylo nutné měnit právní režim nájmu 
přechodným ustanovením, které má ve 
své podstatě výjimečnou povahu.“ 
V případě, že bude smlouva, jejímž 
prostřednictvím má být právo užívat a po-
žívat lesní pozemky převedeno z vlastníka 
na jinou osobu, uzavřena po 1. 1. 2014, 
musí být ovšem uzavřena již jako smlouva 
pachtovní podle § 2332 a násl. NOZ. 
V této souvislosti může vzniknout otázka, 
zda nově uzavírané pachtovní smlouvy lze 
považovat za nájemní smlouvy pro účely 
výkladu těch ustanovení dosavadních 
právních předpisů, v nichž jsou s uzavře-
ním či s existencí nájemních smluv spojo-
vány právní důsledky významné z hlediska 
hospodaření v lesích. Jde zejména o otáz-
ku, zda při uzavření pachtovní smlouvy 
o pachtu lesa, resp. pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, lze na pachtýře 
vztáhnout účinky ustanovení § 58 odst. 1 
zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, 
v platném znění („Práva a povinnosti vlast-
níka lesa podle tohoto zákona má nájem-
ce, popřípadě podnájemce lesa, pokud 
smlouva mezi vlastníkem a nájemcem 
nebo smlouva mezi nájemcem a podná-
jemcem výslovně nestanoví jinak.“), zda 
pachtovní smlouva o pachtu pozemků 

pokračování na str. 5.Vorový pramen proplouvá Šítkovským jezem. Foto. archív SVOL.
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pokračování na str. 6.

Může nové onemocnění jasanů a olší ovliv-
nit naše břehové porosty: změní se podoba 
našich luhů?

V posledních desetiletích dochází 
v Evropě k zvýšenému odumírání jasano-
vých a olšových porostů. Za rozhodující 
původce onemocnění bývají považovány 
u jasanů – hyfomycet Chalara fraxinea
a u olší oomycet Phytophthora alni,  které 
se u i nás v poslední době invazně šíří. 
Média věnují tomuto onemocnění zvýše-
nou pozornost. I když jde skutečně o zá-
važné onemocnění způsobující odumírání 
stromů, podívejme se kriticky na součas-
nou situaci. 

Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, 
C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. 
N. Sieber et O. Holdenrieder (anamorfa  
Chalara fraxinea  T. Kowalski)Chalara fraxinea  T. Kowalski)Chalara fraxinea

Voskovička jasanová
Rozsáhlejší odumírání jasanů (tzv. 

nekróza jasanu) se objevilo v 90. letech 
20. století v severovýchodní Evropě a je-
ho původce hyfomycet Chalara fraxinea
(s teleomorfním stadiem Hymenoscyphus 

LOS aktuálně

pseudoalbidus) byl poprvé identifikován 
v sousedním Polsku již v r. 2001. Patogen 
byl do Evropy zavlečen z Asie. V současné 
době se již rozšířil do velké části Evropy. 
V Česku tuto patogenní houbu nacházíme 
nejméně od roku 2002, nicméně velmi 
pravděpodobně se zde mohla vyskytovat 
již od konce 90. let, kdy byly pozorovány 
první chřadnoucí porosty jasanů, ale příči-
na nebyla identifikována. Oba naše původ-
ní druhy jasanů – Fraxinus excelsior i F. 
angustifolia – jsou vůči tomuto patogenu angustifolia – jsou vůči tomuto patogenu angustifolia
vysoce citlivé.

Houba Chalara fraxinea primárně Chalara fraxinea primárně Chalara fraxinea
kolonizuje listy a řapíky jasanů. K infekci 
dochází vzduchem šířenými askospora-
mi, které se vytvářejí v létě v plodničkách 
pohlavního stadia (maximum koncentrace 
infekčního inokula je v červenci až srpnu). 
V důsledku napadení řapíků pak dochá-
zí k předčasnému opadu listů. Mycelium 
houby proniká listovými jizvami, pupeny 
nebo místy poškozenými sáním hmyzu do 
vnitřních pletiv výhonů či větví a způsobu-
je nekrózy. Na opadaném materiálu pato-
gen přezimuje a další vegetační sezónu 
se cyklus opakuje. K poškození letorostů 
může v menší míře docházet i po napade-
ní jinými druhy hub (zástupci rodů Verticilli-
um, Phoma, Phomopsis, Cytospora, Diplo-
dia) nebo i pozdními mrazy. 

Velmi nebezpečná je choroba přede-
vším pro sazenice a mladé stromy, které 
mohou odumřít i během jediné vegetační 
sezóny. U vzrostlých jedinců se choroba 
v první fázi projevuje odumíráním výhonů 
a řídnutím periférie koruny. Hostitel na 
rozvoj parazita reaguje tvorbou proventiv-
ních výhonů (vlků), které se vytvářejí pod 
odumřelými částmi větví a vzniká typické 
shlukovité olistění. V pozdní fázi onemoc-
nění dochází i k odumírání kosterních větví 
a silně napadený strom může nakonec 
odumřít.

Napadány jsou jasany na různých 
typech stanovišť – od přirozených lesů 
po komerční lesní výsadby, břehové 
porosty, aleje, remízky a okrasné výsad-
by. Největší problémy lze očekávat ve 
výsadbách s vyšším zastoupením jasanu, 
a to zejména na vlhčích stanovištích v ja-
sanovo-olšových luzích, v tvrdých luzích 
nížinných řek a obecně také v břehových 
porostech. Významným problémem bude 
obnova břehových porostů s dominant-
ním zastoupením jasanu a olše v případě 
souběžného napadení olší druhem Phyto-
phthora alni. Vzhledem k rychlému letál-
nímu průběhu choroby u mladých stromů 
dochází ke značným ztrátám v lesním škol-
kařství, proto mnohde přestal být jasan 
zcela pěstován.

Jako obranná opatření v lesních poros-
tech a výsadbách v krajině jsou nutné 
v první řadě především probírky. Jako 
velmi důležité se jeví ponechávání feno-
typově odolnějších jedinců jako základu 
potenciálně odolnějšího genofondu. Dlou-
hodobě bude vhodné jasan do značné 
míry nahradit jinými stanovištně vhodnými 
druhy dřevin, jako je např. dub, javor, bříza, 
ale i smrk. V současné době probíhá i tes-
tování vhodných fungicidních přípravků. Při 
objevení prvních symptomů lze doporučit 
použití širokospektrých fungicidů. Obecně 
by první postřik měl proběhnout na začát-
ku léta (koncem června) a měl by být podle 
situace opakován během vrcholu léta. 

V letošním roce jsme provedli podrob-
né šetření zdravotního stavu jasanových 
porostů v jižní části Středočeského regi-
onu. Terénní šetření ukazují, že poško-
zení jasanů se vyskytuje prakticky na 
celém zkoumaném území, v porostech 
všech věkových tříd, ale i v mimolesní 
zeleni (stromořadí okolo silnic, intravilá-
ny obcí), avšak až na výjimky zde zatím 
nedochází k masivnímu odumírání napa-
dených stromů. Hub, které se podílely na 
prosychání až odumírání jasanů, byla celá 
řada: zástupci rodů Armillaria, Verticillium, 
Phoma, Phomopsis, Cytospora, Diplodia
a především diskutovaná Chalara fraxi-
nea. Houbová infekce byla místy prováze-
na sekundárním napadením oslabených 
jasanů lýkohuby (Hylesinus crenatus, Hyle-
sinus varius). 

Odumírající jasany po napadení Hyme-
noscyphus pseudoalbidus. 
Foto: V. Pešková, R. Modlinger

Požerek lýkohuba jasanového - Hylesi-
nus varius. 
Foto: V. Pešková, R. Modlinger

Exsudáty na kmeni olše napadené 
Phytophthora alni. 
Foto: V. Pešková, R. Modlinger

určených k plnění funkcí lesa musí mít 
obligatorně písemnou formu ve smyslu 
§ 12 odst. 2 téhož zákona a zda i pach-
týř má právo na náhradu újmy vzniklé mu 
v důsledku omezení hospodaření podle § 
58 odst. 2  a násl. zákona č 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, když předmětný zákon v předmět-
ných ustanoveních hovoří výslovně pouze 
o vlastníkovi a nájemci.
Považuji za nepochybné, že ve všech 
popsaných případech, jakož i obecně ve 
všech případech, kde předpisy, jejichž 
znění se od 1. 1. 2014 nijak nemění, 
nadále používají pouze pojem „nájem“ či 
„nájemní smlouva“, a nikoliv „pacht“ nebo 
„pachtovní smlouva“, je nutno jejich účin-
ky napříště vztáhnout i na pacht a pach-
tovní smlouvy, jejichž předmětem je les či 
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Je 
totiž zřejmé, že pacht je pouze novým ozna-
čením pro specifický typ právního vztahu, 
který byl dosavadními předpisy souhrnně 
označován jako nájem, a že tedy v jeho 
případě jde pouze o změnu ve vnějším 
označení právního institutu, nikoliv o změ-
nu jeho právní podstaty. Takový postup při 
výkladu zákona není ostatně nijak neob-
vyklý – obdobně např. není sporu o tom, 
že i když zákon č. 114/1992 Sb. o ochra-
ně přírody a krajiny, v platném znění,  ve 
svých ustanoveních nadále používá stále 
pojem „lesní půdní fond“, jehož obsah 
byl vymezen již zrušeným zákonem č. 61/
1977 Sb., o lesích, je na místě vztáhnout 
účinky těchto ustanovení (jde např. o §§ 
3, 22, 23, 32 a 35) bez dalšího na pozem-
ky určené k plnění funkcí lesa, jak je tento 
pojem vymezen v § 3 zákona č 289/1995 
Sb. (k tomu např. Miko, L., Borovičková, H. 
a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007, s. 86 a násl.). Nelze samozřejmě 
vyloučit, že zejména Ministerstvo životního 
prostředí a Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR budou při tradičním hledání důvo-
dů, pro které žadateli nelze náhradu újmy 
podle § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb. poskytnout, v případě pachtýřů argu-
mentovat, že pokud se § 58 zmiňuje toliko 
o vlastníkovi a nájemci, nemůže být právo 
na náhradu újmy přiznáno pachtýři. Pova-
žuji však za vysoce nepravděpodobné, že 
by takovému výkladu zákona byla ze strany 
soudů poskytnuta právní ochrana. 

Odpovědi zpracoval:
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

Advokátní kancelář
Pásek, Honěk a partneři

Mendelova univerzita v Brně

Phytophthora alni Brasier et S. A. Kirk
Plíseň olšová

Fytoftorové onemocnění olší způso-
bené plísní olšovou Phytophthora alni se Phytophthora alni se Phytophthora alni
objevilo v západní Evropě v osmdesátých 
letech minulého století. Plíseň olšová byla 
v ČR poprvé izolována v roce 2001 v po-
vodí Ohře, ale velmi pravděpodobně se 
na území vyskytovala už dříve. Je možné 

předpokládat, že chřadnutí olší pozorova-
né V. Jančaříkem v jižních Čechách v osm-
desátých a devadesátých letech minulého 
století bylo způsobeno právě tímto pato-
genem. Dnes se onemocnění vyskytuje na 
většině území Česka (zejména ale v západ-
ní části státu) na tisících kilometrů břeho-
vých porostů a postupně se šíří směrem 
na východ. V Evropě se patogen v sou-
časnosti vyskytuje od Irska na východ 
zhruba po linii Švédsko – Pobaltí – Polsko 
– Slovensko – Maďarsko – Slovinsko. 
P. olšová způsobuje poškození olše lepka-
vé (Alnus glutinosa) a olše šedé (A. inca-
na), ale  byla izolována i na olši srdčité (A. 
cordata, Itálie), olšičce zelené (Duschekia 
alnobetula) a olši červené (A. rubra, USA). 
Lze předpokládat, že může způsobovat 
poškození i dalších druhů olší.

P. alni patří mezi oomycety vytvářející P. alni patří mezi oomycety vytvářející P. alni
bičíkaté zoospory. Svým životním cyklem 
je vázána na vodní prostředí. Šíří se 
primárně vodou či infikovanými sazenice-
mi aj. Hlavní období aktivity parazita je od 
konce jara do první půle podzimu pravdě-
podobně s maximem na konci léta (opti-
mum růstu je 23–25 °C). Patogen může 
přežívat dlouhou dobu teploty pod bodem 
mrazu.

Poškození porostů má nápadně ohnis-
kovitý charakter. První příznaky napadení 
hostitele jsou nekrózy drobných i silnějších 
kořenů a léze na krčcích. Během dalšího 
rozvoje poškození se patogen šíří vodivými 
pletivy a spodními vrstvami kůry a postup-
ně prorůstá do pletiv kmene, kde způsobu-
je nápadné rudohnědě zbarvené nekrózy. 

Odumírání pletiv je obvykle doprovázena 
tvorbou výtoků (exsudátů), které v místě 
nekrózy pronikají na povrch kůry. Změny 
v koruně se objevují až po déle trvající 
infekci, kdy postupně narůstá poškoze-
ní kořenů a krčku a dochází k omezení 
zásobování koruny živinami a vodou. Na 
toto omezení dřevina reaguje chloroti-
zací olistění  a postupným zmenšením 
listů a řídnutím koruny v celém objemu. 
Později dochází k odumírání periferních 
částí korun a k jejich podstatné redukci,  
vytváření shlukovitého olistění, ke tvor-
bě vlků na kosterních větvích a nakonec 
strom odumírá. V místě poškození často 
dochází k jejich napadení ranovými parazi-
ty (nejčastěji klanolístkou obecnou – Schi-
zophyllum commune) či jinými dřevokazný-
mi houbami (zejména rezavcem lesknavým 
– Inonotus radiatus). Infekce rezavcem 
pak vede k častým zlomům kmenů v paře-
zových částech.

Možnosti obrany jsou velmi omezené, 
lze doporučit především probírky. Těžba 
v napadených porostech by měla probíhat 
zejména v zimním období, kdy je patogen 
nejméně aktivní. Jako fungicidní přípravky 
s účinkem proti p. olšové lze snad doporu-
čit zejména látky s obsahem metalaxylu, 
fosetylu-Al, propamokarbu, dimetomorfu 
a oxychloridu mědi.

Z řady míst republiky bylo i v letošním 
roce Lesní ochranné službě Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
hlášeno odumírání olší, kde byla rozho-
dujícím původcem právě P. alni. Nejvíce 
zasaženým ekosystémem byly břehové 
porosty společenstev jasanovo–olšových 
luhů.  Podrobné šetření zdravotního stavu 
olšových porostů jižně od Prahy ukáza-
lo, že z dvaceti prozkoumávaných lokalit 
byla přítomnost P. alni prokázána v pěti 
porostech, a to  spíše okolo dolních částí 
vodních toků. 

Zatím není jasné, jak výrazně zasáh-
nou obě patogenní houby do skladby 
našich břehových porostů, kde obě dřevi-
ny tvoří svými kořenovými systémy výrazný 
zpevňující prvek. Je naděje, že po prvním 
agresivním ataku se obvykle dřeviny stáva-
jí více odolnými například právě rozšířením 
více geneticky odolných linií, které se 
mohou postupně přirozeně vyselektovat.
Další podrobnosti o obou zmiňovaných 
houbových patogenech se můžete dočíst 
v letácích LOS - Lesnická práce 92 (6), 
příloha.

Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti, v. v. i
e-mail: peskova@vulhm.cz

Ve zkratce
• 9. srpna projednala vláda České repub-
liky na svém zasedání žádosti obcí o zařa-
zení nemovitých věcí do seznamu podle § 
2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 
Sb., o přechodu některých věcí z majetku 
České republiky do vlastnictví obcí. O vy-
dání historických lesních majetků obcí, 
které po roce 1949 převzaly tehdejší orga-
nizace federálního ministerstva obrany 
a dosud na nich hospodařil státní podnik 
Vojenské lesy a statky, usiloval SVOL řadu 
let. V roce 2005 skončila jeho snaha o no-
velizaci zákona č. 172/1991 Sb. neúspě-
chem, neboť se nepodařilo pro podporu 
návrhu zákona získat zákonodárce z vlád-
ních i opozičních stran.  Další pokus, reali-
zovaný tentokrát prostřednictvím senát-
ního tisku, neprošel o několik hlasů ve 
třetím čtení v dolní komoře parlamentu v r. 
2007. Novou naději přinesl obcím až rok 
2011 a návrh zákona, který připravil SVOL 
ve spolupráci s panem senátorem Eyber-
tem, poslancem Dědičem a skupinou 
dalších poslanců. Novela byla schválena 
jako zákon č. 173/2012 v dubnu 2012.
• 15. srpna se v nově zrekonstruovaném 
penzionu Zámeček ve Vysokém Chvojnu 

Právní poradna - pokračování ze str. 4.
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uskutečnila pravidelná schůze republiko-
vého výboru SVOL. Kromě situace v čes-
kém lesnickém výzkumu diskutovali 
členové výboru o přípravě lesnických opat-
ření v rámci Programu rozvoje venkova 
2014-2020,  marketingové a komunikační 
strategii SVOL, dotacích Mze pro nevládní 
neziskové organizace v roce 2014, situa-
ci na trhu se dřívím, informační kampani 
PEFC ČR a výsledcích hospodaření SVOL 
za 1. pololetí. Program završila prohlídka 
arboreta a areálu pro lesní pedagogiku 
Lesního družstva Vysoké Chvojno s. r. o.
• 16. srpna podepsali zástupci společ-
nosti Kinský dal Borgo, a. s., a Agentu-
ry ochrany přírody a krajiny ČR  dohodu 
o managementu tří evropsky významných 
lokalit na majetku společnosti Kinský dal 
Borgo, která znamená zásadní posun v pé-
či o chráněná území. V dohodě byly defino-
vány jak požadavky orgánů ochrany příro-
dy, tak pravidla úhrady újmy a vícenákladů 
pro předmětné EVL. Dohodě předcházelo 
zpracování souboru doporučených opat-
ření pro evropsky významné lokality na 
majetku vlastníka. Obdobně budou opat-
ření vypracovávána i pro ostatní EVL; v le-
tošním roce pouze na majetku státu 
(LČR, VLS, NP). Podrobnosti  na str. 3.
• 17. září přijal ministr zemědělství Miro-
slav Toman předsedu SVOL. Hlavními body 
schůzky, která proběhla za účasti Marti-
na Žižky, pověřeného funkcí náměstka 
pro lesní hospodářství, byly příspěvky na 
hospodaření v lesích, aktuální vývoj lesnic-
ké legislativy, potřeba novelizace náhrado-
vé vyhlášky č. 55/1999 Sb. a zásadní 
odmítnutí zákona o vyhlášení NP Křivo-
klátsko. 
Sliby předchozích náměstků ohledně 
převodu financování příspěvků na hospo-
daření v lesích z krajů zpět na ministerstvo 
označil pan ministr za nereálné. Pokud jde 
o postavení lesnictví v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014-2020, nemělo by 
být významně kráceno, velmi důležitá 
budou jednání v Monitorovacím výboru. 
Příprava novely zákona o lesích utajovaná 
minulým vedením resortu nebyla fámou. 
Práce na novele byly podle sdělení pana 
ministra zastaveny a pracovní skupina 
byla rozpuštěna. Pokud jde o novelizaci 
zákona o myslivosti, 5. září požádal minis-
tr zemědělství předsedu vlády o zruše-
ní toho legislativního úkolu Ministerstva 
zemědělství obsaženého v Plánu legisla-
tivních prací vlády na rok 2013.
• Dnem 1. října je účinné nařízení vlády 
č. 298/2013 Sb., kterým se mj. mění naří-
zení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení 
podmínek pro poskytování dotací na zales-
ňování zemědělské půdy. Touto změnou 
se uzavírá vstup nových žadatelů do opat-
ření Zalesňování zemědělské půdy od roku 
2014. Důvodem je ukončení programové-
ho období Programu rozvoje venkova a na-
řízení Evropské komise č. 335/2013 Sb. 
Podpora péče o kultury a náhrada újmy 
u žádostí již podaných by měla pokračo-
vat. Noví žadatelé o vstup do tohoto opat-
ření budou moci využít nové dotační titu-
ly (Zalesňování a zakládání lesů) v rámci 
Programu rozvoje venkova 2014-2020, 
který bude spuštěn od roku 2015.
• SVOL byl jedním ze spoluorganizáto-
rů akce, která se uskutečnila 5. října na 
olomouckém Výstavišti Flóra u příležitosti 
Dne stromů. Cílem akce bylo zábavnou 
formou poukázat na rozmanité funkce lesů 
a jejich přínos pro společnost. Návštěvní-
ci všech generací se tak mohli dozvědět 
zajímavosti o lesním ekosystému, proká-
zat své znalosti o lese a jeho obyvatelích, 
vyzkoušet svoji manuální zručnost a na-
hlédnout pod pokličku lesníkům. Na stano-
vištích podél Rudolfovy aleje ve Smetano-
vých sadech bylo připraveno poznávání 
dřevin, prezentace péče o les, ukázky 
práce s motorovou pilou, dřevořezbářství 
a sochání ze dřeva, lesní zážitkový chod-
ník, keltský horoskop, elektronická střel-
nice, rýžování českých granátů, poraden-
ství pro drobné vlastníky lesa, vystoupení 
loveckých trubačů, mysliveckých kynologů 
a mnohé další. Akce se konala pod zášti-

tou hejtmana Olomouckého kraje a pri-
mátora města Olomouce, za finančního 
přispění Ministerstva zemědělství v rámci 
dotace pro nestátní neziskové organizace.
• Ve dnech 3. – 4. října se pod záštitou 
Kraje Vysočina a za odborné spolupráce 
Fakulty lesnické a dřevařské České země-
dělské univerzity v Praze uskutečnily na 
majetku Lesního družstva obcí Přibyslav, 
v lokalitě Rudné doly nedaleko Starého 
Ranska, akce lesní pedagogiky a republi-
kový workshop lesních pedagogů. Za SVOL 
nastoupil tým lesních pedagogů z Ostrav-
ských městských lesů a zeleně. Součástí 
odborného programu bylo také jednání 
významných představitelů lesnicko-dře-
vařského sektoru, kteří svými podpisy pod 
Staroranskou deklarací potvrdili význam 
lesní pedagogiky jako součásti výukových 
programů a naplňování Strategie vzdě-
lávání pro udržitelný rozvoj. Zároveň se 
zavázali k dalšímu rozvoji lesní pedagogi-
ky a podpoře spolupráce v oblasti výcho-
vy a vzdělávání široké veřejnosti s cílem 
podpořit pozitivní povědomí o lesnickém 
hospodaření, mysliveckém hospodaření, 
ekosystémových službách hospodářských 
lesů, zpracování dřeva a využívání výrobků 
ze dřeva.
• SVOL se podílel také na akci pro veřej-
nost se zájmem o přírodu, krajinu a histo-
rii Den Českého lesa, kterou uspořádaly 
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa 
Přimda, ve spolupráci s Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny – Správou CHKO Český 
les a Krajským střediskem Plzeň, MAS 
Zlatá cesta a dalšími organizacemi 6. října 
v Nové Knížecí Huti. Součástí progra-
mu bylo představení technické památky 
„Arnoštova leštírna“, přednášky a video-
projekce o sklářství, výroba vinutých perlí, 
výroba potaše a lesní pedagogika.
• 11. října se uskutečnila ve Žluticích 
členská schůze Karlovarského regio-
nu SVOL. Jednání se zúčastnil starosta 
hostitelského města Václav Slavík i rad-
ní Karlovarského kraje pro oblast život-
ního prostředí Václav Jakubík. S historií 
a podmínkami hospodaření na městském 
lesním majetku seznámil přítomné Václav 
Konopík, jednatel městské společnosti, 
která městské lesy spravuje, a zároveň 
předseda regionální organizace SVOL. 
Zdůraznil především problémy, které ve 
zdejších lesích způsobuje přemnožená 
spárkatá zvěř. Zástupkyně Státní rostli-
nolékařské správy Karlovarského kraje 
podaly zprávu o novelách právních před-
pisů pro aplikování chemických příprav-
ků na ochranu rostlin. Vedoucí oddělení 
lesního hospodářství, myslivosti a rybář-
ství Jan Klíma upozornil na končící termín 
pro uplatňování povodňových škod a vy-
účtování příspěvků na hospodaření v le-
sích. Připomněl také, že dnem 1. 1. 2014 
přechází kompetence o uznávání semen-
ných porostů plně na Ústav pro hospo-
dářskou úpravu lesů. Na červen 2014 se 
chystá odborná exkurze SVOL po lesních 
majetcích Karlovarského kraje.
• 15. října se konalo zasedání repub-
likového výboru SVOL v Pelhřimově. Na 
programu jednání byla aktuální situace 
ve společném obchodu se dřívím, měření 
dříví, spolupráce s Výzkumným ústavem 
lesního hospodářství a myslivosti, přípra-
va Programu rozvoje venkova 2014-2020, 
naplňování požadavků evropského nařízení 
o uvádění dřeva na trh, plán akcí SVOL na 
příští rok, informace ze společného jedná-
ní nad hospodářskou politikou státního 
podniku LČR s ministrem zemědělství, 
které proběhlo 1. října, a zpráva z jednání 
Komise pro životní prostředí Svazu měst 
a obcí a ze společného jednání s Komisí 
pro životní prostředí Asociace krajů. Obě 
jednání se mj. vyjádřila pro stažení návrhu 
zákona na vytvoření NP Křivoklátsko. 
• 29. října nabylo účinnosti Nařízení 
vlády o stanovení národního seznamu 
evropsky významných lokalit č. 318/2013 
Sb. Důvodem k přijetí nového nařízení byla 
nutnost upravit vhodné formy ochrany pro 
jednotlivé evropsky významné lokality 
nebo jejich části v návaznosti na noveli-
zaci zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění z roku 
2009, do níž se SVOLu podařilo prosadit 

vedle ochrany formou zvláště chráněného 
území, resp. smluvní ochrany využití insti-
tutu tzv. základní ochrany.  SVOL urgo-
val přípravu tohoto nařízení v září 2011. 
S návrhem, který ministerstvo životní-
ho prostředí předložilo do meziresortní-
ho připomínkového řízení, však zásadně 
nesouhlasil. Také následné vypořádání 
jeho připomínek bylo předmětem nesou-
hlasu SVOL, který vyústil osobním jednání 
u náměstka ministra pro životní prostředí.
Praktickým důsledkem a pozitivním příno-
sem novely zákona a následného naříze-
ní vlády je snížení počtu vyhlašovaných 
zvláště chráněných území na území evrop-
sky významných lokalit, které ušetří veřej-
né prostředky a sníží administrativní zátěž 
vlastníků dotčených pozemků při součas-
ném zachování nároků na potřebnou 
ochranu všech lokalit. 

Ing. Marie Růžková
tajemnice

Z exkurze SVOL 
do lesů 
jihozápadní 
Ukrajiny
Návštěva u lesníků v karpatských 

oblastech Ukrajiny Užhorod, Ivano-Fran-
kivsk a Lvov se uskutečnila ve dnech 25. 
– 31. srpna. Náročné cestování autobu-
sem (cca 2000 km) proběhlo díky příjem-
ným a zručným řidičům bez problémů, 
navzdory neuspokojivému, místy až kritic-
kému, stavu dlouhodobě neudržovaných 
i hlavních silničních tras. Velmi nepříjem-
né však bylo zdlouhavé odbavování jak na 
hraničním přechodu Vyšné Nemecké, tak 
při zpáteční cestě v Krakovci.

Charakteristika lesů na Ukrajině
Lesy na Ukrajině mají čtyřikrát větší 

rozlohu než lesy v České republice, cca 10 
mil. ha, ovšem celkový objem těžby je stej-
ný jako u nás. Průměrná lesnatost je velmi 
nízká, necelých 16 %, jsou však velké 
rozdíly dle přírodních oblastí - od 5 % ve 
stepích až po 42 % v Karpatech. Průměr-
ný přírůst činí 4 m3/ha - je však také velmi 
rozdílný od 2 m3/ha ve stepích do 5 m3/ha 
v Karpatech. 50 % lesů je částečně omeze-
no ve využívání pro plnění ekologických 
funkcí, z toho 16 % je na základě poža-
davků ochrany přírody z využívání téměř 
zcela vyloučeno. Lesy s výraznou rekreač-
ní, zdravotní a turistickou funkcí tvoří 19% 
podíl. 

Téměř veškeré lesy jsou ve vlastnictví 
státu, soukromé lesy tvoří jen cca 1 %. 
Restituce ani privatizace lesů neproběhly.
68 % státních lesů spravuje Státní agen-
tura lesních zdrojů (před 10-ti lety samo-
statné ministerstvo lesů), 25 % spravují 
další ministerstva (zemědělství, životního 
prostředí, obrany, infrastruktury…), 7 % 
je půdní rezerva. Lesy přidělené obcím 
po kolchozech zrušených v roce 1995 
jsou v současné době převáděny na stát. 
Významná část lesů byla ovlivněna černo-
bylskou havárií. Polovina lesů je založena 
uměle. Všechny lesy Ukrajiny jsou certifi-
kovány FSC. 

Zakarpatská oblast
Předmětem našeho zájmu bylo lesnic-

ky nejzachovalejší území souvislých 
horských lesů Zakarpatské oblasti - za 
první republiky převážně území Podkar-
patské Rusi, která byla součástí Česko-
slovenska.  V tomto období zde, převážně 
v přirozených lesích, prováděl své výzkumy 
prof. A. Zlatník. Jejich výsledky společně 
s výzkumy na Slovensku tvořily základ Zlat-
níkovy typologické školy, u nás uplatňova-
né. 

Překrásná krajina s prudkými lesna-
tými svahy se střídá s enklávami pastvin 
(poloninami) s řídkými osadami i městeč-
ky v údolí bystřin a říček. Lesy se prudce 
zvedají z okrajové nížiny (200 -300 m n. 
m.) až do výše 2000 m n. m. Je zde převáž-
ně zachována přirozená pásmovitost lesa. 
Nejvíce zastoupené jsou čisté bučiny, 

pokračování na str. 7.

Ve zkratce - pokračování ze str. 5.

Poslední zářijový víkend patřil oslavám 
výročí 450 let městských lesů v Borohrád-
ku.

Borohrádecké lesy jsou v historic-
kých materiálech uváděny jako vlastnic-
tví města poprvé v r. 1563, kdy Zigmund 
Liczek z Ryzmburka daroval borohrádec-
kým měštanům les Kohoutov. Celková 
plocha lesního majetku obce se po stale-
tí prakticky nezměnila. Po roce 1948 byl 
obecní les zestátněn a zpět do držby 
obce přešel na základě zákona č. 172/
91 Sb., o přechodu některých věcí z ma-
jetku České republiky do vlastnictví obcí. 
Nejstarší část historického majetku o vý-
měře cca 51 hektaru byla obci fyzicky 
předána 4. listopadu 1993, navrácení 
zbývajících lesů však provázely obtíže. Až 
v roce 2008 a 2009 získalo město zpět od 
LČR celkem 33 ha lesních pozemků z tzv. 
přídělového majetku. Další část boro-
hrádeckých lesů (89 ha), kterou po roce 
1949 převzaly tehdejší organizace federál-
ního ministerstva obrany a hospodařil na 
nich státní podnik Vojenské lesy a statky, 
byla až do roku 2013 blokována. Aktivním 
přístupem města a také jeho spoluprací 
se SVOL, který se legislativními úpravami 
zákona 172 dlouhodobě zabýval, se poda-
řilo tento problém v letošním roce vyřešit. 
V současné době vlastní Město Borohrá-
dek 173 ha lesů a jejich odbornou správu 
zajišťuje Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
s. r. o. v čele s lesmistrem Radomírem 
Charvátem. Šestnáct let vykonával funkci 

odborného lesního hospodáře Ing. Václav 
Bohuněk. 

Dopolední část pátečního programu 
oslav borohrádeckých lesů byla vyhraze-
na přednáškám pro žáky místních základ-
ních škol; odpolední přednášky, promítá-
ní filmů a výstava s lesní tématikou byly 
určeny pro širokou veřejnost. Na sobotu 
byla připravena procházka městskými lesy 
se stanovišti lesní pedagogiky a soutě-
žemi. Oslavy zakončilo slavnostní předá-
ní cen a pamětních listů a přednáška na 
téma „Pradávná moře východních Čech“.

(red.)

Foto: Ing. Eduard Machek
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pokračování na str. 8.

smíšené smrčiny s bukem a jedlí i čisté 
jedliny v dolních částech svahů. Člověkem 
nejvíce ovlivněné jsou samozřejmě části 
území kolem osad a dolní části svahů. 
V tabulce 1 je uvedena dřevinná skladba 
lesů celé Ukrajiny a navštívených oblastí. 
skladba lesů celé Ukrajiny a navštívených 
oblastí.

Zakarpatská oblast má cca 700 tis. ha 
lesů organizovaných v 16 finančně samo-
statných závodech (státní příspěvky 8-9 %) 
s centrální správou v Užhorodě. Veškeré 
těžební a pěstební práce zajišťují  2800 
zaměstnanci. Mají vlastní školky; podíl 
jednotlivých technologií - soustřeďování 
dříví 62 % traktor, 28 % koně, 2 % lanov-
ky. Technika je zastaralá, nedostatečný 
je podíl lanovek. Intenzita zpřístupnění je 
nedostačující a limitující pro způsob péče 
o lesy, těžbu a prodej dříví (hustota cest-
ní sítě v Evropě činí 21 m/ha, na Ukrajině 
5 m/ha).

Aktuální průměrné zpeněžení na domá-
cím trhu je 30 €/m3 na OM (podíl paliva 
26 %). 11% podíl je exportován - zpeněže-
ní 50 € (dobrým artiklem je štípané palivo 
buku).

V Zakarpatské oblasti jsou 3 národní 
parky, 1 biosférická rezervace a menší 
chráněná území o celkové rozloze 166 tis. 
ha, z toho 54 tisíc hektarů se nachází v re-
žimu samovolného vývoje.

Zakarpatská oblast byla jako první 
na Ukrajině certifikována systémem FSC 
jako celý region - náklady první certifikace 
byly zajištěny z grantových zdrojů. Nyní je 
upuštěno od regionálního způsobu a certi-
fikovanou jednotkou je závod. Každoroční 
dozorový audit stojí 1200 €/závod. Limi-
tující je dodržování lesního zákona (limit 
holoseče 3 ha), sledování narušení vod 
při transportu dříví, vyloučeno je jakékoliv 
používání chemie, požadavek na přechod 
od plošných těžeb k výběrným principům 
a zvyšování podílu přirozené obnovy. Audi-
torská firma sídlí v jižní Africe, dozorové 
audity (kontroly v terénu) provádí bez ohlá-
šení lesnímu provozu.

Nevládní organizace FORZA
Součástí programu exkurze byla disku-

se se zástupci nevládní neziskové organi-
zace FORZA,  která je prostředníkem mezi 
lesníky a státem a domorodým obyvatel-
stvem. Je informována o západoevrop-
ském lesnictví (spolupracuje též s českou 
výzkumnou organizací IFER). Spolupracuje 
s odběrateli dříví, organizuje vzdělávání 
lesníků, je organizátorem turistických akcí 
apod. Je zřetelné, že je silnou vlivovou 
skupinou s cílem prosazování jemnějších 
způsobů hospodaření a ovlivnění lesnické-
ho zákonodárství státu.

Vedle přednášek vedoucích funkcioná-
řů oblastních správních celků jsme v teré-
nu shlédli ukázky hospodaření a ve večer-
ních hodinách krátké ukázky historických 
částí navštívených měst, kde jsme noco-
vali.

Arboretum a vědecká stanice Brezinka 
u Mukačeva

36 ha plochy je z 50 % určeno pro 
sledování vývoje dřevin přirozené skladby, 
zbylá část pro zkoumání vývoje exot pro 
posílení výnosovosti (300 druhů z celého 
světa). Kriteriem je, zda příměs neohro-
žuje vývoj domácích dřevin (příznivý vývoj 
douglasky, metasekvoje, sekvoje a dal-
ších dřevin na svahovém sedimentu v nad-
mořské výšce kolem 300 m).

Národní přírodní park Siněvir
Cílem založení NPR Siněvir je ochrana 

životního prostředí horské lesnaté kraji-
ny, vědecký výzkum, rekreace a turistika, 
uchování rázu krajiny, původní architek-

tury, flory a fauny a místních zvyků. Park 
byl založen v roce 1989 v centrální části 
Zakarpatí na výměře 41 tis. ha lesa, z to-
ho se na 32 tis. ha aktivně zasahuje. 
Zastoupení dřevin je následující: 50 % 
listnaté s  převahou buku, 50 % jehlična-
té s převahou smrku a s příměsí jedle; 
je zde spontánní přirozená obnova dřevin 
pod porostem, nadmořská výška je 500 
– 1500 m n. m., hranice lesa cca 1300 

– 1500 m. Roční těžba se pohybuje kolem 
80 tis. m3, z toho 80 % představuje těžba 
nahodilá. Dle výsledků výzkumu trpí kraji-
na Karpat nedostatkem půdní vody, což je 
pochopitelné v oblasti navazující na nížiny 
se srážkami od 600 do 800 m n. m., kde 
dochází k odumírání  jedlových porostů 
(region Deljatin), méně již v oblastech 
kolem 800 m n. m. a výše se srážkami 
800 – 2000 mm. V oblasti parku jsme 
zaznamenali časté, jednotlivé i hloučko-
vité výskyty napadení kůrovci na smrku, 
a to nejen na stěnách porostů, ale i uvnitř. 
Ochrana u jednotlivých výskytů probíhá 
jen lapači s feromony, u souvislého napa-
dení plošným vytěžením. Projevy škod 
připomínají škody v NP Šumava začátkem 
devadesátých let. Pravděpodobně distri-
buce srážek během roku (delší sucho) ve 
vztahu k teplotám a obtížné přístupnosti 
v terénu kumuluje podmínky pro rozvoj 
těchto škůdců. 

Rozvíjí se turistická infrastruktura 
lyžařského areálu Pilipec, který patří již 
nyní k nejlepším terénům pro lyžování na 
Ukrajině.

Výzkumná plocha u města Rakiv
Plocha je založena v bukovém porostu 

s příměsí habru, klenu a smrku ve výšce 
650 m n m. Cílem je maloplošná přestav-
ba stejnověké bučiny ve věkově diferenco-
vaný porost listnáčů bez příměsi smrku. 
Výzkum probíhá za spolupráce organizace 
Forza se švýcarskými lesníky.

Ivano-frankivská oblast (Předkarpatí )
Byla nám předvedena ukázka odumí-

rání porostů s převahou jedle ve výšce 
500-750 m n. m. u města Deljatin. Poros-
ty vznikly umělou výsadbou po požárech 
během druhé světové války. Cílem jsou 
přestavby včasným výběrem usychajících 
jedlí doplněním listnáčů. Redukce příměsi 
smrku do 20 %. Pro zpřístupnění 1500 ha 
lesa byla vybudována nová okružní odvozní 
cesta v délce 12 km. Na zpřístupnění lesů 
spolupracuje rakouská firma Maxwell.

Bývalý lesokombinát Deljatin
Do roku 1995 zde byla pila pro prodej 

na vnitřní trh a výroba kuchyňského nábyt-
ku.Výroba nábytku zanikla, pila byla priva-
tizován italskou firmou s repasovanou 
technologií Primultini (denní pořez 50 m3). 
Specializuje se na zpracování buku s já-
drem na usušené exportované řezivo. 

Navštívená města jihozápadní Ukrajiny
Jihozápadní část Ukrajiny byla vždy na 

periferii zájmu velkých říší Ruska, Rakous-
ko-Uherska, Polska a dalších. V historii 
docházelo k častým změnám hranic, které 
se promítly především do tváře architektu-
ry církevních a správních center Užhorodu, 
Mukačeva, Lvova a dalších.

Užhorod – 120 tis. obyvatel, správní cent-
rum Západokarpatské oblasti,  univerzitní 
město s významnými historickými stav-
bami, k procházkám láká 600 m dlouhá 
lipová alej na nábřeží řeky Už a na jaře 
krásně kvetoucí sakury. V oblasti Zakarpa-
tí je dosud pozitivně vnímán a připomínán 
vliv naší republiky na rozvoj tohoto území 
za první republiky. I po téměř 100 letech 
zaznívá i u mladší generace čeština, jak 
jsme se mohli sami přesvědčit při návště-
vě muzea Ivana Olbrachta v městečku 
Koločava. 

Z exkurze... - pokračování ze str. 7.

Tabulka 1: Dřevinná skladba.

Pohled z Koločavy na Karpaty. Foto: Ing. Martin Kodeš

Exkurze v porostech rakhivských lesů - ukázky přirozeného zmlazení buku. Foto: Ing. 
Václav Konopík

Z exkurze do dřevozávodu Deljatin. Jinak je taková technika spíše výjimkou. Foto: 
Ing. Martin Kodeš

Pohled z Koločavy. Krajina s prudkými lesnatými svahy se střídá s enklávami 
pastvin s osadami. Foto: Ing. Martin Kodeš
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Z exkuze... - pokračování ze str. 7.

Osmnáctého ročníku Přeborů v lo-
veckém pětiboji o putovní pohár předse-
dy SVOL, který se uskutečnil 6. září na 
písecké střelnici Provazce, se zúčastnilo 
43 střelců z řad zaměstnanců vlastníků 
a správců lesů sdružených ve SVOL. Po 
slavnostním zahájení soutěže jednatelem 
společnosti Lesy města Písku, s. r. o., 
Václavem Zámečníkem se střelci odebrali 
podle organizačních pokynů Milana Bláhy 
na připravená střeliště. Soutěžilo se ve 
třech brokových disciplínách – střelba na 
parcouru (CS), lovecké kolo, vysoká věž 

Východočeská regionální organizace 
SVOL uspořádala dne 11. října na lesním 
majetku města Trutnov ve spolupráci s Le-
sy a parky Trutnov s. r. o., Správou lesů 
Kristiny Colloredo-Mansfeldové a Výzkum-
ným ústavem lesního hospodářství a mys-
livosti, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno, 
odborný seminář pro majitele a správce 
lesů. Cílem semináře bylo seznámení 
s pěstováním douglasky v hospodářských 
lesích a s hospodařením v příměstských 
lesích společnosti Lesy a parky Trutnov 
s. r. o.

Téměř 60 účastníků semináře přiví-
tal předseda regionu Radomír Charvát, 
s programem semináře přítomné seznámil 
ředitel a jednatel společnosti Lesy a parky 
Trutnov s.r.o. Ing. Jaroslav Semerák.
Po přesunu na exkurzní lokalitu představil 
doc. Marian Slodičák projekt „Pěstební 
postupy při zavádění douglasky do porost-
ních směsí v podmínkách ČR“ a výzkumný 
záměr „Stabilizace funkcí lesa v antropo-
genně narušených a měnících se podmín-
kách prostředí“. Informoval o očekávaných 
přínosech projektu a nejzajímavějších 
dílčích výsledcích, byly prodiskutovány 
poznatky z praxe.

Ing. Ladislav Šimerda ve svém pří-
spěvku zhodnotil dosavadní hospodaření 
s douglaskou na majetku Kristiny a Leon-
harda Colloredo-Mansfeldových Opočno 
z pohledu objemové produkce a průměr-
ného zpeněžení dřeva. V závěru formulo-
val doporučení pro další využití této dřevi-
ny v lesním hospodářství.

Po přesunu na oběd přijel účastníky 
exkurze pozdravit starosta města Trutnova 
Mgr. Ivan Adamec. Během krátkého proje-
vu pohovořil o problematice města jako 
vlastníka lesů a o představě hospodaření 
v lesích společností městem založenou 
a ovládanou.

Po obědě následoval příspěvek, ve 
kterém se Ing. Václav Záruba pokusil 
přiblížit základní vlastnosti dřeva doug-
lasky z pohledu jeho zpracovatele – firmy, 

která se snaží zpracovávat dřevní hmotu 
od stadia kulatiny až po finální výrobu 
tesařskou a truhlářskou.

Dále Ing. Jiří Novák prezentoval vybra-
né výsledky projektů, koordinovaných 
Výzkumným ústavem lesního hospodář-
ství a myslivosti, v. v. i., Výzkumnou stani-
cí Opočno.

V rámci svého vystoupení pohovořil 
Ing. Jaroslav Semerák o vzniku příměst-
ských lesů města Trutnov a o problemati-
ce hospodaření v lesích zvláštního určení 
se zvýšenou rekreační funkcí. Informo-
val o větších akcích, realizovaných v po-
sledních několika letech, i nákladech na 
běžnou údržbu v příměstských lesích. 

Před odjezdem na druhou terénní ukáz-
ku pohovořil Ing. František Novák o prak-
tických zkušenostech se získáváním 
dotací z Programu rozvoje venkova ČR na 
neproduktivní investice v lesích.

Venkovní pochůzka s ukázkami reali-
zovaných projektů proběhla v rekreačních 
lesích města Trutnov v lokalitách Hous-
ka a Lesopark. Přítomní mohli shléd-
nout projekty realizované z dotací z PRV 
– „Rozšíření příměstských lesů Trutnov 
– Houska“ a „Altán s ohništěm Paradrá-
ha“, částečně i akci dotovanou z prostřed-
ků SFŽP – dvě menší součásti projektu 
„Regenerace významných ploch zeleně 
města Trutnov“.

Pro zájemce byla na závěr akce připra-
vena prohlídka významných památek 
z období bitvy u Trutnova z roku 1866 se 
zajímavým výkladem pracovníka MěÚ Trut-
nov Vlastimila Grofa a malé občerstvení, 
spojené s opékáním vuřtů v jednom z vy-
budovaných altánů s ohništěm.
Podrobnější informace lze nalézt ve sbor-
níku, elektronická verze je ke stažení 
na http://vulhm.opocno.cz/download/
sbornik_douglaska_2013.pdf

Ing. František Novák
Lesy a parky Trutnov s. r. o.

Střelecké přebory

Douglaska tisolistá, příměstské lesy Trutnov 

Ukázka pěstování douglasky na Čížkových kamenech. Foto: autor příspěvku.

Lvov - největší město oblasti bylo založe-
no ruským knížetem, který jej pojmeno-
val po svém synovi, před 757 lety. Město 
bylo mnoho let v držení polského knížec-
tví, poté Rakousko-Uherska, opět Polska 
a SSSR. Od roku 1991 se nachází na 
území svobodné Ukrajiny. Historické jádro 
má 300 památek a je vyhlášeno kulturní 
památkou Unesco. Město má aktuálně 
735 tisíc obyvatel (v době SSSR 1 milión). 
Během druhé světové války nebylo vůbec 
bombardováno a zůstalo zachováno.

Závěr
Ukrajina po osamostatnění prodělá-

vá složitý vývoj. V důsledku nedostatku 
surovin a částečné ztráty konkurence-
schopnosti a souvisejících pracovních 
příležitostí došlo ke značné emigraci 
obyvatel z měst i venkova. To platí i pro 

Lesy ÈR mohou 
žalovat stát 
o náhradu 
ušlého zisku, 
rozhodl soud 
Lesy České republiky mohou žalovat 

stát o náhradu újmy způsobené omezením 
těžby dřeva na území rezervací. Vyplývá to 
z verdiktu Nejvyššího soudu v neobvyklém 
sporu, který se konkrétně týká pozemku 
v Národní přírodní rezervaci Velký Špičák 
nedaleko Třeště na Jihlavsku. Státní 
podnik Lesy ČR vyčíslil roční ušlý zisk kvůli 
omezení hospodaření na pozemku skoro 
na milion korun.

„Jestliže jednou z významných funkcí 
lesa je těžba dřevní hmoty, může každý 
vlastník důvodně očekávat zisk z této 
činnosti; je-li jeho vlastnické právo záko-
nem omezeno právě v této oblasti, náleží 
mu odpovídající náhrada bez ohledu na 
to, že již v době, kdy se vlastníkem stal, 
tu omezení bylo a on o něm věděl,“ stojí 
v rozsudku senátu s předsedou Petrem 
Vojtkem.

Právo podat žalobu podle zákona 
o ochraně přírody mají Lesy ČR i přes-
to, že jsou státním podnikem. Nejvyšší 

jihozápadní část Ukrajiny. Přesto je ve 
zdejších městech i na venkově, i vlivem 
značného počtu občanů pracujících krát-
kodobě v zahraničí, zřejmý rozvoj.  Ačko-
liv se zde vyskytují velké rozdíly v úrovni 
života, zvláště starší obyvatelé zapadlých 
horských obcí a městeček žijí způsobem 
u nás známým před řadou desetiletí, jsou 
i zde pozitivní změny zřetelné. Transforma-
ce v zemědělství a lesnictví vyžaduje dle 
poskytnutých informací značné investice 
do techniky a dopravní infrastruktury. Její 
stav je asi nejslabším článkem dalšího 
rozvoje. 

Exkurze probíhala v přátelské atmo-
sféře, ukrajinští organizátoři se nám 
plně věnovali, s pohostinností jim vlast-
ní, návštěva umožnila i  otevřené výměny 
názorů na odborné a lesopolitické otázky.

Ing. Josef Vovesný
Ing. Stanislav Janský

soud připustil, že jde o poněkud atypickou 
situaci, kdy se správce státního majet-
ku domáhá náhrady od státu. Lesy ČR 
jsou však samostatným subjektem, který 
podle zákona vystupuje v pozici vlastníka 
svěřeného majetku. „Je tedy v rámci této 
své činnosti oprávněn a zároveň povinen 
vykonávat práva vlastníka, a to proti které-
mukoliv subjektu, tj. i vůči státu,“ rozhodl 
soud.

Spor trval několik let. Obvodní soud 
pro Prahu 10 nejprve vyhověl žalobě a mi-
nisterstvu životního prostředí uložil povin-
nost zaplatit Lesům ČR 990.107 korun 
jako ušlý zisk z konkrétního pozemku za 
rok 2007. Vyšel ze zjištění, že pozemek 
je na území rezervace a les se ponechá-
vá samovolnému vývoji. Státnímu podniku 
proto uniká zisk, který by měl z „normální-
ho“ lesa.

Městský soud v Praze však v roce 
2011 verdikt změnil a žalobu zamítl. 
Poukázal na to, že Lesy ČR jsou státním 
podnikem a pozemek získaly do své sprá-
vy v situaci, kdy již tvořil součást rezer-
vace. Proto podnik od počátku nemohl 
očekávat zisk z těžby dřeva. Po zásahu 
Nejvyššího soudu, který vyhověl dovolání 
Lesů ČR, se musí Městský soud v Praze 
případem zabývat znovu.

Nejvyšší soud už v roce 2004 rozho-
dl, že se Lesy ČR mohou domáhat ušlé-
ho zisku kvůli dřevu ze stromů pokáce-
ných v rámci zásahu proti kůrovci. Z téhož 
rozsudku také obecně vyplynulo, že se 
státní podnik vykonávající právo k hos-
podaření s lesním národním majetkem 
může domáhat náhrady škody způsobené 
státem.

Zdroj: ČTK, 16. 10. 2013

a ve dvou malorážkových disciplínách - 
běžící liška, stojící srnec. 

Mezi jednotlivci zvítězil těsně Jan Stei-
ner ze společnosti Orlík nad Vltavou s. r. 
o. s nástřelem 442 bodů před druhým 
Petrem Kyliánkem (441 b.) z téže společ-
nosti a třetím Karlem Pučálkou z Bocho-
va (439 b.). Orličtí s přehledem vyhráli 
soutěž družstev (1315 bodů), stříbrnou 
pozici uhájilo družstvo Městské lesy Vola-
ry (1174 b.). Třetí místo získalo družstvo 
Lesů města Písku (1126 bodů).  

Týmu Lesů města Písku patří poděko-
vání za vynikající přípravu soutěže, spon-
zorům za finanční příspěvky a střelcům za 
kvalitní výkony. 

(red.)

Z návštěvy skanzenu Užhorodu. Foto: Inb. Václav Konopík


