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Zdarma

Citát:

„Pole, jakkoliv úrodné,
bez obdělávání úrodu
nepřináší“
Cicero

ÚVODNÍK
U příležitosti Týdne lesů 2016 chystají lesníci z celé České republiky pro pozvané základní školy i širokou
veřejnost v průběhu měsíce května osvětové akce s tématem obnovy lesa.

Vážení čtenáři,
v důsledku vysokého srážkového deficitu v loňském roce jsou zejména smrkové
porosty výrazně oslabeny, a pokud bude
suché a teplé jaro, budou vytvořeny velice
příznivé podmínky pro rozvoj kůrovce.
Krizovým scénářem k očekávané
gradaci kůrovce v roce 2016 se začalo
zabývat také ministerstvo zemědělství
z pozice nejvyššího orgánu státní správy
lesů a zahájilo společná jednání s vlastníky lesů, službovými lesnickými společnostmi a zpracovateli dřevní hmoty o vhodných
opatřeních a možnostech řešení situace.
Všichni odpovědní majitelé lesů jsou si
vědomi svých povinností v ochraně lesa,
které jim ukládá zákon, provádějí přednostně těžbu nahodilou, zpracovávají nebo
asanují dříví napadané kůrovci. Jejich úsilí
však přesto nemusí být úspěšné. Ať již
z toho důvodu, že sousední vlastník péči
zanedbal, nebo provedení prací bránily
podmínky výběrových řízení zakotvené do
hospodářských smluv. V žádném případně ale nelze doporučit, aby vlastník, v případě bezprostředního nebezpečí vzniku
škody hrozící nalétnutím kůrovce do jeho
lesa, zasahoval na majetku jiného vlastníka, jehož pobyt není znám, a odkazoval se
přitom na tzv. krajní nouzi. Takový postup
je v praxi velice problematický a ve skutečnosti by zasahujícímu vlastníkovi mohl
přivodit soudní spory ohledně oprávněnosti zásahu, jeho přiměřenosti, ale i úhrady
za jeho provedení. Vždy je třeba mít na
paměti, že nařízení zpracování nahodilých
těžeb a provedení ochranného zásahu
k zastavení šíření škodlivých organismů
je plně v kompetenci místně příslušného
orgánu státní správy lesů.
Situace na severní a střední Moravě
v oblastech chřadnutí smrku je specifická a vyžaduje také specifické řešení.
Byť je Česká republika rozlohou nevelká,
rozdíly mezi regiony jsou mnohdy zásadní. I proto SVOL apeluje na orgány státní
správy lesů všech úrovní, aby v souvislosti s probíhající a dále očekávanou gradací
kůrovce důsledně postupovaly podle § 33
odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
v konkrétních případech a situaci neřešily
plošnými opatřeními.
Ing. František Kučera
předseda

Podobně jako v loňském roce se do aktivit koordinovaných pracovní skupinou Ministerstva zemědělství pro lesní pedagogiku zapojí
vedle státních lesních podniků, lesnických škol či institucí také majitelé a správci obecních lesů a soukromí vlastníci lesů sdružení ve
SVOL. Dle možností jednotlivých organizací si tak účastníci akcí pořádaných v rámci Týdne lesů 2016 budou moci vyzkoušet, jak se
sbírají semena lesních dřevin, navštívit lesní školku, vyzkoušet si práci lesních dělníků při sázení stromků v lese a objevit, jak souvisí
těžba stromů s následnou obnovou lesa.
Lesníci se starají o to, aby každý vytěžený strom byl nahrazen mnoha novými. Někdy jim v tom pomůže příroda, ale ve většině případů (78 %) je potřeba nové stromky vysadit. Věděli jste, že lesníci v České republice ročně zasadí více než 123 miliónů stromů?
Aktuální informace k Týdnu lesů 2016 najdete na webových stránkách lesní pedagogiky www.lesnipedagogika.cz nebo na facebooku - www.facebook.com/lesnipedagogika

Trvale udržitelné hospodaření v lesích je zárukou komplexní
a efektivní ochrany přírody
Za účasti náměstka ministra pro
lesní hospodářství Patrika Mlynáře,
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
a dalších hostů proběhla 25. února v Jihlavě valná hromada Komory soukromých
lesů, kolektivního člena Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
(SVOL). Deficit vodních srážek v loňském
roce a s tím související hrozba kůrovcové kalamity, ale také avizované změny
legislativních norem v oblasti ochrany
přírody, myslivosti a nakládání se zemědělskými pozemky - to jsou hlavní výzvy,
kterým budou majitelé lesů v letošním
roce čelit. Za účelem řešení uvedených
otázek budou pokračovat jednání s vede-

ním resortu, spolupráce se zahraničními
a tuzemskými organizacemi vlastníků
půdy a seznamování veřejnosti s významem trvale udržitelného hospodaření
pro zajištění komplexní ochrany lesních
ekosystémů a zachování rovnováhy v přírodě.
Po letech přehlížení problémů nestátních lesů kvituje vedení Komory a SVOL
zájem o jejich řešení ze strany ministerstva, ať již se jedná o chystanou změnu
poskytování příspěvků na hospodaření
v lesích z jednoho zdroje (ministerstva
zemědělství), nebo úzkou spolupráci při
projednávání změn národního seznamu
evropsky významných lokalit v roce 2015.

„Ministerstvo zemědělství bohužel nenašlo společnou řeč s vlastníky pozemků
ve věci novelizace zákona o myslivosti“,
konstatoval předseda Komory Tomáš Czernin. „Navzdory prohlášením o vstřícnosti
k vlastníkům pozemků rigidně setrvává na
zavedených pořádcích, které měnit nehodlá“, doplnil. Návrh paragrafovaného znění
připravený pro vnitřní připomínkové řízení
byl stažen z projednávání a přepracován.
Upravené znění k připomínkám by měly
zainteresované strany dle vyjádření pana
náměstka obdržet v nejbližších dnech.
Změna výměry honitby je velice citlivou

Odstraní novela
zákona o ochraně
přírody a krajiny
napětí na Šumavě?

chat přírodě“. Novela se vůbec nezabývá
zajištěním přirozených funkcí lesa v krajině, na prvním místě ve vztahu k ochraně lesa a funkci lesa v koloběhu vody
v krajině. To vše je zvláště citlivé pro náš
největší Národní park Šumava (dále NPŠ),
kde se návrh novely míjí se skutečným
stavem lesních porostů. Zásadní rozhodnutí (přístupnost pro veřejnost, vymezení
zón především s ohledem na zachování
funkcí lesa) novela přenáší do předpisů
nižší právní síly s konečným rozhodnutím
MŽP, mimo rozhodování parlamentu. Tyto
předpisy včetně plánu péče nejsou dosud
veřejně k dispozici a mají tak charakter
nezávazných příslibů. To vše prohlubuje
nedůvěru zainteresovaných i značné části
odborné veřejnosti v konečná rozhodnutí.
Lesy hraničního hřebene NPŠ i sousedících lesů Národního parku Bavorský les
byly před založením parků zapojenými
porosty (což je doloženo leteckými snímky)
chránícími půdu proti erozi a proti degradaci povrchové vrstvy půdy, omezujícími

povrchový odtok vody, udržujícími strukturu půdy ve stavu vhodném pro zasakování, zachycujícími srážky a tím zlepšujícími
vodní bilanci okolní krajiny, tlumícími rychlost větru atd. Velkoplošně rozpadlé porosty ztrácejí dle charakteru stanoviště, typu
rozpadu a přítomnosti následného porostu
v značném rozsahu přirozené funkce zvláště ve vztahu k celkové vodní bilanci krajiny, a to v řádu desetiletí i déle. Velkoplošný rozpad v éře existence obou národních
parků má kořeny v chybných rozhodnutích
zodpovídajících řídících pracovníků.
Pralesy v pravém slova smyslu NPŠ
s výjimkou kleče nemá, pouze pralesovité
zbytky, které obklopené kulturním smrkovým lesem se rychle rozpadly. Nejrozsáhlejší „Trojmezenský prales“ (cca 400 ha)
je v horním stromovém patře suchý do
posledního stromu vlivem rozpadu kůrovcem. Protože se jedná v NPŠ z více jak
z 80 % o kulturní lesy, je nutná součinnost

Zajištění přirozených funkcí lesa
v krajině na prvním místě!
Novela zákona č. 114/92 Sb. nyní
projednávaná v Parlamentu ČR je soustředěna na právní úpravu v národních
parcích. Novela v důsledku posiluje rozhodovací pravomoci ministerstva životního
prostředí vůči ostatním zainteresovaným,
především obcím. V rozporu s dosavadním
vývojem, velkoplošným rozpadem lesa,
si klade za cíl většinu území tzv. „pone-

pokračování na str. 2.

pokračování na str. 2.
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Trvale udržitelné... - pokračování ze str. 1.
záležitostí pro majitele lesů a polí, na
nichž se myslivost provozuje. Pokud by ze
strany ministerstva nebyl akceptován ani
návrh na zjednodušení podmínek změny
honiteb při změně vlastnictví honebních
pozemků, který by umožnil vytvoření vlastní honitby při současném zachování honit-

kých pokynů. Návrh novely nezohledňuje
specifické podmínky jednotlivých národních parků. V případě NP Šumava nebere ohled na skutečnost, že jeho základy
netvoří přírodní krajina, nýbrž cca z 90 %
kulturní krajina s enormním významem
živého vyspělého lesa pro přirozenou
akumulaci vod.
Podle účastníků valné hromady by

zákona, a sice k zohlednění specifických
podmínek konkrétního parku, dále k zabránění krátkodobým změnám souvisejícím s rotací politických reprezentací a posílení rozvoje obcí uvnitř parku. Hlavním
cílem u lesních společenstev bylo zastavení dalšího rozpadu škůdci (prevence),
stanovení postupu při kalamitách a především pracovat po desetiletí na změně
druhové skladby. Některé nevládní organizace a část vědecké obce se podílí (mediálně i přímo pracovně) svým působením
v důsledku na nepříznivém vývoji lesních
ekosystémů jak v minulosti, tak aktuálně. Požadavek na skokové nastolení tzv.
„bezzásahovosti“ na většině plochy lesů
nepovede k ničemu jinému než k dalšímu
velkoplošnému rozpadu porostů. Klimatické extrémy jak do četnosti, tak intenzity
jsou skutečností. Vzhledem k tomu, že
NPŠ a Šumava jsou pramennou oblastí
Vltavy a vyhlášenou chráněnou oblastí
přirozené akumulace vod, stojí zachování
zeleného lesa a jeho přirozených funkcí
i v oblasti NPŠ na prvním místě.
Návrh novely zákona předložený k projednání v Poslanecké sněmovně se svým
pojetím vyhýbá zásadním i kontroverzním
konkrétním rozhodnutím, odsouvá je do
vyhlášek a napětí u zainteresovaných
a veřejnosti spíše eskaluje. Nyní stejně
jako v minulosti leží hlavní zodpovědnost
za vývoj v NPŠ v rukách MŽP. Za dosavadní
vývoj na pozemcích mimo lesních pozemků
je zodpovědná státní správa obecně včetně politické reprezentace. Jasná koncepce nebyla veřejnosti dosud předložena.
Poslanci Parlamentu ČR stojí před velmi

ROZHOVOR
Z jednání valné hromady Komory soukromých lesů 25. 2. 2016 v Jihlavě.
by zbylé, je otázka, zda má vůbec smysl
zákon otevírat. „Kosmetické úpravy zákona vysokým stavům spárkaté zvěře a následným škodám na lesních kulturách
a polních plodinách nezabrání“, potvrdil
místopředseda Asociace soukromého
zemědělství Jan Štefl.
Předseda SVOL František Kučera
otevřel téma aktuálních novel zákona
o ochraně přírody. Jedna z nich navrhuje
nevyplácet náhradu újmy státním podnikům za omezení hospodaření ve státním lese, což je v rozporu s ústavní zásadou, že vlastnické právo všech vlastníků
má stejný zákonný obsah a ochranu. Navíc
to znemožní určit požadavky a potřeby
státu v oblasti ochrany přírody z hlediska
účelnosti a hospodárnosti. Návrh druhé
novely sjednocuje právní postavení všech
národních parků v ČR a sice tak, že zeslabuje pravomoci obcí, které se na území
národního parku nacházejí, a zásadní
rozhodnutí přenáší do právních předpisů
nižší právní síly vydávaných ministerstvem
životního prostředí, vyhlášek a metodic-

Odstraní novela... - pokračování ze str. 2.
člověka k jejich ochraně. Funkce vysokého
zeleného lesa je v krajině nezastupitelná
a nenahraditelná. Nové vědecké poznatky
z hlediska fyzikálních, chemických a energetických procesů v krajině přináší nové
pohledy z hlediska pochopení koloběhu
vody v krajině. Nová technika (družice,
infrakamery) přinášejí zcela nové možnosti. Odtok vody měřený v povodích toků je
významným faktorem, ale tvoří cca jen
1/3 celkové vodní bilance. Významná část
srážek prochází vodivými pletivy stromů,
část se asimiluje a váže CO2, ale až 80 %
se odpařuje (transpiruje). Velká spotřeba
sluneční energie ke změně skupenství
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vládní činitelé měli věnovat mnohem větší
pozornost komplexnímu pojetí lesnictví,
trvale udržitelnému využívání krajiny a dřeva jako obnovitelné suroviny a vyvarovat
se prosazování finančně a energeticky
nákladných opatření na ochranu přírody
dotovaných ze státního rozpočtu nebo
fondů Evropské unie, které mnohdy sledují
pouze lokální cíle ochrany funkčních ekologických procesů, jež si mohou i navzájem
odporovat.
Předsedou Komory soukromých lesů
zvolila valná hromada na další dva roky
pana Tomáše Czernina a místopředsedou
spolku Josefa Bartoně-Dobenína. Členy
představenstva byli zvoleni Ludvík Belcredi, Michael Podstatzký-Lichtenstein a Miroslav Pacovský.
Komora soukromých lesů má 151
členů. Obě komory SVOL mají 615 členů,
kteří hospodaří na 400 tis. hektarech
lesní půdy (15 % všech lesů v ČR).
Tisková zpráva SVOL a Komory SL
26. 2. 2016
vody v páru vytváří ten pocit ochlazení,
který jsme velmi vyhledávali v letošním
parném létě ve stínu stromů. Páry nad
lesem stoupají, kondenzují a srážky spadnou v měřítku lokální krajiny. Kondenzace páry nad krajinou má za následek
pokles tlaku (voda má mnohanásobně
nižší objem než pára), což má za následek
nasávání vlhkého vzduchu od oceánů jako
dalšího zdroje srážek do vnitrozemí. Zalesněné krajiny ovlivňují velmi příznivě zdroje
vody a to jak v kvantitě, tak kvalitě. Krajiny
s rozpadlým vysokým lesem mají účinek
opačný.
Návrh samostatného zákona pro NPŠ
předložený v roce 2014 sledoval zahrnutí všech zásadních rozhodnutí přímo do

Ing. Jiří Neshyba

V letošním roce oslaví 550. výročí svého
vzniku největší obecní lesní majetek v České republice. Požádali jsme proto o rozhovor
Ing. Jiřího Neshybu, ředitele akciové společnosti Lesy města Brna, která tento majetek
spravuje, a mj. také člena předsednictva
SVOL.
Jak se vyvíjela držba majetku?
Historie se datuje od 13. století, kdy
tehdejší královské město Brno dostávalo
majetek darem, zástavou nebo odměnou.
Koupí začalo získávat lesy až v 15. století
od pánů v okolí města. Podle historických
pramenů byl v roce 1466 poprvé tímto
způsobem získán hrad Deblín s městečkem a dalších 20 vsí. V první polovině 16.
století koupilo město jeden z nejdůležitějších majetků – tvrz a ves Kuřim, kde zřídilo
správní středisko statků města Brna a odkud později brněnská radnice spravovala
všechna svá venkovská panství. Poslední
velký majetek, revír Hořice a Svatá Kateřina, získalo město Brno přídělem za náhradu z velkostatku Rájec nad Svitavou. Šest
století snažení městských radních vedlo
k tomu, že v roce 1938 dosáhly brněnské
městské lesy rozlohy 7.514 ha.
Neblahý rok našich dějin 1948 těžce
zasáhl i hospodaření městských lesů. Po

zodpovědným rozhodnutím o pojetí novely zákona č. 114/92 Sb., které zformuluje
zásady zacházení s krajinou na další léta
nejen v NPŠ, ale v mnohem širším území
včetně sousedících vlastníků, a to i v mezinárodním měřítku.
Pakliže v rozjetém vlaku již nelze schvalování projednávané novely ve sněmovně
zastavit, novelu zamítnout jako celek a pro
tak významné a rozsáhlé území požadovat vytvoření samostatného zákona, je
na místě přijmout pozměňovací návrhy,
které zohledňují startovací stav lesních
ekosystémů v NPŠ v roce 1991 (naprostá dominance kulturního lesa, již dlouhodobě využívaného, se zásadně změněnou
druhovou skladbou a strukturou), zohledňují opakovaný velkoplošný rozpad těchto
systémů kůrovcem v řádu vysoce přesahujícím 10 tisíc ha s důsledkem ztráty
řady přirozených funkcí lesa v krajině (na
prvním místě vodohospodářské) a které posilují právní postavení obcí, které
se v parku nacházejí a své majetky jsou
povinny spravovat s péčí řádného hospodáře.
Tento příspěvek vyjadřuje oficiální
názor SVOL.
Příspěvek přednesl Ing. Josef Vovesný
na semináři „Nová právní úprava národních parků v novele zákona o ochraně
přírody a krajiny“, který uspořádalo MŽP
v PSP ČR 25. 2. 2016.
Zvukový záznam ze semináře je k dispozici
na webových stránkách
http://www.mzp.cz/cz/news_160225_
seminar_114

velkém politickém nátlaku byla brněnská
radnice v roce 1954 donucena nejvyššími státními orgány předat veškerý lesní
majetek státu. V jednáních se však podařilo prosadit, že městu zůstanou ve správě
lesy, které mají charakter lesoparku a leží
v nejbližším okolí města.
Obrat nastal až po roce 1989. Vydáním zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu
některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, se město Brno stalo
znovu vlastníkem svého původního lesního majetku. Pro zajištění odborné správy
v městských lesích byla v roce 1992 zřízena příspěvková organizace Lesy města
Brna (LmB). Společnost Lesy města Brna,
spol. s r. o. vzniká v roce 1994, zakladatelem a jediným vlastníkem je město Brno.
Dne 28. června 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna změnu právní formy na
akciovou společnost.
V současné době představuje majetek
více než 8.200 ha plochy, která zahrnuje
8.150 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, zbývající část je orná půda a ostatní plochy. Od začátku novodobého hospodaření (tedy od r. 1993) došlo k nárůstu
pozemků spravovaných LmB o 900 ha.

Jaké jsou přírodní a hospodářské podmínky
majetku?

Majetek zasahuje do 75 katastrálních
území včetně městských částí s nadmořskou výškou od 200 m – 596 m n. m.
Přírodní podmínky charakterizuje průměrná roční teplota 7 – 8 °C, roční srážkové
úhrny kolísají mezi 450 – 650 mm. Geologické podloží je velmi různorodé a lokálně se značně odlišuje. Nejrozšířenějším
LVS je 3. dubobukový (42 %), následují
4. bukový (28 %) a 2. bukodubový s necelými 28 %. V druhové skladbě dominují jehličnany (67 %, z toho SM tvoří 41 %,
BO 14 %, MD 7 %, JD 5 %), z listnáčů jsou
nejvíce zastoupeny duby (18 %), buk (8 %)
a habr (5 %).

Jaké způsoby hospodaření využíváte především? Jaký podíl na celkové těžbě zaujímá
nahodilá těžba?

Na všech vhodných lokalitách usilujeme o převod lesa na nepasečný způsob
hospodaření a v maximální míře podporujeme přirozenou obnovu ve všech podobách. Důsledkem toho došlo k významné
úspoře nákladů na pěstební činnost - v ropokračování na str. 3.

ROZHOVOR - pokračování ze str. 2.
ce 2008 byly náklady na pěstební činnost
13 milionů. V roce 2015 dosáhly hodnoty
již jen kolem 8,1 milionů (včetně nákladů
spojených s péčí o nově založené kultury po historické kalamitě, která zasáhla
brněnské městské lesy v roce 2010 a muselo být uměle zalesněno přes 80 ha nově
vzniklých kalamitních holin). Vzhledem ke
skutečnosti, že společnost v maximální
míře využívá přirozenou obnovu, dosahuje
významně vyšší podíl nad povinným 25%
zastoupením MZD. Dlouhodobě se pohybuje přes 60 %. Čerpáme v možné míře
příspěvek z dotací na meliorační a zpevňující dřeviny.
Od roku 2012 má společnost nový
hospodářský plán, který stanovil maximální výši těžby na dalších deset let na
53 tisíc kubíků ročně, v průměru těžíme
85 % z etátu. Přechodem k přírodě bližšímu hospodaření vznikají porosty, které
jsou daleko bohatší na druhovou skladbu. Na majetku LmB lze nalézt smíšené porosty i s 15 druhy dřevin, které by
měly být odolnější vůči všem biotickým
a abiotickým činitelům. Společnost nemá
problém například s kůrovcem, ale potýká
se u smrku s následky větru a václavkou
- to jsou dva hlavní faktory mající vliv na
nahodilou těžbu.

poptávka a cena se oproti předchozím
rokům významně zvýšila. Co se týče jehličnatého dříví, dodávají LmB na 3 – 4 pily
v nejbližším okolí, a to zejména méně
jakostní sortimenty, kvalitnější sortimenty
jdou především na export.
Dřevo zpracováváme také na vlastní
malé pile, která je v poslední době orien-

Lesní školky Svinošice mají zhruba
13 ha, z toho je 10 ha produkčních ploch.
Celý areál byl v posledních letech opraven,
jsou vybudovány dva nové fóliovníky, kde
se pěstuje obalovaný sadební materiál na
vzduchových polštářích. V jednom fóliovníku je produkce asi 60 tisíc sazenic za
rok. Roční produkce školky je téměř milion

Rekreační funkce lesa je jedním z hlavních
měřítek hodnocení kvality lesa pro obyvatele velkých měst. Jak k této otázce přistupují
Lesy města Brna?
Lesy města Brna jako společnost
zřízená městem si je této skutečnosti
plně vědoma. Provádí správu a údržbu
břehových a lesních částí okolí Brněnské přehrady, úklid a údržbu svěřených
lesních lokalit v intravilánu města včetně
umísťování rekreačních prvků, odpadkových košů apod. Za zmínku stojí i aktivity
v oboře Holedná. Tato obora je svým umístěním uprostřed velkého města naprosto
výjimečná, protože zejména děti z měst
nemají tolik příležitostí vidět na vlastní
oči život divoké zvěře a v Brně tuto zvěř
mohou pozorovat denně. Plánem společnosti je na celém majetku rozšiřovat a stále udržovat systém rekreačních prvků.
V současné době je vystavěno 5 naučných
stezek, 11 retenčních nádrží, cca 400 km
lesních cest, desítky laviček a rekreačních
prvků včetně altánů a dětských hřišť.
Stále větší poptávka po využití lesa
v rámci krátkodobé rekreace v okolí Brna
přispěla v loňském roce k realizaci myšlenky výstavby domku v koruně stromu –
tzv. Tree hausu, jehož úspěch byl tak veliký, že v dubnu 2016 by měl být postaven
druhý, který bude koncipovaný pro rodiny
s dětmi.
Zvýšená návštěvnost lesa s sebou
samozřejmě nese i negativní aspekty. Například v době houbařské sezóny je problematické normálně lesnicky
hospodařit. Nedají se dělat práce, málokdo respektuje, že se těží nebo odváží
dřevo. Často se musí práce přizpůsobovat návštěvníkům. Společnost se snaží
upozorňovat a vzdělávat veřejnost, ale je
to běh na dlouhou trať. Po celý rok pořádají lesní pedagogové své akce pro školy,
které jsou velmi oblíbené a poptávané.
V České republice se mimoprodukční
funkce berou automaticky, na rozdíl od
řady evropských zemí ale vlastníkovi nikdo
neuhradí náklady s tím spojené. Je pak
otázkou, jestli by stát neměl vlastníkům
nějakou formou na mimoprodukční funkce
lesa přispívat.

Ukázka přirozené obnovy.

Jaký je podíl listnatých sortimentů na
těžbách? Neohrozí vysoký podíl listnáčů
ekonomiku majetku do budoucna?
Podíl listnatého dříví tvoří 25–30 %. Výhledově by se mělo těžit kolem 40 %, podtěžení je důsledkem aktuální situace na trhu
s listnatým dřívím a míry jeho zpeněžení
a odbytu.
Problém s odbytem existuje již několik let. V roce 2008 cena dříví spadla,
jehličnaté dříví se ale na rozdíl od listnáčů dostalo zpět na ceny, které byly v roce 2006 a 2007. U listnatých sortimentů
tomu tak ale není. Dnes má buková kulatina horší jakosti tržní cenu paliva, a to
i přes skutečnost, že se její cena v roce
2015 mírně zvýšila. V republice prakticky neexistuje seriózní odbytová možnost
pro tuto dřevinu a nerýsuje se, že by se
to mohlo v nejbližší době nějak zásadně
změnit. Z pohledu ekonomiky společnosti,
kdo má převážně smrkové hospodářství,
je na tom finančně o mnoho lépe oproti
majetkům jako jsou LmB, kde je zastoupení smrku výrazně nižší. Je zapotřebí při
umísťování těžeb alespoň rámcově držet
procentické zastoupení dle jednotlivých
dřevin a snažit se o dlouhodobou vyrovnanost. To bude velký problém do budoucna.
Samozřejmě je tu druhá věc, že vzrůstá
poptávka po palivovém dříví a cena mírně
stoupá, nelze však očekávat, že se dostane na cenu kulatiny z předchozích let.

Retenční nádrž Slunná.

Provádíte pěstební a těžební činnost vlastními zaměstnanci, nebo službově? Využíváte
také harvestory?
Pěstební činnost provádíme téměř
výhradně našimi zaměstnanci. Pouze v případě vyššího objemu prací, jako je např.
zalesnění, využíváme brigádníky. Při těžebních pracích se snažíme v maximální míře
využívat harvestory. V mladších probírkových porostech se jedná zhruba o 50 %
zásahů a z celkového objemu je to asi 35
– 40 % těžeb. Při výběru nabídek nezohledňujeme pouze cenu, ale důraz je kladen
i na kvalitu prováděných úkonů, aby se
eliminovaly škody při vlastním provádění prací v lese. Soutěžením těchto prací
dosahujeme průměrné úspory 150 Kč
na kubíku vyrobeného dříví na odvozním
místě oproti motomanuelní výrobě. Na
ostatní těžební práce poptáváme drobné
živnostníky z regionu.

Jak obchodujete dřevo?
Vrátili jsme se k sortimentaci, manipulaci
a prodeji dřeva na odvozním místě v lese. Dřevo si společnost prodává výhradně sama, hlavní výhodou je možná flexibilita v těžbách a rychlá reakce na ceny
dříví jednotlivých sortimentů v rámci
LHP. Dobrým příkladem je modřín, jehož

buk, maximálně s příměsí habru. Oplocení je sice dražší ve srovnání s různými
repelenty a nátěry, ale porosty jsou daleko
dříve zajištěné. Náklady spojené s opatřeními proti škodám zvěří představují v posledních letech částku 200 – 300 Kč/ha.
Největší nákladovou položku představuje
oplocování kultur.
Celkem máme 6 honiteb ve volnosti
a jednu oboru. Dvě ve volnosti spravujeme v režii a ostatní jsou vysoutěženy
vlastníkem. Pokud chceme docílit nízkých
stavů zvěře v souvislosti s nastaveným
trendem hospodaření, měli bychom mít
větší možnost ovlivňovat výši jejich stavů.
Možnosti vyčíslování škod zvěří jsou velmi
omezené a finanční kompenzace jsou
oproti skutečným škodám na porostu v silném nepoměru. Nejlépe by mohl správce lesa ovlivňovat škody zvěří, pokud by
provozoval honitbu na celém svém majetku.

Můžete prozradit, co chystáte v rámci letošních oslav vzniku brněnských městských
lesů?
Studánka U Sovy.
tována stále více na tzv. stolařskou výrobu, produkci různých zahradních prvků,
dětských hřišť, mobiliářů do lesa atd.
Vedle pily provozujeme dřevovýrobu v Rájci, kde vyrábíme a prodáváme palivové
dříví ve všech jeho podobách. Vyrábíme
zde i frézované palisády „probst“ - ohoblované kuláče, které používají například
sadaři ke stromům. Vzhledem k ekonomice obou provozů se v poslední době zvažuje sloučení pily a dřevovýroby do jednoho
střediska.

Produkce Lesních školek ve Svinošicích slouží pro vlastní potřebu firmy, nebo prodáváte
i zákazníkům zvenčí?

sazenic lesních dřevin. Vzhledem k podpoře přirozeného zmlazení je většina sazenic
určena na prodej pro zákazníky zvenčí.
Společnost provádí i ozeleňování městských částí, a proto věnuje stále větší
pozornost okrasnému sadebnímu materiálu a pěstování poloodrostků a odrostků.
Tam vidí své směřování do budoucna.

Jak se bráníte škodám zvěří? Jak provozujete myslivost?
Nejúčinnější prevencí je oplocování,
které se provádí ve velké míře. Oplocují se
i plochy, které zmlazují, aby bylo zajištěno
zachování pestrosti zastoupení dřevin.
Bez oplocení by zůstal většinou pouze

Oslavy výročí zahájí začátkem června
spuštění voru na Brněnské přehradě, které
bude součástí ohňostrojů na Brněnské
přehradě. Tato myšlenka pramení z historie plavení palivového dřeva do Brna po
Svratce. Za zmínku určitě stojí také galerie
v lese, která otevře v červenci nově budovaný „Lesní areál u mravence Lesíka“ pro
aktivity lesní pedagogiky v Řečkovicích
a v září malý veletrh lesní techniky pro
širokou veřejnost tamtéž v areálu bývalých
muničních skladů, který město Brno získalo od firmy Explosia Pardubice.
Děkuji Vám za rozhovor.
Marie Růžková
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LOS aktuálně
Srovnání účinnosti navnaděných
otrávených lapáků v podobě tzv.
trojnožek a klasických stromových lapáků k odchytu lýkožrouta
smrkového
Lýkožrout smrkový, Ips typographus L.
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae),
je jedním z nejvážnějších škůdců smrku
ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v Eurasii. K odchytu l. smrkového jsou nejčastěji
používány stromové lapáky, feromonové
lapače, otrávené lapáky, stojící lapáky
a navnaděné polomové dříví. Stromové
lapáky (dále jen “lapáky”) jsou k odchytu l.
smrkového používány již více než 200 let.
Spojením lapáku, umělé návnady a insekticidu je získán navnaděný otrávený lapák
(dále jen “trojnožka”), který lze definovat
jako insekticidem celopovrchově postříkaná čerstvá polena sestavená nejčastěji do trojnožek s feromonovou návnadou
umístěnou pod vrcholem. Trojnožky jsou
instalovány těsně před předpokládaným
začátkem letové aktivity škůdce a jejich
účinnost je udržována v průběhu celé
sezóny opakovaným ošetřením insekticidy
a výměnami feromonových odparníků.
V roce 2012 byl v severovýchodní části
České republiky srovnáván počet brouků
l. smrkového odchycených na trojnožky
s počty brouků zachycených na lapáky.
V lesním komplexu o rozloze 10 km2 bylo
jednotlivě instalováno devět dvojic odchytových zařízení - trojnožka a lapák.
Trojnožka (obr. 1) byla instalována vždy
na holině ve vzdálenosti 15 m od okraje
smrkového porostu staršího 70 let. Byla
navnaděná feromonovým odparníkem IT
Ecolure (účinná látka: (S)-cis-verbenol
(3,0 %), alkoholová rozpouštědla (85,2 %)
a synergické komponenty (11,8 %); výměna po osmi týdnech) a ošetřená insekticidním postřikem, který se skládal z insekticidu Vaztak 10 EC (0,5 %; 100 g/l účinné
látky alfa-cypermethrin), barviva Scolycid
C (1 %) a vody (obnova po pěti týdnech).
Trojnožka byla složená ze tří čerstvých
dvoumetrových smrkových výřezů o průměru 15 - 20 cm, které byly v horní části
spojeny ocelovým trojzubcem do podoby tzv. trojnožky. Z vnější strany každého výřezu byla ve spodní části zatlučena
z jedné třetiny ocelová kulatinka o délce 30 cm. Každý výřez trojnožky pak byl
podepřen přibližně 20 cm vysokým špalíkem, o který se opíral železnou kulatinkou.
Tento způsob podložení umožnil podsunutí
tzv. záchytného rámu tak, aby byl pokryt
celý svislý průmět trojnožky. Záchytný
rám tvaru čtverce o straně 1 m byl tvořen
z dřevěných prken širokých 10 cm. Ze
spodní strany bylo pevně přichyceno pletivo s jemnými oky (1 mm), na kterém byli
zachytáváni usmrcení jedinci. Z horní strany bylo snímatelně napnuto pletivo s průměrem ok 16 mm, které bránilo přístupu
ptáků a drobných hlodavců a hmyzožravců. Sběr brouků probíhal v týdenním intervalu.
Lapák (obr. 2) byl vždy položen v porostní stěně, byl přikrytý větvemi a zkrácen na pětimetrové výřezy. Celková délka
lapáků byla 20-30 m a středový průměr byl
20-30 cm. V průběhu letové aktivity l.
smrkového byly lapáky pokládány opakovaně, celkem 4x (od konce dubna v intervalu čtyř až pěti týdnů; Tab. 1). Napadení lapáků bylo studováno vždy tři až pět
týdnů od jejich položení. Stromy byly rozděleny na 4,5 m dlouhé segmenty. Uprostřed
každého z nich byl odloupnut prstenec
kůry široký 0,5 m, na němž bylo spočítáno množství snubních komůrek (počet
rodičovských samců) a matečných chodeb
(počet rodičovských samic) l. smrkového.
Hodnoty byly následně přepočítány na
plochu celého lapáku.
Za celé sledované období duben srpen bylo na trojnožky odchyceno 8.221
jedinců l. smrkového (3.801 samců
a 4.420 samic), zatímco na lapáky 15.979
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(6.368 samců a 9.611 samic). Statisticky
signifikantně vyšší odchyty l. smrkového
na lapáky byly pouze v rámci prvního období (22. 4. - 25. 5.). U ostatních třech období (26. 5. - 29. 6., 30. 6. - 27. 7., 28. 7.
- 24. 8.) byly rozdíly nesignifikantní. Statis-

u samic. Poměr pohlaví v odchytech na
trojnožky může být ovlivněn také různým
chováním samců a samic. Např. létající
samice kůrovce Ips paraconfusus Lanier
nalétávají přímo do míst zvýšené koncentrace samců na napadeném dříví, zatímco

Tab. 1 Období studia lapáků a trojnožek v roce 2012
1. období

2. období

3. období

4. období

Období odchytů na trojnožky

22. 4. – 25. 5.

26. 5. – 29. 6.

30. 6. – 27. 7.

28. 7. – 24. 8.

Položení/revize lapáků

2. 4. – 21. 5.

30. 5. – 29. 6.

2. 7. – 24. 7.

27. 7. – 24. 8.

ticky nevýznamné rozdíly byly zjištěny také
při porovnání odchytů mezi trojnožkami
a lapáky v rámci jarního (duben – červen)
a letního období (červenec – srpen) a celkových odchytů za celé srovnávané období
(průměrný odchyt 913 ± 420 jedinců na
trojnožky a 1.775 ± 1.302 jedinců na lapáky).

samci směřují na sousední neobsazené
části.
Neprůkazný rozdíl v počtech samců
odchycených na trojnožky a do lapáků staví
efektivitu odchytů obou metod na stejnou
úroveň. S výjimkou samic sesterského
pokolení jsou totiž právě samci pohlavím,
které zahajuje nálet a může způsobit úhyn

Obr. 3 Počty brouků lýkožrouta smrkového zachycených na trojnožky a do lapáků
(malé čtverce – průměry; obdélníky – směrodatná odchylka; svorky – 1,96*směrodatná odchylka)
Poměr pohlaví odchycených jedinců
byl jak u trojnožek, tak u lapáků signifikantně rozdílný, přičemž v obou případech
převažovaly samice nad samci. Pouze
první týden odchytů na trojnožky převládali samci nad samicemi. To odpovídá
zjištěním z dřívějších pokusů, kdy v odchytech na trojnožky převládali samci
nad samicemi až první tři týdny odchytů,
a v celkových odchytech pak rozdíl v po-

Obr. 1 Experimentální navnaděný otrávený lapák - “trojnožka”
měru pohlaví nebyl průkazný. Vyšší podíl
samic na lapácích je snadno vysvětlitelný skutečností, že l. smrkový je polygamním druhem a na jednoho samce obvykle
připadají 2 - 3 samice. Samci zahajují kolonizaci stromů, takže jsou více exponováni predačnímu tlaku a výronu pryskyřice,
čímž u nich dochází k větší mortalitě než

stromu zavrtáváním do kůry. Proto jsou pro
snížení napadení stromů důležitější odchyty samců l. smrkového.
Ve studované oblasti se v důsledku
nepříznivých klimatických poměrů posledních dvou desetiletí v podobě častých period sucha a následného napadení václavkou (Armillaria spp.) nachází velké množství oslabených a chřadnoucích stromů.
Velmi suché počasí panovalo i na podzim
roku 2011 a následně i na jaře roku 2012.
Tyto skutečnosti mohou vysvětlovat signifikantně vyšší odchyty u obou metod v jarním období (duben – červen) než v období letním (červenec – srpen). V průběhu
sezóny dochází k nárůstu počtu atraktivních stojících stromů, kterým brouci dávají
během léta přednost před uměle připravenými odchytovými metodami. Konkurence chřadnoucích stromů vysvětluje
nízké obsazení lapáků obecně. Obdobných
výsledků bylo dosaženo také při pokusech s odchyty do feromonových lapačů,
kdy jarní odchyty představovaly 55 – 84 %
celkových odchytů l. smrkového za celou
sezónu.
Ve srovnání s lapáky patří mezi hlavní
výhody trojnožek trvalé intenzivní působení, které je zajištěno feromonovým odparníkem, především v období letu sesterské
generace, kdy často nastává problém položit další sérii lapáků. Odchyty se nezastaví jako po obsazení lapáku, nemusí být po
určité době odkorněny nebo jinak asanovány a vyžadují tak mnohem menší dohled.
Při použití stojících výřezů dlouhých 2 m je
eliminováno negativní působení vzrostlé
vegetace, aniž by muselo docházet k vyžínání nebo použití herbicidů. Mnoho autorů
však doporučuje používat trojnožky pouze
výjimečně z důvodu usmrcení velkého

Obr. 2 Experimentální klasický stromový lapák - “lapák”

množství entomofágních členovců, kteří
mohou představovat klíčový faktor přirozené redukce početnosti populací kůrovců. Podle způsobu asanace lapáků však
může docházet také u této metody např.
k zahubení dospělců pohybujících se po
kmenech po insekticidním postřiku, nebo
jejich larev pohybujících se v chodbách
kůrovců při mechanickém odkornění. Další
nevýhodou trojnožek je pak např. odchyt
pouze jednoho druhu kůrovce v závislosti na druhu použité návnady nebo menší
množství volatilních látek uvolňovaných
výřezy později v daném roce.

Závěr

Prostřednictvím předložené studie
bylo zjištěno, že odchyty l. smrkového na
trojnožky a do lapáků jsou srovnatelné,
s výjimkou prvních týdnů letové aktivity
l. smrkového, kdy byly mnohem účinnější
lapáky. Lapáky byly dále atraktivnější pro
další druhy podkorního hmyzu, jako např.
lýkožrouta menšího (Ips amitinus Eichh.)
a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.). Obě metody odchytávaly
častěji samice l. smrkového než samce,
přičemž samců bylo zachyceno obdobné množství, zatímco samic bylo signifikantně více na lapácích. Odchyty v jarním období byly u obou metod vyšší než
v období letním. Na otázku, která z těchto dvou odchytových metod l. smrkového
je účinnější, nelze tedy na základě výše
uvedeného zcela jednoznačně odpovědět.
Tento příspěvek vznikl na základě článku: Lubojacký J., Holuša J. 2014: Attraction of Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae) beetles by lure-baited insecticide-treated tripod trap logs and trap trees.
International Journal of Pest Management,
60 (3): 153-159. Seznam použité literatury je k dispozici u autora.
Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D.
LOS VÚLHM, v. v. i.,
pracoviště Frýdek-Místek
e-mail: lubojacky.j@seznam.cz

PRÁVNÍ
PORADNA
K rozsahu odpovědnosti vlastníka lesa za
škody vzniklé jeho návštěvníkům
Podle § 19 odst. 1 věta první zákona
č. 289/1995 Sb., lesního zákona, v platném znění (lesní zákon), má každý mj.
„právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí.“ Z tohoto ustanovení bylo po vstupu
lesního zákona v účinnost dlouhou dobu
dovozováno, že utrpí-li návštěvník lesa při
využití svého práva volného vstupu v lese
úraz, ať již v důsledku vlastní nešikovnosti (např. náraz do stojícího stromu), nebo
z důvodu vyplývajícího ze zvláštní povahy
lesa jako typu přírodního prostředí (např.
samovolný pád stromu nebo větve), není
za něj vlastník lesa v žádném případě
odpovědný, a proto není a ani nemůže být
povinen nahradit škodu, která v souvislosti s úrazem vznikla.
Čas bohužel ukázal, že soudní
praxe vnímá obsah právní úpravy poněkud odlišně, neboť ve sporech o náhradu škody vzniklé návštěvníkům lesa do
31. 12. 2014 bylo ze strany soudů akcentováno spíše ustanovení § 415 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., podle
kterého je „každý povinen počínat si tak,
aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na
majetku, na přírodě a životním prostředí.“
Na základě tohoto ustanovení zakotvujícího tzv. preventivní povinnost pak bylo
dovozováno, že i vlastník lesa (a především on) má povinnost zajistit, aby les
nebyl zdrojem ohrožení pro návštěvníky.
Odpovědnost vlastníka lesa za škodu
vzniklou návštěvníkům proto nejenže
nelze vyloučit, ale je třeba se jí naopak ve
všech případech přinejmenším zabývat.
Tendence posuzovat škodní události vznikpokračování na str. 5.

PRÁVNÍ PORADNA - pokračování ze str. 4.
lé v souvislosti se zvláštní povahou lesa
především za použití § 415 občanského
zákoníku začala krystalizovat koncem 90.
let minulého století a projevila se v několika rozhodnutích Nejvyššího soudu vydaných těsně po začátku nového tisíciletí.
Mezi klíčová rozhodnutí z této doby
patří především rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ze dne 20. 2. 2002, sp. zn.
25 Cdo 2471/2000, v němž byl vysloven
následující právní závěr: „Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám
(§ 415 obč. zák.), znamená pro vlastníka
nemovitosti povinnost užívat a spravovat
svůj majetek tak, aby jeho stav nezpůsobil
škodu jinému, tedy dbát i o to, aby na jeho
vlastním pozemku byla provedena opatření zamezující či snižující možnost vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných
hodnotách, a pokud již škoda hrozí, učinit
opatření k jejímu odvrácení.“ Na uvedené
právní závěry Nejvyšší soud navázal o rok
později v rozsudku ze dne 25. 2. 2003,
sp. zn. 25 Cdo 618/2001, v němž upřesnil rozsah preventivní povinnosti vlastníků
lesa: „Každý je podle § 415 obč. zák. povinen zachovávat vždy takový stupeň bedlivosti (pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci
rozumně požadovat a který - objektivně
posuzováno - je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na
životě, zdraví či majetku; uvedené ustanovení mu však neukládá povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody.“
Jakkoliv posledně citovaný závěr potvrzuje, že Nejvyšší soud ČR si je vědom
omezených možností, které vlastník lesa
(jako ekosystému ze své podstaty ne
zcela bezpečného) při zajištění ochrany
návštěvníků lesa před škodami má, je
rozsah preventivní povinnosti v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR přesto
vnímán značně široce. To dokládá usnesení tohoto soudu ze dne 24. 8. 2010
sp. zn. 25 Cdo 1644/2008, podle kterého
„povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, znamená pro vlastníka
nemovitosti povinnost užívat a spravovat
svůj majetek tak, aby jeho stav nezpůsobil škodu jinému, tedy dbát i o to, aby na
jeho vlastním pozemku byla provedena
opatření zamezující či snižující možnost
vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných hodnotách, a pokud již škoda hrozí,
učinit opatření k jejímu odvrácení. Vlastník
pozemku je povinen řádně pečovat o porosty rostoucí na jeho vlastním pozemku.“ V souladu s citovanými rozhodnutími
a zčásti i na jejich základě pak Nejvyšší
soud ČR v rozsudcích ze dne 28. 2. 2013
sp. zn. 25 Cdo 2819/2011, sp. zn. 25 Cdo
3354/2011, 25 Cdo 2836/2011 a 25
Cdo 3154/2011 dospěl např. k závěru,
že za škodu na zdraví vzniklou uživateli
cyklostezky v důsledku pádu stromu z přilehlého lesního pozemku je odpovědný
vlastník pozemku, byť není zřizovatelem
ani provozovatelem cyklostezky a byť se
strom uvolnil z pozemku ponechaného
rozhodnutím orgánu ochrany přírody samovolnému vývoji – podle názoru soudu měl
vlastník předpokládat, že na cyklostezce
dochází ke zvýšenému pohybu návštěvníků a existuje zde tedy zvýšené riziko vzniku úrazu, čemuž měl přizpůsobit i rozsah,
v němž plnil preventivní povinnost .
Od 1. 1. 2014 vstoupila v účinnost
úprava preventivní povinnosti obsažená
v ustanoveních § 2900 („Vyžadují-li to
okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si
při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“) a 2901
(„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo
zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý,
kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo
nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li
to povaha poměru mezi osobami. Stejnou
povinnost má ten, kdo může podle svých
možností a schopností snadno odvrátit
újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba

k zákroku vynaložit.“) nového občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Ačkoliv se dikce těchto ustanovení s dikcí
dřívějšího § 415 občanského zákoníku
č. 40/1964 Sb. („Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám
na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“) neshoduje a preventivní
povinnost již není považována za „bezbřehou ochrannou normu“ (srov. Švestka, J.;
Dvořák, J.; Fiala, J, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI, Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, s. 891), je vysoce
pravděpodobné, že soudy budou při aplikaci § 2900 a 2901 nového občanského
zákoníku nadále vycházet z judikatorních
závěrů týkajících se § 415 občanského
zákoníku předchozího, jak byly shora citovány.
Odpovědnost vlastníků lesa za škodu
způsobenou jeho návštěvníkům tedy není
ustanovením § 19 odst. lesního zákona
vyloučena ani po 1.1.2014. Vlastník lesa
může pouze snížit pravděpodobnost, že
poškozený bude se svým nárokem vůči
němu úspěšný.
Prostředků ke snížení této pravděpodobnosti je přitom více. V první řadě
by vlastník lesa měl dbát na dodržování
povinností, které pro hospodaření v lesích
vyplývají z lesního zákona, zejména povinnost řádně a včas obnovovat a vychovávat
lesní porosty, provádět nahodilou těžbu,
respektovat plošné, množstevní i věkové
limity těžebních zásahů apod. Dále je na
místě aktivně odstraňovat zjištěné zdroje
rizika v místech, kde dochází ke zvýšenému pohybu nebo pobytu návštěvníků lesa
(turistické trasy, cyklostezky, odpočinkové
altány, tábořiště apod.), zvláště pokud je
riziko zjevné (stromy s plodnicemi dřevokazných hub, stromy výrazně poškozené,
stromy se zjevně sníženou stabilitou nebo
sníženou stabilitou jejich částí atd.). Jsou-li v lese umístěna zařízení, která jsou pro
návštěvníky lesa přímo určena (lavičky,
chodníky, lávky, altány, nocovací přístřešky apod.), je nutno jejich stav pravidelně
kontrolovat a odstraňovat zjištěné závady.
Tam, kde přímé odstranění zdroje rizika
není z různých důvodů možné, je pak na
místě splnit preventivní povinnost alespoň umístěním odpovídajících upozornění
(výstražné či varovné tabule apod.).
O všech provedených opatřeních,
která přímo či nepřímo směřují k naplnění preventivní povinnosti, by pak vlastník
lesa měl vést evidenci. Byť takový postup
není nepodobný snaze komika Felixe Holzmanna zachytit písemně každou vlastní denní aktivitu za účelem získání alibi,
nelze nevidět, že v některých judikovaných
případech to byla právě evidence provedených preventivních opatření, co vlastníka lesa odpovědnosti za škodu vzniklou
návštěvníkovi lesa zbavilo. Tam, kde má
být dosaženo stavu, kdy finanční následky
případné škodní události budou pro vlastníka lesa předem odhadnutelné, je pak
vhodné sjednat odpovídající pojištění.
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.
Advokátní kancelář
Pásek, Honěk a partneři
Mendelova univerzita v Brně

V E ZK R ATCE
• 20. listopadu 2015 proběhlo v Bruselu veřejné vyhodnocení procesu, jehož
cílem bylo posoudit účelnost a účinnost
právních předpisů EU v oblasti ochrany
přírody, směrnice o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Vyhodnocení provedla
Evropská komise na základě komplexních stanovisek institucí odpovědných za
implementaci Natury 2000 v jednotlivých
členských státech, odborných stanovisek
výzkumných institucí, sdružení vlastníků
lesů, ale i názorů ekologických nevládních organizací a dalších zainteresovaných
stran. Za SVOL se jednání zúčastnil Stanislav Janský. V rámci hodnotícího procesu

nebyla ze strany Komise shledána potřeba
znění směrnic měnit, naopak byla konstatována potřeba správného postupu implementace a financování při respektování
oprávněných požadavků vlastníků pozemků.
• Ve dnech 23. – 24. listopadu 2015
se uskutečnilo tradiční společné setkání
zástupců nestátních vlastníků lesů tří zemí
– Bavorska, Rakouska a Česka, tentokráte na pozvání předsedy Svazu bavorských vlastníků půdy knížete Albrechta
zu Oetttingen-Spielberg. K hlavním tématům patřilo zhodnocení situace na trhu
se dřívím ve střední Evropě, diskuse nad
očekávanou kůrovcovou kalamitou, revize
naturových směrnic, neustále se stupňující tlak ochrany přírody na hospodaření
v lesích a možnosti posílení zastoupení
vlastníků lesů na jednáních v Bruselu.
Účastníci byli také seznámeni se závěry
studie provedené v Oettingenských lesích,
která dokazuje, že v lesích po léta obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem prospívají druhy a rostlinná společenstva bohatší než v hospodářsky nevyužívaných, zcela chráněných oblastech se
státem ustanovenou ochranou přírody. Za
Komoru soukromých lesů SVOL se jednání zúčastnil její předseda Tomáš Czernin,
dále Jan Podstatzký-Lichtenstein a správce Kolowratského majetku Martin Fojt.
Více na na www.svol.cz
• 20. ledna se za účasti náměstka
ministra pro lesní hospodářství Patrika Mlynáře konalo pravidelné zasedání republikového výboru SVOL. Jedním
z hlavních bodů programu bylo řešení
problematiky lesních cest, které neslouží přístupu a obhospodařování lesních
pozemků ve vlastnictví státu. Dále byla
diskutována příprava resortní strategie
v oblasti lesního hospodářství s výhledem
do roku 2030 a návrh SVOL na zavedení ekonomického informačního systému
v lesnictví, který by přinášel relevantní
data nejen pro lesopolitická rozhodování
státních orgánů, ale i pro samotné vlastníky lesů a hospodařící subjekty. Významná část jednání se zabývala otázkou
zpracování lesních hospodářských plánů
a hospodaření v souladu s nimi a posuzování pěstebních a těžebních zásahů
v lesích ze strany orgánů ochrany přírody.
Zástupci SVOL ocenili kroky, které podniká
současné vedení resortu ve věci poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích z jednoho zdroje a dle jednotné
metodiky. O změnu stávajícího systému,
který diskriminuje vlastníky lesů v přístupu
k této podpoře napříč kraji, usiluje SVOL
od jeho zavedení v roce 2005. Účinnost
novely vládního nařízení se předpokládá
k 1. dubnu 2016.
• 29. ledna proběhlo první zasedání
Meziresortní pracovní skupiny pro ochranu
klimatu, kterou ustanovil ministr životního
prostředí v lednu tohoto roku za účelem
spolupráce zástupců resortů a do určité
míry i odborných a nevládních organizací
na vypracování návrhu Národního akčního
plánu adaptace na změnu klimatu. Základním východiskem pro zpracování akčního
plánu je Strategie přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR, kterou schválila vláda v říjnu 2015. Podle této strategie
spočívají možnosti lesního hospodářství
při adaptaci na změnu klimatu v diferenciaci forem hospodaření dle stanoviště,
v příklonu k přírodě bližším formám hospodaření a ve změně druhové a prostorové
skladby. Do pracovní skupiny nominoval
SVOL člena předsednictva Jiřího Svobodu.
• 4. února se zástupci SVOL zúčastnili kulatého stolu svolaného náměstkem
ministra zemědělství Patrikem Mlynářem
v problematice sucha. V rámci Programu
rozvoje venkova 2014–2020 připravuje
ministerstvo nový dotační titul na řešení následků kalamitního sucha v lesních
porostech, zvažuje rovněž otevření národního programu na sanaci škod v důsledku
sucha v lesních školkách a jedná o možné
podpoře pro mokré skládkování. Zvažuje se
také možnost otevření přístupu do Fondu
těžko pojistitelných rizik pro vlastníky lesů.

• 10. března se uskutečnilo zasedání
republikového výboru SVOL. Náměstek
ministra pro lesní hospodářství ujistil
přítomné, že v průběhu letošního roku
dojde k převodu poskytování příspěvků na
hospodaření v lesích z krajů na ministerstvo. Ředitel Odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů Petr Bureš informoval o přípravě nové vyhlášky, která by měla nahradit vyhlášku č. 55/1999 Sb., o způsobu
výpočtu výše újmy nebo škody způsobené
na lesích.
Členové republikového výboru seznámili pana náměstka s výhradami k návrhu novely zákona o myslivosti, který byl
postoupen do vnějšího meziresortního
připomínkového řízení. Z hlediska vlastníků honebních pozemků je předložený
návrh krokem zpět, navrhované změny
jsou pouze kosmetické a neřeší podstatu.
Pro vlastníky pozemků je prioritou zjednodušení podmínek změny honitby při změně
vlastnických poměrů a zrušení plánování odstřelu podle normovaných stavů.
Dalším úskalím předloženého návrhu je to,
že uživatel honitby nehradí škody způsobené zvěří, pokud prokáže, že učinil veškerá opatření k zabránění škod a neporušil
povinnosti, které mu ukládá zákon. Uživatel honitby hradí škody způsobené zvěří
poškozenému pouze v případě, že poškozený prokáže uživateli honitby, že učinil
opatření k jejich zabránění. Opatření však
zatím nejsou známa, mají být předmětem
vyhlášky.
Členové republikového výboru také
upozornili pana náměstka na velké obtíže
související s podáváním žádostí v rámci
Programu rozvoje venkova o změnu zařazení (staré závazky - opatření Leso-envi
a Natura 2000 v lesích) a žádosti o zařazení (podopatření ochrana a reprodukce
porostního typu hospodářského souboru, podopatření ochrana a reprodukce
genofondu lesních dřevin) na regionálních pracovištích SZIF. Termín pro podání
žádosti (31. 3. 2016) byl stanoven nařízením vlády a jeho prodloužení již není reálné.
Ing. Marie Růžková
tajemnice SVOL

Máte své lesní
pozemky na území
soustavy Natura 2000
nebo v ZCHÚ?
Na územích dotčených zájmy ochrany
přírody bývá obvyklé, že orgány ochrany
přírody používají stále častěji a ve větším
rozsahu omezení hospodaření v lesích.
Pokud tato omezení mají oporu ve znění
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), musí je vlastník lesa respektovat.

Náhrada za ztížení lesního hospodaření

Náhradu za ztížení lesního hospodaření může vlastník nebo nájemce lesa požadovat po příslušném orgánu státní správy
ochrany přírody dle znění § 58 v případě,
že újma vznikla v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté ZOPK včetně
prováděcích právních předpisů nebo z rozhodnutí vydaného na jejich základě anebo
z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny.
Náhradu újmy tak lze získat za omezení
pokračování na str. 6.
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Máte své lesní ... - pokračování ze str. 5.
hospodaření v lesích vyplývajícího z vyhlášení zvláště chráněných území, soustavy
Natury 2000, památných stromů nebo
z výskytu zvláště chráněných druhů rostlin
nebo živočichů.
Nárok na finanční náhradu je nutno
uplatnit u příslušného orgánu ochrany
přírody v termínu do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla
nebo trvala.
Způsob výpočtu náhrady újmy je stanoven ve vyhlášce č. 335/2006 Sb., kterou
se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou
omezením lesního hospodaření, vzor
a náležitosti uplatnění nároku. Zde je
však nutno konstatovat, že některé druhy
újem jsou kompenzovány pouze částečně
a některé nejsou kompenzovány vůbec.
Vyhláška obsahuje systémové chyby.
Jako příklad uvádím, že dva vlastníci lesa
se stejným rozsahem omezení obdrží
různou výši náhrady pouze z důvodu, že
jejich lesní porosty jsou zařazeny v jiné
zóně ZCHÚ. Rovněž skutečnost, že při
výpočtu náhrady za omezení v důsledku
omezených těžeb je použita aktuální výše
sazby PRIBOR znamená, že vlastníkovi
újma téměř nevzniká. Přestože vlastníkům
lesa je slibována novelizace této vyhlášky
již deset let, nedaří se příslušnému ministerstvu životního prostředí tomuto slibu
dostát.
Z výše uvedeného je pro vlastníka lesa
zřejmé, že zařazení jeho lesních porostů do ZCHÚ nebo soustavy Natura 2000
znamená pro něj omezení v hospodaření,
které musí respektovat, aniž by ve většině
případů získal adekvátní náhradu.

Tvorba lesního hospodářského plánu

Zejména v období tvorby nového lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) je
nutné být obezřetný. Pokud vlastník nezapracuje do svého LHP požadavky orgánu
ochrany přírody, s největší pravděpodobností nedostane závazné stanovisko orgánu ochrany k jeho schválení. Pokud tyto
požadavky zapracuje na základě plánu
péče o ZCHÚ nebo na základě zpracovaných souborů doporučených opatření
pro EVL závazné stanovisko získá, bude
mít však obrovské problémy prokázat, že
omezení uvedená v LHP do svého LHP
zapracoval na základě požadavku orgánu
ochrany přírody.
Zde doporučuji ještě před zahájením
zařizovacích prací požádat před základním šetřením příslušný orgán státní správy
ochrany přírody o vydání předběžné informace podle § 4 odst. 3 a § 90 odst. 17
ZOPK o podmínkách vydání souhlasného
závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu. Doporučuji jako
součást žádosti poslat rámcové směrnice
hospodaření, které byste v zařizovaných
lesních porostech aplikovali v případě, že
by nepodléhalo zájmům ochrany přírody.
Zároveň požádejte o zdůvodnění, na základě kterých ustanovení ZOPK jsou omezení
hospodaření vyžadována.
Pro vlastníky lesa je důležité si uvědomit, že orgán státní správy ochrany přírody
může vydat nesouhlasné závazné stanovisko k návrhu LHP jen v případě, pokud
prokáže, že návrh LHP by mohl vést k poškození nebo zničení lesa jako významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.
Uvedu příklad. V praxi bývá zvykem, že
např. v lesích ochranných, v lesích prvních
zón národních parků, prvních zón národních přírodních rezervací a přírodních
rezervací má orgán ochrany přírody požadavek na vyšší obmýtí (jsou běžná obmýtí
200 až 400 let). Jelikož výše maximální
povolené těžby v těchto případech je dána
součtem těžeb umístěných v jednotlivých
porostech, nemůže údaj o obmýtí vést k poškození nebo zničení předmětu ochrany.

Program rozvoje venkova 2014-2020

Kdo si nechá vnutit do svého LHP navýšené obmýtí, obvykle bývá ekonomicky
potrestán tím, že nesplní podmínky stanovené v opatření Programu rozvoje venkova a nemůže například čerpat dotace na
zachování porostního typu hospodářského
souboru. Podmínky tohoto opatření upravuje nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické
služby a ochrana lesů. Na základě vstupu
do tohoto opaření mohou nestátní vlastníci lesa získat podporu 183 EUR na hektar
ročně pro porostní skupiny, které zasahují do Natury 2000 nebo ZCHÚ, které jsou
v mýtním věku a v nichž převládá jedle

nebo listnáče a vlastník nebo nájemce se
zaváže po dobu pět let neprovádět obnovu v těchto porostních skupinách, nebo ji
provede způsobem, že zastoupení podporovaných dřevin zajistí v následném porostu.
O tom, zda jsou porostní skupiny v mýtním věku, rozhodují údaje LHP o obmýtí
a době obnovní. Jistě je rozdíl mít možnost
získat 5.000 Kč/ha, nebo o tuto možnost
přijít jen v důsledku nereálně stanoveného obmýtí od orgánu státní správy ochrany
přírody.
Žádost o zařazení do výše uvedeného
opatření je nutné doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději
do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího prvnímu kalen-

dářnímu roku trvání závazku, na který se
žádost o zařazení podává.

Poradenství SVOL

SVOL poskytuje svým členům bezplatnou poradenskou službu, která se týká
mimo jiné i pomoci při jednáních vlastníků lesa s orgány ochrany přírody ve věci
tvorby lesních hospodářských plánů, výpočtu a uplatňování náhrad újmy za omezení
hospodaření v lesích, při tvorbě připomínek vlastníků lesa k návrhům plánů péče
o ZCHÚ a návrhů souborů doporučených
opatření. V případě Vašeho zájmu se
obraťte na kancelář SVOL.

Ing. Roman Šimek
odborný poradce SVOL

2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2.
kolo příjmu žádostí na lesnické operace
8.3.1 Zavádění preventivních opatření
v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů
po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod
způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice
do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních
dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.
Příjem žádostí bude probíhat pouze
prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16.
května 2016 13:00 hodin.
Kromě operací 8.5.1 Investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních
dřevin navazují všechny operace na opatření implementovaná v rámci Programu
rozvoje venkova pro období 2007–2013.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova
ČR pro období 2014–2020 pro 2. kolo
příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál
Dotace - Program rozvoje venkova ČR na
období 2014–2020 a příslušné opatření/
operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu
www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.
Hlavní změny podmínek Pravidel spuštěných ve 2. kole příjmu žádostí
Novinky společné pro všechny operace
• žadatel bude předkládat Žádost o dotaci
a povinné a nepovinné přílohy prostřednictvím Portálu farmáře

• lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let
od data převedení dotace na účet příjemce dotace, nikoliv od data podpisu Dohody
o poskytnutí dotace jako doposud
• nově nebude možné projekty realizovat
formou leasingu nebo věcného plnění
• dokumentaci spojenou se stavebním
řízením (stavební povolení, ohlášení atp.)
je nutné doložit již po podání Žádosti,
příslušné opatření stavebního úřadu musí
být platné a pravomocné nejpozději ke dni
podání Žádosti o dotaci
8.3.1 Zavádění preventivních opatření
v lesích
• nově jsou podporovány retenční nádrže
• jsou zavedeny oblasti s vyšší preferencí
podpory, tzv. riziková povodí IV. řádu z pohledu možných přívalových srážek
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
• nově je podporována ochrana založených porostů při obnově
• nově je zavedena podpora lesních porostů poškozených suchem
8.4.2 Odstraňování škod způsobených
povodněmi
• nově je zavedena oblasti s vyšší preferencí podpory, tzv. riziková povodí IV. řádu
z pohledu možných přívalových srážek
8.5.1 Investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin
• jedná se o zcela nové opatření
• podpora je poskytována na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících
dřevin (oplocenek)
• žadatel: všechny typy subjektů hospodařící v lesích mimo státní podniky (LČR,
VLS)
• míra podpory: 50 %

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
• nově jsou v rámci tohoto opatření podporovány závory
8.5.3 Přeměna porostů náhradních
dřevin
• jedná se o zcela nové opatření
• podpora je poskytována na rekonstrukci
porostů náhradních dřevin v imisních
oblastech typu A a B (snížení zakmenění
za účelem podsadby, odstranění původního porostu za účelem obnovy, příprava
ploch, umělá obnova, hnojení, ochrana
• žadatel: všechny typy subjektů hospodařící v lesích
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
• žádost o dotaci musí v rámci preferenčních kritérií obdržet stanovený minimální
počet bodů
• žadatel bude moci v dané operaci nebo
záměru a daném kole příjmu žádostí podat
pouze jednu Žádost o dotaci
• podpora je zaměřena především na
investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujícího provozu
• žadatelem mohou být nově také obce
a právnické osoby založené nebo zřízené
obcemi a dobrovolné svazky obcí
• pro podporu je způsobilá provozovna
s průměrným ročním pořezem do 10.000
m3 včetně
• v případě stavebních prací a v případě
nákupu nemovitosti jsou způsobilé pouze
výdaje přímo související s pořízeným strojem, technologií či zařízením
Podle TZ MZe
10. 2. 2016

Srdečně zveme majitele a správce lesních majetků a další lesnické odborníky na seminář

Klimatická změna a dřevinná skladba
možnosti a potenciál pěstování douglasky tisolisté

úterý 24. května 2016 v lesích města Písku
Terénní pochůzky budou zaměřeny na:
• výchovu smíšených porostů do 40 let s příměsí douglasky z přirozené i umělé
obnovy v 3. a 4. lesním vegetačním stupni,
• ukázky vyspělých smíšených porostů za účelem snížení zastoupení smrku
v pahorkatinách, kde je smrk zvláště citlivý na kolísání klimatu,
• ukázky na svěžích a bohatých stanovištích,
• ukázky na kyselých stanovištích,
• ukázky na bohatých a oglejených stanovištích 4. lesního vegetačního stupně.
Podrobnosti na www.svol.cz

Zájemci o členství ve SVOL jsou vítáni. Pro další informace se obraťte na naši kancelář v Pelhřimově, nebo navštivte webové stránky www.svol.cz.
Vydává: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO 45035652, tel./fax: 565 324 203, e-mail: info@svol.cz, vychází 3x ročně v nákladu 2000 ks. Odpovědný redaktor:
Ing. Marie Růžková; za obsah příspěvků ručí autoři. Není-li uvedeno jinak, pocházejí veškeré použité fotografie z archívu SVOL. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17027. Vytištěno na papíře
certifikovaném PEFC.
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