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pokračování na str. 2.

Objem prostředků na zmírnění kůrovcové kalamity 
za rok 2020 stále nejasný
 Celková škoda vzniklá jako důsledek kůrovcové kalamity v lesích ČR v roce 2020 
činí bez rozdílu vlastnictví podle odborné analýzy Czech Forest think tank 44 miliard 
korun. V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje ovšem stále není jasné, v jaké celko-
vé výši budou z rozpočtové rezervy uvolněny prostředky na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity za loňský rok a kdy bude vyhlášen termín příjmu žádostí.

 Les obdobně jako zemědělství je 
jednou z hlavních hospodářských akti-
vit a zdrojem obživy na venkově. V Ev-
ropě je 16 miliónů soukromých vlastní-
ků lesa, jejich podíl tvoří 60 % celkové 
výměry lesů EU. Pro vlastníky je to maje-
tek, který by jim měl přinášet přiměřený 
zisk, pro mnohá průmyslová odvětví zdroj 
cenné obnovitelné suroviny, pro mnoho 
lidí pracující v lese i navazujících průmys-
lových odvětvích zdroj pracovních příleži-
tostí a obživy. Změní to Evropská lesnic-
ká strategie, kterou schválila v polovině 
července Evropská komise?
 Evropská unie nemá společnou lesnic-
kou politiku. Základy směřování evrop-
ského lesnictví byly položeny v Lesnické 
strategii EU v roce 1998 a v Lesnickém 
akčním plánu EU na období 2007-2011. 
Evropská lesnická strategie schvále-
ná v roce 2013 do evropské legislativy 
zavedla zásady trvale udržitelného lesní-
ho hospodaření vycházející z dokumentů 
procesu Forest Europe - Ministerské konfe-
rence o ochraně lesů v Evropě, ve kterém 

je zapojeno 46 signatářů. Tento nejvyšší 
panevropský politický proces pro dialog 
a spolupráci v oblasti trvale udržitelného 
obhospodařování lesů v Evropě, spuštěný 
již v roce 1990, definuje pro hospodaření 
v lesích rovnováhu tří základních pilířů – 
ekonomického, ekologického a sociálního. 
Zcela v kompetenci členských států EU je 
pak dle jejich místních přírodních, ekono-
mických a sociálních podmínek vytvářet 
národní lesnickou legislativu, která tyto 
základní principy bude respektovat. Evrop-
ská lesnická strategie se stala nástrojem, 
který podporuje vyjednávací pozici při 
komunikaci a tvorbě legislativy s ostatní-
mi s lesnictvím úzce souvisejícími obory 
– ochranou životního prostředí, územním 
rozvojem, zpracovatelským průmyslem, 
energetikou, dopravou a dalšími.
 V roce 2018 bylo zahájeno posuzo-
vání dosaženého pokroku a probíhaly 
intenzivní snahy zainteresovaných stran, 
členských států a Evropského parlamen-
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Vážení přátelé,
 úvodem mého příspěvku do Zpravoda-
je bych se s bolestí v srdci rád rozloučil 
s naším zesnulým kolegou, přítelem a od-
borníkem, předsedou Komory církevních 
lesů SVOL a jednatelem Arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc panem Ing. Petrem 
Skočdopolem. Pan Petr Skočdopole patřil 
k zakladatelům SVOL-komory církevních 
lesů, z. s., a je na místě mu poděkovat za 
obětavou práci, kterou pro nás ve SVOLu, 
pro nestátní majitele lesů, vykonával. 
 S Petrem jsem se seznámil na půdě 
ALSOL v březnu roku 2018, považoval 
jsem za velmi důležité připojit církevní 
majetky ke SVOL a rozšířit tak naši člen-
skou základnu o veliké majetky nových 
restituentů. ALSOL patří mezi největší 
z nich a Petrovi se podařilo získat respekt 
a uznání za vedení firmy, která se stala 
příkladem pro ostatní nestátní majite-
le lesů. Společně s Petrem za církve, 
panem Františkem Kučerou za obecní 
lesy a mnou za soukromé lesy jsme vytvo-
řili tým, který bojoval za budoucnost lesů 
při kůrovcové kalamitě a za kompenzace, 
které měly tyto lesy zachránit a obnovit. 
Zbyla jen vzpomínka na mnohá jednání, 
kterých jsme se společně účastnili na 
ministerstvech a v Parlamentu při háje-
ní zájmu nestátních vlastníků a správ-
ců lesů. Pan František Kučera zesnul již 
minulý rok v říjnu. Ztratili jsme tak dva 
vzácné kolegy a odborníky, kteří určovali 
směr nestátního lesnického sektoru. 
 S Petrem jsem se potkával i neformál-
ně na lovech zvěře, ať už v honitbě ALSOL, 
nebo u nás v Litenčicích. Petr byl vášnivý 
lovec a mnohokrát jsme dlouze diskutova-
li o myslivosti a zážitcích s ní spojených. 
Děkuji Ti, Petře, za vše…
 Jedním z posledních důležitých 
témat, na kterém jsme společně i s Pe-
trem Skočdopolem a dalšími kolegy ve 
SVOL pracovali, je nově navržený příspě-
vek Ministerstva zemědělství „Adaptace 
lesních ekosystémů na změnu klimatu“. 

Tato podpora by měla nahradit vyplácení 
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v lesích a časem by měla přejít 
v nový příspěvek, a to platbu za ekosys-
témové funkce lesů. Jedním z požadavků 
SVOL je, aby příspěvek byl formou platby 
na celkovou plochu pozemků určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) daného lesní-
ho majetku nebo LHC. Jedná se tak o prv-
ní plošnou platbu, o kterou SVOL usiluje 
již řadu let. Jednotlivé detaily podmínek 
jsou zatím v procesu řešení, ale zatím 
ta nejdůležitější otázka, a to výše sazby, 
nebyla zodpovězena, a to ani přibližně. 
Nakolik se budou ochotni nestátní maji-
telé lesů přizpůsobit novým požadavkům 
nad rámec lesního zákona, je jistě na 
misce vah odvislé od výše sazby.  
 Rád bych zde ještě zmínil rozhořče-
ní nad nedokončenou novelizací záko-
na o myslivosti. Z podnětu Ministerstva 
zemědělství se na novelizaci začalo 
pracovat od začátku roku 2019. Naše 
organizace byla účastna veškerých jedná-
ní a zákon úspěšně prošel meziresortním 
řízením a jako vládní návrh byl předložen 
do Poslanecké sněmovny, kde prošel na 
poslední chvíli prvním i druhým čtením. 
V souběhu s legislativním procesem 
novelizace však myslivost byla řešena 
i v rámci tzv. invazní novely, kde jediným 
účelem bylo vrátit zákon o myslivosti před 
rok 2019 bez jakékoliv úpravy. Byli jsme 
svědky politických taktik, kdy ze stra-
ny komunistů a vládních stran byl zákon 
o myslivosti ve třetím čtení neúspěšně 
poslán zpět do druhého čtení a nakonec 
zablokován k dalšímu projednávání. Vlád-
ní většina se tak rozhodla neřešit stavy 
spárkaté zvěře, způsoby lovu a škody, 
které v lesích vznikají a budou vznikat! 
Je to promarněná šance a čas mnoha 
lidí a organizací, kteří několik let pracova-
li na nalezení konsenzu. Situaci nakonec 
zachraňuje Senát novým pozměňovacím 
návrhem, který řeší legislativně špatný 
pozměňovací návrh přijatý ve Sněmovně 
a ruší myslivecký přílepek z roku 2019. 
Mnohokrát slíbená novelizace zákona 
o myslivosti tak neproběhla a duch socia-
lismu bude v myslivosti přežívat dál! 
 Předpokladem úspěchu SVOL při 
prosazení různých příspěvků či novelizací 
zákonů je doplnění našeho týmu a jme-
nování kolegů do vedoucí funkce Komory 
církevních lesů a do vedení celého SVOL. 
Letos v září proběhnou volební konferen-
ce a valné hromady, které ustanoví zejmé-
na předsedu SVOL. Přeji naší organizaci, 
aby našla v našich řadách další kolegy, 
kteří navážou na dlouholetou práci pana 
Kučery a obětavé nasazení pana Skočdo-
poleho.

 S úctou a pozdravem Lesu zdar!

Ing. Richard Podstatzký Thonsern
místopředseda SVOL a předseda Komory 

soukromých lesů

Ilustrační foto. Archív SVOL
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 „Výsledek jednání je zatím v nedohled-
nu, a to nás velmi znepokojuje a mrzí,“ 
konstatuje Ing. Stanislav Janský, místo-
předseda SVOL. „Kůrovcová kalamita zde 
přece není prvním rokem, zničené porosty 
je potřeba neprodleně obnovit a nestát-
ní vlastníci to bez pomoci státu nemohou 
zvládnout. To jsou neoddiskutovatelná 
fakta, se kterými vláda mohla intenzivněji 
pracovat a dostatečně se připravit. Peníze 
na obnovu zničených lesů, které jsou mimo 
jiné klíčové pro hospodaření s vodou v ze-
mi, se proto dnes najít musí, jinak budou 
dopady na postižené majitele i v dalších 
generacích drtivé. Rozumíme vážným okol-
nostem, které vznikly zejména v důsledku 
covidu a řádění tornáda na Moravě, ale 
průtahy jednání o výši kompenzací obtíž-
nou situaci nestátních vlastníků lesa jen 
prohlubují.“
 Nestátní, zejména střední a menší, 
lesní majetky v nejvíce postižených oblas-
tech, kde byla kalamitou zničena jejich 
významná část, ztratily zdroj budoucích 
příjmů z prodeje dříví na několik desetile-
tí dopředu - až do prvních probírek za 40-
50 let v těchto porostech. A tento zdroj 
nemohou ničím kompenzovat. Prodej dříví 
přitom tvoří u většiny lesních majetků 95-
98 % příjmů. Přestože nyní ceny dřeva na 
trhu stoupají, ztráty způsobené v loňském 
roce těžbou kůrovcem napadeného dříví za 
výrazně podprůměrných cen, kdy vlastníci 
lesů přišli o dřevo, které už jim v lesích 
nenaroste, to v žádném případě nepokry-
je.    
 Z výše uvedeného důvodu by navržená 
výše prostředků pro částečnou kompenza-
ci újmy vlastníkům lesa v roce 2020 nemě-
la být podle SVOL zejména pro nestát-
ní vlastníky (6,7 mld. Kč) dále krácena. 
„U státních podniků je situace odlišná. 
V současné době výše těžeb představuje 
cca trojnásobek běžné plochy těžeb a zna-
mená ztrátu tříletého zisku. Lze tak před-
pokládat, že státní podniky budou mít po 
skončení kůrovcové kalamity v méně posti-
žených oblastech potenciál pro pokrytí 
své režie,“ vysvětluje Stanislav Janský.
 O částce sedmi miliard korun na 
kompenzace škod způsobených kůrov-
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tu vytvořit novou strategii, která by brala 
zřetel na aktuální klimatický, společenský 
a politický vývoj. Začaly se rozvíjet nové 
technologie biohospodářství, dříví se stalo 
surovinou pro výrobu topných i ušlechti-
lých olejů, textilu, nanoplastů atd. Záro-
veň ale také období sucha začala zvyšo-
vat zejména v jižních státech nebezpečí 
lesních požárů a byla i základní příčinou 
vzniku bezprecedentní kůrovcové kalamity 
v Evropě. Ve společnosti rostl důraz i na 
ostatní, mimoprodukční funkce lesů - lesy 
jako základ pro biodiverzitu krajiny, retenci 
a akumulaci vody, čištění zdrojů podzem-
ních vod, protierozní ochranu, ochlazování 
krajiny, snižování CO2 v ovzduší. A součas-
ně se zvyšoval i tlak obyvatel na využívá-
ní lesa k rekreaci a sběru lesních plodů. 
Ačkoliv všechny tyto benefity společnosti 
přinášejí i hospodářské lesy, paradoxně 
s tím mají v současně době v evropských 
orgánech silný vliv odpůrci jakéhokoliv 
hospodářského využívání lesů.  
 Vývoj nové lesnické strategie EU výraz-
ně ovlivnil koncept politiky po posledních 
volbách do Evropského parlamentu, a to 
tzv. Zelená dohoda pro Evropu (Green 
Deal) zveřejněná v prosinci 2019 a její 
klíčová součást Strategie EU pro biodiver-
zitu do roku 2030, kterou zveřejnila Evrop-
ská komise 20. května 2020. Obavy budí 
zejména to, že Strategie pro biodiverzitu 
obsahuje návrhy závazných prvků regulace 
hospodaření v lesích, pro které se teprve 
nyní diskutují definice. 
 V červnu 2021 podaly evropské 
organizace vlastníků lesů a půdy a dal-
ších subjektů v lesnictví a navazujících 
oborech společné nesouhlasné stanovis-
ko k návrhu Lesnické strategie EU a vy-
zvaly Evropskou komisi, aby schvalování 
návrhu odložila, řádně jej prodiskutovala 
se zainteresovanými stranami a upravila. 
SVOL plně tuto výzvu podpořil. Na začátku 
července vyjádřilo jedenáct ministrů člen-
ských států, včetně České republiky, svůj 
jasný zamítavý postoj k návrhu strategie 
s konstatováním, že návrh nerespektuje 
smlouvy o Evropské unii, kterými je zodpo-
vědnost za lesy svěřena do kompetence 
členských zemí. 
 Je politováníhodné, že Evropská komi-
se k přípravě materiálu nepřizvala člen-
ské státy, ani nerespektovala doporučení 
poradního orgánu EK, Stálého výboru pro 
lesnictví. Výkonný viceprezident Evropské 
komise Frans Timmermans v posledních 
měsících také opakovaně   odmítal žádos-
ti o jednání generální sekretářky Konfede-
race evropských vlastníků lesa (CEPF) na 
toto téma. 
 Komise schválila a zveřejnila návrh 
strategie EU v oblasti lesnictví bez 
významnějších změn oproti původnímu 
návrhu 16. července společně s tzv. balíč-
kem „Fit for 55“ – souborem legislativních 
návrhů a politických iniciativ, které mají 
přispět k cíli EU snížit emise CO2 o 55 % 
do roku 2030. Jedná se mimo jiné o revizi 
směrnice o obnovitelných zdrojích (takzva-
nou RED III), revizi nařízení o zahrnutí 
emisí skleníkových plynů a jejich pohlco-
vání v důsledku využívání půdy, změn ve 
využívání půdy a lesnictví (LULUCF), revizi 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(EU ETS), přepracování směrnice o ener-
getické účinnosti, změnu nařízení, které 
stanovuje emisní normy CO2 pro osob-
ní automobily a dodávky, revizi směrnice 
o zdanění energie a další.
 Podle SVOL je návrh Evropské lesnické 
strategie nevyvážený, protože extrémně 
jednostranně upřednostňuje ekologické 
parametry hospodaření v lesích. Návrh 
strategie pomíjí ekonomický a sociální 
pilíř hospodaření v lesích, ačkoliv postupy 
udržitelného lesního hospodářství používa-
né v lesích EU jasně ukazují, že v aktivně 
obhospodařovaných lesích lze zachovat 
všechny ekosystémové funkce včetně 
biologické rozmanitosti. Návrh definuje 
opatření, která významně omezují způsoby 
hospodaření v lesích, ta ale nejdou ruku 
v ruce s adekvátním návrhem podpor. 

Návrh neobsahuje žádnou samostatnou 
kapitolu o přizpůsobení se změně klimatu 
a zmírňování jejích dopadů, ani o financo-
vání nad rámec environmentálních služeb. 
Odpovědnost za zmírňování vlivů změny 
klimatu a ochranu biodiverzity tak jedno-
stranně přenáší na vlastníky a správce 
lesů. Obavy budí rovněž zamýšlený nový 
legislativní návrh EU na monitorování, 
podávání zpráv a sběr údajů neodbornou 
veřejností a návrh strategického plánování 
v lesích, který zasahuje do pravomoci člen-
ských států v oblasti lesnictví a vyvolává 
řadu otázek ohledně konečného politického 
cíle a realizace této iniciativy.  
 Lesnictví přispívá ke zmírňování změny 
klimatu absorpcí CO2 a ukládání uhlíku ve 
stromech a ve všech výrobcích ze dřeva, 
strategie EU se však více zaměřuje na rizika 
než na příležitosti a biohospodářství vzta-
huje pouze k výrobkům ze dřeva s dlouho-
dobou životností. SVOL považuje za zcela 
nadbytečný návrh na zavedení nového 
– enviromentálního certifikačního systému 
v lesích.  Za adekvátní považuje stávají-
cí systémy (PEFC, FSC), které respektují 
význam všech tří základních pilířů hospoda-
ření. Většina lesů EU je v soukromém vlast-
nictví, a proto lze podle SVOL tuto strategii 
a její cíle realizovat pouze při skutečném 
uznání a respektování vlastníků lesů, kteří 
se o lesy po generace starají. Bez motiva-
ce a spolupráce vlastníků lesů a ohledu na 
vlastnická práva nemůže být žádná lesnická 
strategie úspěšná. Pokud Evropský parla-
ment a Rada na podzim neprosadí do stra-
tegie zásadní změny, čekají nejen vlastníky, 
ale i celé lesnictví těžké časy.

Ing. Stanislav Janský
místopředseda 

pověřený výkonem funkce předsedy SVOL

Ing. Marie Růžková
tajemnice SVOL

covou kalamitou dokonce jasně hovořil 
premiér Andrej Babiš během interpela-
cí v Poslanecké sněmovně 8. července. 
Nestátní vlastníci však reálně zatím nezís-
kali nic, pouze zprávy hraničící s jistotou, 
že navrhovaná sazba 383 korun za kubík 
nahodilé těžby se pravděpodobně bude 
krátit. Peníze však naléhavě potřebují.
 „Nepřeháním, když řeknu, že příspěv-
ky takzvaně na kůrovce nám zachránily 
hospodaření,“ uvádí Petr Juračka, jedna-
tel firmy Lesní společenství obcí s. r. o. 
v kalamitou těžce postižené oblasti kolem 
Bystřice pod Pernštejnem. „Prakticky 
všechny jsme investovali do obnovy lesů 
nebo rezervy na pěstební činnost a bez 
finanční pomoci státu se neobejdeme 
ani letos. Samozřejmě není nic příjem-
ného nevědět, s kolika penězi můžeme 
počítat, ale na to už jsme si, sice neradi, 
ale trochu zvykli. Úsilí SVOL vyjednat pro 
nestátní vlastníky lesů co nejlepší podmín-
ky si nesmírně vážím. Řekl bych, že bez 
SVOL bychom žádné peníze dost určitě ani 
neviděli.“
 SVOL v souvislosti s výší příspěvku na 
zmírnění kůrovcové kalamity absolvoval 
v uplynulých měsících desítky jednání, byl 
iniciátorem Lesnické výzvy II., prostřednic-
tvím které významné subjekty v lesnicko-
-dřevařském sektoru znovu upozornily na 
alarmující situaci, dosáhl jednání u kulaté-
ho stolu v Senátu, kde se nestátní vlast-
níci lesů setkali s velkou podporou. Tu 

deklarovalo také plénum Senátu. „Aktuál-
ní odhad plochy k zalesnění je dnes 110 
tisíc hektarů. Na tuto plochu je zapotře-
bí zhruba 700 milionů kusů sazenic, což 
přesahuje trojnásobek dosavadní roční 
produkce sazebního materiálu. Z těchto 
důvodů je potřeba lesníkům pomoci. Přes-
tože je covid, přestože jsou další politické 
události, volby a tak dále,“ řekl ve svém 
vystoupení senátor Petr Šilar, předseda 
senátního podvýboru pro zemědělství. 
 Senát ve svém usnesení z 9. června 
mimo jiné vyzval ministerstva financí a ze-
mědělství, aby zajistila výplaty náhrady 
škod způsobených kůrovcovou kalamitou 
v roce 2020 v minimální výši 7 miliard 
korun a požádal vládu ČR, aby podpoři-
la uvolnění těchto finančních prostředků 
pro řešení aktuálních problémů v lesním 
hospodářství.
 Situace s kůrovcovými kompenzace-
mi se každoročně opakuje, Ministerstvo 
zemědělství žádá vládu o přesun potřeb-
ných prostředků z rozpočtové rezervy. 
Vloni byl převod prostředků do resortu na 
kůrovcové kompenzace uskutečněn nove-
lou zákona o státním rozpočtu. Jedná-
ní o vyčlenění prostředků na kůrovcové 
kompenzace za r. 2020 zatím tedy nebyla 
završena. Podle neoficiálních informací by 
mělo být o  celkové částce na kompen-
zace a datumu spuštění příjmu žádostí 
rozhodnuto v řádu několika týdnů.

Odhad škod způsobených kůrovcem za období 2018-2020

Zdroj: Kvalifikovaný znalecký odhad Ing. Radek Zádrapa pro Czech Forest think tank

Zdroj: Kvalifikovaný znalecký odhad Ing. Radek Zádrapa pro Czech Forest think tank

Jana Divišová, PR manager

 Již od roku 2016 monitoruje SVOL 
obnovu lesa prováděnou členy SVOL. 
Počet dobrovolných respondentů každo-
ročně stoupá. Za rok 2020 se podařilo 
shromáždit údaje z členských majetků 
o výměře 305 145 ha, což je téměř 60 % 
výměry, kterou členové SVOL vlastní 
a spravují. Jaké jsou výsledky uvedeného 
šetření?
 Celkem byla v letech 2016–2020 na 
lesních majetcích respondentů provedena 
obnova lesa na ploše 15 559 ha, přičemž 
meziročně stoupala z 1 805 ha na 5 540 
ha v roce 2020. V tomto množství převa-
žuje umělá obnova lesa. Poměr umělé 
a přirozené obnovy za roky 2016–2020 
činí 82:18 %.
 V letech 2016–2020 bylo na lesních 
majetcích respondentů zalesněno 89,55 
mil. ks semenáčků, sazenic a dalších typů 
sadebního materiálu, přičemž jeho celko-
vý objem při umělé obnově lesa se rovněž 
meziročně zvyšuje (v roce 2020 činil již 
35,78 mil. ks). 
 Poměr zalesnění listnatými a jehlična-
tými dřevinami za roky 2016–2020 činil 
57:43 %, v roce 2020 však již 63:37 %. 

Dochází tedy k postupnému, ale trvalému 
zvyšování podílu listnáčů. Totéž platí o po-
dílu melioračních a zpevňujících dřevin 
(listnáče + jedle), který za roky 2016-
2020 dosahuje téměř 62 % (v roce 2020 
dokonce 68 %).
 Z jehličnatých dřevin dochází k trva-
lému poklesu podílu smrku, kdy za roky 
2016–2020 činil v průměru 24 %, ale 
v roce 2020 již pouze 20 %. Podíl modří-
nu a douglasky na celkové obnově lesa 
v letech 2019–2020 činil v průměru 4 %, 
přičemž má mírně stoupající trend. Zdale-
ka ale nedosahuje vhodného 20 % podílu 
uvedeného v Národním adaptačním plánu 
na změnu klimatu schváleném vládou ČR. 
To svědčí jednak o dodržování platné legis-
lativy ochrany přírody ze strany vlastníků 
lesů, ale také o nutnosti její změny, kterou, 
jak pevně doufáme, se i díky aktivitě SVOL 
podaří dotáhnout až do úspěšného konce 
(podrobnosti jsou uvedeny v článku Invaz-
ní novela míří do finále na str. 4).
 Děkujeme všem respondentům za 
jejich odpovědi, ochotu a vstřícnost. Infor-
mace o rozsahu a druhové skladbě obno-
vených porostů na nestátních lesních 
majetcích ukazují, že nestátní vlastníci 
berou klimatickou změnu vážně. Bez odpo-
vídající finanční podpory ze strany Minis-
terstva zemědělství by však jejich snaha 
o zakládání druhově pestrých porostů 
nebyla možná. 

Ing. Tomáš Dohnanský
odborný poradce SVOL 

Obnova lesa 
u členů SVOL
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Předseda Komory církevních lesů 
Ing. Petr Skočdopole nás opustil náhle

 Vážení čtenáři, členové SVOL, rád bych 
Vás v krátkosti seznámil s momentální 
situací v Komoře církevních lesů.
 S ohledem na stanovy Komory církev-
ních lesů jsem se jako první místopřed-
seda komory ujal jejího vedení společně  
s druhým místopředsedou Ing. Liborem 
Konvičným. Společným jednáním bylo 
dohodnuto, že po skončení prázdnin a do-
volených proběhne 2. 9. 2021 řádná schů-
ze Komory církevních lesů v Břevnovském 
klášteře, na které bude zvolen nový před-
seda Komory církevních lesů, aby předsed-
nictvo komory bylo kompletní již pro jedná-
ní na celostátní konferenci SVOL. 
 odchodem Ing. Petra Skočdopole se 
činnost Komory církevních lesů nezasta-
vila. Členové dál pracují na svých úkolech 

vůči SVOL a aktivně podporují zájmy SVOL 
na momentálně nejdůležitějších otázkách 
českého nestátního lesnictví. Zejména 
jde o řešení budoucnosti veřejné finanč-
ní podpory hospodaření v lesích, novelu 
zákona o myslivosti, další zákony souvi-
sející s držbou lesního majetku, o řešení 
nového společenského pohledu na les, 
vše v kontextu obrany nestátního vlastnic-
tví lesů a dlouhodobé udržitelnosti lesnic-
tví v podobě, do které se dostalo několika-
setletým vývojem.
 Dále budujeme dobré vztahy s Komo-
rou soukromých lesů i, jak v brzké budouc-
nosti doufáme, Komorou obecních lesů. 
Zaktivování předjednaných změn v struk-
tuře SVOL je pro nás velmi důležité a dou-
fáme, že nejen díky nim se SVOL stane jak 
uvnitř, tak zejména navenek, modernější 
organizací a ještě silnějším reprezentan-
tem nestátních vlastníků lesů v České 
republice.

Ing. Petr Bláha, zastupující předseda 
Komory církevních lesů

Aktuální situace 
v Komoře církevních 
lesů SVOL

 „Vykácená holina nezname-
ná zkázu a prázdnotu. Les tam ve 
skutečnosti už je. Mladý a nízký, to 
jen my jej nevidíme,“ říkal optimis-
ticky a vrhal se do dalších pracov-
ních výzev. Ing. Petr Skočdopole, 
předseda Komory církevních lesů 
a místopředseda SVOL, skonal 
náhle 13. června. Vzácného kolegu 
a přítele velmi postrádáme, v jeho 
načaté práci pokračujeme. 
 Petr Skočdopole se narodil 13.  9.  1971 
do rodiny lékařů v západních Čechách, 
avšak v jejich šlépějích se nevydal. Již od 
dětství jej přitahoval les. Vystudoval proto 
střední lesnickou školu v Písku a lesnic-
kou fakultu v Brně. Opakovaně působil 
ve funkci vedoucího polesí Bělá u Lesní 
společnosti Trhanov, a. s., mezitím byl 
ředitelem firmy První dřevařská, a. s., ve 
Veselí nad Moravou. Již z pozice zástup-
ce ředitele pro výrobu u Lesní společnos-
ti Trhanov byl v roce 2005 jmenován do 
funkce ředitele divize Karlovy Vary státní-
ho podniku Vojenské lesy a statky. Poté 
přestoupil na stejnou funkci u divize Lipník 
nad Bečvou a následně přijal pozici hlav-
ního inženýra. Z Vojenských lesů a statků 
odešel k 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 do 
30. 11. 2017 pracoval jako výrobní ředitel 
ve společnosti LESCUS Cetkovice, s. r. o. 
 Na sklonku roku 2017 nastoupil do 
funkce jednatele Arcibiskupských lesů 
a statků Olomouc, kde se zasloužil o vý-
znamný rozvoj firmy, rozšíření výrobního 
potenciálu a nastolení moderní lesnické 
i personální politiky. Jedním příkladem 
z mnoha úspěšných projektů je vybudová-
ní pily Vápenná, otevřené v březnu tohoto 
roku. „Naším společným cílem je zkrá-
tit cestu dřeva z lesa k zákazníkovi a dát 
dřevu ještě přidanou hodnotu. Využít český 
kapitál a les, pořezat české dřevo a prodat 
výrobek ze dřeva českému zákazníkovi,“ 
řekl.
 Petr Skočdopole se významně zasadil 
o vznik SVOL – komory církevních lesů, 
z. s, v rámci níž jako předseda spolku 
aktivně prosazoval moderní lesnictví, zalo-
žené na principech dlouhodobě udržitel-
ného hospodaření. Jako zástupce SVOL 
absolvoval desítky klíčových jednání ve 
prospěch nestátních vlastníků lesů. Podí-
lel se na celé řadě pozitivních výsledků, 
kterých SVOL dosáhl. 
 Petr Skočdopole byl vášnivým mysliv-
cem, čestně a oddaně hájil zájmy lesa, 
vlastníků lesa i zájmy svých kolegů a podří-
zených. Zanechal za sebou hlubokou stopu 
dobře odvedené práce a inspirativních 
myšlenek. 

Člověk, na kterého nelze zapomenout
 Jsou zprávy, kterým se člověk zdráhá 
uvěřit a zároveň se s nimi později o to 
hůře vyrovnává. Takovou zprávou bylo 
i oznámení o předčasném odchodu z toho-
to světa našeho kolegy a kamaráda Petra 
Skočdopole, která mne i mé kolegy velmi 
zasáhla. 
 Petr byl nejen vynikajícím lesnickým 
odborníkem a myslivcem, pro něhož byla 
jeho práce koníčkem a srdeční záležitos-
tí, ale především skvělým člověkem, se 
kterým byla radost spolupracovat.
 Na lidi, jako byl on, nelze zapomenout. 
Jsem přesvědčen, že v případě Petra to 
platí dvojnásobně!

Ing. Libor Konvičný, člen předsednictva 
SVOL

Odborník otevřený novým myšlenkám, 
optimista, kamarád
 Je to již několik týdnů, kdy odešel 
z našich řad Ing. Petr Skočdopole. Člověk 
otevřený názorům druhého, odborník 
v oboru, optimista, mimořádná osobnost.
 Poprvé jsme se setkali při založení 
Komory církevních lesů v tehdy čerstvě 
zrekonstruovaném sídle Arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc na Svatém Kopeč-
ku. On jako nový lídr arcibiskupských lesů, 
hrdý na své dílo, člověk plný energie, s jas-
nou vizí a my ostatní, v tomto okamžiku již 
církevní lesníci.
 Po nějaké době váhání, zda vstou-
pí vlastníci církevních lesů hromadně do 
SVOL, to byl právě Petr, který převzal 
otěže a vdechl se vší vážností a rozhod-
ností nové komoře SVOL život.
 V mnoha názorech a v nahlížení na 
svět v kontextu problémů církevního 
lesnictví jsme měli podobné názory. Tam, 
kde jsme se rozcházeli, byl mezi námi 
vždy prostor k diskusi. Jak již bylo u Pet-
ra obvyklé, laťka se nastavovala vysoko, 
ovšem se vší pokorou a bez velikášství. 
Považuji to za správný přístup. Je třeba 
v započatém úsilí vytrvat.
 Komora církevních lesů nebyla jen Petr 
Skočdopole. Je to mimořádná skupina 
schopných a pracovitých lidí. A jistě nepře-
háním, když za všechny její členy ještě 
jednou a rozhodně ne naposledy vzpome-
nu předsedovo: „Ahoj, jak se máš, tady 
Petr, tak jdeme na to.“
 Čest tvojí památce, Petře.

Ing. Petr Bláha, zastupující předseda 
Komory církevních lesů

Každý problém má své řešení
 Život není spravedlivý. To jsem si 
pomyslel, když jsem se dozvěděl tu těžko 
uvěřitelnou zprávu, že Petr Skočdopole 
je po smrti. Jeho nečekaný odchod mne 

hluboce zasáhl, neboť Petr na mne vždy 
působil jako optimistický člověk plný živo-
ta, erudovaný lesník v nejlepších letech.
 První moje setkání s Petrem bylo při 
výběrovém řízení na post jednatele Arci-
biskupských lesů a statků Olomouc v ro-
ce 2017. S odstupem času konstatuji, 
že výběrová komise měla při volbě Petra 
šťastnou ruku. Pod jeho vedením se 
podařilo největší nestátní lesní majetek 
v České republice personálně stabilizovat 
a úspěšně jej provést kulminující kůrov-
covou kalamitou. Petr firmu nasměroval 
k tomu, aby navázala na prvorepublikovou 
vysokou úroveň lesnické péče ve svěře-
ných lesních porostech.
 Z pohledu předsedy regionální organi-
zace SVOLu s působností pro Moravsko-
slezský, Olomoucký a Zlínský kraj si na 

Petrovi asi nejvíce cením jeho ochoty podí-
let se na činnosti tohoto sdružení, které 
hájí zájmy nestátních vlastníků lesa. Inspi-
rující byla pro mne kromě Petrova odbor-
ného nadhledu zejména jeho schopnost 
stmelovat lidi s odlišnými názory, analyzo-
vat problémy a nacházet řešení. 
 Život je pomíjivý. Někdo svůj život 
promrhá, jiný naopak za sebou zanechá 
odkaz své práce. Petr patřil jednoznačně 
do druhé skupiny. Při vzpomínce na Petra 
se mi často vybaví jeho krédo: „Každý 
problém má své řešení“.
 Bylo mi ctí s tebou, Petře, spolupra-
covat. Budeš nejen tvé rodině, ale i nám 
chybět.

Ing. Roman Šimek, předseda 
Severomoravského regionu SVOL

Z ustavující schůze Komory církevních lesů 24. 1. 2019. Archív SVOL

Žehnání nové odvozní soupravy. Archív ALSOL
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TŘI OTÁZKY PRO 
Ing. Stanislava Janského 
místopředsedu SVOL

Jak konkrétně by se na hospodaření v le-
sích mohl odrazit důraz na environmen-
tální pilíř v návrhu Lesnické strategie EU, 
který schválila Evropská komise? 
 Jedná se například o rozšíření rozlohy 
chráněných území na 30 % a přísně chrá-
něných území na 10 % rozlohy. Návrhy mají 
být podány do roku 2023. V přísně chráně-
ných územích je navržen zákaz lesnických 
zásahů s výjimkou odstraňování nepůvod-
ních dřevin. Členské státy musí zmapo-
vat na svém území veškeré „staré lesy“ 
a „původní lesy“ a vyhlásit pro ně přísnou 
ochranu – bezzásahovost. Skutečných 
pralesů je v České republice necelé 1 % 
celkové plochy lesů, maximální potenciál 
„přírodních lesů“ je cca 5 %. Je třeba si 
ale přiznat, že výsledkem bezzásahové-
ho režimu např. v Národním parku Šuma-
va nejsou bohatě strukturované lesy, na 
ploše původních věkově strukturovaných 
pralesů zcela zničených větrnou a násled-
nou kůrovcovou kalamitou jsou rozsáhlé 
plochy stejnověkého zmlazení, převážně 
opět smrkové monokultury. Bezzásaho-
vost nemusí vést k očekávání biodiverzity 
a pozitivnímu efektu na bilanci CO2 a kli-
matické a vodohospodářské funkce. Vývoj 
je silně závislý na konkrétních přírodních 
a porostních podmínkách. A je třeba také 
uvést, že bezzásahovost povede k omeze-
ní přístupu veřejnosti do takového lesa. 
 Objevily se návrhy považovat za příro-
dě blízké hospodaření pouze nepasečné 
hospodaření a pěstování víceetážových 
porostů a paušální zákaz holosečí. To je 
typický příklad snahy o nerespektování 
přírodních a porostních podmínek a ome-
zování práva vlastníka zvolit si svůj způsob 
hospodaření. Na určitých stanovištích je to 
pro světlomilné dřeviny v podstatě základ-
ní a efektivní způsob obnovy. Pro zvýšení 
druhové a věkové pestrosti je efektivnější 
doplňování vhodné druhové skladby malo-
plošnou umělou obnovou kombinovanou 
s clonnou sečí. Při ponechání samovol-
nému vývoji vzniká většinou stejnověká 
monokultura, v našich podmínkách nejčas-
těji smrku nebo buku. Ponechávání stro-
mů k dožití, popř. ponechávání stojících 
suchých stromů po kalamitě znamená ve 
skutečnosti nebezpečí vstupu pro návštěv-
níky i personál a je diskutabilní i z pohledu 
klimatické bilance a bilance CO2.
 Pojem „staré lesy“ je ještě kontroverz-
nější. Objevují se např. návrhy, že „starý-
mi lesy“, pro které by měla být vyhlášena 
bezzásahovost, jsou jehličnaté porosty ve 
stáří nad 100 let a listnaté porosty ve stáří 
nad 120 let. Takovéto parametry by před-
stavovaly ve skutečnosti požadavek přís-
ně chránit i hospodářské lesy, pro které 
jsou tyto parametry průměrným věkem pro 
jejich těžbu a hospodářské využití.

Do jakých dalších oblastí by se měla 
promítnout ustanovení Evropské lesnické 
strategie? 
 S lesnickou strategií úzce souvisí i re-
vize stávající směrnice EU o obnovitelných 
zdrojích energie. Stávající znění RED II 
vyžaduje pro energetická zařízení s výko-
nem nad 20 MW tzv. certifikovanou surovi-
nu, tj. pro energetické dříví stanovuje pravi-
dla, jaké dříví může být k těmto účelům 
využíváno. Silný vliv nyní mají odpůrci ener-
getického využívání dříví obecně, objevují 
se snahy o úplný zákaz. Do návrhu nové 
směrnice je navrhováno rozšíření povin-
nosti certifikace energetické biomasy pro 
zařízení s výkonem nad 5 MW, je snaha 
omezit energetické využívání méněhodnot-
ného dříví, pro které vlastník lesa nemá 
jinou možnost jeho zpeněžení. EU nere-
spektuje skutečnost, že energetické dříví 
je obnovitelná surovina a nezatěžuje příro-
du těžbou neobnovitelných surovin jako je 
např. plyn a likvidací zařízení po skončení 
životnosti větrné či solární elektrárny.

 Dále je to nařízení LULUCF. Schválené 
referenční úrovně emisí pro období 2021–
2025 a 2026–2030 stanovily členským 
státům maximální přípustné výše těžeb 
odvozené z období 2000–2009. Z důvodu 
bezprecedentní kůrovcové kalamity Česká 
republika bude tyto hodnoty zřejmě výraz-
ně překračovat. Veřejnosti je to deklaro-
váno jako emise CO2, přestože většina 
vytěženého dříví je zpracována na výrob-
ky s dlouhodobou (dřevostavby, nábytek, 
dřevěné výrobky, knihy ...) nebo krátkodo-
bou životností (obalový materiál, papír, …) 
a je významnou náhradou pro využití neob-
novitelných surovin (plast, železo, beton).
 Dále je to kontrola dodržování připra-
vovaných zásad „přírodě blízkého hospo-
daření“ takzvanými „informátory Evropské 
komise“ – aktivisty ekologických nezisko-
vých organizací, kteří by měli být pověřeni 
podávat podněty přímo Evropské komisi 
pro zahájení sankčních procesů ohledně 
hospodaření členských států. 

Evropská lidová strana vyzvala Evrop-
skou komisi, aby ve strategii napravila 
nerovnováhu mezi rolí lesů v boji pro 
změně klimatu a jejich rolí v ekonomi-
ce. Jaký vývoj lze očekávat v Evropském 
parlamentu?
 Září a říjen letošního roku budou 
klíčové pro vyjednávání ohledně finálního 
znění strategie. Prosazení požadavku na 
vrácení textu k přepracování se vzhledem 
k současné atmosféře mnohdy nekritic-
ké podpory opatření ochrany přírody jak 
u veřejnosti, tak i mezi politiky na všech 
úrovních, jeví jako velice obtížné. Musíme 
se však o to společně pokusit. Musíme 
vysvětlit poslancům Evropského parlamen-
tu i ostatním členům Rady, že nejúčinněj-
ší cestou k dosažení deklarovaných cílů 
změny klimatu EU, zvýšení biodiverzity, 
zvyšování odolnosti našich lesů, včetně 
zlepšování i ostatních celospolečenských 
funkcí a ekonomické životaschopnosti je 
aktivní hospodaření trvale udržitelným 
způsobem.

Děkuji za odpovědi.
Marie Růžková

 Návrh novely zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o ochraně 
přírody), který implementuje nařízení EU 
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazo-
vání a šíření invazních nepůvodních druhů, 
označovaný jako „invazní novela“, projed-
nal 21. července Senát a vrátil jej zpět do 
Poslanecké sněmovny s pozměňovacím 
návrhem. Ten má legislativně správně 
odstranit tzv. myslivecký přílepek k nove-
le zákona o lesích schválený v roce 2019, 
který nabývá účinnosti v listopadu letoš-
ního roku. Již před dvěma roky upozor-
ňovali senátoři, že myslivecký přílepek 
je špatným řešením, ale volili menší zlo, 
protože nepřijetí novely lesního zákona by 
ohrozilo spuštění kůrovcových kompenza-
cí. Ani dva roky však nestačily na to, aby 
Parlament stihl projednat a schválit vládní 
návrh novely zákona o myslivosti. I proto 
nyní Senát přijal doprovodné usnesení, 
v němž vyzývá vládu, aby do konce roku 
2022 připravila zákon o myslivosti, který 
bude respektovat principy dobré legislati-
vy a zejména změny ve společnosti i v pří-
rodě a přispěje k nápravě současné situ-
ace. Konečné slovo bude mít Poslanecká 
sněmovna, která se bude zabývat návr-
hem zákona „invazní novely“ vráceným ze 
Senátu 14. září.
 Pro vlastníky lesů je velmi významné, 
že jak Poslanecká sněmovna, tak i Se-
nát daly zelenou vládnímu návrhu invazní 
novely, který je výsledkem mnoha jedná-

ní za účasti obou dotčených ministerstev 
(životního prostředí a zemědělství), SVOL 
a dalších zainteresovaných subjektů, 
konsenzem, který vznikal od roku 2016. 
 Podařilo se zabránit vytvoření národ-
ního seznamu invazních nepůvodních 
dřevin, který je v podmínkách ČR zcela 
nepotřebný, protože i bez něj může orgán 
ochrany přírody stanovit opatření k regu-
laci nepůvodního druhu nebo křížence, 
pokud je to s ohledem na místní dopady 
na přírodu a krajinu nezbytné. Zároveň 
se podařilo zabránit neopodstatněnému 
omezování využití modřínu a douglasky 
v hospodářských lesích. K tomu bezpo-
chyby přispěly odborné argumenty, jejichž 
stručný přehled uvádíme:

1) Obavy z expanzivního šíření modří-
nu a douglasky jsou neopodstatněné. 
Modřín je v současných klimatických 
a půdních podmínkách považován dokon-
ce za dřevinu konkurenčně velmi slabou, 
takže jeho expanzivní šíření v žádném 
případě nehrozí. Ani v případě douglasky 
se nejedná o druh, který by se rychle šířil, 
agresivně vytlačoval původní druhy nebo 
způsoboval rozsáhlé ekologické škody. 

2) Z hlediska mechanické stability je 
modřín hodnocen jako nejstabilnější 
dřevina, a to nejen z hlediska hodnocení 
architektury jeho kořenového systému, 
ale i z hlediska propustnosti jeho koruny. 
Důkazem uvedeného jsou skupiny modří-
nu, které odolaly větrné vichřici DERECHO 
z data 10. - 11. 8. 2017, kdy ostatní dřevi-
ny včetně jinak stabilních dubů a buků byly 
vyvráceny silou větrného orkánu i s celým 
kořenovým systémem (viz Kacálek et al. 
2017). 

3) V případě douglasky uvádějí aktuální 
vědecké poznatky vedle jejího přínosu pro 
stabilitu a odolnost lesních porostů také 
její pozitivní vliv na půdu. Modřín může 
navíc plnit roli přípravné dřeviny zlepšující 
mikroklima stanoviště na kalamitních holi-
nách.

4) Závěry všech výzkumů jednoznačně 
deklarují, že cílem pěstování modřínu 
a douglasky není vytváření monokultur 
ani porostů s dominancí těchto dřevin, 
ale naopak jejich pěstování ve směsi 
s dalšími dřevinami, a to v odpovídajících 

podílech a způsobech míšení dle jednotli-
vých lesních stanovišť. 

5) Modřín i douglaska jsou na rozdíl od 
řady domácích dřevin perspektivní také 
v rámci globální klimatické změny. Problé-
my se zdravotním stavem mají v současné 
době např. také duby (tracheomykóza), 
lokálně usychají rovněž jedle nebo břízy, 
v jižněji položených zemích začínají být 
problémy i s bukem. O modřínu se v této 
souvislosti hovoří jako o symbolu záchrany 
a obnovy českých lesů. V současné době 
probíhá projekt Národní agentury pro 
zemědělský výzkum s názvem Larixutor, 
který se zabývá právě možnostmi využi-
tí modřínu v českých lesích pod vlivem 
globální klimatické změny. 

6) Součástí projektu je paleobotanický 
výzkum postglaciálního vývoje druhové 
skladby našich lesů s důrazem na detekci 
přítomnosti modřínu včetně analýzy histo-
rických literárních pramenů o jeho výskytu 
nebo starých dřevěných konstrukcí s pří-
tomností modřínového dřeva. Snahou je 
propojit závěry tohoto výzkumu s gene-
tickou analýzou současných modřínových 
populací. Na základě dosavadních nálezů 
fosilních zbytků modřínu se jeví jako prav-
děpodobné, že v poslední době ledové se 
modřín běžně vyskytoval na celém území 
ČR. Současně lze důvodně předpokládat, 
že v malých lokálních populacích přežil 
až do dnešní doby. Zcela mimo pochyb-
nost pak je, že od posledního glaciálu až 
dodnes roste modřín na Slovensku, ve 
Slezsku a v Alpách (viz Pokorný in Penze-
šová 2021). Na základě těchto zjištění 
tedy nemůžeme vyloučit, že modřín je 
původní dřevinou na celém území ČR, 
nikoliv pouze na severní Moravě a ve Slez-
sku (viz Pokorný, Abraham 2021). 

7) Modřín nemůže být považován za 
problematickou dřevinu ani z hlediska 
ochrany přírody, protože pod jeho řídkou 
a opadavou korunou dobře prosperují 
světlomilné druhy bylinného patra a na 
ně vázané druhy bezobratlých živočichů, 
z nichž mnohé patří ke chráněným druhům 
(Bednář et al. 2021, Pokorný, Abraham 
2021).

Ing. Tomáš Dohnanský
Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.

Invazní novela 
míří do finále

Douglaska má své místo v českých lesích.  Výzkumy prokázaly, že je perspektivní 
dřevinou i v rámci klimatické změny. Archív SVOL
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ROZHOVOR

 Patří mezi mladší generaci lesní-
ků, na kterou ovšem dopadla historicky 
největší kůrovcová kalamita v republi-
ce i další důsledky klimatických změn. 
Ing. Robin Ambrož, Ph.D., ředitel Lesní 
správy Zbiroh Colloredo–Mannsfeld spol. 
s r.o., působí jako odhodlaný optimistic-
ký muž, který výzvám umí čelit a na rizi-
ka se dokáže připravit. Jak vidí aktuální 
situaci ze svého pohledu?

V jakém rozsahu se v uplynulých letech 
dotkla majetku kůrovcová kalamita? 
Překvapila vás svým rozsahem a rych-
lostí? 
 Nárůst výskytu kůrovcového dříví jsme 
na našem majetku zachytili ve druhé polo-
vině roku 2017. Od tohoto roku množ-
ství napadeného dříví stoupá, avšak růst 
postupně zpomaluje. V minulém roce jsme 
vytěžili 89 307 m3 kůrovcové hmoty, což 
představuje zhruba 75 % našeho ročního 
etátu. Kalamita nás nepřekvapila, protože 

jsme měli možnost vidět situaci na sever-
ní Moravě a na Vysočině. Z tohoto důvodu 
jsme se snažili přijmout taková opatře-
ní, abychom šíření lýkožrouta co nejvíce 
zamezili. Naší velkou výhodou je, že na 

situaci v lese můžeme reagovat velmi 
rychle, takže se snažíme napadené stromy 
co nejdříve zpracovat, asanovat a odvézt 
z lesa. V tom nám pomáhá to, že máme 
vlastní zaměstnance v těžbě, soustřeďo-
vání dříví, dopravu dříví a dále živnostníky, 
kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Bez 
všech těchto lidí by šla kalamita zvládat 
jen velmi obtížně. 

Čerpali jste příspěvek na zmírnění dopa-
dů kůrovcové kalamity? Za jaké období 
a na co byly finance použity?
 Finanční příspěvky na zmírnění dopa-
dů kůrovcové kalamity jsme čerpali jak za 
období 2017–2018, tak za rok 2019. Pení-
ze jsme použili z velké části na pěstební 
činnost, protože například objem zalesně-
ní se nám téměř zdvojnásobil (v roce 2020 
jsme zalesnili 1 080 724 sazenic lesních 
dřevin). Dále bude potřeba investovat do 
oprav lesních cest, které jsou dopravou 
dříví zatíženy mnohem více než v předcho-
zích letech.

Budete žádat příspěvek „na kůrovce“ 
za rok 2020? Jaké odhadujete za loňský 
rok dopady? Jak vnímáte úlohu SVOL ve 
vyjednávání?
 O příspěvek určitě žádat budeme. 
S ohledem na to, že v roce 2020 jsme 
kromě kůrovce zpracovali i větrnou kala-
mitu, očekáváme, že objem prací a ná-
klady na pěstební činnost v letošním roce 
dále porostou. Úlohu SVOL při vyjednávání 
vnímám jako naprosto klíčovou, dokonce 
si troufnu říci, že bez aktivity SVOL bychom 
v minulosti žádný příspěvek neměli. Záro-
veň ale pozitivně vnímám i přístup Minis-
terstva zemědělství, které se snaží vlast-
níkům lesů pomáhat i formou dalších 
příspěvků, což je pro obnovu a zachování 
lesa v naší krajině klíčové. 

Jaký je Váš přístup k hospodaření v le-
se? O jakou druhovou skladbu usilujete 
a jakou máte vizi lesů budoucnosti na 
majetku?
 Jednoznačně trvalá produkční a fi-
nanční udržitelnost. Neženeme se za 
rychlým ziskem, ale chceme, aby maje-
tek dobře prosperoval i za dvacet, pade-
sát i sto let.  Filosofií vlastníka je, že les 

a další nemovitosti nám byly na určitý 
čas svěřeny do péče a naší povinností je 
ho předat další generaci v ještě lepším 
stavu. Jsme velkým majetkem (hospoda-
říme na téměř 17 200 ha lesů a máme ve 

správě i 338 ha rybníků), což nám posky-
tuje velkou míru stability a dobrý potenci-
ál k dalšímu rozvoji. Nemalou roli hraje 
i sociální funkce, neboť jsme významným 
zaměstnavatelem v regionu. Cílem je, 
abychom měli lesy odolné, druhově pest-
ré, a nestydím se říct, že chceme lesy 
produkční, protože jenom tak je možné 
lesní hospodářství udržet na vysoké úrov-
ni. 

Na majetku máte demonstrační objekt 
- můžete nám jeho specifika a význam 
přiblížit? 
 V rámci projektu Pařezinové hospodář-
ství Lesnického parku Křivoklátsko jsme 
založili demonstrační objekt na polesí 
Vlastec. Jedná se o dvě plochy na našem 
polesí a dvě plochy na revíru Pustá Seč 
(Lesní správa Křivoklát, Lesy ČR, s. p.). 
Záměrně jsme vybrali takové lokality, kde 
by s ohledem na probíhající klimatickou 
změnu mohl tento způsob hospodaření 
nalézt provozní uplatnění. Jedná se přede-
vším o exponovaná a vysychavá stanoviš-
tě s problematickou generativní obnovou. 
Nelze předpokládat, že bychom v budouc-
nu začali převádět desítky a stovky hekta-
rů na nízký les, ale tento tvar lesa může 
nalézt uplatnění například u menších 
vlastníků lesů, pro které může být zají-
mavá krátká doba obmýtí a nižší náklady 
na založení a následnou ochranu porostů. 
Na projektu od počátku spolupracujeme 
s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mende-
lovy univerzity v Brně, takže máme k dis-
pozici i detailně zpracované pedologické 
průzkumy, fytocenologická a geobioceno-
logická šetření a dendrometrická data.

Vracíte se také na jednom z polesí ke 
specifickému hospodaření z minulosti - 
v čem spočívá?
 Pařeziny jsou dnes často vnímány jako 
jakýsi archaický relikt původního lesnic-
kého hospodaření. V éře socialismu byly 
nízké lesy převáděny na lesy vysoké a po-
kud se budete ptát současné generace 
lesníků, jak takovou pařezinu založit a jak 
v ní hospodařit, mnoho lesníků vám vůbec 
neodpoví. Z tohoto důvodu je potřeba 
hledat odpovědi v historických materiá-
lech případně v lokalitách, kde se pařezi-
ny ještě zachovaly. Jedna plocha demon-
stračního objektu je založena v dubovém 
porostu a druhá v části se zastoupením 
dubu a habru. Právě u těchto dřevin může-
me očekávat pařezovou výmladnost. Věk 

porostů je podle hospodářské knihy 59 
let, což bývá považováno za horní hranici 
pro efektivní využití pařezové výmladnos-
ti, která se s věkem postupně snižuje. Na 
obou plochách se pařezová výmladnost 
objevila v dostatečné míře. Nové výmlad-
ky jsou v rámci výzkumu evidovány a pra-
videlně měřeny. V dalších desetiletích 
budou postupně redukovány a ponechány 
ty nejkvalitnější. Ve věku přibližně 40 let 
dojde k seřezání všech výmladků a celý 
cyklus se bude opakovat. U toho už ale 
asi bohužel nebudu. (úsměv)

Jak hodnotíte ze svého pohledu z pra-
xe současný stav v lesnicko-dřevařském 
sektoru? Tématika je velmi široká, ale... 
Co by lesníkům momentálně nejvíce 
pomohlo? Jak vidíte budoucnost finan-
cování sektoru?
 Pokud byste se mě zeptala před 
rokem, tak bych řekl, že normální ceny 
dříví. Za poslední půlrok však trh dříví 
zaznamenal doslova zemětřesení a ceny 
jehličnatých sortimentů (zejména smrku) 
vystoupaly do cenové hladiny před kala-
mitou. Tato skutečnost vlastníkům lesů 
významně pomůže. Co mě ale v součas-
nosti trápí je to, jaký mediální obraz je 
o lesnictví a lesnících veřejnosti předklá-
dán. Jsme v bezprecedentní situaci a sna-
žíme se pracovat pro les na hranici svých 
možností, přesto je naše práce často 
dehonestována a musíme ji obhajovat. 
Přitom les je tu pro nás všechny a jeho 
mimoprodukční funkce byly a jsou brány 
jako samozřejmost. V tomto pohledu bych 
ocenil větší podporu a případně i kampaň 
například ze strany Ministerstva zeměděl-
ství. Dále by byla určitě vhodná podpo-
ra dřevozpracujícímu průmyslu, označit 
dřevo jako strategickou surovinu, zlepšit 
možnosti železniční přepravy…  je toho 
spousta. Budoucnost financování sekto-
ru nevidím příliš optimisticky. Celá řada 
majetků těžila významně přes etát, případ-
ně už nemají co těžit. Založit les je jedna 
věc, ale chránit a vychovávat ho je zále-
žitostí dlouhodobou a nákladnou, takže 
celá řada vlastníků lesů bude významně 
závislá na finanční podpoře státu. Otázkou 
je, jak dlouho bude možné udržet stávající 
významně záporný státní rozpočet s probí-
hající světovou pandemií COVID-19.

Děkuji za rozhovor.
Jana Divišová, PR manažer

Společnost Colloredo-Mannsfeld provozuje několik vlastních lesních školek, jejich hlavním 
cílem je vypěstování kvalitního sadebního materiálu z vlastních zdrojů osiva. Foto archív 
společnosti, www.lesyzbiroh.cz

Z LHC Zbiroh. Cílem hospodaření na lesním majetku je jeho dlouhodobá udržitelnost
 

Ing. Robin Ambrož: Troufnu si říct, 
že bez SVOL by příspěvek na kůrov-
ce nebyl.
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PRÁVNÍ 
PORADNA

Jsem vlastník lesa. Jak se mohu 
bránit proti zařazení části mého 
lesního majetku do zvláště chrá-
něného území? Může vlastník lesa 
požádat o vyčlenění svého majet-
ku již zařazeného do ZCHÚ? Co 
umožňuje v této věci vlastníkovi 
lesa aktuálně platná legislativa ev. 
judikatura? 
 Odpověď na všechny položené otáz-
ky je obsažena v ustanoveních zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), 
a zčásti i v ustanoveních vyhlášky č. 
45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách 
péče a podkladech k vyhlašování, eviden-
ci a označování chráněných území, která 
byla vydána na jeho základě.

Možnosti obrany proti zařazení lesního 
majetku do ZCHÚ
 Možnosti obrany proti zařazení lesní-
ho majetku do zvláště chráněného území 
je nutno hledat především v ustanovení 
§ 40 ZOPK upravujícím postup při vyhla-
šování zvláště chráněných území. Aby se 
vlastník lesního majetku mohl proti zařa-
zení svého majetku do zvláště chráněného 
území negativně vymezit, musí se o zámě-
ru na vyhlášení zvláště chráněného území 
dozvědět. ZOPK v této souvislosti před-
pokládá, že každý v katastru nemovitostí 
zapsaný vlastník, jehož pozemky se mají 
stát součástí zvláště chráněného území, 
bude ze strany vyhlašujícího orgánu ochra-
ny přírody osloven, aby se mohl se zámě-
rem seznámit a případně proti jeho obsa-
hu brojit. Způsob oslovení vlastníka se liší 
podle toho, zda má dojít k vyhlášení tzv. 
velkoplošného zvláště chráněného území, 
tedy národního parku (NP) či chráněné 
krajinné oblasti (CHKO), nebo tzv. malo-
plošného zvláště chráněného území, mezi 
něž patří národní přírodní rezervace (NPR), 
přírodní rezervace (PR), národní přírodní 

památky (NPP) a přírodní památky (PP). 
Postavení vlastníka lesního majetku zařa-
zovaného do velkoplošného zvláště chrá-
něného území je přitom zřetelně méně 
komfortní, než kdyby měl být majetek 
zařazen mezi území maloplošná. Zatímco 
o předložení záměru na vyhlášení NPR, 
PR, NPP a PP k projednání jsou vlastníci 
zapsaní v katastru nemovitostí písemně 
informováni zvláštním dopisem obsahu-
jícím i informaci o tom, kde je možno se 
seznámit s úplným zněním záměru, kdo 
je oprávněn podat k němu námitky a kdy 
uplyne lhůta pro jejich podání (tyto infor-
mace se současně zveřejňují i na portálu 
veřejné správy), jsou v případě NP a CHKO 
tytéž informace vlastníkům oznamovány 
pouze formou veřejné vyhlášky Minister-
stva životního prostředí, která se zveřej-
ňuje na jeho úřední desce a na portálu 
veřejné správy. Pokud se vlastník lesní-
ho majetku o zveřejnění záměru nedozví, 
o možnost obrany proti záměru přijde.
 Sama obrana směřující k tomu, aby 
lesní majetek nebyl do zamýšleného zvláš-
tě chráněného území zařazen, se pak ze 
strany vlastníka realizuje formou písem-
ných námitek. Ty musí vlastníci nemovitos-
tí dotčených záměrem na vyhlášení NPR, 
PR, NPP a PP odeslat vyhlašujícímu orgá-
nu ochrany přírody ve lhůtě 90 dnů ode 
dne, kdy jim bylo doručeno písemné ozná-
mení o předložení záměru k projednání, 
vlastníci nemovitostí dotčených záměrem 
na vyhlášení NP a CHKO pak ve lhůtě 90 
dnů ode dne doručení oznámení veřejnou 
vyhláškou na portálu veřejné správy. 
 Podle ustanovení § 40 odst. 4 ZOPK 
musí být námitky (a v nich obsažený návrh 
na nezařazení lesního majetku do zamýš-
leného zvláště chráněného území) směřo-
vat proti takovému navrženému způsobu 
nebo rozsahu ochrany, jímž by byl vlast-
ník dotčen ve výkonu svých práv nebo 
povinností. Za takové považuje judikatura 
námitky směřující proti samotnému zámě-
ru na vyhlášení zvláště chráněného území 
resp. chráněného pásma, proti navržené 
kategorii zvláště chráněného území, proti 
navrženým bližším ochranným podmínkám 
a proti navrženému územnímu vymezení 
zvláště chráněného území resp. chráně-
ného pásma (rozsudek Městského soudu 
v Praze ze dne 14. 1. 2015 č.j. 11 A 367/
2011 – 31). 

 I když to ze ZOPK ani jiného právní-
ho předpisu nevyplývá, musí být námitky 
(a v nich obsažený návrh na nezařazení 
lesního majetku do zamýšleného zvláště 
chráněného území) odůvodněny. Neodů-
vodněné námitky v zásadě nemají šanci 
na úspěch. Námitkové důvody by měly 
mít věcnou povahu, tzn. měly by spočívat 
např. na argumentu, že zařazení lesního 
majetku do zvláště chráněného území 
není z hlediska předmětu ochrany vůbec 
zapotřebí, popř. že žádoucího stavu z hle-
diska předmětu ochrany lze dosáhnout 
i bez vyhlášení zvláště chráněného území. 
Lze jistě argumentovat i budoucím ztíže-
ním či vyloučením možnosti hospodaření 
v lesích, tomu však může být vyhlašujícím 
orgánem oponováno poukazem na právo 
vlastníka na náhradu újmy za vznikající 
omezení podle § 58 ZOPK. Nestačí tedy 
prosté vyjádření nesouhlasu vlastníka 
s vyhlášením zvláště chráněného území.  
 O námitkách rozhoduje vyhlašující 
orgán ochrany přírody ve správním řízení. 
Rozhodnutí je povinen vydat do 60 dnů 
od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. 
Pokud je námitkám vyhověno, uvede orgán 
ochrany přírody záměr na vyhlášení zvláš-
tě chráněného území do souladu s těmito 
námitkami. Mnohem častěji se však vlast-
níci lesa setkávají s rozhodnutími, jimiž 
se námitkám nevyhovuje, a to i když jsou 
námitky argumentačně dobře podloženy. 
Na vyhovění námitkám totiž není právní 
nárok. Proti rozhodnutí, které neodpovídá 
jeho představám, se ovšem vlastník lesa 
může odvolat (podat rozklad); proti rozhod-
nutí odvolacího (rozkladového) orgánu se 
pak lze bránit podáním správní žaloby 
u soudu.    

Možnosti vyčlenění majetku zařazeného 
do ZCHÚ
 Prakticky totožný postup se použije 
v případech, kdy se lesní majetek nemá 
stát součástí zvláště chráněného území 
nově vyhlašovaného, nýbrž zvláště chráně-
ného území, které již vyhlášeno bylo a mě-
ní se pouze jeho územní rozsah. Rozdíl 
spočívá jenom v tom, že se změna projed-
nává pouze s těmi vlastníky nemovitých 
věcí zapsaných v katastru nemovitostí, 
jichž se dotýká (§ 41 ZOPK).
 Vyjmutí lesního majetku z již existují-
cího zvláště chráněného území může mít 
pak dvojí podobu. První spočívá ve změně 

 V rámci poradenské činnosti pro členy 
SVOL bychom se chtěli do budoucna více 
zaměřit na otázky týkající se náhrad škod 
a újem na lese. Jedná se o velmi širokou 
problematiku, která vyžaduje v řadě přípa-
dů spolupráci několika specialistů (právní-
ků, soudních znalců). 
 V praxi se jedná zejména o náhrady 
škod z odnětí lesa pro výstavbu různých 
liniových staveb, rozšiřování lomů a jiné 
komerční aktivity v lesích. Další rozsáhlou 
oblastí jsou náhrady újmy z důvodu ochra-
ny přírody, kde je nutno vznikající újmu 
z omezení hospodaření nejprve správně 
identifikovat a teprve následně lze vyčís-
lit odpovídající náhradu újmy. Zapomenout 
nelze ani na škody zvěří, které nabývají na 
významu v souvislosti s obnovou kalamit-
ních holin po nahodilých těžbách. 
 Na našich webových stránkách jsme 
v rubrice Poradna pro majitele lesa aktu-
álně zveřejnili odpovědi na dotazy k pro-
blematice odnětí lesa pro těžbu ka-
mene. K usnadnění výpočtu jakýchkoliv 
škod a újem vzniklých po účinnosti nove-
ly vyhlášky č. 55/1999 Sb. jsme v sekci 
pro členy aktualizovali tabulky polynomů 
jednotlivých dřevin pro výpočet tabulko-
vých hodnot lesního porostu. Co se týče 
náhrad újem z důvodu ochrany přírody, 
zveřejnili jsme v sekci pro členy podrob-
ný manuál k uplatňování a vyčíslování 
běžných typů náhrad újem. Se složitěj-
šími, v manuálu neuvedenými případy 
omezení hospodaření je možno se po 
vzájemné dohodě obracet na odborného 
poradce SVOL Ing. Dohnanského. 

 Podrobnosti na www.svol.cz – sekce 
Poradna pro majitele lesa, Informace 
členům.

Poradenství 
pro členy SVOL 
v oblasti náhrad 
a újem

zvláště chráněného území, konkrétně ve 
zúžení jeho územní rozlohy podle § 41 
ZOPK. Druhá podoba je představována 
úplným zrušením zvláště chráněného 
území podle § 45 odst. 1 téhož zákona. 
Podle druhého z označených ustanove-
ní platí, že orgán, který vyhlásil území 
za zvláště chráněné, je oprávněn zrušit 
ochranu stejným způsobem, jakým bylo 
provedeno její vyhlášení. Může tak ovšem 
učinit pouze z důvodů, pro něž lze udělit 
výjimku z bližších podmínek ochrany (tj. 
pokud jiný veřejný zájem převažuje nad 
zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu 
ochrany přírody anebo tehdy, pokud zruše-
ní významně neovlivní zachování stavu 
předmětu ochrany zvláště chráněného 
území), anebo pokud důvody pro zvláštní 
ochranu zanikly. Vlastník lesa může orgá-
nu ochrany přírody navrhnout obě podoby 
vyjmutí, jeho návrh však bude mít z právní-
ho hlediska vždy povahu pouhého podně-
tu. Vlastníkem podaný návrh (žádost) tedy 
nemusí (a zpravidla taky nebude) mít za 
následek spuštění příslušných rozhodo-
vacích procesů vedoucích k vyjmutí poža-
dovaných pozemků ze zvláště chráněné-
ho území. Doručením návrhu totiž není 
zahajováno žádné řízení; proces vedoucí 
ke změně i ke zrušení zvláště chráněné-
ho území je zahajován zásadně ex officio, 
tedy z podnětu příslušného orgánu ochra-
ny přírody. Aby se zvýšila šance, že návrh 
(podnět) vyvolá žádoucí účinky, měl by 
být vybaven argumenty osvědčujícími, že 
zákonné důvody pro změnu (§ 41) nebo 
zrušení (§ 45 odst. 1 ZOPK) zvláště chrá-
něného území byly naplněny.

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.
advokát

Poslanecká sněmovna by měla 
po prázdninách na své poslední 
schůzi projednat Senátem vráce-
ný návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunika-
cích a o změně některých záko-
nů (zákon o silničním provozu). 
SVOL je výsledkem dosavadního 
projednání novely hluboce zkla-
mán.
 Nová povinnost se totiž mj. vztahuje 
také na účelové komunikace, které slou-
ží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby jejich vlastníků nebo ke spojení 
těchto nemovitostí s ostatními pozemní-
mi komunikacemi nebo k obhospodařo-

vání zemědělských a lesních pozemků, 
jejichž výstavbu, opravy a údržbu financují 
převážně ze svých prostředků jejich majite-
lé.
 Na většině těchto komunikací ovšem 
nelze s ohledem na jejich konstrukční 
parametry (šíře 3-3,5 metru) požadovaný 
minimální odstup dodržet. Navrhovaná 
povinnost významně ztíží možnost hospo-
daření na pozemcích zemědělského půdní-
ho fondu a pozemcích určených k plnění 
funkcí lesa v důsledku zpomalení dopravy 
na nich.
 Rychlost pohybu motorových vozidel 
používaných k hospodaření na pozemcích 
obsluhovaných účelovými komunikacemi 
se totiž nutně bude muset rovnat rychlosti 
jízdy nejpomalejšího z cyklistů zpravidla po 
celé délce účelové komunikace, protože 
zde nejsou místa k předjetí cyklisty v po-
žadované odstupové vzdálenosti. Na tyto 
případy však zákonodárce v navrhované 
právní úpravě vůbec nepamatuje, přitom 
lesní cesty mají ze zákona primárně slou-
žit právě k obhospodařování lesa.
 Již současná právní úprava umožňuje 
bezohledné jednání jakéhokoliv účastníka 
silničního provozu řešit, a proto rozhodně 
SVOL nesouhlasí s tím, aby novela záko-
na stanovovala povinnost, kterou na řadě 
míst nelze vůbec dodržet a která ve svém 
důsledku může vést k osazování lesních 
cest dopravní značkou B8 Zákaz vjezdu 
cyklistů.
 Návrh novely byl předložen do Poslanec-
ké sněmovny panem poslancem Petrem 
Dolínkem již v lednu 2019. Velkou diskusi 
zákonodárců, ale i široké veřejnosti vyvo-
lal zejména pozměňovací návrh podaný 
předkladatelem novely v rámci opakova-

ného druhého čtení, kterým se do zákona 
o silničním provozu doplňuje zákaz pro řidi-
če motorového vozidla předjíždět cyklistu, 
pokud nedodrží nově stanovený bezpečný 
boční odstup nejméně 1,5 metru, v místě 
s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšují-
cí 30 km/h nejméně 1 metr. Tento pozmě-
ňovací návrh nicméně Poslanecká sněmov-
na ve třetím opakovaném čtení, které 
probíhalo v březnu a dubnu 2021, přijala.
 Uvedenou povinnost navrhly z nove-
ly zákona zcela vypustit Ústavně právní 
výbor Senátu i garanční Výbor pro hospo-
dářství, zemědělství a dopravu na svých 
zasedáních. Plénum Senátu 10. června 
2021 po rozpravě nakonec odsouhlasilo 
pozměňovací návrh, který změkčuje sank-
ce a posunuje účinnost zákona. Povinnost 
dodržet bezpečný boční odstup při před-
jíždění cyklisty dle stanovené hranice 1,5 
(ev. 1) metru ale zůstala zachována.

 SVOL proto apeluje na poslankyně 
a poslance, aby při závěrečném hlasová-
ní zvážili, zda skutečně potřebujeme další 
zbytečný a nedokonalý právní předpis. 

Poslanci mají 
v rukách „osud“ 
dopravy na lesních 
cestách. 
Vlastníci apelují 
na logiku
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LOS AKTUÁLNĚ
Škůdci a choroby snižující úrodu žaludů
Žíry listožravého hmyzu a jejich vliv na 
plodnost dubů 
 Množství a kvalitu žaludů mohou 
významně ovlivnit také žíry listožravé-
ho hmyzu. Pokud v dubových porostech 
dojde v jarním období k silným žírům nebo 
dokonce k holožírům, je obvykle zcela 
zamezena nebo silně narušena jejich plodi-
vost. A to hned dvojím způsobem, jednak 
prostřednictvím přímého žíru larev hmyzu 
na generativních orgánech (některé druhy 
motýlů je dokonce přednostně vyhledávají, 
vzhledem k jejich vyšší nutriční hodnotě), 
což má za následek jejich poškození až 
zničení, a dále také nepřímo fyziologickým 
oslabením stromů defoliací, s odvozeným 
negativním vlivem na proces tvorby a zrání 
semen.
 Uvádí se, že např. holožíry obalečů 
(hl. obaleče dubového – Tortrix viridana) 
mohou zcela vyloučit tvorbu a zrání žalu-
dů. Proto se v minulosti zdůrazňovalo, že 
v dubových porostech určených pro sběr 
osiva je oprávněné použití pozemních 

či leteckých zásahů insekticidy, s cílem 
zabránit zde vzniku žírů listožravého hmyzu 
(pokud kontrolní metody takové nebezpečí 
signalizovaly). V současnosti jsou možnos-
ti letecké aplikace v lesních porostech 
velmi omezené a v případě žádosti o zá-
sah z těchto „semenářských“ důvodů 
zatím ani neexistuje precedentní rozhod-
nutí ze strany orgánů rostlinolékařské 
správy (ÚKZÚZ) a dalších úřadů, které se 
k povolení vyjadřují. Přestože v zeměděl-
ství letecké zásahy stále probíhají, v les-
ních porostech jsme zatím zaznamenali 
pouze samé neúspěšné pokusy o tento 
druh zásahu. Důvodem nebyly ani gradace 
chrousta obecného (Melolontha melolon-
tha), které na některých lokalitách dlouho-
době znemožňují úspěšné zalesnění a za-
jištění lesních kultur.
 Pozemní obranné zásahy však prin-
cipiálně možné jsou, za dodržení všech 
předepsaných podmínek a ve vazbě na 
charakter zásahového území (především 
v případě možného dotčení zájmů ochrany 
přírody).
Drobní hlodavci a konzumace semen 
lesních dřevin
 Jedním z nejkvalitnějších a nejvyhledá-
vanějších potravních zdrojů hlodavců jsou 
semena dřevin. V našich lesích jsou nejvy-
hledávanějšími semena rodů dub (Quer-
cus sp.), buk (Fagus sp.), lípa (Tilia sp.), 
habr (Carpinus sp.) a javor (Acer sp.). 
 U dubu letního hlodavci poškozují 
a konzumují hlavně síje, u dubu zimního 
a buku lesního jsou pak semena konzu-
mována převážně po přirozené obnově. 
Nejvýznamnějším konzumentem semen 
obou druhů je myšice lesní (Apodemus 
flavicollis). V některých případech (hlav-
ně při neúrodě) ji doplňují ještě norník 
rudý (Myodes glareolus) a myšice křovin-

ná (Apodemus sylvaticus). Při vysokých 
početních stavech mohou významně ovliv-
nit obnovu lesa jak při síji, tak i obnově 
přirozené. Na druhou stranu se mohou 
např. bukvice díky myšicím šířit, když plně 
nevyužijí nashromážděné zásoby na zimu. 
Díky laboratorním experimentům bylo zjiš-
těno, že norník rudý spotřeboval průměrně 
2,8 g bukvic a průměrně 6 g žaludů (Quer-
cus petraea) za den. To představuje asi 
12 ks bukvic a 2 ks žaludů. Myšice lesní 
zkonzumovala o trochu více. Průměrně 
4,25 g bukvic (19 ks) a 7,2 g žaludů (2 ks). 
V literatuře se uvádí i 23 bukvic za den. Při 
vysoké abundanci myšice lesní a norníka 
rudého mohou být ztráty semen lesních 
dřevin velmi vysoké. V případě nízké úrody 
může dojít i ke 100 % ztrátám bukvic či 
žaludů. V případě dostatečné úrody by 
však měly být ztráty únosné.
Choroby a napadení žaludů a bukvic
 Níže uvedené údaje pocházejí z rozbo-
rů semenného materiálu ze sběrů realizo-
vaných na podzim roku 2020. Rozbory byly 
provedeny ve Výzkumné stanici Kunovice 
VÚLHM v. v. i. Vyšetřeny byly žaludy a buk-
vice z celkem 87 lokalit - 42 dubů letních 
(Quercus robur, DB), 39 dubů zimních 
(Quercus petraea, DBZ), 1 dub cer (Quer-
cus cerris, DBC), 4 buky lesní (Fagus sylva-
tica, BK).
 Hlízenka žaludová (Ciboria batschiana) 
byla zjištěna pouze v 10 rozborech (5 DB, 
5 DBZ). V každém však bylo napadeno 
pouze 1-6 % žaludů. Cytospora spp. byla 
zjištěna v 18 rozborech (5 DB, 12 DBZ) 
na 1-7 % žaludů. Ve dvou rozborech pak 
bylo nalezeno Fusarium spp. (1 DB, 1 BK) 
na 1 % žaludů/bukvic. A pouze v jenom se 
vyskytnul Phomopsis (1 DBZ) na 1 žalu-
du. Výskyt saprofytických hub byl běžný, 
hlavně Penicillium, poté Mucor a Tricho-
thecium. V jedenácti případech byly žalu-
dy napadeny hmyzem (především rodem 
Curculio), ve všech vzorcích však napade-
ní nepřesáhlo 15 %. 
 Hlízenka žaludová se nejvíce vyskyto-
vala v PLO 33 (Předhoří Českomoravské 
vrchoviny), u ostatních taxonů nebyl vztah 
k PLO patrný.
Hlízenka žaludová (Ciboria batschiana 
[Zopf] N.F. Buchw.)
 Hlízenka žaludová je vřeckovýtrusná 
houba způsobující tzv. mumifikaci plodů 
dubů (Quercus spp.) a kaštanovníku 
(Castanea sativa), při níž se dělohy mění 
na černá pseudosklerocia a semena zcela 
ztrácejí životnost a klíčivost.
 K příznakům napadení žaludů hlízen-
kou patří nejprve četné drobné žlutavé, 
oranžovo-žluté až skořicové skvrny s tma-
vohnědým, ostře ohraničeným okrajem. 
Později skvrny postupně splývají a dělohy 
se stávají olivově hnědými a pórovitými. 
Mycelium dále prorůstá dělohami. Nako-
nec se dělohy přeměňují (mumifikují) 
v černou pórovitou hmotu – pseudoskle-
rocium, které je tvořeno hustě proplete-
nými houbovými vlákny a zbytky pletiva 
děloh. Oplodí mumifikovaných žaludů 
praská a ve vzniklé podélné štěrbině je 
možné vidět tmavohnědé až černé mumi-
fikované dělohy, někdy pokryté olivově 
tmavým práškem. Ve vlhkém prostředí 
při teplotě nad -1 °C se na povrchu infiko-
vaných žaludů vyvíjí během několika dnů 
popelavě šedé až temně olivové vzdušné 
mycelium, které se rychle šíří na zdra-
vé žaludy a může způsobit úplné zničení 
skladovaných plodů. Barva a růst mycelia 
se liší podle inkubační teploty. Rostoucí 
mycelium hlízenky je velmi často dopro-
vázeno výskytem bakterií. V době dozrá-
vání a opadu nových žaludů v podmínkách 
vysoké vzdušné vlhkosti vyrůstají z pseu-
dosklerocií miskovité plodnice – apothe-
cia, které se mohou na stejných žaludech 
objevovat každý podzim po dobu téměř 
deseti let. Hnědé plodnice jsou 1–20 mm 
široké s 3–30 mm dlouhou téměř černou 
stopkou. Z vřecek se uvolňují askospory, 
které infikují další žaludy. 
 Na plodnost hlízenky žaludové mají vliv 
klimatické podmínky – např. sucho může 
způsobit téměř úplnou absenci tvorby 
plodnic. Vstupní bránou nákazy může být 
mechanicky poškozené oplodí nebo jizva 

po opadu stopky (hilum). K infekci žaludů 
většinou dochází až po opadu, ale někdy 
mohou být infikovány i žaludy na stro-
mech. Předpokládá se, že vývoj hlízenky 
se zpomaluje, když žaludy vykazují určitou 
fyziologickou aktivitu. K sekundární náka-
ze žaludů dochází během skladování, kdy 
se infekce šíří vzdušným myceliem vyvíjejí-
cím se na napadených žaludech.
 Hlízenka žaludová je v Česku široce 
rozšířena a každoročně dochází podle 
průběhu počasí v době dozrání žaludů 
(září až začátek listopadu) k různě silné 
nákaze. Hlízenka je považována za jedno-
ho z nejnebezpečnějších nekrotrofních 
parazitů žaludů, neboť napadá i naprosto 
zdravé žaludy. Ve školce může hlízenka 
zničit velkou část podzimních síjí, pokud 
nejsou předem žaludy ošetřeny termotera-
pií. Žaludy mohou být úspěšně skladovány 
pouze při vysokém obsahu vody a teplo-
tách kolem nuly, což plně vyhovuje rychlé-
mu vývoji a šíření hlízenky.
 Komplexní ochrana proti hlízence 
žaludové je nejúčinnější. Před sběrem 
žaludů je důležité vyčistit půdu v poros-

Obr. 1: Plodnice hlízenky žaludové 
(Ciboria batschiana) na dubovém 
žaludu. Zdroj: archív LOS

Obr. 2: Dubové holožírové plochy bekyně velkohlavé (Lymantria dispar), Židlochovicko 
červen 2019. Zdroj: archív LOS

Obr. 3: Myšice lesní (Apodemus flavicollis). Zdroj: Josef Suchomel

tu a odstranit žaludy z předešlé úrody, 
které mohou být zdrojem nákazy. Použití 
sítí, plachet či plastikových fólií omezuje 
možnost nákazy při přímém kontaktu s pů-
dou. Po sběru je žádoucí žaludy přečistit 
plavením – odstraní se tak nečistoty i ža-
ludy prázdné, napadené hmyzem a mumi-
fikované, neboť jsou velmi lehké. Do vody 
lze přidat fungicid. Moření žaludů fungicidy 
zabraňuje vývoji vzdušného mycelia a na-
padení zdravých žaludů, ale nezabrání 
zničení již infikovaných žaludů. Termotera-
pie (působení teploty letální pro patogen, 
aniž by byla ovlivněna klíčivost a vitalita 
semen) dokáže vyléčit žaludy již infikova-
né hlízenkou. V praxi se používá máčení 
semen v teplé vodě nebo jejich vystavení 
účinku horké páry. Po termoterapii se na 
žaludech objevují saprofytické houby odol-
né vůči vysokým teplotám, jejichž parazi-
tická aktivita je minimální nebo nulová, 

přesto je vhodné po termoterapii žaludy 
ošetřit fungicidy. V kombinaci s termotera-
pií je možné použít biopreparáty.
Ostatní identifikované houby
 Rod Cytospora zahrnuje vřeckovýtrus-
né houby způsobující závažné nekrózy 
dřevin nebo trachoemykózní odumírání. 
Rod Fusarium jsou vřeckovýtrusné houby 
vytvářející bílé nebo světle hnědé myce-
lium. Někteří zástupci rodu Fusarium 
způsobují padání semenáčků a kořenové 
hniloby, trachomykózní odumírání nebo 
mortalitu semen, jiní se živí saprofytic-
ky. Rod Phomopsis jsou vřeckovýtrusní 
saproparazité, někteří zástupci způsobují 
tracheomykózní odumírání dřevin a mohou 
být přenášeni žaludy do školek i do poros-
tů. Vřeckovýtrusné houby rodů Penicillium 
a Trichothecium jsou všeobecně rozšíře-
né, běžně se objevují i na povrchu klíčících 
semen včetně žaludů a bukvic a ochotně 
tvoří mycelium (Penicilium zelené, Tricho-
thecium růžové) především v podmínkách 
vysoké vzdušné vlhkosti. Jedná se o sap-
rofytické houby, takže žaludům ani bukvi-
cím neškodí. Spájivé houby rodu Mucor 

jsou všobecně rozšíření saprofyté vytvářející 
husté, většinou šedě zbarvené mycelium.
Abiotické poškození
 Poškození mrazem se projevuje černá-
ním žaludů, při němž na žaludech neroste 
žádné mycelium, ale žaludy s poškozenými 
buněčnými stěnami se působením rychle 
se vyvíjejících bakterií mění v černou 
mazlavou hmotu. Žaludy silně poškozené 
suchem jsou velmi tvrdé a mají většinou 
světle až tmavě hnědou barvu a neobjevu-
je se na nich žádné mycelium.
 Příspěvek byl zpracován v rámci 
činnosti LOS.

Ing. Marie Zahradníková, LOS VÚLHM

Ing. František Lorenc, Ph.D., LOS VÚLHM

Doc. Ing. Josef Suchomel. Ph.D., Ústav 
zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelař-

ství, Mendelova univerzita v Brně
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 Již druhým rokem neplánovaně 
upravujeme naše propagační a osvě-
tové aktivity. Snažíme se hledat nové 
„bezkontaktní“ formy osvěty, které 
nám nahradí řadu osvědčených akcí, 
kterých jsme se pravidelně účastnili, 
oborovými veletrhy počínaje a májo-
vými či medovými slavnostmi konče. 
V tomto období jsme se více soustře-
dili na rozvoj spolupráce s naším 
dlouholetým partnerem – společností 
Bauhaus a dále na rozvoj aktivit s Klu-
bem českých turistů a Asociací spole-
čenské odpovědnosti.

• Klub českých turistů oslavil 133 
let od založení, PEFC byl hlavním part-
nerem akce 
 Klub českých turistů (KČT) vzni-
kl 11. 6. 1888 díky skupině vlastenců 
okolo Vojty Náprstka a o rok později jeho 
členové vyznačili první turistickou trasu 
ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. 
Od té doby se těší organizovaná i indivi-
duální turistika v českých zemích velké-
mu zájmu veřejnosti. KČT každoročně 
uspořádá přes 3 000 akcí pro veřejnost 
s účastí kolem 400 tisíc turistů, značí 
a udržuje 43 590 kilometrů pěších tras, 

Ukázky osvětových aktivit PEFC – 
probíhající i připravované…

39 106 kilometrů cyklotras, a to vše díky 
úsilí dvou tisíc dobrovolných značkařů.
 PEFC zahájil v loňském roce spolu-
práci s KČT a připojil se tak k Lesům ČR, 
které tuto organizaci dlouhodobě podpo-
rují. 
 Oslava naší nejstarší spolkové orga-
nizace proběhla v pátek 11. června 
2021 v Praze na náměstí Republiky. 
Byla zahájena tiskovou konferencí a ná-
sledoval bohatý doprovodný program po 
celý den, zaměřený na ochranu přírody 
a lesů. Předseda KČT Vratislav Chvátal 
ve svém vystoupení ocenil mj. i spo-
lupráci s organizací PEFC a představil 
připravované společné projekty. Zdůraz-
nil, že hlavní partner akce, certifikační 
orgán PEFC, chce touto akcí upozornit 
veřejnost nejen na nutnost ohleduplné 
turistiky v naší přírodě, ale především 
na trvale udržitelné hospodaření v na-
šich lesích. „Rekreační funkci lesů pova-
žujeme i my lesníci za velmi důležitou 
a potřebnou. Vážíme si činnosti KČT 
a naše organizace PEFC, která dohlíží na 
správné hospodaření v lesích, je připra-
vena se zapojit do společných projektů. 
Rádi bychom podpořili nejen samotnou 
návštěvnost v lesích, ale i  informo-

PŘIPOMÍNÁ ME ! ! !
 Koncem září letošního roku končí platnost certifikátu TUH v lesích 
regionu Česká republika, který byl udělen Sdružení vlastníků a správců 
lesních majetků ČR (SVSLM). Tímto datem, tedy 30. září 2021, končí 
zároveň i tříletá platnost současných osvědčení o TUH v lesích vyda-
ných SVSLM účastníkům certifikace v ČR. 
 Stávající držitelé osvědčení o TUH byli ze strany SVSLM vyzvá-
ni k aktualizaci údajů v nové žádosti o účast v regionální certifikaci 
lesů, jejímž zasláním deklarují zájem v certifikaci lesů systémem PEFC 
pokračovat. Příjem žádostí v rámci recertifikace probíhá od začátku 
června do konce srpna 2021. 
 Vlastníci a správci lesů, kteří o vstupu do certifikace PEFC uvažu-
jí, mají jedinečnou příležitost se do certifikace zapojit, neboť v tomto 

vanost veřejnosti o lesním prostředí 
i práci našich lesníků“, navázala Andrea 
Pondělíčková z organizace PEFC, která 
byla hlavním partnerem této oslavy. 
 Součástí naší spolupráce je i inzerce 
poukazující na téma lesnictví a podporu 
trvale udržitelného hospodaření v lesích. 
Máme radost, že se další dva časopisy 
– Turista a Lidé a země tisknou na PEFC 
certifikovaném papíru. Věříme, že čtená-
ři a odběratelé těchto měsíčníků ocení, 
že se vydavatel k tomuto kroku rozho-
dl. Povědomí o certifikaci PEFC jsme 
podpořili i novými vizuály, kterými chce-
me povzbudit zájem čtenářů a prostřed-
nictvím QR kódů je nasměrovat i na náš 
web. 
• Společný projekt BAUHAUS a PEFC 
úspěšně pokračuje
 V předchozím Zpravodaji jsme vás 
informovali o projektu BAUHAUS –
100 000 stromků do českých lesů, do 
kterého byl PEFC zapojen v roli odborné-
ho garanta. Výsadba úspěšně proběh-
la v rámci jarního zalesňování u všech 
pěti zapojených lesních majetků – Lesy 
města Brna, Lesy hl. města Prahy, Sprá-
va veřejného statku města Plzně, Lesy 
a rybníky města Českých Budějovic 
a město Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
Původně plánované zalesňování s při-
spěním veřejnosti muselo být z důvodů 
aktuální pandemické situace zrušeno. 
V průběhu jara však probíhala ve všech 
prodejních centrech BAUHAUS kampaň 
na podporu obnovy českých lesů a zákaz-

níci měli možnost nákupu certifikátů na 
výsadbu 1 nebo 4 sazenic lesnich dřevin 
v hodnotě 25 a 100 Kč. Tato kampaň 
se setkala s velkým ohlasem a celkem 
se vybraly finanční prostředky na výsad-
bu dalších 56 658 sazenic. V současné 
době organizačně připravujeme postup 
pro podzimní sázení za účasti veřejnosti 
a věříme, že tento úspěšný projekt bude 
pokračovat i v příštím roce. Děkujeme za 
součinnost i kolegům ze zapojených orga-
nizací městských majetků.  
• Součástí e-shopu Nakup na Dobro je 
i projekt na podporu českých lesů
 PEFC Česká republika je jedním z čle-
nů Asociace společenské odpovědnosti, 
a proto když vznikaly přípravy jejich  nové-
ho e-shopu Nakup na Dobro, věděli jsme, 
že do toho půjdeme společně. 
 Celý princip spolupráce je založený na 
tom, že zákazník, který ušetří za dopravu, 
bude moci „dobro“ vrátit tím, že pomů-
že a podpoří svým příspěvkem obnovit 
české lesy po kůrovcové kalamitě, a to 
ve vybrané lokalitě na Vysočině.
 Jak to celé tedy funguje? Do svého 
nákupního košíku bude mít zákazník 
možnost přihodit sazenici stromů v hod-
notě 25 Kč, 50 Kč nebo 100 Kč, a tím tak 
pomůže s výsadbou v okolí Havlíčkova 
Brodu. PEFC nabídl odbornou součin-
nost s rámci následné samotné výsadby. 
Navštivte webový portál Nakup na dobro 
a přesvědčte se sami. 

Ing. Andrea Pondělíčková, PEFC ČR

období se přidají k většině doposud certifikovaných subjektů a budou 
moci využít plné tříleté období platnosti osvědčení. Jinak je samozřej-
mě možné se do certifikace PEFC zapojit kdykoliv v průběhu oné 3leté 
platnosti regionálního certifikátu. 
 Certifikace PEFC je otevřena všem vlastníkům lesů bez ohledu na 
velikost lesního majetku a typ vlastnictví. Důležitá je úroveň hospoda-
ření a závazek hospodařit podle kritérií trvale udržitelného hospodaře-
ní. Kritéria TUH jsou popsána v technickém dokumentu CFCS 1003:
2016, který naleznete na stránkách www.pefc.cz. Na tomto webu i we-
bu SVSLM (www.zadatel.pefc.cz) je k dispozici žádost o účast v regio-
nální certifikaci lesů společně s dotazníkem TUH.

Výsadba stromků v rámci společného projektu BAUHAUS a PEFC v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Archív PEFC
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VE ZKRATCE

 SVOL pokračuje v obsahovém marketin-
gu prostřednictvím všech svých komunikač-
ních kanálů. Ty si získávají stále větší pozor-
nost členů a odborné i široké veřejnosti. 
K zavedeným sociálním sítím přibyl nedáv-
no profil SVOL na platformě LinkedIN.
 „Tím jsme prozatím portfolio našich 
sociálních sítí zkompletovali a budeme se 
dál věnovat jejich rozvoji, nyní nově i ve 
spolupráci s profesionální public relations 
agenturou, kterou jsme přizvali ke spolu-
práci zejména s ohledem na důležité před-
volební období do Poslanecké sněmovny,“ 
upřesňuje za tým komunikace tajemnice 
SVOL Ing. Marie Růžková. 
 SVOL komunikuje na dvou webových 
stránkách: www.svol.cz a www.kouzlole-
sa.cz, ke kterým patří účty na Facebooku 
a v případě projektu určeného širší veřej-
nosti Kouzlo lesa také Instagram. Stále 
přibývají videa na YouTube kanálu SVOL, 
pro který vznikají v letošním roce hned 
dva seriály. „Tak se z lesa ozývá“ je letos 
věnován jednotlivým mimoprodukčním 
funkcím lesa a tým s kamerou navštěvu-
je soukromé, obecní i církevní majetky. 
Seriál „Lesník je odborník“ je určen spíše 
odborné veřejnosti a tým vedený odborným 
poradcem SVOL Ing. Tomášem Dohnan-
ským monitoruje jednotlivé demonstrační 
objekty na nestátních lesních majetcích. 
Videoobsah SVOL si získal pozornost již 
v loňském roce, kdy videa shlédly desítky 
tisíc uživatelů. „Jsme velmi rádi za každé 
sdílení našeho obsahu, ať už se jedná 
o Facebook nebo YouTube či LinkedIN, 
protože to nesmírně pomáhá šíření pově-
domí o značce SVOL a cílech a prioritách, 
které se snažíme ve prospěch nestátních 
vlastníků lesa prosadit,“ uvádí manažerka 
komunikace Jana Divišová. 

Komunikační 
kanály SVOL 
získávají stále 
větší pozornost

• Národní plán obnovy (NPO) s celkovou 
výší investic ve výši téměř 200 mld. korun 
(včetně národního spolufinancování) byl 
předložen k projednání vládě ČR. Připo-
mínky SVOL k navýšení alokace na lesy 
z navrhovaných 8,54 mld. korun na mini-
málně 12 mld. korun, nebyly akceptovány. 
Vládou schválený plán obnovy byl oficiál-
ně zaslán Evropské komisi ke schválení 
1. června. Evropská komise vydala k NPO 
kladné hodnocení 19. července. Podmín-
kou je, že Česko musí splnit potřebné 
reformy a milníky, které si v plánu stano-
vilo a musí také důsledně předcházet 
možným střetům zájmů veřejných činite-
lů. Schválení plánu Radou EU se očekává 
na začátku září. V návaznosti na schvá-
lení národního plánu poskytne Evropská 
komise členským státům předfinanco-
vání ve výši 13 % již v roce 2021. Pení-
ze z unijního fondu obnovy budou muset 
být zazávazkovány do konce roku 2023, 
proplacené musí být do roku 2026. Příkla-
dy oblastí využitelných pro vlastníky lesů, 
případně zemědělské půdy (gesce MZe): 
budování lesů odolných proti klimatické 
změně – alokace 8,54 mld. Kč, zadržo-
vání vody v lese a prevence vodní eroze 
půdy – 300 mil. Kč, zemědělské závlahy 
– 780 mil. Kč.

• 13. července se uskutečnilo formou 
on-line pravidelné jednání republikové-
ho výboru SVOL. Jedním z hlavních témat 
jednání byla příprava Evropské lesnické 
strategie a zkušenosti ze zahraničí ohled-
ně energetického využití lesní biomasy 
a možností v České republice. Republi-
kový výbor přijal závěr, že zelená ener-
gie z lesní biomasy z výchovných zásahů 
a odpadu je cesta pro budoucnost, která 
pomůže Česku splnit cíle pařížské klima-
tické dohody, k nimž se stejně jako ostat-
ní členské státy EU připojilo. Dalšími body 
programu byl neuspokojivý vývoj jednání 
s Ministerstvem financí ohledně kůrovco-
vých kompenzací za rok 2020, usnesení 
Senátu, aby dotčená ministerstva vyčle-

nila na tento účel minimálně 7 miliard 
korun,  a výsledky kulatého stolu svolané-
ho k této problematice předsedou Senátu 
Milošem Vystrčilem po jednání s vedením 
SVOL. Republikový výbor se věnoval také 
dosavadnímu průběhu diskusí ohledně 
přípravy nového finančního příspěvku 
„Adaptace lesních porostů na změnu 
klimatu“ a dalším podporám. Avizovaná 
novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., 
na jejíž přípravě se SVOL podílel, byla 
dle informací ministerstva ještě uprave-
na. SVOL obdrží návrh předtím, než bude 
předložen do meziresortního připomínko-
vého řízení, což by mělo proběhnout v řá-
du několika týdnů. Společně s nařízením 
vlády bude probíhat i novelizace vyhlášky 
139/2004 Sb., o přenosu semen a sa-
zenic lesních dřevin. Republikový výbor 
konstatoval znepokojení nad oddalová-
ním společného jednání k řešení aronda-
cí lesních majetků ze strany Ministerstva 
zemědělství a oddalováním finální verze 
návrhu novely náhradové vyhlášky 335/
2006 Sb.

• Společná zemědělská politika na 
období 2021–2027 – republikový výbor 
vyjádřil nesouhlasné stanovisko s před-
loženým vypořádáním připomínek SVOL 
k financování SZP 2021–2027. SVOL 
trvá na tom, aby pro obnovu infrastruktu-
ry poškozené při kůrovcové kalamitě, na 
zajištění konkurenceschopnosti lesního 
hospodářství a splnění požadavků Zelené 
dohody pro Evropu bylo zajištěno spolu-
financování vlastníků lesa v rámci PRV 
pro nadcházející období v odpovídajícím 
rozsahu. Podle SVOL je vzhledem k ploš-
nému podílu lesní a zemědělské půdy 
v ČR (39:61) v rámci nyní aktuálního návr-
hu SZP do lesního hospodářství určena 
neadekvátní část finančních prostředků 
ze současného disponibilního rozpoč-
tu z EZFRV do PRV - pouze 28,6 milionů 
EUR, což představuje cca 2,2 % z cel-
kového objemu plánovaných finančních 
prostředků. V návrhu rozdělení finančních 
prostředků SVOL zcela postrádá vazbu 
na Aplikační dokument vládou schválené 
Koncepce Státní lesnické politiky. V tom-
to materiálu je výslovně uvedeno jako 
žádoucí usilovat o zvýšení procentuálního 
podílu finančních prostředků ve prospěch 

lesnictví oproti minulým programovým 
obdobím. V některých regionech Evropské 
unie se podíl lesnických opatření v roz-
počtu PRV v roce 2017 pohyboval od 5 % 
do 30 %. V ČR činil podíl lesnických opat-
ření cca 3 %.  S ohledem na drtivé dopa-
dy kůrovcové kalamity považuje SVOL za 
odpovídající podíl 10 % z celkového obje-
mu plánovaných finančních prostředků, 
což při celkovém snížení alokace na SZP 
o 30 % představuje cca 129 milionů EUR 
na lesnická opatření. Za priority intervencí 
pro oblast lesního hospodářství považu-
je SVOL investice do lesnické infrastruk-
tury a technologické investice v lesnic-
tví. Požaduje, aby byly i nadále součástí 
rozpočtu a strategického plánu PRV pro 
následující období s odpovídajícím finanč-
ním zajištěním vedle leso-envi opatření, 
neproduktivních investic a vodohospo-
dářských opatření v lesích. Jednání ještě 
nejsou uzavřena, ale příliš času již nezbý-
vá. V průběhu července by mělo proběh-
nout meziresortní připomínkové řízení 
a SEA hodnocení, poté půjde materiál 
do vlády. Nejpozději v průběhu září musí 
Evropská komise obdržet od MZe komplet-
ní Strategický plán SZP včetně finančních 
souvislostí. Vlastní oficiální projednávání 
s Evropskou komisí pak bude probíhat až 
po 1. lednu 2022. 

• Monitorovací výbor Programu rozvoje 
venkova 16. června schválil preferenční 
opatření kritéria pro projektová opatření 
PRV, u kterých bude otevřen počátkem 
října příjem žádostí ve 13. kole – opatře-
ní 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informač-
ní akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura. 
U operace 4.3.2 bylo schváleno sloučení 
záměrů (výstavba a rekonstrukce lesních 
cest), alokace 460 mil. Kč a základní 
podmínky. Tomu předcházela jednání mezi 
MZe a SVOL, požadavkům a argumentům 
SVOL bohužel nebylo plně vyhověno. 
V 13. kole bude vyhlášen příjem žádostí 
také na opatření 8.4.1 Obnova lesních 
porostů po kalamitách, kde bylo schvále-
no navýšení finančního limitu pro jednoho 
žadatele z 200 na 400 milionů korun, což 
je připraven státní podnik Lesy ČR využít. 

Ing. Marie Růžková
tajemnice SVOL

PŘIPRAVUJEME
10. srpna 2021 

Přípravná členská schůze Komory obecních lesů, Humpolec

3. září 2021 
Tradiční střelecké přebory SVOL – pro členy SVOL a jejich zaměstnance, Písek, střelnice Provazce

7. září 2021 
XXI. konference SVOL, konferenční sál hotelu Atom v Třebíči

11. září 2021 
Den Českého lesa

 – tradiční akce pro veřejnost pořádaná ve spolupráci s dalšími partnery a organizátory, obora Horšov a areál Školního hospodářství SOŠ 
a SOU Horšovský Týn v Horšově nedaleko Horšovského Týna

Podrobnosti na www.svol.cz/Kalendář akcí
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Zájemci o členství ve SVOL jsou vítáni. Pro další informace se obraťte na naši kancelář v Pelhřimově, nebo navštivte webové stránky www.svol.cz. Sledovat nás 
můžete na Facebooku, YouTube a na Instagramu. Více o lesích také na našem webu www.kouzlolesa.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. 

Z REGIONU

Z regionálního semináře k používání přípravků na ochranu lesa. Archív SVOL

Středočeský region: Řádné hospodaření 
v lesích často ztěžuje veřejnost
 Mezi regiony v ČR snad nelze najít 
žádný další, kde by síť rekreačních objek-
tů natolik komplikovala práci lesníků. 
Středočeský region SVOL navíc trápí 
také kůrovcová kalamita, která zde sice 
zpomaluje, ale ještě nekončí, a další 
problémy …
 Středočeský region SVOL kopíruje 
v podstatě hranice Středočeského kraje, 
který se rozlohou řadí mezi největší kraje 
České republiky. V současné době je 
členem regionu 90 vlastníků lesů, kteří 
vlastní více jak 65 tis. ha. Jsou mezi nimi 
zejména obecní a městské majetky, včetně 
Lesů hlavního města Prahy, dále soukromé 
majetky o rozloze od několika hektarů až 
po tisíce hektarů. 
 Z církevních majetků jsou zde členy 
SVOL např. Lesy Arcibiskupství pražské-
ho, které svojí rozlohou zasahují i do jiných 
krajů ČR.  Mimořádným členem v regionu 
je Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, se kterým SVOL již mnoho let 
spolupracuje. V rámci kraje je nejvíce lesů 
v držení státu – 47 %, následují soukromé 
majetky – 29 %, ty jsou charakteristické 
poměrně značným počtem drobných vlast-
níků, následují městské a obecní majetky, 
církevní majetky. Jsou zde i lesy ve správě 
VLS, Kanceláře prezidenta republiky a Čes-
ké zemědělské univerzity.  
 Celková rozloha lesů ve Středočes-
kém kraji je 301 084 ha, což vztaženo 
na rozlohu kraje činí průměrnou lesnatost 
na 27,5 %. Středočeský kraj tak patří ke 
krajům s nejnižší průměrnou lesnatostí. 
Vzhledem k rozloze kraje jsou však mezi 
jeho jednotlivými částmi značné rozdíly. 
Okres Příbram má 47 % výměry pokryto 
lesem, naopak okresy Nymburk a Kolín 
pouze 18 %. 
 Zastoupení dřevin je následující: smrk 
35 %, borovice 26 %, dále modřín, jedle, 
douglaska – dohromady 6 %, z listnatých 
převažují oba druhy dubů – letní a zim-
ní, dále BK a HB. Tato dřevinná sklad-
ba rovněž charakterizuje jednotlivé části 
kraje. Dřevina SM jednoznačně převládá 
v části navazující na kraj Vysočina, také 
je značně dominantní v celé oblasti Brd. 
Borové porosty se nacházejí zejména v Po-
labí a v údolích řek Sázavy a Vltavy. Zdra-
votní stav těchto porostů odráží celkovou 
situaci v naší republice a okolních státech. 

Nástup kůrovcové kalamity je možný dato-
vat do roku 2018, kdy byl zasažen jižní 
okraj kraje. Rovněž borové porosty byly 
postiženy suchem a následně hmyzími 
škůdci, a to i poměrně rozsáhlé plochy. 
V současné době lze pozorovat určité 
zpomalení postupu kůrovcové kalamity, 
avšak nikoliv její konec.
 Značně nepříznivým fenoménem je 
v našem kraji vliv lidské činnosti na lesy 
a celou krajinu. Středočeský kraj patří mezi 
kraje s největší hustotou rekreačních chat, 
které jsou často historicky umístěny i pří-
mo na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa.  Jedná se především o již zmiňovaná 
údolí řek Sázavy, Vltavy, Berounky a okolí 
Slapské přehrady. Rovněž v období nedáv-
ného útlumu veškerých společenských 
aktivit, vyjma pobytu v přírodě, byl zřetelný 
nárůst pohybu lidí v lesích, což bylo zapří-
činěno přijatelnou dojezdovou vzdáleností 
z Prahy. Toto vše s sebou nese mnohdy 
značné obtíže v řádném hospodaření v le-
sích, i s ohledem na mnohokrát připomína-
né zajištění bezpečného pohybu osob v le-
sích.
 Středočeská organizace SVOL existu-
je od roku 2002, kdy v rámci celostátní-
ho SVOLu bylo reagováno na nové státo-
právní uspořádání a vznik jednotlivých 
krajů. Vedení regionu, které je pětičlenné, 
reprezentuje jednotlivé vlastnické katego-
rie tj. obecní, soukromé a církevní majet-
ky. Zpravidla jednou za rok, na přelomu 
zimního a jarního období, se koná členská 
schůze regionu, většinou za účasti různých 
hostů a našich partnerů - pracovníků Stře-
dočeského kraje. Region se snaží též pro 
své členy pořádat každoročně i odborné 
akce, minulý rok jsme v „covidové přestáv-
ce“ stihli uskutečnit exkurzi do Městských 
lesů Domažlice. Pravidelně jsme pořada-
teli či spolupořadateli různých odborných 
seminářů. Je potřeba též zdůraznit, že naši 
členové se běžně setkávají v průběhu roku 
při své pracovní činnosti, i zde dochází 
k výměně informací potřebných pro naši 
činnost. Vzhledem k počtu nestátních 
vlastníků v našem kraji je určitý potenciál 
k růstu členské základny. S řadou vlastní-
ků, kteří zatím nejsou našimi členy, v sou-
časné době vzájemně spolupracujeme. 
 V nejbližší době bychom rádi našli 
společné řešení s vedením Středočeského 
kraje ohledně vhodné finanční podpory pro 
nestátní vlastníky lesů, což je nyní jeden 
z nejdůležitějších úkolů.  

Ing. Miroslav Pacovský 
předseda regionu, člen předsednictva SVOL

Ing. Arnošt Korecký
zástupce regionu v republikovém výboru SVOL

Společné foto z exkurze Středočeského regionu SVOL na polesí Blatno v majetku 
Arcibiskupství pražského v roce 2019 

Plocha po kůrovci zalesněná pracovníky O2 Czech Republic - podzim 2019. 
Foto: Arnošt Korecký - podzim 2019 

Těžba kůrovcových souší v předjaří 2021. Foto: Arnošt Korecký


