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Čeká 
nás skutečná 
krize?

Ing.František Kučera
předseda SVOL 

 V podstatě celý svět zajímá již několik 
měsíců významné téma: finanční krize. 
Odstartovali ji před více než rokem Ameri-
čané, kteří nebyli schopni financovat své 
úvěry na bydlení. Nesplácení rizikových 
hypoték poslalo ke dnu několik bank 
a akciové trhy balancují na okraji finanč-
ní propasti po celém světě. Jedno z rizik 
globální ekonomiky a finanční oligarchie 
se projevilo v plné síle. Americká vláda 
i vlády států Evropské unie lijí do svých 
ekonomik miliardy dolarů a eur, státníci se 
ve svých projevech snaží uklidňovat veřej-
nost, ekonomové – analytici zvedají varov-
ně prsty. Hospodářství v České republice, 
které se dosud jevilo jako klidný ostrov ve 
finanční bouři, se začíná seznamovat s tvr-
dou realitou. 
 Ing. Daliboru Šafaříkovi, ekonomo-
vi akciové společnosti Lesy města Brna 
a externímu pracovníkovi Ústavu lesnické 
a dřevařské ekonomiky a politiky MZLU 
v Brně, jsme proto položili několik otázek.

Jak hodnotíte současnou situaci v lesnic-
tví z pohledu ekonoma?
 D.Š.  Současná situace v lesnictví 
a celém lesnicko-dřevařském sektoru 
se dá charakterizovat jako počátek krize 
nejen v tuzemsku, ale také v evropském 
měřítku. Podle údajů Českého statistické-
ho úřadu ceny surového dříví dramaticky 
klesají, mezi prvním a druhým čtvrtletím Základní ekonomické údaje členů SVOL 

za rok 2007

„Přirozené právo je dohoda 
o vzájemném prospěchu, 
směřující k tomu, aby si lidi 
navzájem neškodili ani škody 
netrpěli.“

 Údaje na ř. 1. – 3. se vztahují na všech-
ny členy SVOL se stavem ke 30. 4. 2008
Ostatní údaje na ř. 4. – 10.  byly získány 
ekonomickým šetřením SVOL za rok 2007
 ř. 4. - není sledována, hrubý údaj o těž-
bě je možné získat z průměrné výše těžby 
na hektar, je však nutno vzít v úvahu, že 
ekonomického šetření se zúčastnili spíše 
větší vlastníci, u drobných vlastníků do 5 
ha je zpravidla těžba nižší
 ř. 9. - zde je uvedena výše dotace z do-
tačních titulů krajských úřadů i minister-
stev vztažená na 1 ha celkové výměry lesa 
vlastníka
 ř. 10. - hospodářský výsledek organi-
zací nebo vlastníků, jak je uváděn v účet-
nictví. Tato částka je značně ovlivněna 
výší nájemného za lesní pozemky (případ-

ně odvody vlastníkovi). Nájemné je vždy 
součástí nákladů, ovlivňuje (snižuje) tedy 
hospodářský výsledek. Nájemné je výraz-
ně odvislé od kvality lesních porostů, 
výměry lesa, druhového složení porostů, 
ale i záměrů vlastníka a jeho vztahu k les-
nímu majetku. I u velkých majetků může 
být nulové, pokud vlastník chce zlepšit 
stav porostů a lesa jako takového, ale 
dosahuje i výše přesahující 10 tis.Kč/ha. 
Takto vysoké nájemné je však napros-
to výjimečné a spíše jde o jednorázově 
zvýšené nájemné při zpracování kalamit 
mimořádného rozsahu (kalamita přesa-
hující násobky etátu).  Průměrná hodnota 
nájemného se pohybuje kolem 1 - 2 tisíce 
Kč / ha.

Ing. Petr Jelínek

 Ve dnech 25. a 26. září se uskutečnil 
v Compiegne u Paříže seminář zaměřený 
na mobilizaci dřevní hmoty v Evropě. Semi-
nář pořádala francouzská organizace vlast-
níků lesů  UCFF (Union de la Cooperation 
Forestiere Francaise) na základě podnětu 
z Konfederace evropských vlastníků lesů 
CEPF. V naší republice i v celé střední 
Evropě se sice při současných odbyto-
vých obtížích způsobených přebytkem 
dříví na trhu po předchozích kalamitách 
může zdát, že otázka mobilizace zásob 
dřevní hmoty není tou nejdůležitější zále-
žitostí k řešení, nicméně organizace CEPF 
vycházela z požadavku Evropské komise 
a zejména ze závazku Evropské unie o zvý-
šení soběstačnosti členských států Unie 
v palivech a energetice náhradou fosilních 
paliv obnovitelnými zdroji. Ve světle těchto 
odvážně stanovených požadavků a v dlou-
hodobějším pohledu pak nabývá nutnost 
mobilizace zásob dřevní hmoty v Evropě 

Mobilizace 
dřeva v Evropě 
aktuální

pokračování na str. 2.

 Vážení čtenáři,
 
 před několika týdny bylo v Poslanec-
ké sněmovně otevřeno první čtení vlád-
ního návrhu novely zákona č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody krajiny. Jak uvedl 
ministr životního prostředí, hlavní motiva-
cí předloženého návrhu jsou nedostatky 
v transpozici evropských směrnic, a to 
směrnice o ochraně volně žijících ptáků 
a směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin. Návrh byl dle jeho vyjádření patřič-
ně projednán a nezbývá než jej co nejdříve 
schválit, aby se Česká republika vyhnula 
sankcím ze strany Evropské unie. 
 Je skutečnost opravdu taková? I když 
bylo opakovaně prokázáno, že ustanovení 
zákona mají přímý a mnohdy nezanedba-
telný dopad do majetkové sféry zejména 
vlastníků a nájemců pozemků, na nichž 
se vyskytuje některý z předmětu ochrany, 
tito zůstali přes proklamovanou nutnost 
spolupráce a předchozí sliby ze strany 
vedoucích představitelů resortu život-
ního prostředí opět mimo hlavní proud 
přípravy novelizace uvedeného zákona. 
Následné připomínky k hotovému mate-
riálu, a to i zásadní, nebyli navrhovatelé 
zákona zatím ochotni akceptovat. Co nám 
v návrhu zákona vadí nejvíce, je především 
výrazné omezení účasti vlastníků lesů při 
vyhlašování chráněných území a jejich 
ochranných podmínek a podmíněné podří-
zení lesních hospodářských plánů a osnov 
časově a finančně náročnému procesu 
hodnocení jejich vlivu na lokality Natura 
2000 speciálně ustanovenými znalci. 
 Zdá se, že se historie pořád opaku-
je. Přímo se nabízí paralela s děním 
okolo novely stejného zákona v letech 
2000-2004. Desítky jednání s tehdejšími 
zástupci ministerstva životního prostředí 
neměly stále konkrétní výsledek, a tak 
SVOL na podzim 2003 vyburcoval vlastní-
ky lesů, zástupce samosprávy, poslance 
a představitele resortu k veřejnému jedná-
ní o stavu diskuse nad přípravou novely 
na zámku v Dobříši. Výsledkem tohoto 
setkání pak byla společná dohoda SVOL 
a MŽP o zapracování našich připomínek 
do komplexního pozměňovacího návrhu 
novely zákona předloženého Poslanecké 
sněmovně, ale také například spolupráce 
při tvorbě Pravidel hospodaření pro typy 
lesních přírodních stanovišť v evropsky 
významných lokalitách soustavy Natura 
2000. 
 Rád bych věřil tomu, že ministerstvo  
najde cestu k efektivnímu jednání s vlast-
níky a nájemci pozemků a nebude zapotře-
bí nátlakovými akcemi demonstrovat naše 
oprávněné požadavky. Bude-li to ovšem 
nezbytné, jsme i k tomu připraveni.

Úvodník
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nájmu či zisku a místo toho využít zákon-
né možnosti tvorby rezerv na pěstební 
činnost v maximálně možné výši. Částeč-
ným východiskem jsou realizace menších 
objemů dříví v regionech. Mimořádně 
významnou roli sehraje v současné situaci 
společný obchod SVOL. Maximální účast 
členů SVOL na společném obchodu a ká-
zeň při plnění kontraktů budou klíčovými 
faktory úspěchu. Za této situace by se 
měla významně projevit výhoda společné-
ho uvádění dříví na trh, především v umís-
tění potřebných objemů. 

Jak nahlížíte na případnou intervenci ze 
strany státu?
 D.Š.  Z historických zkušeností je 
zřejmé, že významnější zásahy ze strany 
státu komplikují a narušují vazby trhu. Na 
druhou stranu zemědělský sektor se v pří-
padě sebemenších odbytových problémů 
intenzivně a hlasitě dožaduje pomoci ze 
strany státu a je mu vesměs vždy poskyt-
nuta. Není divu, živí národ. Lesnictví je 
v tomto směru stále „Popelkou“. To čím se 
lesnictví od zemědělství odlišuje,  je dlou-
hodobá produkce a návratnost investic. 
Snížení tohoto handicapu vyžaduje státní 
pomoc, zejména pro pěstební činnost. Po 
nedávných krajských volbách došlo v celé 
republice ke změně politické mapy krajů. 
Nová krajská zastupitelstva se budou na 
svých prvních zasedáních zabývat mimo 
jiné i novými rozpočty. Je na nás lesnících, 
abychom se svou intervencí zasadili o za-
chování ve stávajícím rozsahu či v lepším 
případě rozšíření podpory hospodaření 
v lesích zejména v oblasti obnovy, zajiště-
ní a výchovy lesních porostů.

A na závěr. Vy sám jste spíše optimista 
nebo pesimista?
 D.Š.  Nedávno schválila vláda ČR 
nový Národní lesnický program pro obdo-
bí do roku 2013, který je nástrojem pro 
uplatnění trvale udržitelného obhospoda-
řování lesů při dlouhodobém zlepšování 
konkurenceschopnosti lesního hospodář-
ství. Jeho motto zní: „Silná hospodářská 
výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitel-
ným využíváním přírodních zdrojů“. Nezbý-
vá, než popřát si naplnění tohoto motta, 
úspěch, pevné nervy a zdravý úsudek. 
Vždyť každá krize jednou končí a po 
každém pádu následuje růst.

Děkujeme za rozhovor.

Čeká nás skutečná... - pokračování  ze str. 1.

Z průběhu jednání na zámku v Compiegne. Foto: Ing. Petr Jelínek

až o 25 %. Jedním z mála sortimentů, 
které zaznamenaly růst ceny, je palivo-
vé dříví. Ceny dříví se stejně jako většina 
komodit řídí zákonem nabídky a poptáv-
ky.  Pokles cen nezpůsobila jen hypoteční 
krize. Její důsledky spolu s dalšími fakto-
ry jako jsou opakující se větrné kalamity, 
lokální kůrovcové kalamity a v neposlední 
řadě silná koruna, zápornou část křiv-
ky propadu významně prohloubily. Vázne 
prodej stavebního řeziva, dřevěných aglo-
merovaných materiálů, v druhém pololetí 
se přidávají též problémy v celulózo-papí-
renském průmyslu. Významní zpracovatelé 
dřeva začínají omezovat výrobu i přesto, že 
cena vstupu (dřevní suroviny) klesá. V ne-
poslední řadě se začínají projevovat vážné 
problémy v platební kázni. Celou situaci 
navíc komplikují smlouvy na práce s Lesy 
České republiky. Z dlouhodobějšího pohle-
du též nevypořádané vlastnické vztahy 
státu s církvemi. 

Jak vidíte další vývoj?
 D.Š.   Je velmi obtížné předpovědět, 
kdy se pokles cen dříví zastaví a ceny se 
začnou vracet k dlouhodobému průměru. 
Uspokojivé předpovědi nejsou schopni 
podat ani ekonomičtí analytici, kteří se 
nemohou shodnout na dopadech krize do 
globální ekonomiky. Optimistické předpo-
vědi hovořily o třetím čtvrtletí, pesimis-
tické pak o závěru letošního roku. Nic 
z těchto prognóz se dosud nenaplnilo. 
Spíše naopak. Nové zprávy hovoří o dal-
ším poklesu cen minimálně v prvním polo-
letí příštího roku. V reakcích na události 
finančního trhu mají trhy surovin a techno-
logií zpoždění půl roku až rok. Pokud dojde 
k oživení fikčních trhů v prvním pololetí 
příštího roku, lze očekávat pozitivní reak-
ce surovinových trhů nejdříve ve 3. čtvrt-
letí 2009. Ti z vlastníků lesů, kteří nemusí 
provádět nahodilé těžby a jimž to finanč-
ní situace dovoluje, zastavují či výrazně 
omezují těžební aktivity. Tato opatření jsou 
však možná pouze krátkodobě. Dříve či 
později bude každý z vlastníků postaven 
před problém potřeby financování pěsteb-
ní činnosti v příštím roce.

Co byste tedy vlastníkům lesů doporučil?  
Jak se mají zachovat?
 D.Š. Je velmi důležité přesvědčit vhod-
nou argumentací zejména v obecních 
a městských lesích radní a zastupitele, 
upustit dočasně od cíle maximalizace 

a hledání cest k jejich využití značně na 
významu.
 Na semináři se sešli zástupci Francie, 
Švýcarska, Rakouska, Německa, Belgie, 
Dánska, Velké Británie, Norska, Švédska, 
Finska, Litvy, Lotyšska, Estonska a České 
republiky a projednávali možnosti a úko-
ly do budoucna i současný stav a postu-
py v některých zemích. Na závěr jednání 
pak byla přijata Deklarace o mobilizaci 
zásob dřevní hmoty, která bude postoupe-
na Evropské komisi a vládám jednotlivých 
zemích jako materiál shrnující informace 
o snaze a možnostech soukromých vlast-
níků lesů v Evropě. 
 V deklaraci vyzývají vlastníci lesů 
evropské i národní politiky a instituce, aby 
uvedli do souladu legislativu na ochranu 

přírody a mobilizaci dřeva, podporovali 
dobrovolné, ekonomicky efektivní certi-
fikační systémy, legislativně i finančními 
podmínkami podporovali sdružování drob-
ných vlastníků a investice do lesů a vyme-
zili část prostředků určených na výzkum 
a vývoj na zajištění efektivity dodava-
telského řetězce dřeva.  Na oplátku se 
soukromí vlastníci lesů v Evropě prostřed-
nictvím svých sdružení producentů dřevní 
hmoty zavázali zlepšit vzájemnou výměnu 
know-how, zintenzívnit zapojení do výzku-
mu a vývoje a vytvořit akční plán ke zvýše-
ní dodávek dřeva pro dřevařský a energe-
tický průmysl a dodat na trh dalších 80 
mil. m3. Ty by měly alespoň z části vypl-
nit nerovnováhu mezi nabídkou a poptáv-
kou dřeva, kterou předpokládá v zemích 
EU a EFTA do roku 2020 aktuální studie 
provedená Ekonomickou komisí pro Evropu 
při OSN (UNECE), organizací FAO, Univerzi-
tou v Hamburgu a Evropskou komisí. Tato 
studie byla prezentována v loňském roce 
na jednání UNECE/FAO v Ženevě o příleži-
tostech a dopadech bioenergetické politi-
ky na lesnický sektor (www.unece.org ).
 Význam společné deklarace vysoce 
ocenil prezident Konfederace evropských 
vlastníků lesů Segersteen. Jejím cílem je 
totiž podpořit nejen vyšší spotřebu dříví 
v Evropě jako obnovitelné suroviny, ale 
podporovat i trvale udržitelné obhospoda-
řování hospodářských lesů. To je podle 
prezidenta CEPF odpověď vlastníků lesů na 
nejrůznější, stále sílící hnutí ochrany příro-
dy, která se vzrůstajícím zájmem veřejnosti 
o ochranu přírody zvyšují svůj vliv na dění 
v evropských lesích se snahou rozšiřovat 
podíl lesů s různou úrovní ochrany. 
 Součástí odborného programu semi-
náře byl workshop zaměřený na výrobu 
štěpky a biopaliv a workshop zabývající 
se GIS (Geografic Information System) 
a jeho využitím v lesním hospodářství. 
Ten vytvořil i prostor pro prezentaci sdru-
žení SODRA, jednoho ze čtyř sdružení 
poskytujících služby vlastníkům lesů ve 
Švédsku (Sodra, Mellauskog, Norrskog, 
Norr). Počet členů tohoto sdružení je 104 
tisíc, oblast působení je v jižním Švédsku 
a v majetku členů sdružení je 6,2 mil. ha 
lesů. Těžba dosahuje 4,6 m3 / ha. Oba 
workshopy uzavřely svá jednání konstato-
váním, že jedině vzájemná informovanost 

Mobilizace dřeva... - pokračování  ze str. 1. a předávání zkušeností může zajistit opti-
mální splnění cílů evropského lesnictví 
a podpořit potřebnou mobilizaci dřevní 
hmoty a splnění požadavků EU.
 V rámci semináře uspořádali francouz-
ští pořadatelé odbornou lesnickou exkur-
zi do okolí Compiegne. Navštívili jsme 
nejprve soukromé lesy obhospodařované 
společností „Bois Foret“, která se stará 
o 155 ha lesů soukromých vlastníků, zajiš-
ťuje pro ně nejen vlastní správu lesů, ale 
zejména poradenskou činnost a provádí 
i některé práce těžební a pěstební činnos-
ti. Na několika stanovištích byly ukázá-
ny postupy při výchově lesa, patrný byl 
odklon od pasečného hospodaření k jem-
nějším způsobům hospodaření podrostní-
ho. Všechny lesy obhospodařované touto 
společností byly certifikovány systémem 
PEFC.

 Lesnickou zajímavostí byly ukázky 
pěstování ořešáku černého a lyriovní-
ku (Lyriodendron tulipifera) ve velkých 
sponech (10 x 10 m) s cílem produkce 
kvalitních oddenkových sortimentů s ob-
mýtím 60 let.
 Další zastávkou této exkurze byly 
ukázky pěstování dubu ve státních lesích 
v okolí zámku (taktéž státního) v Com-
piegne. Les o výměře cca 12 tis. ha byl 
ucelen pod jednoho vlastníka za vlády 
Napolena I., později byl převzat do stát-
ního vlastnictví spolu se zámkem. V po-
rostech v okolí zámku na výměře několika 
set hektarů jsou pěstovány duby silných 
dimenzí ve značně rozvolněném sponu, 
dnes již jde spíše o jednotlivé výstavky 
s podrostem mladších věkových skupin 
DB, JS, JV. Protože však na těchto něko-
lik set let starých dubech byl objeven druh 
dřevokazného brouka, který se jinde ve 
Francii nevyskytuje, byly tyto porosty vyňa-
ty pod tlakem ochrany přírody z lesnické-
ho obhospodařování a zůstávají na dožití. 
Brouk se vyskytuje hlavně na usychají-
cích větvích těchto výstavků a protože je 
pádem suchých větví z těchto výstavků 
ohrožena bezpečnost návštěvníků lesa, 
byla část tohoto lesa uzavřena pro veřej-
nost a ponechána prakticky samovolné-
mu vývoji. Na tomto místě se rozvinula 
diskuze, do jaké míry je vhodné a nutné, 
aby člověk se svými přirozenými zájmy na 
využívání lesů ustupoval zájmům a potře-
bám chráněných druhů rostlin a živočichů 
a tato diskuze, argumenty a stanoviska 
byly velmi podobné těm v naší republice. 
V nočních hodinách pak pořadatelé připra-
vili pro účastníky semináře jako zpestření 
jednání poslech jelení říje v komplexu lesa 
v okolí Compiegne.
 Seminář se těšil pozornosti médií a je-
ho myšlenku přišli podpořit mimo jiné také 
zástupce Evropské komise, senátor oblasti 
Compiegne a starosta města Compiegne. 
Po ukončení oficiální části semináře 
proběhlo v hale v zahradě zámku celostát-
ní jednání místního sdružení UCFF s účastí 
asi 200 zástupců z celé Francie. 

Ing. Petr Jelínek

 Dne 5. září t. r. uspořádala Konfedera-
ce evropských vlastníků lesů (CEPF) v Les-
nickém domě v Bruselu seminář k tématu 
„Evropská lesnická konvence“. Za účasti 
21 zástupců různých lesnických organiza-
cí - sdružení vlastníků lesů členských zemí 
EU, organizace EUSTAFOR, zastupující lesy 
ve vlastnictví státu, rezortních ministerstev 
i Evropské komise (generální ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova) se diskutova-
lo o potřebě právně závazného dokumentu 
o evropském lesním hospodářství a je-
ho významu pro vlastníky lesů a lesnictví 
obecně.
 První krok k zahájení procesu přípravy 
lesnické konvence byl učiněn z rakouské 
iniciativy na Ministerské konferenci k ochra-
ně lesů v roce 2007 ve Varšavě a následně 
v květnu 2008 byla na expertní schůzce 
v Oslo založena pracovní skupina, která 
byla pověřena přípravou tohoto dokumentu. 
První pracovní setkání této skupiny bude 
v listopadu t.r. v Aténách, termín předložení 
prvního návrhu Evropské lesnické konven-
ce byl stanoven na konec roku 2009.
 Hlavním řečníkem semináře byl ředi-
tel odboru lesy rakouského ministerstva 
zemědělství Gerhard Mannsberger, který 
v úvodu svého referátu zdůraznil následu-

jící. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný 
právně závazný dokument o evropském 
lesnictví, zasahují stále častěji a význam-
něji do sféry lesního hospodářství odvětví 
a resorty ostatní, a jejich požadavky jsou 
často v rozporu s potřebami lesa a zájmy 
jeho vlastníků. Jako příklad uvedl evropský-
mi institucemi již přijaté konvence o biolo-
gické diverzitě, o klimatické změně, o vý-
robě biomasy a bioenergie a řadu dalších, 
vesměs s přímými dopady do lesního 
hospodářství.
 Dále připomněl, že orgány EU již vyda-
ly 59 nařízení a rozhodnutí, 15 usnesení 
Rady, 30 akčních programů a přes 200 
různých dalších pokynů, které se více 
či méně dotýkají našich zájmů. Jedinou 
možnou obranou proti této záplavě cizích 
vlivů je zásadní posílení lesnického sektoru 
na základě vlastní právně závazné lesnické 
konvence. V závěru své přednášky uvedl 8 
hlavních důvodů proč je vypracování a při-
jetí Evropské lesnické konvence nezbytné 
– mimo jiné je nutné vyplnění politického 
vakua konstrukcí evropského lesnické-
ho modelu, což usnadní přístup k dosud 
uzavřeným evropským fondům a povede 
i k posílené konkurenceschopnosti celého 
lesnického sektoru. 

Potřebujeme Evropskou 
lesnickou konvenci?
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 Myšlenku Evropské lesnické konven-
ce podpořili i další přednášející, Teemu 
Seppä (poradce finského ministerstva 
zemědělství a lesnictví), Erik Kosenkra-
nius (EUSTAFOR – Asociace evropských 
státních lesů) i president CEPF Christer 
Segersteen. Paní Regula Imhof seznámila 
přítomné s postupem přípravy a schvalo-
vání Alpské konvence a Ignacio Seoane 
(EK - GŘ zemědělství a rozvoj venkova) 
rozvedl vazby a podmínky přijetí podobné 
konvence orgány EU a naznačil možnos-
ti a cesty řešení. Jako jediný přítomný 
zástupce nových členských zemi EU jsem 
podtrhl význam závazné lesnické konven-
ce pro postkomunistické země, kde stále 
přetrvávají značná legislativní omezení 
a ingerence státních orgánů do hospodář-
ských zájmů vlastníků lesů s nepříznivými 
dopady na ekonomiku a konkurenceschop-
nost podnikání.

 Přítomní představitelé CEPF připravi-
li pro nejbližší schůzi představenstva ke 
schválení stanovisko tohoto znění: „Nejdů-
ležitější hodnotou pro soukromé vlastníky 
lesa v Evropě je možnost vlastního rozho-
dování pokračovat v tradici trvale udržitel-
ného hospodaření trvající po generace. 
Toto právo by mohlo být v blízké budouc-
nosti zpochybněno. Chceme-li zaručit 
možnost činit vlastní rozhodnutí i v bu-
doucnu, musíme začít jednat ihned. Pokud 
nepřistoupíme k činům nyní, rozhodnutí 
učiní ostatní, stojící mimo sektor lesnictví. 
Právně závazná dohoda o lesích, lesnic-
tví a lesnické politice, vyhotovená osoba-
mi znalými lesnické problematiky je tudíž 
nezbytná.“

Ing. Ctibor Záruba

 18. září  byla v Praze v Písecké bráně 
zahájena výstava fotografií Zachraňme 
Šumavu. Iniciátorem výstavy, která doku-
mentuje postupné odumírání lesních 
ekosystémů v Národním parku Šumava, 
byli jihočeský hejtman Jan Zahradník, 
senátoři za Šumavu Tomáš Jirsa, Jiři-

na Rippelová, Josef Kalbáč a Svaz obcí 
Národního parku Šumava. Cílem této akce 
bylo opětovně upozornit na to, že Šumava 
není jen lokální záležitostí, a podnítit veřej-
nou diskusi o její budoucnosti. K požadav-
ku šumavských obcí a krajů, aby se situací 
na Šumavě zabývala vláda a parlament, se 
připojil i prezident Václav Klaus. 
 Fotografie a družicové snímky zachy-
cující vývoj napadení lesa od roku 1984 
budou po Praze a Českých Budějovicích 
k vidění i v dalších městech republiky 
a regionálních zastoupeních SVOL. Např. 
v týdnu od 17.- 21. 11. v prostorách SLŠ 
v Hranicích, poté na olomouckém magis-
trátu v Hynaisově ulici.

Zachraňme 
Šumavu

Prezident Václav Klaus  a senátor Tomáš Jirsa diskutovali během výstavy o problémech 
ochrany životního prostředí s emeritním předsedou Národního lesnického komitétu 
Vladimírem Krečmerem. Foto: archív Obce Modrava

S Iniciátory výstavy před jejím zahájením (zleva - Tomáš Jirsa, Jiřina Rippelová, Josef 
Kalbáč, Josef Vovesný. Foto: archív Obce Modrava

Na vernisáži vystoupil také pražský primátor Pavel Bém. Foto: archív Obce Modrava

 Ve svém příspěvku ve Zpravodaji SVOL 
č. 4 ze 4. 12. 2007 jsem se poměrně 
podrobně vyjádřil k vývoji lesních ekosys-
témů horských smrčin v Národním parku 
Šumava (NPŠ) a označil jsem situaci za 
krizovou. Dle aktuální situace tato krize 
vrcholí, navíc je doprovázena krizí ve vztahu 
obcí a vedení parku.
 Od založení parku (1991) uplynulo již 
téměř 20 let, a proto jistě není od věci 
zamyslet se nad tím, jaké byly cíle při zalo-
žení parku, jaká je aktuální situace a nasta-
vené rozhodovací procesy pro budoucnost. 
Přitom se lze oprostit i od mezinárodních 
souvislostí, neboť pro rozhodování o ploš-
ném vymezení, kategorizaci, systému péče, 
platí princip rozhodování na národní úrov-
ni. Mezinárodní organizace ochrany přírody 
samozřejmě sledují, jak jsou cíle v praxi 
naplňovány, jejich vyjádření má však maxi-
málně úroveň doporučení. I území Natury 
2000, která se často překrývají s územími 
národních parků, mají za základní premisu 
udržení příznivého stavu z hlediska ochrany 
přírody a vlastní opatření v řízení procesů 
jsou již zcela na národní úrovni. 
 Snad jen připomenutí co je dáno do 
vínku národním parkům (dle FAO 2000) 
jako rozsáhlým územím, jejichž značnou 
část zaujímají přirozené nebo málo ovliv-
něné ekosystémy. Jsou to chráněná území 
sloužící převážně pro ochranu ekosystémů 
a rekreaci. Vzdělávací a rekreační aktivity 
se udržují na úrovni, která zachovává území 
v přírodním nebo polopřírodním stavu.

Jaká byla startovací pozice parku v roce 
1991?
 Již více jak 200 let hospodářsky využí-
vaný les dominuje na ploše více než 80 % 
lesa s výrazně ovlivněnou skladbou dřevin 
(87% podíl smrku) a především změněnou 
strukturou porostů věkovou i prostorovou 
vlivem velkoplošných holosečí a kalamit 
v 19. a 20. století. Cca 15 % výměry zůsta-
lo blízkých přírodnímu stavu (především 
rašeliny a pralesovité zbytky). Již plně 
nezvládnutá ochrana a obrana proti kůrov-
ci po kalamitách v 80. letech a ideologie 
nezasahování proti kůrovci v Bavorském 
národním parku (dále BNP) v tomto období 
rozhodla o současném obrazu lesa v hra-
niční oblasti, celkem cca 7.000 ha suchých 
porostů (4.500 ha suchého lesa v BNP, 
2.500 ha v NPŠ). Při přemnožení kůrovec 
nejen že přesáhl a přesahuje státní hrani-
ce, ale dochází k totální destrukci smrčin 
a to bez ohledu na přírodní hodnotu poros-
tů, tedy ničí i ty nejcennější. Chtěli takový 
stav zakladatelé nebo vědečtí pracovní-
ci? Myslím, že nikdo. Řada teorií považo-
vaných za vědecké vzaly za své a nemá 
smysl je dále rozebírat, je však třeba se 
z nich poučit. Platila a stále platí v oblasti 

souvislých smrčin nezbytná prevence proti 
kůrovci, jinak kůrovcovou kalamitu již nikdo 
nezastaví.
 Proces kalamita bez zpracování nebo 
asanace - přemnožení kůrovce - stěny a oh-
niska stojících suchých stromů - souvis-
lá plocha suchého lesa během několi-
ka málo let - se na Šumavě opakuje cca 
v 10letých intervalech i častěji. Proto je 
rozhodnutí ministra MŽP Bursíka z března 
2007 o neasanování rozsáhlých souvislých 
ploch z kalamity Kyrill nejen proti platnému 
právu, ale především z hlediska následků 
zcela chybné. Plochy vesměs navazují na 
1. zóny ochrany přírody. V několika územích 
již kalamita kůrovce vloni vznikla a sice 
nejmasivněji v oblasti mezi Třístoličníkem, 
Trojmeznou a Plechým. Rozsáhlá ohniska 
se letos již v 1. generaci vývoje kůrovce 
propojila v souvislá území. Vývoj 2. genera-
ce bude letos dokončen, neboť již v posled-
ních dnech července započalo další inten-
zivní rojení. Proces rozpadu zelených poros-
tů se již nedá nijak zastavit a koncem roku 
tak bude v pruhu cca 2 km v této oblasti 
podél statní hranice až na menší enklávy 
suchý les. Rozsev však pokračuje dále do 
vnitrozemí a expanduje i v dalších územích. 
Podobně stav ohrožení charakterizovali 
předem i specialisté ochrany lesa Výzkum-
ného ústavu na Zbraslavi i Akademie věd 
Slovenska pracujících na zadání NPŠ i na 
dalších územích především Modravské 
slatě a Černá hora (Prameny Vltavy).

Jak tedy dál v parku postupovat ?
 Je nutno aktivními opatřeními přede-
vším preventivními zastavit proces vzniku 
dalších ploch suchého lesa vlivem kůrov-
ců. Je k dispozici již nyní dostatek souvis-
lých území pro vědecké pokusy různých 
vývojových cyklů a přirozené sukcese lesa, 
i když s omezenými možnostmi dosaže-
ní strukturovaného lesa při velkoplošném 
náhlém porušení porostního prostředí.
 Zastavit proces rozšiřování bezzásaho-
vých území na delší období tak, jak to aktu-
álně realizují v rozšířené části BNP (zásahy 
jak proti kůrovci, tak aktivní pěstební opat-
ření až do roku 2027). Překotné rozšiřová-
ní bezzásahových zón strukturálně nepři-
pravených porostů je ohrožením nejen 
samotných přírodních cílů, ale i veškerých 
sociálních vazeb tohoto rozsáhlého území. 
Vzorovým hospodařením pro přechod 
hospodářsky využívaných lesů se změně-
nou strukturou lesa případně dřevinnou 
skladbou na typ lesa blízkému přírodnímu 
je hospodaření na majetku kláštera Schlö-
gl, v obdobných přírodních podmínkách 
i s obdobnou historií vývoje lesa (sousedí 
několik km s NPŠ). Zde již však téměř 50 
let provádějí aktivními pěstebními opatře-

Nastal čas změnit ideologii 
i praktické kroky v Národním 
parku Šumava 

pokračování na str. 4.
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ními přestavbu lesa na jednotlivě výběrný 
les, který v závěrečné fázi plně splňuje 
kriteria přírodního lesa. Zásadní je, že po 
celý cyklus vývoje lesa je zachováno porost-
ní prostředí a tedy i veškeré funkce lesa.
 Stížnosti ministrů vlády Rakouska 
a SRN na nepříznivé ovlivnění jejich hranič-
ních lesů škodami kůrovcem (v části mimo 
park) jsou dle mého názoru oprávněné, 
hlavní zdroj kůrovce je nezpochybnitelně 
z naší strany (aktuálně sousedé provedli 
a provádějí včasnou likvidaci nově napa-
dených stojících stromů na rozsáhlých 
plochách). Stejně však si může stěžovat 
náš stát na zásadní ovlivnění lesů tímto 
faktorem u vlády SRN v oblasti styku obou 
národních parků z období 80. a 90. let.
 Rekreace je integrální součástí parků, 
pro významné omezování pěší turistiky 
nejsou závažné důvody. Naopak je to cesta 
přirozeného pobytu v přírodě a jejího pozná-
vání. Sportovní aktivity je jistě nutno regulo-
vat, nikoliv však apriorně odmítat, měly by 
navazovat na související území Rakouska 
a SRN, kde jsou již v tomto směru dlouho-
dobé zkušenosti. 
 Obce v prostoru parku jsou integrál-
ní součástí parku, a to jednoznačně, a ze 
zákona o ochraně přírody a krajiny je s ni-
mi povinností správy parku a MŽP projed-
návat zonaci stupňů ochrany i návštěvní 
řád i plány péče a tedy i jejich změny. Ke 
změně všech těchto dokumentů z hledis-
ka jejich obsahu projevily obce v parku 
v posledních letech nesouhlas. Vedení 
parku a MŽP volí k prosazení své předsta-
vy dalšího směřování parku silové řešení 
formou různých rozhodnutí a směrnic, které 
však opomíjí zákonný postup. Jádro aktu-
ální vyhrocené situace mezi jmenovanými 
orgány a obcemi leží tedy jak ve věcné, tak 
procedurální rovině a graduje za součas-
ného personálního vedení těchto orgánů. 
Vztahy k obcím i široké, ať už odborné či 
neodborné veřejnosti, poškozuje účelová 
propaganda, která se vyskytuje v mediích. 
Je zvláště nepřijatelná od vedení parku 
a MŽP, které mají veškeré pravomoci v par-
cích soustředěny ve svých rukou (samo-
statně si vytvářejí lesní hospodářské plány 
a plány péče, sami si je schvalují a opatření 
buď sami realizují, nebo za ně přímo odpo-
vídají; sami sobě provádějí státní správu). 
Jen přiměřená a věcná propagace parku 
z těchto odpovědných míst může zlepšit 
vztahy ku prospěchu samotného parku.
 V současné době leží na stole z inici-
ativy MŽP novela zákona o ochraně příro-
dy a krajiny. Není to právě příležitost ke 
korekci některých ustanovení o národních 
parcích? (Chybí nezávislý dozorčí a kontrol-
ní orgán v parcích, funkce Rady parku jako 
poradního orgánu je málo účinná a pod.) 
Nevytěsňujme ať už zjevně, nebo skrytě 
člověka z parku, zajistěme obcím a sa-
mosprávě rovnocenné postavení partnera 
a společná cesta se může najít.

 Závěrem příspěvku, který byl sepsán 
počátkem srpna tohoto roku, malý dovětek 
a sice k aktuálnímu vývoji v parku počát-
kem října. V prostoru mezi Třístoličníkem 
a Plešným jezerem na ploše cca 10 km2 
je souvislý suchý vysoký les. Jedná se 
o nejcennější porosty horského smrku, 
které byly ještě před několika roky zelené 
(tehdy jen menší ohniska kůrovce a vět-
ší plocha suchého lesa v okolí Plešného 
jezera), během posledních 2 let nastal 
totální rozpad lesa kůrovcem s výjimkou 
několika ha na vrcholu Třístoličníku. Ve 
stejném prostoru u sousedů v návaznos-
ti na státní hranici v šířce 200 - 500 m je 
porost vytěžen (u Rakouska zcela, u SRN 
cca z 70 % a těžba pokračuje), to vše je 
především výsledek systému bezzásaho-
vosti v této rozsáhlé lokalitě na naší straně 
Šumavy. Obdobný proces pokračuje i v dal-
ších územích NPŠ v oblasti horského lesa. 
Tento můj dovětek je zároveň reakcí na 
jednostranný příspěvek ministra Bursíka, 
kterým je široká veřejnost zkresleně infor-
mována (ceska-media.cz a na portálu silva-
rium.cz 9.10.2008) o vývoji v parku.

 Ing. Josef Vovesný

Nastal čas... - pokračování  ze str. 3.

 Protichůdné informace v tisku, novi-
nách či televizi přímo vybídly představitele 
SVOL k uspořádání odborného lesnického 
semináře zaměřeného na stav kůrovců 
v lesích svých členů, nestátních majite-
lů a správců lesa, v blízkosti Národního 
parku Šumava (NPŠ), ale i exkurze do 
samotném parku. Pořadatelem tohoto 
semináře bylo pověřeno regionální sdruže-
ní SVOL v Plzeňském kraji, které sezvalo 
účastníky na tuto akci ve  dnech 17. – 19. 
září. 
 Prvními venkovními ukázkami bylo zpra-
cování kalamity po orkánu Kyrill, provede-
ní následných obnovních prací a oprav 
zdevastovaných lesních cest na lesním 
majetku města Sušice. Jak uvedl odborný 
lesní hospodář Ing. Václav Toman, město 
vlastní 1.227 ha lesa a v důsledku uvede-
né větrné kalamity činila v r. 2007 naho-
dilá těžba 24.000 m3, což je čtyřnásobek 
průměrné těžby v předchozích letech. 
Zalesněno bylo 40 hektarů nových holin, 
zatímco  v minulých letech to bylo průměr-
ně 10 hektarů.  V režii odborného lesního 
hospodáře Stanislava Valvody probíhala 
ukázka obnovy plochy po soustředěné 
kalamitě v lesích obce Petrovice u Sušice 
– na 254 ha lesa 2.350 m3 – a zalesnění 
kalamitních holin bukem na lesním majet-
ku Obce Hlavňovice.  
 Druhý den semináře byla uskutečněna 
16 kilometrová pěší exkurze (žádost SVOL 
o povolení k vjezdu do NPŠ zůstala ze stra-
ny vlády, která je k tomuto kompetentní, 
bez odpovědi) do oblasti NP Šumava, a to 
do prostoru Březníku u Modravy. Účastní-
kům exkurze přálo počasí,  a tak se mohli 
na vlastní oči přesvědčit o vývoji situace 
a šíření lýkožrouta, což bylo dobře patr-
né zejména při zpáteční cestě z Březníku 
přes Modravskou horu. Pohled na stovky 
(snad i tisíce) uschlých hektarů lesa byl 

děsivý. Jak jsme se dozvěděli od vysoce 
odborně zdatného průvodce Správy NPŠ 
ing. Pecánka (strážce LO Modrava),  každý 
má svoje mantinely pohledů na krásy 
šumavské přírody. Co je pro někoho nepři-
jatelné (např. obrovské rozlohy uschlých 
lesů po kůrovci), to pro druhého znamená 
nový život. Potleskem  účastníků na konci 
této pochůzky byl našemu průvodci vyjád-
řen obdiv a uznání za prosazování a odbor-
né obhájení svých názorů k tomuto velice 
kontroverznímu tématu. 
 Vzhledem k tomu, že Národní park 
Šumava nezahrnuje jen státní lesy, ale 
i městské, byl poslední den seminá-
ře věnován návštěvě lesního majetku 
města Kašperské Hory, z jehož celkové 
výměry 6.020 ha se cca 80 % nachází 
právě v národním parku, z toho 614 ha 
lesa v první bezzásahové zóně, a tématu 
likvidace následků Kyrill. Je evidentní, že 
bez pomoci harvestorové technologie by 
zpracování 155.000 m3 polomového dříví 
nebylo možné, stejně jako v lesích Sušice. 
Úsilí lesních hospodářů však komplikuje 
rozhodnutí ministerstva životního prostře-
dí z r. 2007 o ponechání nezpracovaných 
polomů v NPŠ přirozenému rozpadu na 
rozsáhlých plochách v I., ale i v II. zóně 
NPŠ, a skládkování neošetřeného dřeva 
z oblasti parku v blízkosti lesů nestátních 
vlastníků. 
 Závěrem semináře byl nejen příslib 
pořadatelů uskutečnit další setkání ve 
stopách této exkurze pro porovnání stavu 
za 3 - 4 roky, ale též inicování požadav-
ku na zadání vědecké studie dálkového 
přenosu kůrovce z oblasti NPŠ do podhor-
ských oblastí členů SVOL v Pošumaví.

Ing. Václav Toman

Exkurze SVOL – Šumava 2008

Z exkurze do šumavských lesů. Foto: archív SVOL

• V srpnu připomínkoval SVOL návrh záko-
na, kterým se mění zákon č. 95/1999 
Sb., o podmínkách převodu zemědělských 
a lesních pozemků z vlastnictví státu na 
jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 
Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Účelem změny, kterou 
SVOL navrhl, je urychlit arondaci lesních 
pozemků obcí a tím i podpořit racionální 

obhospodařování lesních pozemků jak ve 
vlastnictví obcí, tak i nepřímo ve vlastnictví 
státu. Více na www.svol.cz
• Po posledním zasedání myslivecké rady 
ministra zemědělství v srpnu t. r. byla z inici-
ativy Mgr. Věry Petrové (předsedkyně Sdru-
žení vlastníků honebních pozemků) založe-
na pracovní skupina, která si dala za úkol 
připravit návrh malé novely zákona o mys-
livosti. Navržená úprava legislativy by měla 
především posílit práva vlastníků honeb-
ních pozemků a přispět ke snížení škod 
zvěří na lesních pozemcích i v zemědělství 
účinnou redukcí stavů spárkaté zvěře. V té-
to pracovní skupině, vedené jedním z porad-

ců ministra, jsou zastoupeni představitelé 
Asociace soukromých zemědělců, Svazu 
vlastníků půdy, Sdružení vlastníků honeb-
ních pozemků, Sdružení majitelů a podnika-
telů v lesním hospodářství a Hnutí Duha, za 
SVOL se schůzek účastní tajemník ing. Zá-
ruba, přítomen bývá i jeden z autorů zákona 
o půdě ing. Tyl.
Prvním výsledkem práce této skupiny 
byla dohoda na znění společného dopisu, 
odeslaného ministru Gandalovičovi, v němž 
se poukazuje na nezbytnost zásadně řešit 
problémy současné myslivosti, mimo jiné 
změnit i složení Myslivecké rady, v které 
jsou dnes zástupci zemědělského a les-
nického hospodaření v naprosté menšině 
a veškeré jejich náměty jsou odmítány. 
Rovněž byly již odsouhlaseny návrhy nejdů-
ležitějších opatření, které lze řešit i beze 
změn současného zákona o myslivosti. 
Před dokončením je paragrafované znění 
návrhu malé novely tohoto  zákona. V tomto 
návrhu jsme se soustředili na nejdůležitěj-
ší a pokud možno nekontroverzní opatře-
ní, která by umožnila zvýšit vliv vlastníků 
honebních pozemků na myslivecké hospo-
daření ve společenstevních honitbách, 
zejména na plán a realizaci odstřelu, a tou-
to cestou dosáhnout snížení škod působe-
ných zvěří a nákladů na ochranu proti těmto 
škodám. Novelu zákona o myslivosti Mysli-
vecká rada i pracovníci ministerstva země-
dělství zatím odmítají, ale ministr Gandalo-
vič ji na jednom z nedávných zasedání této 
Rady zcela nevyloučil.  
• V září připomínkoval SVOL materiál 
„Vyhodnocení a aktualizace plnění Identifi-
kace problémových oblastí vybraných práv-
ních předpisů k ochraně životního prostředí 
ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře 
– druhá etapa aktualizace“ tzv. Ekoaudit. 
Zpracováním tohoto materiálu a jeho aktu-
alizací každé dva roky byl pověřen ministr 
životního prostředí a ministr průmyslu a ob-
chodu usnesením vlády ze dne 2.11.2005. 
Jak uvádí předkládací zpráva, předložení 
materiálu iniciovala Rada hospodářské a so-
ciální dohody z toho důvodu, že naplňování 
požadavků evropské environmentální legis-
lativy je spojeno s významnými finančními 
dopady pro veřejný i soukromý sektor a čes-
ká legislativa upravující oblast životního 
prostředí jde v mnoha případech nad rámec 
předpisů Evropských společenství, čímž 
se snižuje konkurenceschopnost českých 
podniků. Předmětem identifikace proble-
matických oblastí je osm environmentál-
ních zákonů včetně příslušných prováděcích 
předpisů, ke kterým byly uplatněny připo-
mínky a zároveň i návrhy řešení  ze strany 
průmyslových svazů a asociací, hospodář-
ských a sociálních partnerů a další odborné 
veřejnosti. K přehledu plnění úkolů za obdo-
bí 2005-6, 2007-8 a navrhovaných opatření 
měl SVOL zásadní připomínky k řešení těch-
to otázek: posuzování LHP a LHO v procesu 
SEA, vydávání závazného stanoviska k LHP 
a LHO, povolení ke kácení dřevin, zpracová-
ní metodického návodu k jednotné aplikaci 
§ 58 o náhradě za ztížení zemědělského 
nebo lesního hospodaření, vydání prová-
děcí vyhlášky k § 12 o ochraně krajinného 
rázu – umisťování a povolování staveb. Více 
na www.svol.cz
• 15. září provedla revizní komise SVOL 
kontrolu hospodaření sdružení a konstato-
vala, že čerpání rozpočtu probíhá v souladu 
se schváleným plánem. S podrobným rozbo-
rem hospodaření seznámila členy repub-
likového výboru na schůzi 16. září. Ta se 
mimo jiné zabývala dalším vývojem navra-
cení církevních majetků, rozborem výsledků 
ekonomického šetření členů SVOL, závěry 
z jednání myslivecké rady ministra, dalším 
vývojem novely zákona o ochraně přírody 
a krajiny, aktuální situací ve společném 
obchodě se dřívím a přípravou akcí Organi-
zace evropských vlastníků půdy ELO v Praze 
související s českým předsednictvím EU.
• 18. září se tajemník SVOL ing. Záruba 
zúčastnil schůze předsednictva Konfede-
race evropských vlastníků CEPF v Bruselu. 
Projednávalo se zejména stanovisko CEPF 
k připravované směrnici o obnovitelných 
zdrojích energie a úloze lesů a jejich vlast-
níků vzhledem ke klimatickým změnám, 
kdy se potvrdila složitost a vzájemná prová-
zanost problematiky vazby bilance uhlíku 
a jejího ocenění. Podle některých názorů 
by toto ocenění mělo vycházet ze stávají-

Ve zkratce
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 SVOL obdržel pozvání na exkurzi do 
bavorských lesů, která byla organizována 
Hnutím Duha 8. září 2008, a sice na lesní 
majetek barona Sebastiana Rotenhana 
v Rentweinsdorfu u Bamberku. Přestože 
značná část našich členů již objekt zná 
(první návštěvy počátkem 90. let), pozvání 
jsme oficiálně akceptovali a k výpravě se 
na místě připojili (Dr. B. Schwarzenberg, 
ing. Záruba a autor příspěvku).
 Mnozí z Vás jistě zaregistrovali v MF 
Dnes 13.9. článek Dr. Bláhy z Hnutí Duha 
o této exkurzi, který byl zaměřený přede-
vším ekologicky a esteticky. K tomu jedi-
ný připojený odstavec (bolesti českých 
lesů) mu postačil k negativnímu zhodno-
cení veškerých českých lesů. Chtěl bych 
proto čtenářům Zpravodaje podat informaci 
zevrubnější.
 Diskuse a informace vlastníka o lesním 
majetku v terénu zdůrazňovaly hospodář-
ský význam pro vlastníka (celá výměra je 
intenzivně hospodářsky využívaná). Zásad-
ní pro přenášení zkušeností jsou stanovišt-
ní, klimatické a ekonomické charakteristi-
ky. Půdní typy jsou zde slinovatky a spra-
šové hlíny, nadmořská výška 220 – 400 m, 
srážky 650 mm. Na stanovišti bohatých 
bukových doubrav se daří všem dřevinám 
listnatým, modřínu, borovici, ale i smrku. 
Stávající druhová skladba porostů je blízká 
přirozené. Cílené hospodaření tří generací 
rodu (120 let) je zaměřené, a to zásadně, 
na kvalitu produkce.

Výběrný způsob aneb hospodářský zájem především

Kvalitní silný dub starší 200 let – výstavek 
původního středního lesa. Foto: Ing. Josef 
Vovesný 

Pěstování a obnova porostů dle vlastníka 
se řídí těmito zásadami:
• smíšení dřevin na celé ploše (stabilita),
• různověkost (převládá dvouetážová struk-

tura), 
• stav zvěře srnčí je udržován v rovnováze 

s vývojem lesa (přirozenou obnovu lze 
zajistit bez oplocení a další ochrany),

• zásadně vyloučení holé seče (jednotlivý 
nebo hloučkovitý výběr) a přirozená obno-
va,

• v celém vývoji jednotlivý zdravotní a kvali-
tativní výběr.

 I na tomto stanovišti se sázelo po 2. 
světové válce hojně smrku (potřeba staveb-
ního dříví) a cílem majitele je udržet 20% 
podíl smrku i v budoucnosti. Sází i introdu-
kované dřeviny a není v jejich rozsahu nijak 
omezen. Regulátorem těžby dříví je stabil-
ní zásoba hospodářského celku o rozloze 
1.200 ha, která se udržuje cca 250- 300 
m3/ha. Decenální obnovy LHP slouží přede-
vším pro daňové účely a kontrolu produk-
ce. Roční těžba se pohybuje kolem 10 tis. 
m3, tj. cca 8 m3/ha. Zásadní je minimální 
poškození při těžbě a vyklizování (používa-
jí se traktory i harvestor). Volba dřeviny 
k těžbě se zásadně řídí cenovou situací 
na trhu. Nosný je silný dub, kdy se individu-
elně draží každý výřez. Práce se zajišťují jak 
vlastní pracovní silou, tak službově. Veške-
rou těžbu vlastník sám vyznačuje.
 Vlastník se v terénu vyjadřuje často 
s vtipnou nadsázkou, a tak přímo cituji 
některé odpovědi na položené otázky.
Otázka k mysliveckému plánování – 
„Lesu se nedaří tam, kde odborník je větší 
lovec než lesník“. Vlastník je nepřítelem 
plánování, formální žádost k úřadu je vždy 
kladně vyřízena a fakticky není v odstře-
lu nijak omezen. V posledních 37 letech 
činil odstřel srnčí na majetku 2.800 ks, tj. 
6,3 ks/100ha/rok.
Otázka k ponechávání stojícího dříví k od-
umření – „Nejsme tak bohatí, strom jsme 
pěstovali několik generací pro jeho zhodno-
cení na trhu“. Ponechává se jen část dříví 
poškozeného hnilobou, vesměs ojedinělé 
vývraty.
Otázka přístupnosti lesa pro veřejnost 
– „Les je přístupný ve dne i v noci“. Jízda 
koňmi je regulována, cyklistiku vlastník 
neomezuje.
Otázka jaké konkrétní výhody přináší 
certifikace (vlastník je certifikován systé-
mem FSC) – „Téměř žádné (jen částečně 
u slabého dříví), mnoho nám naslibovali“.
Otázka referenčních ploch jako podmínka 
certifikace FSC (ponechání 10 % plochy 
bez hospodářského využití – „Pokud na 

tom bude trváno, vystupuji z FSC“. Tento 
požadavek vidí vlastník jako vyvlastnění 
majetku, vlastník odmítá jakoukoliv regula-
ci a každý zásah státu nad rámec zákona 
do hospodaření požaduje kompenzovat.
 Uvedené informace a vyjádření vlast-
níka ukazují na hluboký vztah k majetku, 
který je předmětem obživy jeho rodiny (rod 
více jak 800 let na místě). Ještě v roce 
1810 byl les ve tvaru středního lesa (ojedi-
nělé nejstarší duby jsou z tohoto období), 
pak prošel obdobím přeměn na vysoký les 
s převahou jehličnanů (síje smrku a borovi-

Zámek barona Rotenhana – zprava B. Schwarzenberg, baron S. Rotenhan, ing. Záruba, 
p. Underberg. Foto: Ing. Josef Vovesný

cích lesních porostů, podle jiných pouze ze 
zalesňování nelesní půdy, nebo až po vytě-
žení dřeva, příp. po jeho zužitkování. Disku-
tovalo se též o přístupu jednotlivých států 
k implementaci regulací spojených s Natu-
rou 2000, který je značně rozdílný. Obec-
ně se předpokládá, že v nejbližších letech 
proběhne jednání o případných úpravách 
současných požadavků. Na základě dosa-
vadních zkušeností svých členů zpracuje 
CEPF společné stanovisko, které postoupí 
příslušným orgánům EU.
• Ve dnech 19. – 27. září se v Litoměřicích 
uskutečnil 32. ročník zahradnického a za-
hrádkářského veletrhu Zahrada Čech 2008. 
Protože jeho tradičními návštěvníky bývají 
majitelé zdejších drobných lesních majetků,  
využil SVOL nabídky Ústavu pro hospodář-
skou ústavu lesů a Ústavu zemědělských 
a ekonomických informací k osvětové 
činnosti i prezentaci vlastní činnosti sdru-
žení. Odbornou i organizační úroveň zajis-
tili členové Severočeského regionu SVOL 
ing. Filip, ing. Novák, p. Rokos, p. Ehren-
berger.
• 1. října schválila vláda Národní lesnický 
program II (NLP II), který má být základním 
koncepčním dokumentem české lesnické 
politiky pro období do roku 2013. Do finální 
podoby připravilo NLP II ministerstvo země-
dělství a ministerstvo životního prostředí 

s využitím konsensu expertní skupiny slože-
né z vlastníků lesů, podnikatelů v lesním 
hospodářství, zainteresovaných nevládních 
organizací, lesnických fakult, lesnického 
výzkumu, ochrany přírody, samosprávy 
a státní správy. Schválená verze NLP II 
zjemňuje závěry expertní skupiny v opat-
řeních k dosažení vyváženého vztahu mezi 
lesem a zvěří, opustila návrh na zrušení 
daně z lesních pozemků a odmítla zásadně 
řešit problém odborné správy lesů malých 
výměr. Posledně jmenovaná opatření SVOL 
od „proevropsky“ orientovaného dokumen-
tu právě očekával. Pro realizaci záměrů 
a opatření NLP II bude při odboru koncepcí 
a ekonomiky lesního hospodářství na MZe 
zřízena Koordinační rada NLP, do níž budou 
delegováni zástupci hlavních správních, 
odborných a profesních organizací, zástupci 
krajů a dalších zainteresovaných. 
• 3. října 2008 proběhlo za účasti zástup-
ce ministerstva financí a SVOL zasedání 
majetkové komise Svazu měst a obcí ČR. 
Hlavním bodem jednání byla diskuse nad 
neúspěšným senátním návrhem o převodu 
zbylého historického majetku obcí, zejména 
lesních a zemědělských pozemků a aktuál-
ní informace o tzv. církevních restitucích. 
Pokud jde o novelizaci zákona 172/91 Sb., 
pro ministerstvo je akceptovatelný pouze 
převod zbylé části historického majet-

ku obcí, který k 24. květnu 1991 vlastni-
la bývalá Česká a Slovenská federativní 
republika a ke kterému vykonávaly právo 
hospodaření orgány a organizace tehdejší-
ho federálního Ministerstva národní obra-
ny, mimo území vojenských újezdů. Poža-
davky na novelizaci zákona, která by řešila 
další problémové okruhy dosud nevydaných 
majetků např. nezaknihované výkupy a pří-
děly, ministerstvo zásadně odmítlo.
• 24. října projednala Poslanecká sněmov-
na návrh novely zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Historie této novely sahá do roku 
2006, kdy ministerstvo životního prostředí 
rozeslalo její návrh do vnějšího připomínko-
vého řízení. Novela vyvolala negativní reakci 
u řady oslovených subjektů a ministerstvo 
pod náporem obrovského počtu připomínek 
počátkem roku 2007 stálo návrh z projed-
návání a vypracovalo návrh jiný.  Zásadní 
připomínky SVOL nebyly brány v potaz a při-
pomínkové řízení k obnovenému návrhu 
v podstatě ani řádně neproběhlo. Projedná-
vání novely se odehrávalo formou neveřej-
ných vyjednávání mezi resortem životního 
prostředí a zemědělství. S tím, že návrh 
zákona bude upraven podle připomínky 
ministra zemědělství vláda návrh novely 
schválila na zasedání 1. října a odeslala 
do sněmovny. Poslanci neuvěřili tomu, že 
návrh zákona je jen prostou technickou 

změnou předpisu zajišťujícího veřejnoprávní 
ochranu jedné ze složek životního prostře-
dí a odsouhlasili v 1. čtení jeho zevrub-
né projednání nejen ve výboru pro životní 
prostředí, ale také ve výboru zemědělském, 
hospodářském a výboru pro veřejnou sprá-
vu a regionální rozvoj. Zcela zásadní výhra-
dy má SVOL ke změnám §§, které se týkají 
LHP a LHO, a o jejich oprávněnosti bude 
s poslanci v nadcházejících týdnech disku-
tovat. Odvolávání předkladatelů zákona 
na vytýkací dopis Evropské komise, že čl. 
6 odst. 3 a 4 směrnice rady 92/43/EHS 
o EVL není správně transponován, a je 
tudíž třeba odstranit udělenou výjimku pro 
LHP a LHO z posuzování vlivů na evropsky 
významné lokality a předměty ochrany orgá-
nem ochrany přírody, totiž silně pokulhává 
při důkladném prostudování předmětného 
dopisu a navrhovaných změn zákona. Tyto 
návrhy jdou vysoko nad rámec požadavků 
právní úpravy ES a staví české lesnictví 
do nerovnoprávného postavení s ostatními 
státy EU, neb řada států institut LHP vůbec 
nezná a v žádném ze států EU nedochází 
k posuzování obdobného dokumentu orgá-
nem OP. 

Marie Růžková
Ing. Ctibor Záruba

ce) a po delším období než sto let převá-
děn na současný tvar se stabilní dřevinou 
skladbou, dominující přirozenou obnovou 
a velmi kvalitní zásobou k uplatnění na 
trhu. Předvedené hospodaření v exkurzním 
objektu (cca 200 ha) lze jistě považovat na 
daném stanovišti za vzorové. Les je stabilní 
vůči kalamitám, i když extrémním turbulen-
cím též neodolá (příklad holiny v rozsahu 5 
ha před 17 lety - jediná větší událost v po-
sledních 20-ti letech).

Jaké jsou možnosti aplikace tohoto 
způsobu hospodaření v našich podmín-
kách ČR?
 Rozsah identických stanovišť v ČR je 
3 % (dle Plívy 2000-TUH dle souborů lesních 
typů). Návrhy cílové skladby, prostorové 
struktury a způsobu obnovy v zachovalých 
porostech jsou u nás identické se způso-
bem hospodaření na exkurzním objektu 

v Bavorsku, a proto řada takových poros-
tů se stala předmětem Natury 2000. Řada 
porostů je ve tvaru bývalého středního lesa 
(dvouetážové porosty dubu s lípou a hab-
rem), nepravé kmenoviny i výmladkového 
lesa, dále řada porostů je se změněnou 
druhovou skladbou, tedy ve fázích přeměn 
a převodů. Konkrétní zkušeností je určitě 
dlouhodobost převodu na cílový stav lesa 
na majetku barona Rotenhana (více jak 
100 let). Nejedná se tedy o prostý přenos 
zkušeností, ale problematika je mnohem 
širší. Nejvíce škod v lesnictví v minulosti 

vzniklo přenášením jednotného systému 
do jiných porostních, ekonomických, ale 
především stanovištních poměrů.
 Předseda PEFC ČR Bedřich Schwarzen-
berg se v diskusi soustředil na porovnání 
se systémem FSC v praxi. Z poznatků v te-
rénu vyplývá, že některé staticky pojímané 
parametry v systému FSC (podíl mrtvého 
dřeva, podíl referenčních ploch) jsou v pra-
xi uznávání tolerovány.
 V shora uvedeném článku J. Bláhy 
o exkurzi v bavorských lesích jsou připo-
jeny účelové informace o českých lesích, 
které slouží k trvalému masírování obecné 
veřejnosti a pro odbornou veřejnost jsou 
nepřijatelné. Není pravdou, že v ČR nena-
jdeme vůbec lesy charakteru lesa u barona 
Rotenhana, stejně tak obecné prohlašování 
o špatném hospodaření v lesích neodpoví-

pokračování na str. 6.
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 V rámci Evropského týdne lesů, který 
vyhlásili ministři odpovědní za lesnictví 
v Evropě od 20. – 24. října, uspořádali 
členové SVOL nejrůznější akce s cílem 
poukázat na význam lesa v každoden-
ním životě člověka i v hospodářství státu. 
Některé z nich byly určeny výhradně lesnic-
ké veřejnosti, jako např. seminář o lesnic-
tví spolupořádaný krajem Vysočina, regio-
nální organizací SVOL a dalšími lesnickými 
institucemi 21. října v Jihlavě,  jiné měly 
za cíl oslovit co nejširší veřejnost a  hlavně 
naše nejmenší. 

Hold lesům

 Zhruba před 18 měsíci začínal náš 
Severočeský region SVOL s přípravou 
prvního otevřeného semináře, který byl 
věnován problematice obnovy porostů 
náhradních dřevin v imisní oblasti Kruš-
ných hor. Ohlasem účastníků na tuto akci 
jsme se cítili zavázáni při hledání nové-
ho tématu dalšího odborného semináře. 
Nakonec jsme se rozhodli prezentovat 
problematiku, která je předmětem disku-
ze zdejších lesníků již řadu desítek let, 
nicméně bez jasného a rozhodného řeše-
ní, a to smrkové hospodářství na bohatých 
stanovištích ultrabazického podloží v Čes-
kém středohoří.
 Musím přiznat, že k volbě tohoto téma-
tu jsem se jako organizační a odborný 
garant akce rozhodl i z osobních důvodů. 
V těchto růstových podmínkách jsem se 
pohyboval v průběhu celé své profesní 
dráhy, cítil neudržitelnost prodlužování 
smrkové agonie v Českém středohoří a na 
jejím konci bych rád přispěl k pozitivnímu 
řešení. 
 Hlavní program semináře byl napláno-
ván na čtvrtek 11. září, pátek byl určen 
diskuzi o problematice a definování závě-
rů. Přes 30 lesníků ze všech koutů repub-
liky přivítal na akci primátor města Děčína 
– Ing. Vladislav Raška. V krátkosti ocenil 
dlouhodobě dobrou práci a výsledky 
Lesního úřadu Děčín, který je příspěvko-
vou organizací města a spravuje 1070 ha 
vlastních městských lesů, a popřál všem 
účastníkům nejen dobrý průběh semináře, 
ale i příjemný dvoudenní pobyt na Děčín-
sku. 

Úvod do problematiky
 Cílem mého úvodního referátu bylo 
uvést přítomné, stejně jako nyní čtenáře 
Zpravodaje, do problematiky. Oblast se 

Ne smrkům 
v Českém 
středohoří 

dá skutečnosti. Údaj o 55% podílu smrko-
vých monokultur je již zcela mimo realitu 
- současné zastoupení smrku v lesích ČR 
celkem dle inventarizace lesů 2001-2004 
činí 48 %. Lesních porostů smrku, které 
jsou charakterizovány jako čisté (příměs 
jiných dřevin do 10 %), je v ČR na ploše 
porostů s převahou smrku jen 25% podíl. 
Ostatní porosty jsou smíšené a jejich struk-
tura smíšení je jak jednotlivá, tak skupino-
vitá (ÚHÚL M.Kraus, M.Zeman-Lesnická 
práce I/2008). V žádném příspěvku Hnutí 
Duha nenajdeme konstatování o zvýšení 
podílu melioračních a zpevňujících dřevin 
v porostech vzniklých v posledních cca 15 
letech (48 %), což je o téměř 100 % více 

Výběrný způsob... - pokračování  ze str. 5.

 U velkých městských lesních majet-
ků jako Olomouc, Ostrava, Praha, Plzeň, 
apod. se zapojení do takových aktivit již 
jaksi automaticky předpokládá a chtěli 
bychom jim touto cestou za jejich aktivní 
přístup a splněná očekávání poděkovat. 
 Jak je však sympatické a chvályhod-
né, když se k nim přihlásí i lesní majetky 
mnohem menší, jako např. východočeský 
Borohrádek s cca 2000 obyvateli a osmi 
desítkami hektarů lesa, který zatím marně 
usiluje o vydání 86 ha, na nichž hospoda-
ří Vojenské lesy a statky. I když tyto lesy 
neslouží vojenským účelům a pro armádu 
jsou nepotřebné, jsou pro svého majitele 
nedostupné. 
 Na přípravě svátku lesů se kromě 
města a městských lesů podíleli místní 
podnikatelé, střední školy, mykologický 
klub při Orlickém muzeu v Chocni, Ústav 

vyznačuje podprůměrnou lesnatostí, která 
je na úrovni 26,5 %. Pohled na strukturu 
lesních vegetačních stupňů (lvs) napovídá 
hodně o rozsahu problému. V 5. lvs, který 
pro smrk nabízí odpovídající podmínky, se 
nacházejí pouhá 3 % lesů, největší podíl 
pak spadá do 3. lvs – 49,7 %  a 2. lvs – 
31,3 %.
 Ve struktuře stanovištních poměrů 
je dominantně zastoupena živná řada 
(65,8 %). Charakteristický je značný podíl 
humusem obohacených stanovišť (kate-
gorie „D“, „A“, „J“), podmíněný trofností 
půdotvorného substrátu a vysokou kame-
nitostí a vzdušností půd.
 České středohoří má mimořádně členi-
tý reliéf terénu, obecně je v něm les vytla-
čen na méně příznivé terény a relativně 
vysoko položené plošiny (jako např. Verne-
řická) jsou prakticky bezlesé.
 Z tohoto výčtu je zřejmé, že podmín-
ky pro opětovné zavádění smrku jsou zde 
velmi nevhodné a všichni se o této skuteč-
nosti mohli přesvědčit na vlastní oči při 
odpolední venkovní pochůzce. 
 Smrk se na nevhodných stanoviš-
tích nedožívá svého standardního obmýtí 
– 100 let, ale porosty se již na přelomu 
7. a 8. věkového stupně výrazně prořeďu-
jí na hranici zakmenění 0,7. K obnově je 
zapotřebí přistupovat minimálně o 10 - 20 
let dříve, než jak umožňuje zákon, rozsah 
poškození červenou hnilobou v těžených 
porostech se pohybuje mezi 30-60 % jedin-
ců, zasažení oddenkové části je někdy 1-2 
špalky, někdy 1-2 metry, v průměru lze 
hovořit o znehodnocení 1m oddenkové 
části. Porosty po proředění a prosvětlení 
podrůstají červeným bezem, což následně 
ztěžuje podmínky pro obnovu porostů. 
 Smrk je zatím stále ještě nejvíce rozší-
řenou dřevinou, ale i  nejvíce náchylnou 
celé řadě negativně působících biotic-
kých i abiotických vlivů, které velice často 
dostávají kalamitní charakter. Problémy 
spojené s negativními činiteli, kůrovcem 
počínaje, větrnými kalamitami konče, roze-
bral velice podrobně ve svém vystoupení 
RNDr. František Soukup, pracovník útvaru 
Ochranné lesní služby VÚLHM Zbraslav. 
Hlavní slovo ke smrku z hlediska defino-
vání rámců pro jeho vhodné uplatňování, 
obnovu, výchovu i hodnocení produkce ve 
vztahu ke stanovištním podmínkám, patři-
lo Doc. RNDr. Marianu Slodičákovi, CSc., 
pracovníkovi výzkumné stanice VÚLHM 
Opočno. 
 Přednáškový cyklus doplnili ještě 
Martin Košner, zástupce vedoucí Správy 
CHKO České středohoří, který se věnoval 
především vymezení rámců pro dobré vzta-
hy mezi orgány ochrany přírody a vlastníky 
lesů a Ing. Antonín Novák, ředitel Lesního 
úřadu Děčín.

Exkurze v terénu
 Odpoledne prvního dne patřilo venkov-
ní exkurzi, směrované do lesů města Děčí-
na, ale i obce Heřmanov, vzdálené cca 
12 km od Děčína, vlastnící 230 ha lesa. 
V průběhu pochůzky byli účastníci názorně 
seznámeni se stavem smrkových porostů 
na bohatých stanovištích v 8. a 9. věko-
vém stupni, se způsoby i výsledky obnovy 
z předchozích cca 15 let i s modelovým 
stavem lesa, který by měl být cílem naše-
ho hospodaření i hospodaření dalších 
generací lesníků.
 Smíšený 112ti letý porost dubu, lípy, 
buku, s příměsí klenu a jasanu zaujal jistě 
nejen objemem produkce (na těžební ploše 
cca 0,35 ha - 120 m3 užitkových sortimen-
tů s průměrným zpeněžením 1820 Kč/
m3+ dalších 55 m3 palivové samovýroby), 
ale i nesmírným potenciálem přirozeného 
zmlazení, v němž kromě dřevin původního 
porostu se nahodile objevují i třešeň, jilm 
a habr.
 Vzhledem k vysokému počtu jedinců 
(30-40 tis./ha), je oprávněná naděje, že 
ani vysokým stavům srnčí zvěře se při 
částečné ochraně zimními nátěry nepo-
daří nově vznikající porost zlikvidovat. 
Vzhledem k bohatosti stanoviště je reál-
ný předpoklad zajištění kultury v horizontu 
3-4 let.
 Výše uvedenému zpeněžení a přiroze-

né obnově nemůže smrkové hospodářství 
s umělou obnovou a kalamitními problé-
my dospívajících porostů v žádném přípa-
dě konkurovat. Převážný objem přeměny 
smrkového hospodářství připadá dnes 
ovšem stále na umělou obnovu, v níž 
dominantní postavení má buk vzhledem 
ke schopnosti přežívat tlak nadměrných 
stavů srnčí zvěře jen za pomoci zimních 
nátěrů. Všechny ostatní dřeviny používané 
v obnově, zejména jedle, dub, jilm a tře-
šeň je nutné vzhledem k jarnímu okusu 
oplocovat. Javor klen a jasan se do kultur 
většinou zapojí prostřednictvím přiroze-
ného zmlazení. Teprve tam, kde se tento 
efekt nedostaví, přistupuje se k umělému 
vylepšování. Jeho rozsah v období plat-
nosti předchozího LHP 1995-2004 byl 
na LÚ Děčín cca 20 % z prvního zalesně-
ní. Plné zakmenění a výškový vzrůst řady 
kultur a mlazin buku, ale i jedle se setká-
valy s uznáním účastníků exkurze, mnoh-
dy umocněným i extrémními terénními 
podmínkami. 

Závěry 
 V diskuzi k problematice, která byla 
přesunuta ještě do večerních hodin první-
ho dne, pak získala jednoznačnou podpo-
ru filozofie včasného převodu smrkového 
hospodářství (se sníženým obmýtím) na 
listnatou druhovou skladbu, v níž by ve 
2. lvs (HS 251) měl dominovat dub, ve 3. 
a 4. lvs (HS 451) pak buk. V menším podí-
lu by zastoupení v druhové skladbě měly 
doplňovat javor klen, jasan, jedle a mod-
řín, doplňované menší příměsí dalších 
cenných listnatých dřevin, jako jilm, 
třešeň, břek. Smrk by se stal v podstatě 
po případném zmlazení dřevinou vtrouše-
nou, umělá obnova by měla být skutečně 
jen výjimkou.
 Jako žádoucí se přítomným jevila vari-
anta uplatnění jedle obrovské a douglas-
ky, jak v zájmu pestřejší druhové skladby, 
tak i ekonomického efektu. K zavádění 
těchto dřevin jakožto „nepůvodních“ bude 
nutné požádat MŽP cestou CHKO o vý-
jimku, která by zejména pro 3. a 4. zónu 
ochrany neměla být nedosažitelná.
 Velice kritická slova se v diskuzi snesla 
na adresu Oblastního plánu rozvoje lesní-
ho hospodářství, který by měl být hlavním 
vodítkem pro vypracování lesních hospo-
dářských plánů, ale místo toho přešlapu-
je na místě a ve svých doporučeních si 
částečně protiřečí. Konstatuje sice, že 
pěstování smrku v 1. a 2. lvs je naprosto 
nevhodné a že i ve 3. a 4. lvs byla již v 70. 
a 80. letech navrhována obnova smrku na 
bohatých stanovištích bukem pro zvýše-
ný obsah červené hniloby, ale jedním 
dechem uvádí: „… Protože z těchto dopo-
ručení nebylo v podstatě nic realizováno, 
navrhuje se, aby porosty ve 3. a 4. lvs byly 
obnovovány opětovně na smrk s odpovída-
jícím podílem melioračních a zpevňujících 
dřevin.“
 Tento kompromisní přístup je sice 
naoko líbivý, nicméně problém nevhodnos-
ti smrkového hospodářství na bohatých 
stanovištích řeší naprosto nedůsledně. 
Lesnicky méně erudovaný vlastník, či jeho 
odborný lesní hospodář tak jednak z čás-
tečné neznalosti dopadů tohoto doporuče-
ní, ale i z provozní pohodlnosti, zvolí spíš 
spodní hranici zmíněného odpovídajícího 
podílu MZD. Neboť proč zalesňovat 8-10 
tis. jedinců buku nebo dubu po hektaru, 
jestliže se nabízí varianta 3-4 tis. jedinců 
smrku a modřínu s následně usnadněným 
ošetřováním a ochranou do doby zajištění 
kultury?
 Jak ukazuje praxe u LS Děčín, ani LČR 
se nepříliš korektním doporučením OPRLH 
nikterak nebrání, o čemž svědčí přesná 
kopie rámcových směrnic hospodaření pro 
HS 451 v LHP.  
 Za tohoto stavu bude výzva k ÚHÚL na 
jejich přepracování v duchu závěrů našeho 
semináře zcela na místě, jinak mnohale-
tý vážný problém přesouváme vědomě na 
další generace lesníků.

Ing. Pavel Filip

Poznávačka rostlin a stromů.
Foto: archív MÚ Borohrádek

Tečku za sváteční „lesní“ atmosférou 
v Borohrádku obstaralo trubačské duo 
v kostele sv. Archanděla Michaela před–
vedením skladeb staré lovecké hudby.
Foto: archív MÚ Borohrádek

oproti podílu v mýtních porostech 80 roků+ 
(25 %). Tato skutečnost je doložena přede-
vším inventarizací lesů a ročními zprávami 
o stavu lesů ČR.
 Zásadním problémem našeho lesního 
hospodářství je však hospodaření s vy-
sokými stavy spárkaté zvěře s důsled-
kem přímých i nepřímých ekonomických 
ztrát na kvalitě dříví, omezením přirozené 
obnovy a s vícenáklady na zajištění kultur 
(jen zde je většinový názor ve SVOL zcela 
v souladu s Hnutím Duha). Tento problém 
je v lesích nejen u barona Rotenhana, ale 
i v celém Bavorsku a Baden-Würtenbersku 
vyřešen, a to způsoby posuzování vlivu na 
les, způsoby lovu a přístupem státní správy 
lesů.

Ing. Josef Vovesný 

hospodářské úpravy lesů a další organiza-
ce. Akce byla zahájena 24. září a během 
následujících čtyř dnů mohli její návštěvní-
ci shlédnout např. výstavu k historii měst-
ských lesů, ukázku tvorby dřevěných soch 
motorovou pilou, výstavu hub doplněnou 
odborným mykologickým seminářem, 
nebo filmovou tetralogii Toulky s lesníkem 
zasazenou do jednotlivých ročních období.  
Plné ruce práce měli zejména lesní peda-
gogové z pobočky ÚHÚL v Hradci Králové.  
Způsob přiblížení lesního prostředí dětem 
prostřednictvím her a zábavy se setkal 
s nečekaným ohlasem a o vzájemnou 
spolupráci s lesníky projevily zájem nejen 
místní základní školy, ale i VOŠ z Kostelce 
nad Orlicí a Gymnázium v Holicích. 

Marie Růžková
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 V roce 2008 se SVOL rozhodl blíže 
poznat podmínky vlastníků lesů a les-
níků v Rumunsku, konkrétně v regionu 
Arad a Sibiu, krátce po vstupu do Evrop-
ské unie. Program pro nás připravil pan 
Alexa Vasile, generální sekretář Sdruže-
ní soukromých lesních úřadů. Exkurze se 
uskutečnila ve dnech 29. září až 4. října. 

Základní informace 
o rumunském lesnictví

Výměra: 238 tis. km2 
Počet obyvatel: 22 miliónů
Lesnatost:  6,2 mil ha,  29,9 % 
Dřevinná skladba:  jehličnany 30 %, buk 
32 %, dub 18 %, ostatní listnaté 20 %
Maximální velikost holé seče: 3 ha,
lhůta pro zalesnění: 2 roky, 
lhůta zajištění: 6 let.
Struktura vlastnictví:  stát  62 %, obce 
13 %, církev 1 %, lesní družstva 11 %,  
soukromé 10 %
Státní lesy Rumunska spravuje organi-
zace RomSilva. Zajišťuje hospodaření 
a je současně pověřena státní správou. 
RomSilva je členěna na 43 oblastních 
lesních ředitelství. V rámci oblastních 
ředitelství jsou zřízeny lesní úřady jako 
nejnižší provozní jednotky o průměrné 
výměře 10 - 15 tis. ha. Nestátní majet-
ky mohou založit soukromé lesní úřady 
- minimální výměra je 3 tis. ha. Lesní 
úřady zajišťují provoz a jsou i orgánem 
státní správy. Nestátní vlastníci mají 
povinnost přihlásit se buď ke státnímu, 
nebo soukromému lesnímu úřadu, který 
pak garantuje jejich hospodaření dle záko-
na a LHP. Komerční těžbu ve svém lese 
nesmí nestátní vlastník zadat nikomu jiné-
mu než svému lesnímu úřadu.
Státní lesy jsou v Rumunsku pověřeny 
i správou a hospodařením v chráněných 
územích. 
Myslivost 
Výměra honiteb v Rumunsku se pohybuje 
od 3 000 - 30 000 ha. V nížinách je mini-
mální výměra honitby 5000 ha, v pahor-
katinách 7000 ha, v horách nad 10 000 
ha. V zákoně je také ustanovení, že na 
jednoho myslivce má být výměra 250-400 
ha honební plochy. V Rumunsku je v sou-
časnosti registrováno 55 000 myslivců. 
Nájemné z honiteb je rozdělováno mezi 
vlastníky 81 %, MZe 16 % a MŽP 3 %. 
Nájemcem honitby nemůže být fyzická 
osoba. Nájemné se pohybuje od část-
ky 0,30 Kč/ha v nížinách po 50,- Kč/ha 
v horských honitbách s možností lovu 
vysoké, kamzičí, medvěda či tetřeva. 
Myslivci musí být členy buď svazu mysliv-
ců státních lesů (hospodaří na 1/3 výmě-
ry) nebo soukromého mysliveckého svazu. 
Nájmy honiteb jsou desetileté, myslivecké 
období bude končit za 3 roky a předpoklá-
dá se do této doby změna zákona o mysli-
vosti, který by více respektoval vlastnictví 
pozemků.

V oblasti Aradu
 Naším průvodcem i hostitelem v regio-
nu Arad byla Oblastní správa rumunských 
státních lesů Arad. Prvním exkurzním 
objektem bylo návštěvnické a informační 
středisko a sídlo správy přírodního parku 
Lunca Muresului, postavené s přispěním  
fondů EU. Přírodní park o výměře 17.355 
ha slouží nejen k ochraně fauny a flory, 

Na návštěvě 
u rumunských 
a maďarských 
lesníků

 S nadcházejícím zimním obdobím 
opětovně vyvstane problém se škodami 
na lesních porostech způsobenými v dů-
sledku chemické údržby silnic. Informace 
od našich členů dokládají, že se nejedná 
o problém ojedinělý a proto jsme se s žá-
dostí o radu, jak v takovém případě postu-
povat, obrátili na Ing. Josefa Vovesného, 
odborného poradce v oblasti lesnictví 
a životního prostředí.
Ing. Vovesný:
 Negativní vliv chloridů  s následkem 
odumírání lesních porostů  je vědecky 
doložen a zkoumán již od  60. let minulého 
století. Dlouhodobě se kumuluje, nejdříve 
naruší porostní pláště a pak se postupně 
šíří do porostů  i dále než  100 m (nejví-
ce jsou ohroženy terénní deprese, kam je 
svedena srážková voda). Jde  o vliv rozstři-
kovaných aerosolů chloridů přímo na asimi-
lační orgány, ale především zasolení půdy. 
Narušené porosty se pak otevírají větru 
a škody mohou u větších majetků jít do 
statisíců. Pro představu u LS Orlík nad 
Vltavou dosáhly v letech 2000-2002 část-
ky jednoho miliónu korun na ploše 10 ha, 
poškozenou dřevinou byl smrk.
 Jak mají postižení vlastníci postupo-
vat? Prvním krokem je zadat zpracování 
odborného posudku Výzkumnému ústa-
vu lesního hospodářství a myslivosti v Jí-
lovišti, který by měl prokázat překročení 
prahových hodnot přípustných koncentrací 
jak v půdě, tak v jehličí odebraných vzor-
ků. Stanovení výše škody, a sice z před-
časného smýcení, snížení kvality lesního 
porostu, z nákladově náročnějších opatře-
ní, z mimořádných nákladů (znalecký posu-
dek, změna druhové skladby apod.) probí-
há na základě vyhlášky MZe č. 55/1999 
Sb. Škoda se uplatňuje u příslušné krajské 
správy a údržby silnic. V případě, že k do-
hodě o uznání škody nedojde, nezbývá 
vlastníkovi než vymáhat náhradu soudní 
cestou. 
 Perspektivním opatřením do budoucna 
je nahrazení chemického posypu inertním 
materiálem. Z vlastní zkušenosti mohu 
doložit, že tam, kde bylo od chemického 
posypu upuštěno, došlo k zastavení další-
ho šíření škod a kultivované dřeviny se 
vyvíjejí bez zjevných poruch. Z kultivace 
na poškozených plochách jsme vyloučili 
smrk a zalesnili je převážně dubem letním 
a olší. Vycházeli jsme při tom z doporuče-

ní VÚLHM (Semorádová 1982) z hledis-
ka citlivosti k zasolení. Nejcitlivější jsou 
domácí jehličnany (nejvíce smrk), relativně 
odolné – dub letní a červený, akát, jasan, 
osika, olše a některé jehličnaté exoty, 
relativně citlivé – ostatní domácí listná-
če. Intenzita škod závisí samozřejmě i na 
stanovišti, délce působení, dávkách a dru-
hu materiálu pro solení. Je proto třeba mít 
k dispozici půdní rozbory a konkrétní dopo-
ručení výzkumu.

SLOVO  PRÁVNÍKA
 Oprávněnost náhrady vlastníkům lesů 
při poškození lesních porostů v důsledku 
chemické údržby silnic v zimním období 
potvrzuje právník a lesník v jedné osobě 
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. :
 Škody vzniklé na lesních porostech 
v důsledku chemické údržby silnic v zim-
ním období mají charakter škod způsobe-
ných provozní činností ve smyslu § 420a 
občanského zákoníku (zákon č, 40/1964 
Sb., v platném znění). Podle tohoto usta-
novení každý odpovídá za škodu, kterou 
způsobí jinému provozní činností. Škoda 
je přitom způsobena provozní činností, je-li 
způsobena:
a) činností, která má provozní povahu, 
nebo věcí použitou při činnosti, nebo 
b) fyzikálními, chemickými, popřípadě 
biologickými vlivy provozu na okolí, nebo 
c) oprávněným prováděním nebo zajiště-
ním prací, jimiž je způsobena jinému škoda 
na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíže-
no nebo znemožněno užívání nemovitosti.
 Zařazení škod vzniklých v důsledku 
chemické údržby silnic v zimním období 
do kategorie škody způsobené provozní 
činností je odůvodněno zejména splněním 
podmínek specifikovaných v písmenech b) 
a c). Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností je odpovědností objektiv-
ní - ten, kdo tuto škodu způsobil, se odpo-
vědností za ni zprostí jen tehdy, prokáže-li, 
že škoda byla způsobena neodvratitelnou 
událostí nemající původ v provozu anebo 
vlastním jednáním poškozeného. 
 Není-li původce škody ochoten uhra-
dit škodu dobrovolně, lze ji vymáhat 
občanskoprávní žalobou. Tu lze podat 
buď u okresního soudu, v němž má sídlo 
původce škody, nebo u okresního soudu, 
v němž došlo ke skutečnosti, která zaklá-
dá právo na náhradu škody. 

Škody na lesních porostech v důsledku 
chemické údržby silnic v zimním období

Kdo poradí vlastníkům
 V rámci odborného doprovodného 
programu 35. ročníku mezinárodní výstavy 
Země živitelka uspořádal SVOL pro vlast-
níky a správce lesů poradní seminář s ná-
zvem „Ochrana lesa, přírody a ekonomika 
nestátních lesních majetků“. Téma přiláka-
lo řadu návštěvníků, kteří o existenci sdru-
žení obhajujícího zájmy vlastníků lesa a po-
skytujícího poradní a právní pomoc, měli 
jen matné, nebo vůbec žádné informace. 
Sál v 1. patře pavilónu Z se postupně zapl-
nil do posledního místa.
 Dle očekávání vzbudila velký zájem 
a širokou diskusi zejména vystoupe-
ní ke škodám zvěří na lesních poros-
tech, o právech a povinnostech vlastníků 
honebních pozemků a aktuální metodický 
pokyn ministerstva zemědělství k reduk-
ci početních stavů spárkaté zvěře. Před-
nášející Radomír Charvát, lesmistr a jed-
natel společnosti Lesní Družstvo Vysoké 
Chvojno, připomněl, že současný stav je 
důsledkem pokřivení vztahů mezi uživate-
li a vlastníky honebních pozemků po roce 
1948 a pozůstatky socialistického myšlení 
se bohužel promítly i do novodobé mysli-
vecké legislativy. Poukázal na problémy 
související s vymáháním škod zejména 

drobnými vlastníky v malých obcích, kde 
významnou roli hrají sousedské vztahy. 
Přednostně doporučil postiženým usilovat 
o společnou dohodu a jako náhradu škod 
na lesních kulturách požadovat u uživatelů 
honebních pozemků naturální plnění.   
 Podle zkušeností jednatele společnos-
ti Sušické lesy a služby Václava Tomana je 
oboustranná dohoda vlastníků pozemků 
s myslivci mnohdy zcela vyloučena a proto 
považuje za jediné řešení nárokovat finanč-
ní plnění. Vzhledem k tomu, že vyhláška 
k výpočtu náhrad hovoří pro běžného obča-
na nesrozumitelnou řečí vzorců, doporučil 
vlastníkům i myslivcům jako výborného 
pomocníka „Příručku pro výpočet škod 
zvěří na jednotlivých sazenicích, stromcích 
z náletu a stromech“ od Miroslava Kubů, 
kterou si zájemci mohou zakoupit v Nakla-
datelství Lesnická práce.  Ve shodě s pří-
tomnými však potvrdil, že náhrady nejsou 
adekvátní škodám a novelizace vyhlášky 
by byla více než žádoucí.
 Na hospodaření ve zvláště chráně-
ných oblastech a na územích zařazených 
do evropsky významných lokalit soustavy 
Natura 2000 se ve svém vystoupení zamě-
řil Ladislav Šimerda, ředitel Správy lesů 

Kristiny Colloredo-Mansfeldové v Opočně. 
Seznámil přítomné s legislativním pozadím 
ochrany přírody a kroky, které SVOL podni-
kl a podniká za účelem prosazování změn 
pozitivních pro vlastníky lesů, a shrnul 
vlastní zkušenosti a poznatky s vyhlašová-
ním a dalším rozšiřováním Natury v lesích 
paní hraběnky. O tom, že jsou skutečně 
bohaté, svědčí skutečnost, že na lesním 
hospodářském celku (LHC) Colloredo 
Opočno je celkem 2.254 ha zvláště chrá-
něných území s různým stupněm ochra-
ny území, což představuje 48 %  plochy 
v rámci LHC,  jen území Natury činí  34,2 % 
LHC. Jak ing. Šimerda dokladoval, to s se-
bou přináší řadu omezení v hospodářském 
využití lesních porostů, která však vlast-
níkovi nejsou odpovídajícím způsobem 
kompenzována. Platná vyhláška o náhra-
dě vzniklé újmy neposkytuje vlastníkům 
spravedlivé a skutečné náhrady a ani tolik 
proklamovaná opatření osy II  Programu 
rozvoje venkova určená pro lesy na území 
Natury nemají pro vlastníky lesů motivační 
efekt. Přitom ekonomické rozbory prokáza-
ly, že požadavky ochrany přírody na určitém 
území znamenají v konečném důsledku 
ztrátu až 40 % tržní hodnoty lesních pozem-
ků. Za jediný zajímavější dotační program 
pro dotčené vlastníky lesů pak ozna-
čil ing. Šimerda Program péče o krajinu 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Na závěr doporučil vlastníkům nespoléhat 
při dalším vyhlašování území Natura pouze 
na sliby, ale požadovat od orgánů ochrany 
přírody přesné plošné vymezení EVL v ma-
pě i v terénu, přesné označení výskytu 
evropsky významných druhů nebo evrop-
sky významných stanovišť a předložení 
managementu hospodaření a kompenzace 
náhrad za vzniklou újmu. 
 Integrovanou ochranou lesa zahrnující 
chemické a technické prostředky na ochra-
nu lesních kultur proti okusu zvěří, trav-
ním plevelům, kůrovcům a dalším hmyzích 
škůdcům se ve svém příspěvku věnoval 
František Polívka ze společnosti Mercata 
Třebíč. Upozornil na ukončení platnosti 
registrace u maloobjemových repelentních 
přípravků používaných v lesním hospodář-
ství proti okusu zvěří, které obsahují účin-
nou látku Lanolin (repelenty Lavanol N, 
Lavanol a Trial) a připomněl, že jediným 
zástupcem z této oblasti, který zůstane na 
trhu, je Cervacol Extra. Závěrem seznámil 
přítomné s paletou služeb a výrobků, které 
společnost poskytuje, a zájemcům nabídl 
osobní návštěvu lesního majetku a pomoc 
při výběru vhodných přípravků.  
 Odborný poradce SVOL Petr Jelínek 
předestřel účastníkům několik možnos-
tí, jak zvýšit výnos ze svého lesa. Vedle 
společného obchodu s dřívím členů SVOL, 
dotací do lesnictví z krajů, státního rozpoč-
tu či Evropské unie je jednou z nich, hojně 
využívanou ve starých členských zemích 
EU, ale v našich poměrech s ohledem 
na historický vývoj majetkové držby zatím 
spíše okrajovou, společné hospodaře-
ní vlastníků lesů malých výměr. To podle 
ing. Jelínka usnadňuje kontrolu a přehled 
o majetku, eliminuje sousedské spory 
na hranicích mezi jednotlivými vlastníky 
a vedle nižšího administrativního zatížení 
nabízí vyšší odbornou úroveň hospodaře-
ní a možnost lepšího zpeněžení dříví při 
větších dodávkách. Náš právní řád umož-
ňuje různé formy sdružování vlastníků lesů 
od občanských sdružení, přes svazky obcí, 
lesní družstva až po komanditní společnos-
ti, a nelze proto paušálně doporučit jednu 
nebo druhou. Svou roli vždy hrají místní 
podmínky, požadavky zájemců o sdružení 
a na místě je i porada s právníkem zamě-
řeným na uvedenou oblast. 
 Seminář ukončil předseda SVOL Franti-
šek Kučera s tím, že situace vlastníků lesů 
není  s ohledem na zvyšující se požadav-
ky na lesy ze strany společnosti, ochrany 
přírody, ale i trhu jednoduchá a jedinou 
cestou jak obstát a prosadit názory a zku-
šenosti vlastníků lesů do reálné politiky je 
jejich společné vystupování a vzájemná 
spolupráce například právě v rámci SVOL.

Marie Růžková 

pokračování na str. 8
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ale také k rekreaci malých skupin návštěv-
níků a výuce dětí. Zajímavostí je, že vedle 
naučných stezek pro pěší a cyklotras mají 
návštěvníci možnost poznávat lužní les 
a ptactvo prostřednictvím organizovaných 
splouvání řeky Mures na kanoích.
 Další zastávkou byla ukázka zales-
ňování nelesních půd. Exkurzní lokalita 
o výměře 103 ha byla původně lesem 
s málo produkčními porosty jilmu habro-
listého a javoru babyka. V roce 1964 bylo 
rozhodnuto o převodu na ornou půdu. Celý 
rozsáhlý pozemek se nachází u řeky Mures 
a během roku zde dochází k výraznému 
kolísání hladiny spodní vody. Na mnoha 
místech došlo k zamokření a zemědělské 
využití se ukázalo jako nevhodné. Proto 
bylo v roce 2003 na základě ekologické 
studie území znovu zalesněno (70 % DB 
zimní, 10 % DB letní, 10 % JS, 10 % ostatní 
dřeviny). Extrémní výkyvy hladiny spodní 
vody, spolu s letním přísuškem se  v ro-
ce 2005 staly příčinou úhynu sazenic 
na ploše 48 ha. Po nezdaru bylo 12 ha 
zalesněno síjí DBZ. Ochrana kultur byla 
provedena z větší části mechanizova-
ně (mulčováním) a částečně herbicidy. 
Ochrana proti zvěři byla zajišťována pále-
ním ohňů a střelbou. Významné ohrožení 
mimo srnčí, černé a drobné zvěře předsta-
vuje i tisícihlavé stádo ovcí ze sousedících 
soukromých pastvin. 
 Naše exkurze pokračovala návštěvou 
přírodní rezervace Runcu Grosi na lesní 
správě Barzava. Rezervace se nachází 
v nadmořské výšce cca 350 - 620 m n. m., 
roční srážky jsou 850 mm, průměrná teplo-
ta 8 - 11° C, výměra 261,50 ha. Dřevinná 
skladba je tvořena  z 51 % BK, 42 % DB 
zimní, 2 % DB letní, 2 % habr, 3 % ostatní 
dřeviny. Je zde zřetelný inverzní efekt – 
dubové porosty jsou na chudších sušších 
a teplejších stanovištích na hřebeni, buko-
vé na bohatších půdách a chladnějších 
stanovištích v údolí. Rezervace byla zalo-
žena v roce 1965 na ploše 27 ha. V sou-
časné době zde probíhá na několika moni-
torovacích plochách výzkum zaměřený na 
studium zásob, přírůstu, množství a význa-
mu odumřelého dříví. V roce 1987 postih-
la oblast stávající rezervace  a její okolí  
větrná kalamita. 90 % vytěženého dříví 
tvořil buk. V konkurenčním boji přirozené 
obnovy vítězí stín snášející buk, budouc-
nost dubu na území rezervace je velmi 
nejistá. 
Na návštěvě v Sibiu
 V dalších dnech zajišťoval organizaci 
a zázemí účastníkům exkurze Soukromý 
lesní úřad Saliště. Lesní úřad byl založen 
na popud soukromých vlastníků v roce 
2003 ke správě soukromých a obecních 
lesů. Správní budovu poskytla obec Sališ-
tě a lesní úřad ji zrekonstruoval a přizpů-
sobil svému provozu. V současné době 
spravuje lesy města Sibiu, obce Sališ-
tě, obce Sebes, církevní lesy, urbariáty 
a lesy soukromých vlastníků o celkové 
výměře 8.649 ha. Zdejší lesy se nachá-
zejí v nadmořské výšce 350 – 1900 m 
n.m. Dřevinná skladba – 63 % jehličnaté 
z toho 61 % tvoří SM, 23 % BK, 7 % DB, 
6 % ostatní tvrdé listnáče a 1 % ostatní 
měkké listnáče. Roční těžba se pohybuje 
okolo 18.700 m3, z toho je cca 3.400 m3 

probírek a 2.500 m3 nahodilé těžby. Lesní 
úřad zaměstnává 22 pracovníků rozděle-
ných do 3 revírů. Nepodařilo se nám zjistit, 
jakým způsobem je při tvorbě LHP stano-
vena výše těžeb, neboť při rovnoměrném 
zastoupení věkových stupňů je na zhruba 
30 % obvyklé výše těžeb v ČR.
 S našimi hostiteli jsme navštívili pilu 
společnosti Schweighöfer v městečku 
Sebes. Tato firma ukončila v roce 2002 
aktivity v České republice a Rakousku 
prodejem svých provozů koncernu Stora-
-Enso a uvolněný kapitál investovala právě 
do výstavby pily v Sebes, ta byla otevřena 
v r. 2003. Rumunsko bylo vybráno z důvo-
du dostatečného množství dostupné suro-

viny, dobré dopravní obslužnosti železnicí 
k Černému moři a levné pracovní síly. Pila 
zpracovává ročně 1 milión m3 kulatiny, 
která pochází z 70 % z Rumunska a z 30 % 
z Ukrajiny. V převážné míře se jedná o dře-
vinu SM, v menším rozsahu JD a BO. 
Kromě řeziva produkuje pila také pelety 
z hoblin (30 tis. tun ročně), které exportuje 
do Itálie, a do provozu je uváděna i vlastní 
tepelná elektrárna. Na skládkách kulatiny 
jsme měli možnost posoudit kvalitu a vět-
šinou jsme dospěli ke shodě, že je zde 
zpracováváno dříví horší kvality než v po-
dobných provozech ČR. Firma Schweighö-
fer navíc koupila v Rumunsku cca 2 tis. ha 
lesa, obhospodařuje lesy obcí a soukrom-
níků a má vlastní lesní úřad. V roce 2008 
byl otevřen v Rumunsku další provoz firmy 
Schweighöfer o stejné kapacitě ve městě 
Radauti.
 Soukromý lesní úřad Saliště také 
zprostředkoval českým lesníkům exkur-
zi do firmy Kronospan  Sebes na výrobu 
laminovaných DTD  a MDF desek a do 
lesní školky „Halinga“ o výměře 1,87 
ha, kterou převzal jako nevyužívanou od 
státních lesů v roce 2006 a začíná v ní 
s pěstováním sazenic zejména listnatých 
sazenic a jedle. Program exkurze byl dopl-
něn prohlídkou historického centra města 
Sibiu, vyhlášeného v roce 2007 kulturním 
městem Evropy, návštěvou Mysliveckého 
muzea Augusta von Spiese, který působil 
17 let jako královský myslivec u rumun-
ského krále Ferdinanda I., a návštěvou 
expozice středověkého transylvánského 
malířství a novější italské a vlámské školy 
v Muzeu Brukenthal.
 Exkurze do rumunských lesů byla 
ukončena prezentací a diskusí o systému 
hospodaření v nestátních lesích, společ-
ným posezením a rozloučením s hostiteli. 
Na zpáteční cestě na nás čekala exkur-
ze na školním polesí lesnického učiliště 
v maďarském Ásotthalom, kterou pro nás 
připravil, stejně jako v r. 2004, Ing. Tamas 
Varga, v současné době ředitel oblastní 
státní správy lesů pro jihozápadní Maďar-
sko.

Základní informace 
o maďarském lesnictví

Výměra: 93 tis. km2

Počet obyvatel: 10,10 miliónů
Lesnatost: 1.836 tis. ha, 19,7 %
Dřevinná skladba:  dub 21 %, dub cer 
11 %, buk 6 %, habr 6 %, akát 23 %, topo-
ly 10 %, ostatní listnaté 10 %, jehličnany 
13 %
Roční přírůst: 12,5 mil. m3/rok
Roční těžba: 7,1 mil. m3

Maximální velikost holé seče: v nížinách 
10 ha, na svazích nad 10 % sklonu 5 ha, 
v chráněných územích 3 ha.
Lhůta pro zalesnění: do 31.5. roku násle-
dující po mýtní těžbě
Lhůta zajištění: 8 let po mýtní těžbě, AK, 
TP 6 let, pro uvolněné přirozené zmlaze-
ní 6 let, kontrola zajištění probíhá 5 let 
po uplynutí zákonné lhůty, porosty musí 
splňovat i druhovou skladbu dle LHP.
Struktura vlastnictví: stát 56 %, 
obce 1 %, soukromé 13 %, ostatní nestát-
ní 30 %.
Státní správa je rozdělena do 10 oblast-
ních jednotek. Zajišťuje i zpracování LHP 
pro stát i nestátní majetky. Všichni vlast-
níci jsou povinni hlásit veškeré těžby včet-
ně těžeb dle schváleného LHP. Státní 
správa vydává povolení a realizaci kont-
roluje. Ve státních lesích je zachována 
tradiční struktura lesních závodů, část 
lesnických prací zajišťují soukromé lesnic-
ké a dřevařské společnosti. Pro soukromé 
vlastníky byl vytvořen systém tzv.  inte-
grátorů (obdoba odborných lesních hospo-
dářů). Soukromý vlastník má možnost si 
vybrat z několika ustanovených integráto-
rů ve své oblasti. Systém je financován ze 
státního rozpočtu.

Jsou respektována vlastnická práva, např. 
v soukromých lesích není povolen sběr 
lesních plodin, ve státních ano.
Myslivost
Honitby mají minimální výměru 3.000 ha 
a pronajímají se na dobu 10 let jednotně 
v celém Maďarsku (nyní 2007 - 2016). 
Vlastníci pozemků se mohou sdružit 
a hospodařit sami, nebo mohou honitbu 
pronajmout. Nájemcem nemůže být fyzic-
ká osoba. Obvyklé nájemné je 15 - 30 Kč/
ha ročně, v myslivecky zajímavých honit-
bách i 120 Kč/ ha ročně.

 Cílem maďarské vlády je dosažení 
dvojnásobné výměry lesa oproti součas-
nému stavu (zejména v nížinách). Lesy 
v Maďarsku mají především půdoochran-
nou funkci - zpevňování vátých písků. 
Zalesňování je velmi obtížné a místní 
lesníci stále zkoušejí různé druhy dřevin 
i jejich klony. Významnou dřevinou pro 
zalesňování zemědělských půd a pro 
hospodářské využití je akát, v naší repub-
lice jako introdukované dřevina k lesnické-
mu využití zcela nepřípustný. V Maďarsku 
jsou velice pečlivě sledovány jeho genetic-
ké vlastnosti a jsou využívány klony s vy-
sokou produkcí a tvárným kmenem pro 
sloupové výřezy.
 Snahou je vypěstovat smíšený odolný 
les, neboť na značné části maďarského 
území se nacházejí monokulturní poros-
ty borovice, které sebou přinášejí známá 
rizika.
 Ochrana proti zvěři se neprovádí, 
pouze zcela výjimečně a to v případě, že 
je vysazen čistý dub, který je oplocován. 
S touto eventualitou jme se však na naší 
pochůzce nesetkali.

Zhodnocení exkurze
 Většina odborných exkurzí SVOL v mi-
nulosti směřovala do lesnicky vyspělých 
zemí západní Evropy, kde jsme předpoklá-
dali získání poznatků pro zlepšení našeho 
systému lesnictví, jak z pohledu hospo-
dáře, tak z pohledu legislativy. Návštěva 
Rumunska nám měla přinést srovnání, 
jak se na lesy poměrně bohatá země 
vypořádala s přechodem od socialistic-
kého státního k vlastnicky diferencované-
mu tržnímu hospodaření. Ověřili jsme si 
naše tušení, že v Rumunsku stále význam-
ně přežívají relikty socialismu a diktátu 
státu (státní správa ve formě státního 
či pseudosoukromého lesního úřadu, 
zejména povinnost zadávat si u určeného 
subjektu lesnické práce). Z našeho pohle-
du je pro soukromé vlastníky naprosto 
nepřijatelný současný stav tamní legislati-
vy v oblasti myslivosti. Navázané kontakty 
mohou být prospěšné hlavně pro rumun-
ské kolegy, nás může trošku hřát dobrý 
pocit, že díky aktivitám SVOL na poli legis-
lativy za uplynulých 17 let můžeme být pro 
své kolegy ze zemí bývalého východního 
bloku vzorem. Z našeho pohledu v Rumun-
sku pozitivní aspekt - správa chráněných 
území organizacemi státních lesů, je do 
naší republiky v současné politické situa-
ci bohužel nepřenositelný a kolegům v Ru-
musku můžeme jen přát, aby se jim poda-
řilo tento model co nejdéle udržet.
 Maďarské lesnictví, se kterým jsme se 
tentokrát seznámili pouze letmo, v sobě 
kombinuje respektování vlastnických práv 
spojené s přísným režimem státní správy, 
která kontroluje velice podrobně dodržová-
ní LHP u vlastníků všech výměr. 

 Cesta do Rumunska a Maďarska byla 
pro všechny zúčastněné silným zážitkem. 
Kromě poznání lesnické problematiky bylo 
významné i poznání života na rumunském 
a maďarském venkově a výměna osobních 
zkušeností při neformálních diskusích 
s našimi hostiteli. Nezbývá než doufat 
že navázané kontakty nezapadnou a i do 
budoucna budou výměny zkušeností pro 
obě strany přínosem.

Karel Klíma, Ing. Stanislav Janský 

U vstupu do rezervace Runcu Grosi čekalo 
na české lesníky přivítání v duchu národních 
tradic. Foto: Ing. Luděk Koukal

Častý obrázek z rumunského venkova. 
Foto: Ing. Luděk Koukal

Ubytování účastníků exkurze ostře 
kontrastovalo s životem obyčejných 
vesničanů. Foto: Ing. Luděk Koukal

Na pile u firmy Schweighöfer. Foto: 
Ing. Luděk Koukal

Z přírodní rezervace Runcu Grosi. Foto: 
Ing. Luděk Koukal

Na návštěvě... - pokračování  ze str. 7.


