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Projevilo se zde práv% za#azení majetk& s v'm%rou 
200 – 300 ha, kter'ch bylo 12, tedy 17 %.

Zp&sob a rozsah zji$(ování dat se proti 
p#edchozím ro"ník&m op%t nem%nil, z d&vod& 
mo!nosti meziro"ního porovnání dat z&stala 
stejná i struktura zji$(ovan'ch dat. Navíc v$ak 
byla za#azena otázka na v'm%ru rekrea"ních                        
a p#ím%stsk'ch les& a s nimi spojené v'daje na 
posílení jejich rekrea"ních funkcí.

Rok 2012 byl pro vlastníky les& rokem ekono 
-micky p#ízniv'm, proto!e relativn% vysoké ceny 
surového d#íví se prakticky po cel' rok, krom% 
drobn'ch "tvrtletních posun&, nem%nily a 
umo!nily dosa!ení dobr'ch hospodá#sk'ch 
v'sledk&. Záporn' hospodá#sk' v'sledek 
vykázaly jen "ty#i majetky, ale pouze v #ádech 
n%kolika desítek, nejv'$e stovek tisíc, to v$e p#i 
sou"asném odvodu nájemného vlastníkovi 
p#evy$ujícího tuto ztrátu.Je tedy z#ejmé, !e i tyto 
majetky, p#es ztrátu vykázanou v ú"etnictví

v ú"etnictví svému majiteli zisk p#inesly a záporn' 
v'sledek byl spí$e ú"etní operací, bez dal$ího 
dopadu na !ivotaschopnost firem. 

Vzhledem k op%tovnému, i kdy! mírnému, 
r&stu pr&m%rného zpen%!ení d#íví proti minulému 
roku, bylo dosa!eno i vy$$ího nájemného                    
a celkového v'nosu pro vlastníka. 

P#ísp%vek na hospoda#ení v lesích vyplácen' 
krajsk'mi ú#ady se proti p#edchozím dv%ma let&m 
prakticky nezm%nil, v'razn%ji v$ak poklesl 
vzhledem k r&stu pr&m%rného zpen%!ení jeho 
podíl na celkov'ch v'nosech. Zatímco v roce 2007 
tvo#il p#ísp%vek na hospoda#ení v lesích 5,25 % 
celkov'ch v'nos&, v roce lo)ském to bylo ji! jenom 
3,08 %. Nejni!$í p#ísp%vek ve v'$i 85 K"/ha obdr!eli 
vlastníci ve St#edo"eském regionu, nejvy$$í 
p#ísp%vek, a to v pr&m%rné v'$i 794 K"/ha pak byl 
vyplacen vlastník&m v regionu Severomoravském.

VI. ro"ník ekonomického $et#ení SVOL nep#inesl 
!ádné dramatické zm%ny ve v'sledcích sledovan'ch 
hodnot, p#esto byl zp&sobem provád%ní v n%"em 
odli$n' od p#edchozích ro"ník&.  Tentokrát byly         
k ú"asti v $et#ení vyzvány majetky s v'm%rou ji! od 
200 ha, a to ze dvou d&vod&. Jednak kv&li mo!nosti 
lep$ího porovnávání v'sledk& se statistikou MZe, 
která je provád%na práv% od stejné v'm%ry a dále 
proto, aby zastoupení respondent& lépe odpovídalo 
slo!ení "lenské základny. Z celkového po"tu 574 
"len& má v'm%ru lesa nad 200 ha celkem 295 
majetk&, p#i"em! práv% majetky od 200 do 300 ha, 
které nebyly v minul'ch letech do ekonomického 
$et#ení zahrnuty, tvo#í 23 % z t%chto v%t$ích majetk&. 
Nadále nejsou údaje zji$(ovány u majetk& s v'm%rou 
lesa ni!$í ne! 200 ha, proto!e tyto men$í majetky 
nemívají podrobn%ji vedené ú"etnictví a vypln%ní 
dotazníku by znamenalo zna"né zatí!ení pracov-
níka, kter' má lesy na starosti.

Dal$í zm%nou bylo vytvo#ení stálé skupiny 
respondent& v po"tu 45 majetk& s velikostním 
slo!ením odpovídajícím struktu#e "len& s tím, !e 
tato skupina bude vyhodnocována zvlá$(, aby se 
omezila ni!$í p#esnost v'sledk& vypl'vající z dosud 
ka!doro"ní zm%ny statistického souboru. Rozdíly      
v p#esnosti v'sledk& obou skupin budou posouzeny 
a budou slou!it jako podklad k rozhodnutí, jak dále 
provád%t ekonomické $et#ení SVOL.

Návratnost dotazník& byla v tomto ro"níku 
mírn% lep$í ne! v minul'ch dvou letech, celkem bylo 
vráceno 70 vypln%n'ch dotazník&, z toho 60                
z komory obecních les& a 10 z komory les& 
soukrom'ch. P#es tento mírn' nár&st po"tu 
zú"astn%n'ch obecních majetk& a soukrom'ch 
vlastník& z&stala v'm%ra lesa obhospoda#ovaná 
ú"astníky $et#ení prakticky stejná jako v roce 2011. 

Na !ádost Sdru!ení vlastník& obecních                     
a soukrom'ch les& uspo#ádala Lesní správa K#ivoklát 
ve dnech 23. - 24. kv%tna odbornou exkurzi. Jejím 
cílem bylo hloub%ji seznámit na$e "leny z celé 
republiky s problematikou pé"e o p#írodov%dn% 
bohatou krajinu s p#evahou kulturních les& kolem 
#eky Berounky, která se py$nila dlouhou tradicí 
lesnického a mysliveckého hospoda#ení a spoluprací 
s ochranou p#írody. S ohledem na nejr&zn%j$í zprávy     
v médiích a kritiku hospoda#ení v lesích ze strany 
dnes ji! b'valého ministra zem%d%lství cht%li na$i 
"lenové na míst% zjistit aktuální stav a poznat 
zp&soby a v'sledky hospoda#ení, které vedly                 
k vyhlá$ení Lesnického parku K#ivoklátsko v roce 
2010. Obecné informace nám poskytl vedoucí LS Ing. 
Pavel Rus. V terénu nás po oba dny provázeli Ing. 

Miroslav Pecha, lesník, myslivec, ornitolog, "len 
*SOP, b'val' zam%stnanec LS K#ivoklát i CHKO 
K#ivoklátsko, a revírník L*R Miroslav Pecha.

P!írodní podmínky
Lesní správa K#ivoklát zaujímá 14 000 ha,            

z toho 95 % le!í v CHKO. V podlo!í p#evládají 
algonkické b#idlice, které vystupují na vrcholy            
s vlo!kami dal$ích hornin a vytvá#ejí pomístn% 
v'chozy tzv. ple$e se specifickou vegetací                     
a zakrsl'mi tvary d#evin a ke#&.  Zahlin%né plo$iny 
p#echázejí v prudké str!e podél Berounky a jejích 
bo"ních p#ítok&, p#evá!n% se su(ovit'mi p&dami. 
Vysok' podíl t%chto svah&, kde dominují listnaté 
porosty, je ji! dlouhodob% vyhlá$en národními 
p#írodními rezervacemi (NPR), vesm%s je ponechán 
samovolnému v'voji (rozsah cca 1000 ha). 
Hospoda#ení dlouhodob% odpovídající místním 
podmínkám, tj. bohatému podlo!í, terénní konfigu-
raci a ro"ní pr&m%rné teplot% kolem 8 °C, p#iná$í 
pestrou druhovou skladbu nejen d#evin a ke#& (více 
ne! 80 druh&), ale i ostatní flory a také fauny. V'voj 
porost& a jejich p#irozená obnova jsou v$ak 
limitovány relativn% nízk'mi srá!kami (cca 500 mm 
ro"n%) a "ast'mi p#ísu$ky.

Úvodník
Vá!ení "tená#i,

pád vlády Petra Ne"ase a následné jmenování 
ú#ednické vlády znamená i pro na$e sdru!ení "etná 
vyjednávání a nové v'zvy. V nejbli!$ích dnech 
o"ekávám pozvání nového ministra zem%d%lství,            
s kter'm bych rád prodiskutoval jeho priority v oblasti 
lesnictví a seznámil ho s problémy a po!adavky 
vlastník& nestátních les& na úseku dotací do lesního 
hospodá#ství z národních i evropsk'ch zdroj&                
a úpravy lesnické legislativy. By( je podpora vlády        
a její dal$í setrvání v #ízení státu velkou neznámou, 
nelze "ekat na v'sledek jednání se zalo!en'ma 
rukama. N%která rozhodnutí nového ministra 
zem%d%lství, zejména ve v%ci Programu rozvoje 
venkova po roce 2013, z#ejm% z&stanou i díky 
"asovému tlaku nezvratn% platná. Vzhledem k tomu, 
!e nov' ministr je zem%d%lsk'm odborníkem, 
p#edpokládám jistou orientaci i v lesnické proble-
matice a uvítal bych, aby zájem komunikovat s 
vlastníky nestátních les& a #e$it jejich problémy nebyl 
pouze ve#ejn% deklarovan', n'br! skute"n' a do 
funkce nám%stka pro lesnictví dosadil osobu 
fundovanou, která by napomohla oboru vrátit zp%t 
jeho vá!nost.

Ocenil jsem, !e b'val' ministr zem%d%lství navázal 
na tradici sv'ch p#edch&dc& z po"átku devadesát'ch 
let a zú"astnil se dubnové celostátní konference 
majitel& les& v Pelh#imov%, nicmén% jeho ú"ast krom% 
n%kolika prohlá$ení v tisku v podstat% nic konkrétního 
nep#inesla. S kritikou stávající situace ve vyplácení 
p#ísp%vk& na hospoda#ení v lesích vyjád#il pan ministr 
souhlas a ministerstvo vypracovalo jednotná pravidla, 
která postoupilo do notifika"ního procesu v Bruselu. 
„P#esv%d"ování“ kraj& panem ministrem, aby peníze 
na lesy uvolnily, se v$ak bu+ nekonalo v&bec, nebo 
bylo neúsp%$né. Novela zákona o myslivosti, která se 
nyní nachází ve vn%j$ím p#ipomínkovém #ízení, 
ozna"ovaná ministerstvem za vlastnickou, !ádné 
p#evratné zm%ny ve prosp%ch vlastník& honebních 
pozemk& nep#iná$í. A p#íprava novely lesního zákona? 
Ta probíhala na ministerstvu v re!imu „zvlá$tního 
utajení“, ani! by k ní byli zástupci nestátních les& 
p#izváni. Chápu, !e zainteresovan'ch stran je mnoho 
a konsensus není v!dy snadné nalézt, p#esto se 
domnívám, !e si vlastníci 40 % les& v *eské republice 
takové jednání nezaslou!í. 

Naprosto nepochopiteln'm krokem pro celou 
lesnickou ve#ejnost pak byla iniciativa resortního 
ministra k vyhlá$ení Národního parku K#ivoklátsko. 
Mediáln% chyt#e vyu!ité problémy se $kodami zv%#í,    
s nimi! se pot'kají správci les& na v%t$in% míst               
v republice, zcela deklasovaly dlouholetou "innost 
lesních hospodá#& v tomto území a zcela nesmysln%  
vyhrotily spory mezi lesníky a ochraná#i. V%#ím, !e 
nové vedení resortu zaujme k problematice racionální 
postoj a vyhlá$ení parku znovu p#ehodnotí. Proto!e 
trvale udr!itelné hospoda#ení v lesích není pouze 
prázdn'm obalem, reklamním sloganem, ale #e$ením 
pro budoucnost – #e$ením, které v sob% zahrnuje 
v$echny aspekty – ekonomické, ekologické i sociální.

Ing.  Franti$ek Ku"era

Pohled ze skalnatého v!chozu na svahy ka"on# Berounky vyhlá$ené p%írodními rezervacemi. Foto: Ing. Josef Vovesn!
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Program
rozvoje 
venkova  !R

Zaregistrované projekty (ks)    3449       523         1091  149    22

Schválené projekty (ks)     2103       147           467  62     3

Proplacené projekty (ks)     1356        98           279                 33     3

Proplaceno (tis./K")                  508 389       880 252         665 364          961 629          237 026 1 360 312

5234

2782

1769

Tabulka 1: Stav opat!ení I.1.2  k 30. 4. 2013 dle jednotliv"ch podopat!ení a zám#r$

Porovnání jednotliv"ch kol

Zaregistrované projekty (ks)        460       721           695                899    1137

Schválené projekty (ks)      252       355           310                597     578

Úsp#$nost %adatel&      55 %        49 %           45 %              66 %     51 %

Podané %ádosti o proplacení (ks)        252           355               311               552               396       3

1322

 690

52 %

Proplacené projekty (ks)     252        354          309                502    352

Proplaceno (tis./K")                   295 781     370 740        296 529           250 029          147 231

0

0

Ing. Jan Kalafut
zástupce SVOL v MOV PRV,

jednatel Správy les& m#sta Tábora s. r. o.

I.1.2.1 I.1.2.2 I.1.2.3 a) I.1.2.3 b) I.1.2.3 c) Celkem

2. kolo 5. kolo 8. kolo 11. kolo 14. kolo 17. kolo

Zaregistrované projekty (ks)                  377           92                    18Z                  650

Schválené projekty (ks)  300           81    99          480

Proplacené projekty (ks)  271           53    61          385

Proplaceno (tis./K")               253 092      113 638             61 752      428 484

II. 2.4.1 a) II. 2.4.1 b) II. 2.4.1 c) Celkem

Tabulka 2: Stav opat!ení II. 2.4 k 30.4. 2013 dle jednotliv"ch podopat!ení a zám#r$

       3. kolo        6. kolo              9. kolo      13. kolo          17. kolo

Zaregistrované projekty (ks)        134          188                   131                  128                  69

Schválené projekty (ks)        111           97   103          104                  65

Úsp#$nost %adatel&         83 %           52 %  79 %          81 %                 94 %

'ádosti o proplacení (ks)        112           97                    105          76   0

Proplacené projekty (ks)        112           97   104          72   0

Proplaceno (K")    152 899       103 205          105 495       67 673  0

Porovnání jednotliv"ch kol

Programové období 2007-2013 se blí%í ke 
svému záv#ru. Je p(ed námi je$t# 19. kolo, ale u% 
nyní je mo%né krátce se ohlédnout zp#t. Jako lesní 
hospodá(i jsme se nej"ast#ji setkávali s realizací 
projekt& v opat(eních Investice do les& a Obnova 
lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
spole"ensk)ch funkcí les&. Dostupné informace 
jsme pro na$e "tená(e shrnuli do tabulek, které 
p(iná$ejí ucelen) obraz o aktivitách vlastník& "i 
nájemc& lesních pozemk& b#hem uvedeného 
období PRV 2007-2013.

I. 1. 2 Investice do les$

Opat!ení Investice do les$ sledovalo 
strategick) cíl zlep$ení konkurenceschopnosti 
lesnictví, zejména bylo zam#(eno na podporu 
rozvoje dynamického podnikání v lesnictví spolu 
se zám#rem dosáhnout vy$$í v)konnosti lesnic-
k)ch podnik& p(i sou"asném zlep$ení ochrany 
%ivotního prost(edí v lesnictví. Byly (e$ eny tyto 
problematické oblasti: nízká úrove* investic            
v lesnickém sektoru, zastaralé nevyhovující 
vybavení lesnick)ch podnik& a nedostate"ná 
infrastruktura v lesnictví.

V rámci podopat!ení Lesnická technika byla 
pro celé programovací období plánována podpora 
cca 1000 lesnick)ch podnik&. Dosud bylo 
podpo(eno 928 podnik&, které zrealizovaly 1217 
projekt& v celkovém objemu investic 1411 mil. K". 
K nejv#t$ím %adatel& m pat(ily subjekty 
hospoda(ící na nejmen$í velikostní kategorii tzn. 
na v)m#(e do 10 ha (nej"etn#j$í typ techniky: 

motorové pily, k(ovino(ezy). V kategoriích 10-50 
ha a 50-250 ha se jednalo o p(ív#sy, vleky,  náv#sy 
a valníky. U nejv#t$ích majetk& 250 ha+ byly 
nej%ádan#j$í technikou univerzální kolové 
traktory. Z celkového po"tu schválen)ch %ádostí 
tvo(í 70 % %adatel& soukromí vlastníci lesa (fyzické 
a právnické osoby), zbyl)ch 30 % " iní vlastníci 
obecních les&.

U podopat!ení Technické vybavení provozo-
ven bylo cílem podpo(it cca 167 podnik&. Tento 
cílov) indikátor byl pozd#ji upraven; v sou"asné 
dob# je podpo(eno celkem 72 podnik&, které 
realizovaly 80 projekt&. 

V podopat!ení Lesnická infrastruktura bylo 
plánováno podpo(it 450 projekt&. K 31.12.2012 
bylo ji% schváleno 408 % ádostí. Vzhledem ke 
skute"nosti, %e v 17. kole bylo schváleno dal$ích 
127 projekt&, je plánovaná podpora také spln#na. 
Do této doby bylo rekonstruováno celkem cca 420 
km lesních cest. Toto podopat(ení bylo 
jednozna"n# zam#(eno na efektivitu vynalo%en)ch 
finan"ních prost(edk&. 87 % projekt& bylo 
sm#(ováno do rekonstrukcí " i budování lesních 
cest; 13 % tvo(ily projekty t)kající se reten"ních 
nádr%í.

Vysv#tlivky k tabulce 1: !erpání finan"ních 
prost(edk& v rámci opat(ení I.1.2 Investice do les&
Dosud prob#hlo 6 kol p(íjmu %ádostí (2., 5., 8., 
11., 14. a 17. kolo).
Podopat(ení I.1.2.1 Lesnická technika
Podopat(ení I.1.2.2 Technické vybavení provozo-
ven
Podopat(ení I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
Zám#r:
a) v)stavba, modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy lesních cest nad 2 m $í(e v"etn# souvise-
jících objekt&
b) v)stavba, modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy za(ízení upravujících vodní re%im v lesích, 
v"etn# souvisejících objekt&
c) v)stavba, modernizace, rekonstrukce a celkové 
opravy ostatních infrastrukturních objekt&              
a za(ízení slou%ících lesnímu hospodá(ství

II. 2. 4 Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách

Opat!ení Obnova lesního potenciálu po kalami-
tách a podpora spole%ensk"ch funkcí les$
bylo zam#(ené na obnovu produk"ního potenciálu 
lesa a dal$ích jeho funkcí s cílem sní%ení rozsahu 
$kod, které zp&sobily p(írodní kalamity - vlivem  
abiotick)ch " i biotick)ch "initel& . Dále byly 
podporovány projekty s cílem preventivních 
opat(ení protipovod*ov)ch a protierozních, 
sanace nátr%í, erozních r)h apod. Stranou 
nez&stala ani podpora spole"ensk)ch funkcí les&. 
Díky realizaci projekt& v tomto podopat(ení má 
ve(ejnost mo%nost poznat, % e lesnictví není jen       
o "lese" jako takovém. Implementace tohoto 
opat(ení byla vlastníky lesních pozemk& vítána       
i díky velmi zna"né úsp#$nosti podávan)ch 
projekt&.

Vysv#tlivky k tabulce 2: !erpání finan"ních 
prost(edk& v rámci opat(ení II.2.4 Obnova 
lesního potenciálu po kalamitách a podpora 
spole"ensk)ch funkcí les&
Dosud prob#hlo 5 kol p(íjmu %ádostí (v rámci 3., 
6., 9., 13. a 17. kola).
Podopat(ení II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu 
po kalamitách a zavád#ní preventivních opat(ení
Zám#r:
a) obnova lesního potenciálu po kalamitách
b) zavád#ní preventivních opat(ení v lesích             
a odstra*ování $kod zp&soben)ch povodn#mi
Podopat(ení II.2.4.2. Neproduktivní investice        
v lesích
Zám#r:
a) Zvy$ování spole"enské hodnoty les&

P!íprava nového programovacího období 
2014 – 2020

Stav p(ípravy nového programovacího období lze 
rozd#lit na dv# úrovn#:

1) úrove* EU, kde jsou projednávány základní 
právní p(edpisy ke Spole"né zem#d#lské politice, 
"spole"né" na(ízení pro evropské strukturální         
a investi"ní fondy, kter)mi se bude (ídit implemen-
tace PRV, a tzv. "vícelet) finan"ní rámec". Na této 
úrovni samoz(ejm# probíhá diskuse nad 
rozpo"tem pro uvedené období. V sou"asné dob# 
národní obálky je$t# nejsou p(esn# stanoveny. 
Neoficiální údaje k rozpo%tu PRV uvád#jí 1,929 
mld. EUR na období v cenách r. 2011 (pozn. 
90,816 mld. EUR je aktuáln# stanoven) rozpo"et 
na období 2014-2020 pro v$echny "lenské státy).

2) úrove* !eské republiky, kde je projednáván 
strategick) dokument Dohoda o partnerství. 
Koordinací p(ípravy programov)ch dokument& 
pro období 2014-2020 je pov#(eno Ministerstvo 
pro místní rozvoj.  Ke dni 31.5.2013 byla vlád# !R 
ze strany tohoto ministerstva p(edlo%ena 
informace o stavu p(ípravy program&. Samotné 
programy (v"etn# PRV) by m#ly b)t vlád# !R 
p(edlo%eny ke schválení ze strany (ídících orgán& 
do listopadu 2013.

Základem programového dokumentu 
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 
se staly analytické podklady v"etn# SWOT 
anal)zy k jednotliv)m prioritám rozvoje 
venkova:
Priorita 1: 
Podpora p(edávání znalostí a inovací                     
v zem#d#lství, lesnictví a venkovsk)ch 
oblastech 
Priorita 2:  
Zv)$ení konkurenceschopnosti zem#d#lství        
a zlep$ení %ivotaschopnosti podnik&

Priorita 3: 
Podpora organizace potravinového (et#zce
Priorita 4: 
Obnova, zachování a zlep$ení ekosystém& 
závisl)ch na zem#d#lství a lesnictví
Priorita 5: 
Podpora ú"inného vyu%ívání zdroj& a podpora 
p(echodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
Priorita 6:
Podpora sociálního za"le*ování, sni%ování 
chudoby a hospodá(ského rozvoje ve venkov-
sk)ch oblastech 

Priority " . 2, 4 a 5 m&%eme pova%ovat za 
st#%ejní pro lesní hospodá(ství pro následující 
programové období. Z jednotliv)ch jednání 
vyplynula shoda na podpo(e stejn)ch opat(ení 
jako v sou"asném období. U opat(ení Investice do 
lesních technologií je navr%eno nové podopat(ení, 
a to se zacílením na podporu lesních $kolka(sk)ch 
provozoven. Analytické podklady byly projednány 
odborn)mi skupinami grémia a posouzeny v rámci 
I. a II. etapy ex-ante hodnocení. Dále prob#hlo 
p(ipomínkové vnit(ní ( ízení a po projednání 
poradou ministra byl dokument, jak ji% bylo v)$e 
zmín#no, zaslán pro informaci vlád# !R. Pr&b#%n# 
v tuto dobu probíhají jednání mezi jednotliv)mi 
resorty s cílem zajistit synergii a dopl*kovost           
v rámci jednotliv)ch program&. Co ( íci záv#rem? 
Práce na uvedení  PRV 2014-2020 do "%ivota" 
intenzivn# pokra"ují. Kdy v$ak vlastní implemen-
tace programu nastane, dnes nikdo neví.

Prodlou%en p(íjem %ádostí
Upozor*ujeme majitele a správce lesních majetk&, %e termín p(íjmu %ádostí u podopat(ení 

II.2.4.1 OBNOVA LESNÍHO POTENCIÁLU 

po kalamitách a zavád#ní preventivních opat(ení Programu rozvoje venkova 2007-2013, 

zám#r a) obnova lesního potenciálu po kalamitách a zám#r b) zavád#ní preventivních 

opat(ení v lesích a odstra*ování $kod zp&soben)ch povodn#mi, byl prodlou%en

 do 31. !íjna 2013.
U zám#ru b) mohou %adatele v rámci tohoto kola p(íjmu %ádostí dodat stavební 

povolení platné a% k datu p(ekládání materiál& po v)zv# RO SZIF, nikoliv k datu 

zaregistrování 'ádosti o dotaci.

Podrobnosti na www.szif.cz

Zdroj: Ministerstvo zem#d#lství !R, Státní zem#d#lsk) interven"ní fond

Zdroj: Ministerstvo zem#d#lství !R, Státní zem#d#lsk) interven"ní fond
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Rozhovor
Práv! p"ed rokem byl do funkce p"edsedy PEFC 

#eská republika zvolen Ing. Josef Myslivec. Po$ádali 
jsme ho proto o odpov!di na n!kolik otázek. 

S jak%mi zám!ry jste p"icházel do funkce p"edsedy 
PEFC #R? Poda"ilo se Vám ji$ n!které z nich 
uskute&nit? 

Jedním z hlavních zám!r" a úkol", které jsem si p#i 
nástupu do funkce p#edsevzal, je systematická 
komunikace a objas$ování smyslu certifika%ního 
systému PEFC. V diskusích mezi lesníky i obchodníky    
s d#eva#sk&mi produkty se stále setkávám                           
s protich"dn&mi názory, n!kte#í vnímají certifikaci 
obecn! velmi kriticky a negativn!. Je proto d"le'ité, 
abychom správné informace dokázali dostat nejen 
mezi lesníky a d#eva#e, ale i do navazujících obor" jako 
je stavebnictví %i nábytká#sk& pr"mysl. Mé úsilí 
sm!#uje i do státní správy, nebo( v&znamn&m 
impulsem by bezesporu bylo, pokud by státní zakázky 
m!ly certifikaci PEFC  ve sv&ch zadávacích 
podmínkách. Tak to v n!kolika evropsk&ch zemích ji' 
mají zavedeno a je logické, 'e se tímto krokem zásadn! 
podpo#il zájem o získání certifikace zejména v #adách 
d#evozpracujících firem.

Kolik subjekt' v #eské republice vlastní aktuáln! 
osv!d&ení o ú&asti v regionální certifikaci les' 
systémem PEFC? Je to hodn!, nebo málo                            
v porovnání s na(imi sousedy, Rakouskem                         
a N!meckem? 

Osv!d%ení o ú%asti v regionální certifikaci les" se 
vydává v'dy na konkrétní LHC. K dne)nímu dni 
evidujeme v regionu *eské republiky p#es 650 
osv!d%ení, která pokr&vají p#es 70 % rozlohy les" v *R. 
U na)ich soused" v Rakousku a N!mecku jsou na tom 
velmi podobn! ohledn! pom!ru certifikované plochy 
les" k celkové rozloze les". V obou p#ípadech se 
pohybují mezi 65 a' 70 % (Rakousko 2,6 mil. ha                  
a N!mecko 7,4 mil. ha certifikovan&ch les"). Dal)ím 
spole%n&m rysem u nás a na)ich dvou soused" je 
v&razná dominance a tudí' i p#ijatelnost systému PEFC 
mezi vlastníky les". 

Roste zájem zpracovatel' d"eva u nás o získání 
certifikátu spot"ebitelského "et!zce, nebo spí(e 
stagnuje?

V sou%asné dob! zájem skute%n! stagnuje. D"vod" 
je samoz#ejm! více, ale ten hlavní spat#uji p#edev)ím    
v nedostate%né motivaci firem k tomuto kroku 
p#istoupit. Není to, dle mého názoru, jenom otázka 
zv&)en&ch náklad" a administrativní zát!'e, zde je 
pov!t)inou p#edstava firem hor)í ne' je vlastní 
skute%nost. Chybí v)ak ten podstatn& impuls – 
po'adavek na dolo'ení certifikace ze strany odb!ratele 
%i poptávka a zájem kone%ného spot#ebitele.

Co pro to d!láte? Chystá PEFC #R n!jaké vzd!lávací 
&i prezenta&ní akce systému pro ve"ejnost v leto(ním 
roce?

V m!síci %ervenci spustilo Sdru'ení PEFC *R první 
mediální kampa$ svého druhu v *R. Jejím cílem je 
p#edstavit )iroké ve#ejnosti zna%ku PEFC jako symbol 
trvale udr'itelného hospoda#ení v lesích.

Kampa$ má dva hlavní cíle. Prvním je upozornit 
spot#ebitele, 'e není d#evo jako d#evo – 'e by m!l 
v!novat pozornost tomu, z jakého zdroje d#evo 
pochází. Chceme jej upozornit, 'e logo PEFC mu 
dávázáruku, 'e pochází z lesa, o kter& se jeho majitel 
dob#e stará. A druh&m cílem je ukázat, jak %esk& 

lesnick& a d#eva#sk& sektor zodpov!dn! p#istupuje          
k pé%i o %eské lesy. 

Partnerem kampan! je také #et!zec Bauhaus, kter& 
se stal prvním v&znamn&m prodejcem d#ev!n&ch 
v&robk" v *R, kter& bude zákazník"m cílen! nabízet 
d#ev!né produkty s PEFC certifikátem. To je myslím, 
pom!rn! zásadní krok a v!#ím, 'e toto dlouhodobé 
partnerství nám pom"'e pov!domí o zna%ce PEFC 
posílit. Kampa$ byla spu)t!na v Praze a st#edních 
*echách, plánuje se její pokra%ování i v dal)ích 
regionech +R. Probíhá na billboardech, v tisku                 
a v pra'ském metru.

Pomysln&m letním vrcholem kampan! pak bude 
plavba voru po Vltav! ze ,t!chovic do Prahy a t#ídenní 
prezentace lesnick&ch subjekt" – dr'itel" certifikace 
PEFC -  na pra'ské náplavce u V&ton!. Tato akce je 
takté' ur%ena )iroké ve#ejnosti a jsem velmi rád, 'e své 
zastoupení a aktivní ú%ast p#islíbil i SVOL. 

Lesní majetek, kter% spravujete, pat"il k prvním, je$ 
osv!d&ení trvale udr$itelného hospoda"ení získal. 
Mohl byste jej stru&n! charakterizovat (velikost LHC, 
kde se nachází, druhová skladba, v!ková struktura, 
celkov% etát, problémy s kalamitami, nahodilé t!$by, 
ZCHÚ)?

Majitelem Lesní a rybni%ní správy Zbiroh je lesní 
in'en&r pan Jerome Colloredo-Mannsfeld, kter& je nyní 
nejv!t)ím soukrom&m vlastníkem les" v *eské 
epublice. Obhospoda#uje celkem 17 000 ha lesa ve 
dvou %ástech.

Zbiro'sk& LHC o v&m!#e 12 500 ha byl vydán                    
v restituci v roce 1993, tak'e v leto)ním roce si 
p#ipomínáme 20. v&ro%í vzniku Lesní a rybni%ní správy. 
Vzhledem k dlouholet&m soudním spor"m byla 
dob#í)ská %ást majetku o v&m!#e 4 500 ha vydána a' 
po roce 2002.

Celkem hospoda#íme na 17 000 ha lesa a 420 ha 
rybník".

Ro%ní etát na obou LHC %iní 97 000 m, ale 
skute%ná pr"m!rná ro%ní t!'ba je 85 000 m.                     
V druhovém zastoupení je 75 % d#evin jehli%nat&ch         
a 25 % listnat&ch. Ve v!kové struktu#e p#eva'ují  m&tní 
porosty zalo'ené po rozsáhlé mní)kové kalamit!            
z dvacát&ch let minulého století. Z hlediska kalamity 
jsou na)e lesy v posledních 20 letech nejvíce ohro'eny 
v!trem, mokr&m sn!hem, p#ípadn! suchem. Lesní         
a rybni%ní správa Zbiroh je stabilní firmou s dobr&mi 
ekonomick&mi v&sledky zam!stnávající z %ásti vlastní 
pracovníky a z %ásti místní 'ivnostníky.

Pro& jste o získání certifikátu PEFC usilovali? P"iná(í 
Vám n!jaké konkrétní v%hody?

Lesní a rybni%ní správa Zbiroh byla v první skupin! 
vlastník", kter&m bylo osv!d%ení PEFC ud!leno.            
O vydání osv!d%ení jsme usilovali nejen proto, 'e pan 
Ing. Colloredo má své lesy v Rakousku také certifiko-
vány systémem PEFC, ale hlavn! proto, 'e jsme ve 
svém hospoda#ení navázali a pokra%ujeme v dobré 
práci d#ív!j)ích lesník". Osv!d%ení PEFC je závazek 
trvale udr'itelného hospoda#ení s podporou obyvatel 
závisl&ch na lese a na krajin!. Stále více odb!ratel" 
d#eva od nás 'ádá potvrzení o certifikaci a jsem 
p#esv!d%en, 'e jejich po%et bude nar"stat. Velcí 
zpracovatelé, kte#í vyvá'ejí své v&robky do zahrani%í, 
pova'ují nákup d#eva z certifikovan&ch les" za 
naprosto standardní zále'itost.  

V lo)ském roce prob!hla pravidelná revize &esk%ch 
standard' PEFC a porovnání s mezinárodními 
standardy, následovala recertifikace celého regionu 
#eské republiky. P"inesla n!jaké v%znamné zm!ny       
v pravidlech oproti minulosti?

V dubnu lo$ského roku byl %esk& systém op!tovn! 
uznán Radou PEFC International, %ím' byl úsp!)n! 

zavr)en dlouhodob& proces revize národních 
standard". Dva roky se scházela technická komise, 
která revizi standard" #e)ila a ve které byly 
zastoupeny v)echny zájmy od zpracovatel", 
vlastník" les", ekologick&ch organizací po )kolství, 
v!du a v&zkum a dal)í. Z hlediska struktury 
standard" do)lo k jejich zp#ehledn!ní       a 
p#iblí'ení se mezinárodním vzor"m a z hlediska 
obsahu bylo nezbytné zapracovat nové 
mezinárodní po'adavky na trvale udr'itelné 
hospoda#ení (pou'ívání chemie p#i ochran! les", 
pou'ívání geneticky modifikovaného sadebního 
materiálu, hodnocení kontroverznosti dodávek 
d#íví atd.) a upravit sporné a problematické %ásti    
v dokumentaci, které jsme zaznamenali za 
desetileté fungování certifikace PEFC v *R.

Od 3. b"ezna 2013 platí na"ízení EU, které má 
zamezit uvád!ní nezákonn! vyt!$eného d"eva na 
trh Evropské unie (EUTR). Má p"i pln!ní 
po$adavk' na"ízení n!jak% v%znam vlastnictví 
certifikátu PEFC?

A%koli certifikované produkty nedostávají 
automaticky „zelenou“, proto'e Evropská komise 

nem"'e oficiáln! schválit 'ádné neregulativní 
nástroje, na#ízení EUTR uznává p#idanou hodnotu 
certifikace jako potenciálního nástroje pro 
posouzení a zmír$ování rizik. Evropská komise 
doporu%uje, aby spole%nosti p#i posuzování rizika 
daného produktu mimo jiné braly v úvahu, zda je 
produkt certifikován v rámci certifika%ních 
systém", jako je nap#íklad PEFC, proto'e                  
u produktu s d"v!ryhodnou certifikací existuje 
zanedbatelné riziko, 'e by se jednalo o produkt 
nezákonn&. Nicmén! vlastník" les" v *eské 
republice se spí)e dot&ká národní legislativa            
z EUTR vycházející, a to konkrétn! zákon                  
o uvád!ní d#eva a d#eva#sk&ch v&robk" na trh, 
kter& byl dne 15. kv!tna 2013 schválen 
Poslaneckou sn!movnou a 18. %ervence jej pode-
psal prezident. Povinnou certifikaci ale 
samoz#ejm! nezavádí.

D!kuji za odpov!di

 Marie R"'ková
(19. 7. 2013) 

Obecní lesy a 
ve#ejné zakázky

20. %ervna prob!hlo v Plasích pravidelné 
zasedání regionálního sdru'ení SVOL Plze$ského 
kraje. Jednání zahájil p#edseda regionu Ing. Václav 
Toman a starosta m!sta Plasy Zden!k Hanzlí%ek. 
St!'ejní %ástí programu bylo vystoupení JUDr. 
Martina Flory k tématu zadávání ve#ejn&ch zakázek 
v obecních %i m!stsk&ch lesích, v n!m' reagoval 
p#edev)ím na konkrétní dotazy.

Pokud obec hospoda#í v lesích ve vlastní re'ii 
anebo si pro hospoda#ení ve sv&ch lesích z#ídila 
p#ísp!vkovou organizaci, je obec, resp. tato 
p#ísp!vková organizace podle zákona o ve#ejn&ch 
zakázkách ve#ejn&m zadavatelem v'dy. V p#ípad! 
obchodních spole%ností, které byly zalo'eny za 
ú%elem hospoda#ení v obecních lesích, tomu tak 
v'dy b&t nemusí. Dr. Flora p#ipomn!l, 'e za 
ve#ejného zadavatele je ze zákona mo'né 
pova'ovat i jinou právnickou osobu, pokud spl$uje 
kumulativn! dv! podmínky, a sice 'e byla zalo'ena  
za ú%elem uspokojování pot#eb ve#ejného zájmu, 
které nemají pr"myslovou nebo obchodní povahu, 
a sou%asn! je financována p#evá'n! státem %i 
jin&m ve#ejn&m zadavatelem, nebo státem %i jin&m 
ve#ejn&m zadavatelem ovládána anebo stát %i jin& 
ve#ejn& zadavatel jmenuje %i volí více ne' polovinu 
%len" jejích statutárních, správních, dozor%ích %i 
kontrolních orgán". Diskuse se vede práv! kolem 
první podmínky, nebo( druhá podmínka je                 
u obchodní organizace obce spln!na v'dy 
(podrobn& v&klad uve#ejn!n ve Zpravodaji %. 19). 
Dr. Flora zd"raznil, 'e p#i správ! lesního majetku 
obce se jedná o správu ve#ejného majetku                 
a napl$ování ve#ejného zájmu, nebo( lesy jsou 
slo'kou 'ivotního prost#edí a zabezpe%ení jejich 
správy je cestou, aby byla zaji)t!na komplexnost 
pln!ní v)ech funkcí les" jako slo'ky -P. Nicmén! 
rozhodující je, zda právnická osoba funguje              
v re'imu hospodá#ské sout!'e. Je tak nutné              
v ka'dém jednotlivém p#ípad! prozkoumat 
zakládající dokumenty spole%nosti, její %innost         
a finan%ní propojení na obec. 

Obchodní organizace obce zalo'ená ke správ! 
jejího lesa nemusí b&t podrobena re'imu                    
o zadávání ve#ejn&ch zakázek, pokud byla zalo'ena 
p#edev)ím za ú%elem zisku, není ze strany obce 
pravideln! dotována, funguje v re'imu 
hospodá#ské sout!'e a má standardní tr'ní 
postavení srovnatelné s ostatními subjekty, které 
p"sobí v obhospoda#ování lesa – tzn., 'e nemá 
'ádné privilegované postavení ve vztahu                    
k hospoda#ení v lesích (u L*R je to nap#íklad 
v&jime%né postavení p#i ustanovování OLH pro 
vlastníky les" do 50 ha, kte#í si sami OLH 
nevyberou). 

Dr. Flora upozornil také na pojem dotovan& 
zadavatel, kdy se na právnickou, ale i fyzickou 
osobu, vztahují povinnosti ve#ejného zadavatele 
pro konkrétní zakázku, jestli'e je tato zakázka 
hrazena z více ne' 50 % z pen!'ních prost#edk"       
z ve#ejn&ch prost#edk" (u zakázky                                  
s p#edpokládanou hodnotou více ne' 1 mil. K%           
v p#ípad! dodávek a slu'eb, nebo 3 mil. K%                 
u stavebních prací), nebo pokud pen!'ní 
prost#edky poskytnuté na ve#ejnou zakázku               
z t!chto zdroj" p#esahují 200 mil. K%. 

Dr. Flora p#ipomn!l, 'e nájem obecního 
nebo m!stského lesa není ve#ejnou zakázkou, 
nebo( v tomto p#ípad! m!sto peníze dostává, 
postupuje se p#itom dle zákona o obcích.           
V diskusi reagoval také na otázku posuzování 
pen!'ního objemu ve#ejné zakázky. Obecn! 
zákon zakazuje rozd!lování ve#ejn&ch zakázek 
za ú%elem posunu mezi jednotliv&mi limitními 
kategoriemi a získání v&hodn!j)ího postavení. 
V rámci kategorií je v)ak rozd!lení mo'né - 
nap#. nadlimitní zakázku na objem 200 mil. K% 
je mo'né rozd!lit na 2 nadlimitní zakázky po 
100 mil. K%. V p#ípad!, 'e obec hospoda#ící ve 
sv&ch lesích ve vlastní re'ii a p#edpokládá 
komplexní náklady na lesnickou %innost více 
ne' 1 mil. K%, je nutné vycházet z obvykl&ch 
princip" hospoda#ení a z p#edm!tu pln!ní.  
Dle dr. Flory je poskytované pln!ní nutné, 
vhodné i obhajitelné rozd!lit na slu'by                
a dodávky a poté rozd!lit jednotlivé %innosti      
i podle porost" dle hospodá#ské pot#eby            
v hospodá#ském roce. Ze zákona toti' není 
'ádná povinnost pova'ovat jednotlivé 
obdobné p#edm!ty poskytnutí slu'by na 
r"zn&ch místech za jednu ve#ejnou zakázku - 
poukázal p#itom na p#ípad zateplování budov, 
které m!sto provádí na r"zn&ch místech. Je 
sice mo'né takové pln!ní spojit, ale není 
zakázáno je rozd!lit. P#ipomn!l dále, 'e 
rozhodnutí o rozd!lení poskytovaného pln!ní 
m"'e b&t %ist! neformální, zákon nevy'aduje 
p#edchozí rozhodnutí statutárního orgánu.          

K dotazu, jak posuzovat kalamitní t!'by              
z hlediska zákona o ve#ejn&ch zakázkách, 
uvedl, 'e v tomto p#ípad! je mo'né postupovat 
podle jednacího #ízení bez zve#ejn!ní, 
vzhledem k tomu, 'e je nutné jednat rychle        
a není mo'né absolvovat celé v&b!rové #ízení 
dle zákona.

K informaci p#edsedy regionu o odeslání 
dopisu SVOL ministrovi zem!d!lství ve v!ci 
námitky vydr'ení vlastnick&ch práv, kterou 
uplat$ují Lesy *R v reakci na 'ádost n!kter&ch 
obcí o vydání lesních pozemk" dle zákona         
%. 173/2013 Sb., uvedl dr. Flora, 'e je nutné 
rozli)ovat dv! roviny. Pokud obec, na kterou 
p#e)lo vlastnické právo podle § 1, 2, 2a nebo    
§ 2b zákona v&)e uvedeného zákona,                      
v pr"b!hu deseti let s L*R ve v!ci vydání 
majetk" komunikovala, vydr'ecí námitka 
uplatn!ní nemá, nebo( v tom p#ípad! nesplnil 
stát jednu ze základních podmínek vydr'ení,      
a to existenci dobré víry, 'e lesy pat#í státu. 
Státu byly dostupné v)echny dokumenty, 'e 
jde o d#ív!j)í historick& majetek obce nebo 
p#íd!ly. To, 'e materiály nebyly v archívu 
dot%eného krajského inspektorátu L*R, 
nehraje roli; je t#eba se dívat na stát jako na 
vlastníka. 

Jestli'e v)ak obec neprojevila po dobu          
10 let sebemen)í zájem o tento majetek a 
z"stala zcela pasivní, hrozí riziko, 'e obec soud 
prohraje a m"'e o ten majetek p#ijít viz 
rozhodnutí Nejvy))ího soudu 28 C do 
3962/2011, o vydr'ení obecního majetku 
státem.

Ing. Václav Toman
p#edseda Plze$ského regionu
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Porostní pom!ry
Zastoupení listnat!ch d"evin je 60 %, p"eva#uje 

dub, buk a habr. P"imí$eny jsou v$echny u$lechtilé 
listná%e, ale i vzácné b"ek, muk a t"e$e&, na such!ch 
v!chozech jasan a "ada dal$ích. Zastoupení 
jehli%nat!ch d"evin je 40 %, z toho smrku 25 %, 
mod"ínu 10 %, men$í zastoupení má borovice, jedle, 
douglaska, borovice %erná; specifické je zastoupení 
tisu %erveného (NPR „U Eremita“). Smrk byl 
p"irozenou sou%ástí v hlubok!ch ka&onech.

Zp"sob hospoda#ení
Diferencovan! zp'sob hospoda"ení odpovídá 

p"írodním podmínkám a pln( respektuje po#adavky 
Správy ochrany p"írody a krajiny (v I. a II. zón( 
zastoupeno 80 % LS K"ivoklát). Nejvíce zastoupené 
je hospoda"ení #ivn!ch stanovi$) st"edních                 
a nízk!ch poloh. Hospoda"ení respektuje cílovou 
d"evinnou skladbu v zastoupení 60-70 % listná%'. 
*isté smrkové porosty, které mají sv'j p'vod              
v mni$kov!ch i v(trn!ch kalamitách, jsou 
maloplo$n( p"em(&ovány na smí$ené s d'razem na 
vy$$í zastoupení jedle a listná%' a s p"ím(sí 
mod"ínu (velmi kvalitní, p"evá#n( jesenického 
p'vodu). Podíl p"irozené obnovy hlavních d"evin 
%iní 25 %.

Myslivecké hospoda#ení
Myslivost má na K"ivoklátsku velkou tradici ji# 

od dob %esk!ch panovník'. V oblasti se vyskytují 
v$echny druhy spárkaté zv("e b(#né v honitbách 
*R. V posledních letech byl vliv zv("e na v!voj 
lesních ekosystém' v!razn( sní#en. V tomto trendu 
je nutné pokra%ovat i nadále, jak ukazuje aktuální 
vliv zv("e na obnovu lesa. Prudk! nár'st stav' %erné 
zv("e a expanze jelena siky z Plze&ska vzhledem       
k jejich intenzivnímu rozmno#ování toti# vytvá"í 
dal$í potenciál ohro#ení v!voje lesních ekosystém'.

Ochrana p#írody
Zdej$í lesníci byli v minulosti a jsou i v sou%asnosti 

pr'kopníky zásad ochrany p"írody. *asto byli resp. jsou 
zakládajícími %leny organizací ochrany p"írody, podíleli 
se na vyhla$ování zvlá$t( chrán(n!ch území, "ada           
z nich má specielní odbornost z hlediska flory a fauny, 
n(kte"í vykonávali %i vykonávají %innost v ochran( 
p"írody profesionáln(. V!sledkem jejich %innosti je 
vyhlá$ení CHKO K"ivoklátsko ji# v roce 1978, vyhlá$ení 
dvou NPR a %etn!ch PR, vyhlá$ení pta%í oblasti Natury 
2000 na dvou t"etinách území lesní správy a desítky 
evropsky v!znamn!ch lokalit. Obnova porost' je 
p"izp'sobena po#adavk'm ochrany p"írody – 
prodlou#ení obm!tí, obnovní doby, smí$ení d"evin, 
omezení introdukovan!ch d"evin a dal$í.

Lesnick$ park kontra národní park
Lesnick! park K"ivoklátsko byl zalo#en                   

z iniciativy  L*R a *eské lesnické spole%nosti 
ministrem zem(d(lství 13. kv(tna 2010 s cílem stát 
se %lenem mezinárodní sít( modelov!ch les'. Cílem 
z"izování lesnick!ch park' je vytvo"ení alternativy 
pro p"írodn( cenné a p"itom hospodá"sky vyu#ívané 
lesní celky k systému velkoplo$né konzervace 
aplikované v národních parcích. Smyslem lesnic-
k!ch park' je vyu#ívat území a p"írodní zdroje 
%lov(kem v souladu s p"írodou ve v$ech jejich 
aspektech (ekonomickém, ekologickém                        
a sociálním).

V$eobecné informace a konkrétní poznatky           
z "ady lokalit v terénu dokumentují systémov! sm(r 
pé%e hospodá"' o toto území. Diferencovan! 
systém hospoda"ení v lesních ekosystémech se 
zvy$ováním pestrosti biotop' flory a fauny sv(d%í     
o cílev(domém zvy$ování biodiverzity spravo-
vaného území. Po#adavky ochrany p"írody jsou 
diskutovány, v!sledky diskuse jsou respektovány       
a realizovány. Rekrea%ní a volno%asové aktivity jsou 
regulovány. Vzd(lávací a informa%ní slu#ba je              
v Lesnickém parku K"ivoklátsko vzorem pro ostatní 
oblasti v *R a je postupn( dále rozvíjena. Zám(r 
vyhlá$ení Národního parku K"ivoklátsko na plo$e  
10 200 ha z iniciativy M+P a MZe, kter! pokro%il 
p"edlo#ením návrhu zákona do mezirezortního 
p"ipomínkového "ízení se jeví jako kontraproduk-
tivní, uvád(né p"ínosy v dané oblasti v d'vodové 
zpráv( jsou sporné minimáln( z t(chto d'vod':

konzerva%ní zp'sob ochrany p"írody aplikovan! 
v národních parcích, kter! je uva#ován i v návrhu 
zákona (75 % samovolného v!voje ve st"edn(dobém 
horizontu), je ji# v(decky i po praktick!ch 
zku$enostech z rychlosti rozpadu p"edm(tu %innosti 
lesních ekosystém' v zvlá$t( chrán(n!ch územích 
p"ekonán;

jedná se o kulturní lesy, které vy#adují 
usm(r&ující zásahy dlouhodob(, porost' odpovída-
jících p"irozenému v!voji se vyskytuje minimáln( 
dosavadní zp'sob a dal$í sm("ování hospoda"ení 
garantuje trvalost a bezpe%nost v!voje se zvy$ová-

ním biodiverzity. Jedin!m sporn!m, ale záva#n!m 
vlivem jsou zv!$ené stavy spárkaté zv("e. Ty v$ak 
nevy"e$í zalo#ení NP, jsou problémem na v!znamné 
%ásti území *R a jejich "e$ení je v rukách státní 
správy les' Mze, na její# ne%innost v tomto sm(ru 
SVOL ji#  dlouhodob( poukazuje;

p"i ponechání samovolnému v!voji hrozí rozvoj 
$k'dc';

národní parky nejsou samofinancovatelné. Mezi 
vlastníky les' v *R, ale i v Rakousku a Bavorsku  je 
preferován multifunk%ní p"ístup k  pé%i o lesy, nikoliv 
omezování n(kter!ch funkcí. Postupné omezení 
produkce d"íví toti# vede nejen k omezení biodiverzity, 
ale i k dal$í zbyte%né ztrát( v!nos';

omezení z hlediska kvantity a kvality produkce 
d"íví ve prosp(ch ekologick!ch a sociálních funkcí je 
optimalizováno v rámci CHKO ji# nyní;

argument zv!$ení turistického ruchu a rekrea%ního 
vyu#ití lesa v dané oblasti je sporn!. Ji# nyní se 
vyskytuje v obvodu navr#eného NP rozsáhlá rekrea%ní 
zástavba, oblast K"ivoklátska je ji# v sou%asnosti siln( 
exponována náv$t(vností, je rekrea%ním zázemím 
velk!ch i men$ích m(st (Praha, Kladno, Rakovník, 
Beroun a dal$ích). Dal$í koncentrace náv$t(vník' do 
prostoru navr#eného NP se jeví jako velmi nevhodná.

Záv!r
Ú%astníci exkurze se mohli na vlastní o%i 

p"esv(d%it, #e dlouhodobá, systémová pé%e 
hospodá"' o k"ivoklátské lesy je p"ínosem nejen pro 
vlastníka lesa, ale i pro biodiverzitu území.  Ve vztahu 
ke koncepci z"ízení NP K"ivoklátsko a navrhovanému 
konzerva%nímu zp'sobu ochrany p"írody bych proto 
rád poukázal na práci $v!carského profesora J. - P. 
Schutze, kter! je v sou%asnosti jedním                                 
z nejrespektovan(j$ích odborník' v oblasti v!zkumu 
problematiky p(stebního usm(r&ování v!b(rn!ch les' 
temperální zóny a koncepcí p"írod( blízkého 
obhospoda"ování les'. V knize „V!b(rné hospodá"ství 
a jeho r'zné formy“ (pozn. %esk! p"eklad) shrnuje 
poznatky $irokého t!mu v!zkumník' o v!voji prales', 
p"irozen!ch les' a les' usm(r&ovan!ch %lov(kem ve 
vztahu k produkci, o v!voji multifunk%ních princip' 
zvlá$t( ve vztahu k po#adavku zvy$ování biodiverzity. 
Cituji: „Pouze v lesích, jejich! struktura je podmín"na 
sm"sí d#evin a s ní spojen$m náro%n$m p"st"ním, 
vznikají velmi slo!itá prost#edí pro !ivot %etn$ch 
organism& a vytvá#í se tak p#edpoklad pro zv$'enou 
biodiverzitu.“

„Akumulace biomasy (ponechání samovolnému 
v$voji) vede naopak k tomu, !e struktury lesa se 
stávají homogenn"j'ími a vrstva korun se uzavírá”.
„Nestejnorodost (r&znorodost) se dá docílit cílen$mi 
zásahy. Ty slou!í k tomu, aby byl p#irozen$ v$voj 
sm"#ující ke stejnorodosti %asto p#eru'ován. V této 
souvislosti budi! dovoleno poukázat, !e                             
v prohlá'eních n"kter$ch ochránc& p#írody, kte#í 
podporují r&znorodost a zárove( by cht"li nechat les 
sob" samému, je obsa!en z#ejm$ protiklad. 
P#inejmen'ím nechávají taková prohlá'ení tu'it, !e 
dosud nebylo dostate%n" poznáno, !e nestejnorodost 
je charakteristick!m znakem t"#eného lesa.“

Uprost#ed pr&vodci exkurzí. Foto: autor %lánku

Ú%astníci exkurze u barokní sochy sv. Jana Nepomuckého. Foto: autor %lánku

Ing. Josef Vovesn!
odborn! poradce SVOL

Ekonomické $et"ení ...            pokra%ování ze str. 1

Rozdíly mezi jednotliv!mi kraji jsou zap"í%in(ny 
r'zn!mi pravidly pro vyplácení p"ísp(vk'. Jednotná 
pravidla platila naposledy v roce 2005, kdy p"esunem 
pen(#ních prost"edk' ze státního rozpo%tu do 
rozpo%tu kraj' byla kraj'm dána i mo#nost tvorby 
vlastních pravidel pro vyplácení p"ísp(vk' na 
hospoda"ení v lesích. Trvalou snahou SVOL je docílit 
toho, aby p"ísp(vky na hospoda"ení v lesích byly 
vypláceny op(t podle jednotn!ch celostátních 
pravidel, a to z MZe. P"es ur%it! p"íslib ministra 
zem(d(lství dan! na konferenci SVOL, #e podpo"í tuto 
snahu, je nad(je na nápravu tohoto stavu asi op(t na 
nule, proto#e bohu#el se u nás páni minist"i st"ídají 
%ast(ji ne# stihnou své sliby naplnit. 

Je$t( n(kolik údaj' k nov( sledovan!m náklad'm 
na posílení rekrea%ních funkcí les' zvlá$tního ur%ení,     
a to les' se zv!$enou rekrea%ní funkcí a les' 
p"ím(stsk!ch. To, #e tyto lesy mají na svém majetku, 
uvedlo 26 z celkového po%tu 70 respondent'. *erpání 
náklad' na posílení rekrea%ních funkcí t(chto les' pak 
vykázalo 12 respondent' z komory obecních les'          
a jeden z komory soukrom!ch les'. Celkov( vynalo#ili 
na tyto ú%ely tém(" 7 mil. K%, pr'm(rn! náklad na ha 
pak byl 801 K%, co# rozhodn( není malá %ástka.

Rok 2012 lze z pohledu SVOL a z v!sledk' $et"ení 
hodnotit kladn(. Klidné období mezi komunálními 
volbami umo#nily lesník'm naplno se v(novat práci 
pro “sv'j” les.  A) toto p"íznivé období vydr#í!

Ing. Petr Jelínek,
 odborn! poradce SVOL 

Základní údaje z v!sledk' $et"ení z  let 2007 - 2012

         ha        134 908       128 389      155 870      103 522       119 246        118 807

Pr'm(rná t(#ba za rok            m/ha          6,6          7,04          7,42         7,4          7,38            7,69

Náklady P*             K%/ha        1224         1501         1519       1401         1502           1429

Náklady na t(#bu d"íví           K%/m         156          137          193        133          144            141

Náklady na p"ibli#ování d"íví   K%/m         172          171          173        175          174            178

P"ísp(vek KÚ              K%/ha         466          447          404        349          369            358 

Hospodá"sk! v!sledek           K%/ha        1616         1272          783       1436         2003           2715

(p"ed zdan(ním) - HV

Celkov! v!nos pro           K%/ha        3135         2324         2152       2535         3405           3920

vlastníka - nájemné

Plocha les' %len' SVOL             ha       345 876      352 123      356 816     360 376      371 087         371 087

Po%et %len' SVOL             %len'         527          531          530         533          569                 574

Pr'm(rná v!m(ra na 1 %lena   ha/%lena     656          663          673         677          652             654

V!sledky ekonomického $et"ení

Po%et ú%astník' $et"ení             po%et          72            73            87           64            64               70

V!m(ra lesa jimi

obhospoda"ovaná

Obecné údaje o SVOL             T.J.    2007    2008    2009   2010   2011    2012

19. dubna se konalo zasedání p"edsednictva 
Evropské federace obecních les' (FECOF). Za SVOL se 
jednání zú%astnil Ing. Petr Jelínek. Hlavním bodem 
jednání byla spolupráce FECOF s institucemi 
Evropské unie na p"ipravovaném dokumentu                 
k evropské lesnické politice a chystaná konference        
o obecních lesích v Evrop(, která se uskute%ní 11. zá"í 
ve ,trasburku. Na programu byla rovn(# reforma 
Spole%né zem(d(lské politiky a %erpání prost"edk' z 
fondu EAFRD (programy PRV 2007-2013). Podle 
zprávy Evropské komise bylo v období 2007-2012 
vy%erpáno na lesnická opat"ení v rámci EU cca 88 % 
plánovaného objemu prost"edk'. Daleko za 
o%ekáváním z'stalo %erpání prost"edk' na opat"ení 
Natury 2000; rok p"ed koncem období je vy%erpáno 
pouze 59 % plánovaného objemu.

Ve dnech 25. – 26. dubna se uskute%nila v Luzernu 
valná hromada Konfederace evropsk!ch vlastník' les' 
(CEPF). Jednání se za SVOL zú%astnili pan Josef 
Barto&-Dobenín a Ing. Stanislav Jansk!. Hlavními 
tématy jednání byla Spole%ná zem(d(lská politika 
2014+, po#adavky Evropské komise na stanovení kritérií 
trvalé udr#itelnosti pro biomasu a bioenergii, Lesnická 
strategie EU, právn( závazná dohoda o lesích                           
a spolupráce s ostatními nevládními organizacemi             
v lesnickém a d"eva"ském sektoru na evropské úrovni. 
Sou%ástí valné hromady byla odborná exkurze 
zam("ená na hospoda"ení v horsk!ch ochrann!ch lesích 
podél #elezni%ních tratí, které spravují ,v!carské státní 
dráhy.

Ve zkratce

pokra%ovaní na str. 5>
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pokra ování na str. 6.

Právní 
poradna

Mladí lidé... - pokra ování ze str. 4.

Z region

 Organizace národních kol, tedy v!b r 
dru stva, které ji má reprezentovat, je 
cele v kompetenci jednotlivé zem . V roce 
2011 tento úkol v eské republice zastalo 
SVOL, p edev"ím díky aktivit  Ing. Stani-
slava Janského. Vzhledem k velice omeze-
nému asovému intervalu koordina ní 
skupina, slo ená se zástupc  SVOL, Sdru-
ení lesních pedagog  a zástupc  MZe 
R doporu ila národní kolo sout e YPEF 

spojit provizorn  s Národním kolem Ekolo-
gické olympiády, která byla po dohod
s vedením SMOP (slo ka SOP) vyhlá"e-
na na téma Lesní ekosystémy. Po adate-
lem Národního kola byla ZO SOP Ekocen-
trum Spálené Po í í a Správa ve ejného 
statku m sta Plzn  – odd lení m stsk!ch 
les  Sout  prob hla na vysoké úrovni 
a vít zné dru stvo z Gymnázia Jírovcova 

eské Bud jovice obsadilo v mezinárodní 
sout i 4. místo.
 Na podzim 2011 byla svolána koordi-
na ní sc zka zástupc  MZe, SVOL, LS, 
ÚHÚL (lesní pedagogika), st edních a vy-
sok!ch lesnick!ch "kol, kde byla diskuto-
vána mo nost organiza ního a finan ního 
zaji"t ní sout e v dal"ím období ji  jako 
sout e ryze lesnické. Jako nejvhodn j"í 

po adatel (koordinátor) byla zvolena LS. 
Z finan ních d vod  byla uskute n na 
maximáln  úsporná varianta: regionální 
kola uspo ádaly st ední lesnické "koly 
(Hranice, Písek, Trutnov, utice), národní 
kolo pak Fakulta lesnická s d eva ská ZU 
v Praze. V"em ú astník m pa í uznání za 
prokázané znalosti, v"em organizátor m 
pak pa í dík za práci spojenou s uspo á-
dáním regionálních kol i kola národního. 
Fakult  lesnické a d eva ské ZU v Praze 
a Vojensk!m les m a statk m s. p. pak 
i za finan ní pomoc s po ádáním sout-
í. Vít zné dru stvo, ze SL# Hranice, 

snad bude moci s pomocí MZe reprezen-
tovat eskou republiku na mezinárodní 
sout i YPEF v Estonsku v zá í tohoto 
roku. Do dal"ích let nelze ne  p át nové 
lesnické sout i hodn  zdaru a ze strany 
i dal"ích lesnick!ch institucí trochu v t"í 
zájem a podporu. Jako iniciativa podpo-
rující zájem o lesnictví mimo vlastní obor 
a p edev"ím mezi mlad!mi lidmi si to pln
zaslou í.
 Za národní v!bor sout e YPEF p ed-

seda Prof. Ing. Vilém Podrázsk!, CSc., 
FLD ZU v Praze

Podrobnosti o sout i jsou uvedeny na 
www.ypef.eu, www.ypef.cz 

 Vyso ina
 Ve dnech 10. – 11. kv tna zorganizo-
valo vedení regionu Vyso ina pro své leny 
exkurzi do Jeseník , a to na lesní majetek 
spravovan! státním podnikem Lesy , 
Lesní správou Javorník. Sou ástí progra-
mu byla náv"t va p erpávací hydroelek-
trárny Dlouhé Strán  a prohlídka zámku 
v Bruntále.  

 Severo esk! 
 5. ervna se uskute nila letos ji  druhá 
lenská sc ze Severo eského regionu 

SVOL.  Nov! p edseda regionu ing. Válek 
seznámil p ítomné s p ipravovan!m návr-
hem zákona o d evu a p ipomínkami SVOL, 
novelizací zákona 172/91 Sb. a situací ve 
spole ném obchodu. Diskutovalo se také 
o absenci státní lesnické politiky, p íprav
v cného zám ru nového zákona o lesích, 
nedokon eném NLP II, íprav  dota-
ních pravidel Programu rozvoje venkova 
na období po roce 2014, p íprav  nové-
ho dota ního programu Ústeckého kraje 
a zapojení lena SVOL do zem d lského 
v!boru kraje. Posledními dv ma úkoly byla 
pov ena komise ve slo ení ing. Vohralík, 
ing. Filip, p. Rokos. Regionální sc ze se 
zab!vala také dopo eními z kv tnové-
ho seminá e SVOL zam eného na v!kon 
nelegální práce.  Na p í"tí rok plánuje 
region exkurzi u Sask!ch státních les
a les m sta itava. 

 Plze sk!
 #varcsystém, bezpe nost práce v les-
nictví,  p ísp vky na hospoda ení v lesích, 
dotace do les  spolufinancované EU a do-
pady novely zákona . 172/91 byly také 
na po adu jednání lenské sc ze Plze-
ského regionu SVOL 20. ervna v Tacho-
v .  V ervnu p ipravil region pro své leny 
dv  sportovní utkání  „Su"ick! pohár v ma-
lé kopané“ a st elby na asfaltové ter e 
ve sportovním areálu st elnice v Ústal i. 
Ob  akce pomáhaly organiza n  zajistit 
M stské lesy Kolinec. V leto"ním roce 
uskute ní region st eleck! závod o putov-
ní pohár „Memoriál Miroslava Drozdy“ na 
st elnici MS Tluma ov v Pelechách a  t i 
akce v rámci lesní pedagogiky, na nich  se 
finan n polupodílí Plze sk! kraj. 

 V!chodo esk!
 V!chodo eská organizace SVOL byla 
garantem odborného seminá e po ádané-
ho s podporou Ministerstva zem d lství 
ve dnech 20. – 21. ervence, kter! se 
konal na jihu ech. V rámci prvního bloku 
seminá e s názvem „#umava – drah! 
experiment s lesy“ probíhaly p edná"ky 
a diskuse na téma dopad  NP #umava na 
hospoda ení v lesích nestátních vlastník
a na rozvoj regionu a ivot jeho obyvatel. 
Sou ástí seminá e byla exkurze po m st-
sk!ch lesích Ka"persk!ch hor. Úst edním 
tématem druhého bloku seminá e byla 
efektivita správy obecního majetku vlast-
ní organizací a exkurze po provozech firmy 
Lesy a rybníky m sta eské Bud jovice. 

Zákon . 173/12 Sb., o p echodu n kte-
r!ch v cí z majetku eské republiky do 
vlastnictví obcí, stanovuje obcím, je
nemají sv j historick! nemovit! majetek, 
kter! na obec p e"el podle § 1, 2, 2a 
nebo § 2b tohoto zákona, dosud zapsán 
v katastru nemovitostí povinnost u init 
tak nejpozd ji do 31. b ezna 2013. Pokud 
tak obec neu iní, vlastnické právo p echá-
zí na stát. 
Jaké listiny musí obec pro zápis naby-
tí vlastnictví obce katastrálnímu ú adu 
p edlo it? Je nutné edlo it geomet-
rické plány zam ující polohu p vodních 
obecních parcel ve zjednodu"ené eviden-
ci v i stavu katastru nemovitostí? Co 
d lat, kdy  katastrální ú ad návrh na 
zápis vlastnického práva zamítne?
V první ad  pova ji za vhodné pon kud 
korigovat úvodní konstatování tazatele, e 
obce mají podle zákona . 173/2012 Sb. 
povinnost zapsat majetek, kter! na n
p e"el podle ustanovení  § 1, 2, 2a nebo § 
2b zákona . 172/1991 Sb., do 31.3.2013 
do katastru nemovitostí, jinak dojde k p e-
chodu na stát. Toto konstatování není 
pravdivé. Zm na, kterou zákon  . 173/
2012 v souvislosti se stanovením lh ty 
do 31.3.2012 p edstavuje, spo ívá toti
v tom, e § 8 zákona . 172/1991 Sb., 
kter! m l a  do ú innosti zákona . 173/
2012 Sb. toto zn ní („Obce jsou povinny 
do jednoho roku po nabytí vlastnictví k ne-
movit!m v cem podle tohoto zákona u init 
návrh p íslu"nému st edisku geodézie na 
zápis t chto nemovit!ch v cí do evidence 
nemovitostí“. ), má nyní následující podo-
bu (uvádím pouze odstavec 1, odstavec 2 
není pro ú ely této odpov di v!znamn!): 
„Pokud vlastnické právo, které na obec 
p e"lo podle § 1, 2, 2a nebo § 2b toho-
to zákona, není dosud zapsáno v katastru 
nemovitostí, je obec povinna nejpozd ji 
do 31. b ezna 2013 uplatnit návrh v i 
katastrálnímu ú adu, nebo podat alobu 
na u ní vlastnického práva u soudu. 
Nesplní-li obec tuto svou povinnost, pova-
uje se den 1. dubna 2013 za den p echo-

du vlastnického práva na stát.“)  
 Nov! text § 8 je reakcí na skute nost, 
e n které obce svou povinnost podle § 8 

zákona v p vodním zn ní neplnily a zápisu 
do katastru nemovitostí se domáhaly a  po 
uplynutí celé ady let ode dne nabytí vlast-
nictví, co  vedlo ke vzniku právní nejistoty 
a zmno ování právních spor  Aby tomu 
bylo zabrán no, zákon . 173/2012 Sb. 
povinnost navrhnout zápis do katastru 
nemovitostí pon kud zp í uje, proto e 
stanoví pevné datum (31. 3. 2013), do 
kterého obce musí návrh na zápis svého 
majetku do katastru u p íslu"ného kata-
strálního ú adu podat, nebo do kterého 
musí podat ur ovací alobu. Teprve pokud 
ve stanovené lh t  neu iní ádn! z t chto 
úkon , nastupuje právní domn nka, e 
majetek p e"el zp t na stát. 
 Z citovan!ch ustanovení tedy jedno-
zna n  vypl!vá, e své povinnosti obce 
dostojí a ú inky právní domn nky zp tné-
ho p echodu majetku na stát odvrátí v p í-
pad , e nejpozd ji 31. 3. 2013 navrhnou 
místn  p íslu"nému katastru nemovitostí, 
aby vlastnické právo obce v i majetku, 
kter! na obce p e"el, zapsal. Návrh vyjma 
po adavku na spln ní obecn!ch nále itostí 
podání vypl!vajícího z § 37 správního ádu 
nemá zákonem p edepsanou formu (k to-
mu rozsudek Krajského soudu v esk!ch 
Bud jovicích sp. zn. 10 Ca 13/99 - 27 
„Návrh na zápis vlastnického práva obce 
k majetku, kter! na obec p e"el podle 
zákona NR . 172/1991 Sb., do katastru 
nemovitostí, není nikterak formalizován.“). 
Rovn  je z ejmé, e k odvrácení ú ink
domn nky o zp tném p echodu vlastnic-
kého práva na stát není tedy t eba, aby 
do 31.3.2013 k zápisu vlastnického práva 
obce do katastru nemovitostí skute n

do"lo - takovou podmínku nelze z textu 
zákona . 173/2012 Sb. dovodit. Ú in-
ky právní domn nky zp tného p echodu 
na stát budou návrhem podan!m u KÚ 
odvráceny i v p ípad , e katastrální ú ad 
záznam neprovede a listiny, na jejich
základ   se obec záznamu vlastnického 

  me"vo es kap ;tpz ítárv ,alahámod avárp
obec zápisu do katastru nemovitostí musí 
domáhat soudní cestou, která je popsána 
ní e. Ú elem ustanovení § 8 zákona v no-
vém zn ní je p im t obce, které se domní-
vají, e na n  majetek podle ustanovení § 
1, 2, 2a nebo 2b zákona . 172/1991 Sb. 
p e"el, aby toto své domn ní kvalifikova-
n!m zp obem projevily v i katastrální-
mu ú adu nebo soudu (kter! je povinen 
katastrální ú ady o sporu informovat). 
 Lze tak uzav ít, e povinnost navrh-
nout katastrálnímu ú adu zápis vlastnické-
ho práva, vypl!vající z § 8, odst. 1 zákona 
. 172/1991 Sb., je sou ástí tohoto záko-

na od samého po tku, zákonem . 173/
2012 Sb. byly do zákona . 172/1991 Sb. 
v!slovn  za azeny pouze negativní dopady 
p ípadné ne innosti obce v souladu se 
zásadou „vigilantibus iura scripta sunt“, 
tj. „práva nále í jen t m, kdo o n  pe u-
jí.“ Ne innost obce p i pln ní povinnosti 
p itom mohla mít po obec negativní dopa-
dy ji  za ú innosti § 8 ve zn ní p ed nove-
lou 173/2012 Sb., nebo  mohla mít za 
následek nap . vydr ení majetku ze stra-
ny státu, co  potvrzuje i rozsudek Nejvy"-
"ího soudu sp. zn. 28 Cdo 3822/2008 : 
„Zákon . 172/1991 Sb., upravující obec-
ní restituce (p echod vymezen!ch v cí na 
obce od státu), není statickou normou, 
zaji" ující obcím jejich vlastnictví „auto-
maticky“ nav dy. Ustanovení § 8 zákona 
o povinnosti obce podat do jednoho roku 
od nabytí vlastnictví návrh na záznam 
vlastnictví k v cem do katastru zajisté 
nezakotvuje prekluzivní lh tu, jde jen o po-
vinnost po ádkové povahy. To v"ak nezna-
mená, e tu absentuje dynamick! aspekt 
právní stránky v ci; je nutné brát v úvahu, 
jaké právní úkony a s jak!mi d sledky se 
udály od 24. 5. 1991 (ú innost zákona . 
172/1991 Sb.) dále. V následujícím obdo-
bí mohly b!t zalo eny zcela nové vlastnické 
vztahy k v cem, které byly p edtím pova-
ovány ex lege k datu ú innosti zákona 

o obecních restitucích za znovunabyté 
obecní vlastnictví. Nelze opomenout ani 
asov! faktor – tedy dobu, je  uplynula od 

zákonem konstruovaného p echodu v cí 
ze státu na obec. Nerealizuje-li obec svá 
vlastnická práva, „nehlásí-li se“ po del"í 
dobu ke sv!m oprávn ním, pak jakékoli 
pozd j"í uplatn ní tvrzeného restit ního 
nároku m e vá n  a v d sledcích nep i-
jateln  p sobit proti práv m t etích osob, 
opírajících se o zesílenou právní jistotu 
v mezidobí.“
 Uvedené platí i p esto, e lh ta jedno-
ho roku stanovená v § 8 zákona . 172/
1991 Sb. v dosavadním zn ní byla podle 
rozhodovací praxe soud  pouze lh tou 
po ádkovou - k tomu viz rozsudek Nejvy"-
"ího soudu eské republiky sp. z. 30 Cdo 
2232/2000 („K p echodu ur tého majet-
ku eské republiky na základ  zákona . 
172/1991 Sb. do vlastnictví obcí do"lo ex 
lege ke dni 24. kv tna 1991. Podle § 8 
zákona . 172/1991 Sb. byly obce povinny 
do jednoho roku od nabytí vlastnictví k ne-
movit!m v cem podle tohoto zákona u init 
návrh na zápis t chto nemovit!ch v cí do 
evidence nemovitostí, p i em  tato lh ta 
je pouze lh tou po ádkovou a vlastní zápis 
vlastnického práva do evidence nemovitos-
tí (dnes do katastru nemovitostí), k jeh
p echodu na obce do"lo ex lege k uvede-
nému dni, má tedy ú inky deklaratorní.“) 
i usnesení téh  soudu sp. zn. 28 Cdo 

2486/2008 („Podle § 8 zákona . 172/
1991 Sb. byly obce povinny do jednoho 
roku od nabytí vlastnictví k nemovit!m 
v cem podle tohoto zákona u nit návrh na 
zápis t chto nemovit!ch v cí do evidence 
nemovitostí, p i em  tato lh ta je pouze 
lh tou po ádkovou a vlastní zápis vlastnic-
kého práva do evidence nemovitostí (dnes 
do katastru nemovitostí), k jeh  p echo-

Ve zkratce
2. kv!tna uspo"ádal SVOL ve spolupráci                      

s regionální organizací Jiho!eského kraje                           
a T"ebo#sk$mi lesy a rybníky odborn$ seminá"                
s venkovními ukázkami na téma Vyu%ití mal$ch harves-
torov$ch technologií v lesním hospodá"ství.  Odborn& 
i organiza!n& seminá" za'títil jednatel t"ebo#sk$ch 
les( Daniel Dvo"ák. Cílem seminá"e bylo seznámit 
odbornou ve"ejnost s mo%nostmi efektivního nasazení 
mal$ch harvestorov$ch technologií p"i v$chov& 
mlad$ch lesních porost(. 

Lesy m!sta Klatov za podpory SVOL, M&stského 
ú"adu v Klatovech a dal'ích partner( uspo"ádaly             
v pátek 10. kv&tna druh$ ro!ník nau!n& zábavné akce 
pro d&ti „Den lesa na klatovské H(rce“. I p"es nep"íze# 
po!así se akce zú!astnily desítky d&tí, p"edev'ím           
z mate"sk$ch 'kol a prvních ro!ník( základních 'kol. 
Organizáto"i pro n& p"ipravili ukázky p"ibli%ování, 
t&%by d"eva a dal'ích prací v lese, poznáva!ku lesních 
d"evin a %ivo!ich(, povídání o v$znamu lesa a sout&%e 
s lesní tematikou.

Ve dnech 16.-17. kv!tna zorganizovalo vedení 
regionálního sdru%ení SVOL Vyso!ina pro své !leny 
exkurzi na lesním majetku rodu Kolowrat-
Krakovsk$ch, kter$ se nachází v srdci Chrán&né 
krajinné oblasti )esk$ les. Lesní hospodá"sk$ celek 
Kolowratovy lesy o celkové rozloze 6.885 hektar( tvo"í 
polesí Diana v blízkosti m&ste!ka P"imda a polesí 
T$nec na Klatovsku. Lesnicky velmi zajímavou exkurzi 
doplnila prohlídka klá'tera premonstrát( v Teplé            
a náv't&va pila"ského provozu Story Enso Wood 
Products v Plané u Mariánsk$ch Lázní.

Generální "editelství Evropské komise pro %ivotní 
prost"edí svolalo  na 23. kv&tna druh$ worskhop             
s tématem „Natura 2000 a lesy“. Jednání se 
zú!astnily partnerské organizace vlastník( les( CEPF, 
FECOF i ELO, které zde prezentovaly p"íklady 
implementace Natury 2000 v lesích !lensk$ch organi-
zací. Ve v'ech p"ípadov$ch studiích opakovan& 
zazn&lo, %e zásadní v$znam pro úsp&'nou implemen-
taci Natury má komunikace s dot!en$mi vlastníky 
p(dy a jejich  finan!ní kompenzace. Záv&ry jednání 
obou worskhop( budou zapracovány do pokyn( pro 
zavád&ní Natury 2000, které mají b$t hotovy v p"í'tím 
roce. SVOL m(%e uplatnit své p"ipomínky k materiálu 
prost"ednictvím partnersk$ch organizací. 

4. #ervna prob!hla "ádná sch(ze republikového 
v$boru SVOL v Kn&%i!kách.  Hlavními body jednání 
bylo "e'ení 'kod v lesních porostech zp(soben$ch 
povodn&mi v rámci pomoci SZIF a realizace 
protipovod#ov$ch opat"ení v lesích a odstra#ování 
'kod po povodních v rámci Programu rozvoje venkova 
2007-2013. )lenové v$boru se dále zab$vali aktuálním 
v$vojem schvalování legislativních norem v oblasti 
lesnictví (zákon o myslivosti, zákon                                       
o reproduk!ním materiálu lesních d"evin, novela 
zákona o lesích, vyhlá'ka o uvád&ní d"eva natrh)             
a p"ípravou dal'ích krok( SVOL, spole!n$m 
obchodem se d"ívím a postupem vydávání les( 
církevním subjekt(m.

Pro #leny Jihomoravského regionu SVOL 
uspo"ádalo jeho vedení 20. !ervna exkurzi do lokalit     
v oblasti Moravské Sahary, území mezi Bzencem, 
Strá%nicí a Ratí'kovicemi v okrese Hodonín, spravo-
van$ch Lesní správou Strá%nice, které byly v lo#ském 
roce posti%eny velk$m po%árem. V$sadbu po%á"i't&       
o velikosti cca 113 hektar( zahájily Lesy )eské 

republiky letos v dubnu. V leto'ním roce má b$t 
zalesn&no cca 87 hektar( holin, nové zales#ování 
bude tvo"it borovice lesní, dub zimní, lípa malolistá, 
buk lesní, b"íza bradavi!natá a habr obecn$. )ást 
území po po%áru bylo po jednání s ochránci p"írody 
vymezeno jako bezzásahové, má slou%it pro ú!ely 
studia p"irozeného v$voje obnovy porost( zasa%en$ch 
po%árem. Sou!ástí programu byla náv't&va lu%ního 
lesa v okolí obce Vnorovy zam&"ená na problematiku 
introdukovan$ch d"evin a 'í"ení bobra evropského ve 
Strá%nickém Pomoraví.   

V rámci projektu Poznávej les, kter$ je spolufinan-
cován Ministerstvem  zem&d&lství, prob&hlo na lesních 
majetcích !len( SVOL v prvním pololetí leto'ního roku 
329 akcí lesní pedagogiky, kter$ch se zú!astnilo více 
ne% 9.500 d&tí. Vedle zakladatel( lesní pedagogiky         
v )R  - Les( hl. m&sta Prahy, Ostravsk$ch m&stsk$ch 
les( a Správy ve"ejného statku m&sta Plzn& – se do 
projektu zapojily M&stské lesy Doma%lice, )esk$ 
Krumlov, Da!ice, Brno, Pelh"imov, Písek, Tábor, LDO 
Vysoké Chvojno, Chrudim, Olomouc, LDO P"ibyslav, 
Kinsk$ dal Borgo a. s. Dal'í informace také na str. 6.

Evropská komise op!t odlo$ila projednávání nové 
Lesnické strategie EU, a to na zá"í 2013. Proti 
takovému postupu se spole!n& ohradily evropské 
organizace vlastník( les(, vlastník( p(dy, státních 
les(, lesnické organizace, COPA-COGECA, zast"e'ující 
sdru%ení nevládních zem&d&lsk$ch organizací EU            
i Konfederace evropsk$ch papírensk$ch podnik(. Ve 
spole!ném tiskovém prohlá'ení ze dne 18. !ervence 
vyt$kají Evropské komisi p"ehlí%ení v$znamu les(           
a lesnického sektoru v evropské politice, které m(%e 
pouze vést k dal'ímu rozdrobení sektoru a dal'ím 
vzájemn& si odporujícím rozhodnutím. K urychlenému 
projednání posledních p"eká%ek a vydání zprávy pro 
schvalování strategie v Evropském parlamentu a Rad& 
EU vyzvali Komisi také !lenové Poradní skupiny 
Lesy&Korek a zástupci !lensk$ch stát( ve Stálém 
lesnickém v$boru. Nová lesnická strategie EU je 
zalo%ena na konceptu udr%itelného hospoda"ení             
v lesích a multifunk!ní úloze les(, reaguje na nové 
v$zvy v oblasti obnovitelné energie, biodiverzity, 
ú!inného vyu%ívání zdroj( a vytvá"í soudr%n$ rámec      
s ostatními politikami spole!enství.

P"ipomínkovali jsme: návrh zákona o vyhlá'ení 
Národní parku K"ivoklátsko, kter$ byl podán do 
vn&j'ího p"ipomínkového "ízení. Na dnes ji% b$valé 
ministry zem&d&lství a %ivotního prost"edí se obrátil 
SVOL s argumenty a %ádostí o p"ehodnocení dosavad-
ního p"ístupu obou ministerstev k nutnosti vyhlá'ení 
NP a upu't&ní od zám&ru jeho vyhlá'ení, bohu%el bez 
úsp&chu. Projednávání návrhu zákona ve vlád& 
p"eru'ila vládní krize a jeho dal'í osud bude záviset na 
postoji nov$ch 'éf( obou resort(. 

Návrh vyhlá'ky Ministerstva zem&d&lství                     
o zp(sobu p"edávání informací do centrálního registru 
za ú!elem ochrany p"ed nezákonnou t&%bou d"eva. 
P"ipomínky SVOL byly ve zn&ní vyhlá'ky zohledn&ny.

Seznam tém&" dvou desítek p"ipomínek                       
k hodnotící zpráv& vybran$ch druh( a p"írodních 
stanovi'* Natury 2000 za období 2007-2012 odeslal 
SVOL na úst"edí Agentury ochrany p"írody a krajiny 
)R. Se stávajícím zn&ním t&chto zpráv vyjád"il zásadní 
nesouhlas a po%adoval svolání spole!ného jednání                
s dal'ími dot!en$mi subjekty (L)R, VLS a ÚHUL). 
Vypo"ádání p"ipomínek zatím nebylo ukon!eno.

Ing. Marie R(%ková
tajemnice SVOL

Právní 
poradna

O"ez strom% a kácení strom% podél cest. 
Správci komunikací v na&em kraji provád!jí o"ez 
v!tví a strom%, které brání bezpe#nému provozu. 
N!kdy nám podají p"ed provedením prací 
oznámení, v!t&inou v&ak ne. Stromy vyzna#í                   
a pracovníci zásah provedou a d"evo si odvezou. 
Zajímalo by mne, podle jakého zákona se to celé 
odehrává. P"edpokládám, $e jsme povinni tento 
zásah strp!t, náklady na o"ez a kácení jdou za 
vlastníkem komunikace, ale jak bude nalo$eno se 
d"evem, o tom rozhoduje vlastník lesa.

Popsaná !innost se „odehrává“ podle zákona      
!. 13/1997 S., o pozemních komunikacích, 
konkrétn& podle jeho § 35, odst. 1 a 2: „Vlastníci 
nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní 
komunikace jsou povinni strp&t, aby na jejich 
pozemcích byla provedena nezbytná opat"ení              
k zabrán&ní sesuv( p(dy, padání kamen(, lavin          
a strom( nebo jejich !ástí, vznikne-li toto nebezpe!í 
v$stavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní 

komunikace nebo p"írodními vlivy; vznikne-li toto 
nebezpe!í z jednání t&chto vlastník(, jsou povinni 
u!init nezbytná opat"ení na sv(j náklad. O rozsahu       
a zp(sobu provedení nezbytn$ch opat"ení a o tom, 
kdo je provede, rozhodne silni!ní správní ú"ad. 

Silni!ní správní ú"ad zji'*uje zdroje ohro%ování 
dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje ru'ení 
silni!ního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohro%ení jin$, 
ne% je uveden v odstavci 1, na"ídí silni!ní správní ú"ad 
jeho provozovateli nebo vlastníku odstran&ní zdroje 
tohoto ohro%ení. Nevyhoví-li provozovatel nebo 
vlastník zdroje ohro%ení, silni!ní správní ú"ad 
rozhodne o odstran&ní zdroje ohro%ení na jeho 
náklady.“ Vyt&%ené d"evo z(stává ve vlastnictví 
vlastníka pozemku, pokud si je subjekt provád&jící 
o"ez ponechá, jde o kráde%. Pouze pro úplnost 
p"ipomínám, %e podle rozsudku Nejvy''ího správního 
soudu ze dne 31.7.2008 !.j. 2 As 7/2008-50 je vlastník 
lesa povinen sám na sv(j náklad odstra#ovat stromy     
i v&tve, které ohro%ují provoz na pozemní komunikaci, 
nebo* za p"írodní vlivy lze pova%ovat pouze p(sobení 
vliv( ozna!ovan$ch jako vis maior (vich"ice, 
zem&t"esení apod.).

Odpov&+ zpracoval:
JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

Advokátní kancelá"
Pásek, Hon&k a partne"i

Ilustra!ní foto ze "Dne lesa na klatovské H"rce". Foto: archív SVOL

Zazn&lo na 
leto'ní
konferenci SVOL

St&%ejním tématem leto'ní celostátní konference 
SVOL, která prob&hla 11. dubna v Pelh"imov&, byla 
ekonomika u nestátních majitel( les(, jejich 
nespokojenost s "e'ením situace v oblasti finan!ních 
podpor lesního hospodá"ství ze strany kraj(                 
i Ministerstva zem&d&lství a hledání nov$ch 
mo%ností financování lesnick$ch ekosystémov$ch 
slu%eb. 

Jednání se zú!astnila "ada v$znamn$ch host(, 
krom& b$valého ministra zem&d&lství Ing. Petra 
Bendla také senátor Mgr. Pavel Eybert, hejtman 
Zlínského kraje Ing. Stanislav Mi'ák, kter$ je zárove# 
p"edsedou Komise Rady Asociace kraj( )R pro 
zem&d&lství, hejtman Kraje Vyso!ina MUDr. Ji"í 
B&hounek a zástupce vedení Svazu m&st a obcí, 
starosta m&sta Pacova Bc. Luká' Vl!ek.

Vzhledem k tomu, %e nároky spole!nosti na 
mimoproduk!ní funkce les( stoupají, ale ocen&ní 
jejich hodnoty je mizivé, obrátili se majitelé les( na 
exministra zem&d&lství s %ádostí o zahájení jednání   
o p"ím$ch platbách na hektar, které by jim alespo# 
!áste!n& kompenzovaly vodohospodá"ské, environ-
mentální a sociální funkce les(. Ministr uvedl, %e 
tomuto po%adavku rozumí, nicmén& i s odkazem na 
opa!n$ trend v Evropské unii, kdy se po!ítá                   
s ukon!ením plateb na plochu SAPS v zem&d&lství 
nejpozd&ji v roce 2020, konstatoval, %e jednání           
o takovém po%adavku není na po"adu dne. Zárove# 
se  v'ak kriticky vyjád"il k p"ístupu kraj(, které 
vyu%ívají finan!ní prost"edky na podporu les(                
k jin$m ú!el(m a p"islíbil, %e bude jednat                        
o urychlené náprav& situace se zástupci Asociace 
kraj(, proto%e: „Stát i kraje si musí uv&domit, %e 
pokud je zde soukromé vlastnictví lesa a je zde voln$ 
p"ístup do les(, musí také existovat ur!itá forma 
kompenzace“.

Ekonomick$m vyhodnocením mimoproduk!ních 
funkcí lesa se ve svém vystoupení zab$vala Ing. 
Barbora Li'ková. Ú!astníky konference seznámila se 
záv&ry své diserta!ní práce „Ekonomika v lesním 
hospodá"ství územních samosprávn$ch celk(“, kdy 
zjistila, %e náklady rekrea!ní funkce u obecních les( 
v )eské republice dosahují 265 K!/ha ro!n&.

Velmi zajímav$m a p"ínosn$m referátem p"isp&l 
do diskuse o dota!ní politice v lesnictví Ing. Dalibor 
,afa"ík z Lesnické a d"eva"ské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brn&, kter$ na p"íkladu Saska, Bavorska 
a Dolního Rakouska p"edstavil systémy finan!ních 
podpor hospoda"ení v lesích na'ich soused(.  
Konstatoval, %e nejpropracovan&j'ím systémem 
t&chto podpor disponuje Bavorsko, kde tvo"í 
soukromé a obecní lesy tém&" 70 % celkové v$m&ry 
les(. V zájmu spole!nosti podporuje Svobodn$ stát 
Bavorsko soukromé vlastníky les( ve !ty"ech progra-
mech financování: P&stební opat"ení (obnova lesa), 
Zp"ístupn&ní les(, Sdru%ování vlastník( les(, 
Program VNP (smluvní ochrana p"írody). Federální 
vláda a stát jako vlastník lesních pozemk( jsou            
z podpor vylou!eny. Toté% platí i pro právnické 
osoby, v nich% má federální vláda nebo zem& 
vlastnick$ podíl minimáln& 25 %.

S mimo"ádn& aktuálním p"ísp&vkem vystoupil Ing. 
Ji"í Mat&jí!ek. Zam&"il se v n&m na problematiku 
lesnick$ch ekosystémov$ch a rekrea!ních slu%eb 
jako potenciálního zdroje p"íjm( vlastník( lesa. 
Zd(raznil, %e ve sv&tle rostoucí rekrea!ní                         
a ekologické poptávky nebude do budoucna mo%né 
stav&t pouze na produkci d"eva, n$br% bude nutné 
nalézt tr%ní uplatn&ní i pro vybrané rekrea!ní                
a environmentální slu%by. P"ipomn&l, %e vlastnictví 
lesa nejen zavazuje, ale také oprav#uje, a jejich 
majitel(m doporu!il na základ& zahrani!ních 
zku'eností po%adovat u politik( zodpov&dn$ch za 
sektor vytvá"ení lesnick$ch koncepcí pro vypraco-
vání nabídky slu%eb pro stávající poptávku v oblasti 
ochrany biodiverzity, kvality pitné vody (tzv. „vodní 
halí"“), rekreace a poutání uhlíku. Podpory p"íjm( 
vlastník( lesa (!i farmá"() ze strany státu sice 
mohou pomoci vlastník(m p"e%ít, ale takové p"e%ití 
není zalo%eno na konkurenceschopnosti. Majitelé 
les( tak budou muset evidentn& sami p"evzít 
iniciativu a tla!it na politiky, jinak jim do budoucna 
hrozí ztráta p"íjm( z d(vodu chyb&jící politické v(le, 
pasivity v odv&tví, neexistence v$zkumu                          
a nedostatku informací.

Dopolední blok vystoupení zakon!ila prezentace 
JUDr. Martina Flory k p"ipravovan$m legislativním 
zm&nám s vazbou na lesnictví a diskuse s pozvan$mi 
hosty. V odpolední !ásti konference seznámil 
p"edseda SVOL p"ítomné s !inností sdru%ení                 
v uplynulém roce. V úvodu p"ipomn&l 20. v$ro!í 
zalo%ení SVOL, doprovodné akce na jednotliv$ch 
majetcích a vydání publikace k této p"íle%itosti.           
V oblasti p"ipomínkování legislativy zd(raznil p"ijetí 
zákona !. 173/2012 Sb., kter$m se novelizuje zákon 
172/91 Sb., o p"echodu n&kter$ch v&cí z majetku )R 
do majetku obcí, a kter$ umo%#uje vydávání 
historick$ch lesních majetk( obcí ve správ& 
Vojensk$ch les( a statk( (p"íp. Ministerstva obrany) 
obcím. Krom& toho se SVOL v lo#ském roce 
anga%oval nap". v p"ipomínkování v&cného zám&ru 
nového zákona o lesích, dále návrhu zákona                 
o uvád&ní d"íví na trh, návrhu zákona                               
o reproduk!ním materiálu, návrhu na"ízení vlády          
o stanovení národního seznamu evropsky v$znam-
n$ch lokalit Natura 2000, kde  zásadní nesouhlas 
SVOL vyvrcholil jednáním u nám&stka ministra -P 
Ing. Tomá'e Tesa"e. P"edseda SVOL vyzdvihl velice 
aktivní ú!ast Ing. Jana Kalafuta v Monitorovacím 
v$boru PRV pro sou!asné programovací období a p"i 
p"íprav& lesnick$ch opat"ení PRV po roce 2014           
a uvedl v$!et vzd&lávacích akcí a seminá"(, které 
SVOL uspo"ádal pro majitele les( v lo#ském roce. 
Velmi pozitivn& hodnotil p"edseda SVOL zapojení 
!len( do aktivit lesní pedagogiky. P"edseda Severo-
moravského regionu SVOL Ing. Roman ,imek ve 
svém vystoupení apeloval na vlastníky les(, aby si 
nenechali uzmout zákonné právo ú!astnit se projed-
návání roz'í"ení stávajícího, nebo vyhlá'ení nového 
zvlá't& chrán&ného území a stanovení bli%'ích 
ochrann$ch podmínek takového území. Upozornil 
p"ítomné na mo%nost základní ochrany evropsky 
v$znamné lokality podle § 45c odst. 2 zákona              
o ochran& p"írody a krajiny namísto ZCHÚ a nabídl 
!len(m SVOL pomoc p"i "e'ení této problematiky na 
jejich majetku.

V záv&ru jednání leto'ní konference SVOL 
delegáti schválili stanovisko k vyhla'ování nov$ch 
národních park( a republikovému v$boru ulo%ili, 
aby usiloval o p"ehodnocení dosavadního p"ístupu 
státních orgán( k nutnosti vyhlá'ení NP 
K"ivoklátsko a prosazoval upu't&ní od tohoto 
zám&ru.

(red.)

pokra!ování ze str. 4>
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 Z ostravského hlavního nádra í odjelo 
21. kv tna v poledne t icet sedm esk!ch 
lesník  na p tidenní odbornou exkurzi 
po polsk!ch národních parcích a lesích. 
Celé pond lní odpoledne bylo ve zname-
ní dlouhé cesty. V podv erních hodinách 
jsme dorazili do Rogówa, kde nás uvítal 
vedoucí "kolního lesního závodu Lesnické 
fakulty Zem d lské univerzity ve Var"av . 
Seznámil nás s celkovou situací lesnictví 
v Polsku, hospoda ením u lesního závodu 
Rogów a hlavn se zdej"ím arboretem.
 Následující dopoledne bylo napln no 
prohlídkou lesnického muzea a zmín né-
ho arboreta, které je nejv t"í botanickou 
zahradou svého druhu v Polsku. Arbore-
tum bylo zalo eno v roce 1923. Dnes se 
rozkládá na plo"e 54 ha a jeho sbírka 
ítající 2500 druh  d evin jej adí k nej-

bohat"ím a nejkrásn j"ím ve st ední a v!-
chodní Evrop . Z nejzajímav j"ích d evin 
lze uvést v p írod  ji  vyhynulou Franklinii 
americana, i Magnolia zenii, Magnolia 
porosolowata. Velmi obsáhlá je i sbírka 
rododendron  Arboretum v"ak slou í i ja-
ko v!zkumná stanice k mo nému lesnic-
kému vyu ití n kter!ch introdukovan!ch 
d evin, najdeme tu zkusné porostní plochy 
se severoamerick!mi d evinami, ka do-
ro n  se zde koná n kolik odborn!ch 
konferencí i lesnick! veletrh. Arboretum 
je sou ástí lesního vzorového komplexu 
Lésny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko 
– Rogowskie. 
 Odpoledne tého  dne nás ekal dal"í 
dlouh! p esun polskou rovinatou krajinou 
do národního parku v „B lov i“. P esun 
byl zpest en hodinovou zastávkou ve 
Var"av  a prohlídkou nezajímav j"ích 
historick!ch ástí m sta v doprovodu 
pr vodce. Náv"t va B lov ského národ-
ního parku byla náplní st ede ního progra-
mu. Park je znám p edev"ím celosv tov
nejv t"ím v!skytem zubra evropského ve 
volné p írod , kterého je zde v sou asné 
dob  p es  400 ks.  Rozloha parku  je 
10 517 ha, zalo en byl roku  1932. Od 
roku 1977 je památkou UNESCO.  Na 
prohlídkovou trasu jsme vyrazili ve dvou 
skupinách,  vstup je povolen pouze s pr-
vodcem. Prohlídka byla ukon ena u b!va-
lého letního carského sídla. 
Dal"ím cílem na"í v!pravy byla náv"t va 
zdej"í st ední lesnické "koly, lesnického 
muzea tematicky zam eného na národní 
park a b lov ské zoologické zahrady, kde 
jsme kone n  spat ili to, kv li emu sem 
mnoho z nás vá ilo dlouhou cestu. Byl to 
zubr, vlk, los a dal"í ijící zástupci fauny 
zdej"ích les
 Ve tvrtek nás ekal p esun k Mazur-
sk!m jezer m a náv"t va Lesního závo-
du Maskulinskie, kter! obhospoda uje 
28 300 ha lesa v nadmo ské v!"ce cca 
280 m n. m. Pr m rné srá ky dosahu-
jí 600 mm/rok a pr m rná teplota  je 
6,7 °C. Hlavní d evinou je podobn  jako 
v celém Polsku borovice lesní (80 %)  s p í-
m sí dal"ích d evin (SM 3,9 %, OL 3 %, 
BR 3%). Nejvíce je zastoupen 6. v ko-
v! stupe  Zásoba se pohybuje okolo 
310 m3/ha s ro ním p ír stem 4,3 m3 
a t bou 140 000 m3/rok. Lesní závod 
má 343 ha semenn!ch porost   Pro 200 
hektar  ro ního objemu zalesn ní mají 
vlastní "kolky s ro ní produkcí 1 mil. kus
borovice lesní a 800 tis. smrku. Okolí 
Mazursk!ch jezer (celkem se jedná o 45 
jezer s celkovou rozlohou cca 39 tis. ha, 
které jsou navzájem propojeny 11 kaná-
ly a n kolika ekami a í kami) je hojn
vyhledávan!m turistick!m cílem, sou ás-
tí správy les  je také údr ba turistického 
zázemí a nau n!ch stezek. Najdeme zde 
i 61 území v r zném stupni managementu 
ochrany. 

V roce 2002 postihla t i lesní závody 
v oblasti Mazursk!ch jezer rozsáhlá v tr-
ná kalamita. Nav"tívili jsme území LZ 
Pisz, kde bylo b hem 15 minut po"koze-
no 12 000 ha lesních zejména borov!ch 
porost  (35 % plochy les ).  Zpracováno 
bylo 4 mil. m3 d eva, vyu ívalo se skla-
dování d eva ve vod  jezer. P i opravách 
cest a most  pomáhala armáda. V t"ina 
ploch byla vzhledem k p dním podmínkám 
(glaciální "t rkopísky) osázena zejména 
borovicí lesní, jako p imí"ené d eviny byly 
pou ity b íza, smrk a dub. Zhruba 400 
ha bylo ponecháno p irozenému v!voji. 
P ehled o situaci a v!voji nám poskyt-
la vyhlídková v  z ízená k tomuto ú elu 
lesním závodem a vyhlídková lávka v po-
rostu okolo eky. 
 Po exkurzi po kalamitních holinách 
nás ekalo seznámení s polsk!m "kol-
ka stvím, náv"t va lesní "kolky a moder-
nizované historické lu"tírny osiva. Velk!m 
p ekvapením pro nás bylo p stování tako-
v!ch d evin jako st emcha, pta í zob, hru"-
ka, d i" ál a jiné, které se zde b n  uplat-
ují p i lesních v!sadbách (po adavek 

certifikace FCS).  
 V pátek ráno jsme podnikli krátk! v!let 
k nejv t"ímu mazurskému jezeru Sniard-
wy, které má rozlohu 113,8 km2, a po-
té jsme vyrazili sm rem na jih. Páte ní 
odpoledne jsme strávili v Kampinovském 
národním parku, kter! se rozkládá v t s-
ném sousedství m sta Var"avy, v údolí 
eky Visly. Park byl zalo en roku 1959 

z d vodu ochrany p írody (zejména bahen-
ních biotop  a biotop  píse n!ch dun) 
a kulturních památek. Od roku 1999 je 
na jeho území vyhlá"ena pta í oblast, od 
roku 2000 soustava Natura 2000 a bio-
sférická rezervace UNESCO. V!m ra parku 
iní 38 544 ha. Celkem se zde vyskytu-

je 1 370 rostlinn!ch druh , 2 591 druh
hmyzu, 13 druh  plaz , 220 druh  pták
a 52 druh  savc , z nich  nejv t"í je zubr 
evropsk!. Lesy tvo í 73 % v!m ry parku. 
Najdeme zde 140 rostlinn!ch spol en-
stev, z toho 12 lesních.  Nejv t"í v!m ru 
(37 %) zaujímají bory. Pr m rn! v k poros-
t  je 67 let, z d evinné skladby p eva je 
borovice 71 %, 14 % tvo í OL, 9 % DB, 6 % 
BR. Správa parku je d ena na 3 polesí 
a 17 lesních úsek  Jsou zde jak nezása-
hová území, tak území s ur it!m druhem 
managementu k udr ení i podpo e rost-
linn!ch i ivo i"n!ch druh  (revitalizace 
vodního re imu, návrat stromov!ch stano-
vi" , s ení luk, reintrodukce losa, rysa, 
bobra). Ro n  park nav"tíví 1 mil. turist , 
pro které je zde p ipraveno 350 km stezek, 
200 km cyklostezek a 7 nau n!ch stezek.
Nejprve nás ekala p edná"ka o vzniku 
parku, jeho zvlá"tnostech, p írod  a pro-
blémech, z nich  nejv t"ím je siln! vliv 
p ilehlé Var"avy. Poté jsme s místním 
personálem vyrazili na odbornou exkurzi 
do terénu. B hem dvouhodinové prohlídky 
parku jsme se seznámili s hlavními d vo-
dy ochrany a managementem jednotliv!ch 
lokalit. Pro"li jsme mok ady i borové lesy, 
které jsou ji  dlouhou dobu bez zásahu, 
i lesy vodn  hospodá ské v r zném 

systému managementu vedoucímu k p i-
rozenému v!voji. Exkurzní trasa a vlastn
i cel! program exkurze kon il zastávkou na 
vále ném h bitov  ob an  var"avského 
ghetta. Sobota ji  byla pouze ve znamení 
zpáte ní cesty.
 Na záv r bych cht l pod kovat ing. Jan-
skému ze Správy ve ejného statku m sta 
Plzn  za p ípravu, organizaci a v!b r velmi 
zajímav!ch lokalit a za trp livost s námi 
ú astníky. 

Ing. Petr Válek
editel M stské lesy Doksy, s. r. o.

p edseda RO SVOL Severo eského regionu

Odborná exkurze po polsk!ch lesích 
a národních parcích 

Exkurzi zahájila prohlídka botanické zahrady v Rogów. Foto: Ing. Martin Kode!

Ing. Bed$ich Navrátil 
jednatel Les' m%sta )esk( Krumlov s. r. o

Dne 23. kv%tna se v  Kostelci nad )ern(mi lesy 
uskute!nilo národní kolo 3. ro!níku sout%&e Young 
People in European Forests (YPEF), svého typu 
„lesnické olympiády“. Navazovalo na regionální 
kola, po$ádaná lesnick(mi st$edními "kolami                
v Hranicích, Písku, Trutnov% a *luticích, vít%zné 
dru&stvo pak bude )eskou republiku reprezentovat 
na kole mezinárodním, které se tento rok koná            
v Portugalsku. 
     Jedná se o aktivitu, zahájenou z iniciativy skupiny 
pracovník' polsk(ch státních les' a polské 
Spole!nosti p$átel lesa p$ed n%kolika lety. Cílem je 
zlep"it pov%domí zejména mláde&e, ale i celé 
spole!nosti, o v(znamu les' a zd'raznit v(znam 
lesnictví v sou!asné dob%. Byly osloveny partnerské 
instituce v dal"ích zemích Evropy, asi 20 zemí tak 
bylo zastoupeno na prvním jednání na podzim 2009 
v polském Goluchov%. Od té doby se sout%& úsp%"n% 
"í$í Evropou a získává stále v%t"í popularitu. Po!ínaje 
rokem 2012 je národním garantem sout%&e za 
)eskou republiku )LS, její& dva zástupci jsou !lenem 
mezinárodního v(boru YPEF. Regionální kola jsou 
po$ádána st$edními lesnick(mi "kolami, kde 
klí!ovou metodickou a organiza!ní roli zaujímá "kola 
v Hranicích, a nad národním kolem p$evzala garanci 
FLD )ZU v Praze, konkrétn% Katedra p%stování les' 
této fakulty.

Krom% toho se v podpo$e sout%&e siln% anga&ují 

MZe, SVOL, )LS, ÚHÚL (lesnická pedagogika),             
a kone!n% zmín%né st$ední "koly, bez kter(ch by 
zaji"t%ní pr'b%hu nebylo myslitelné. Finan!n% pak 
leto"ní ro!ník podpo$ily instituce a firmy: MZe, 
SVOL, VLS, Wood & Paper, Lenzing. Nemal( byl 
p$ínos i )LS a FLD.
     Ro!níku 2013 se ú!astnili vít%zové regionálních 
kol, z ka&dého z nich postoupila dv% dru&stva, jedno 
v kategorii 13 – 15 a druhé 16 – 19 let. Sout%&ící 
nejprve absolvovali test v anglickém jazyce, 
odpolední !ást se poté uskute!nila v Arboretu FLD 
)ZU v Praze. Ú!astníci m%li jednak za úkol najít           
a správn% ur!it 30 kvetoucích rostlin a poté absolvo-
vali $adu poznávacích test': d$eviny, zoologické 
preparáty, zvuky pták', mlad"í kategorie navíc 
horniny a star"í vzorky d$ev. Na prvním míst%              
v kategorii do 15 let se pak umístilo Biskupské 
gymnázium Hradec Králové, ve star"í kategorii            
a absolutním vít%zem, postupujícím do mezinárod-
ního kola, se pak stalo dru&stvo VO+L a SL+ Písek. 
     V"em ú!astník'm pat$í uznání za velmi dobré 
znalosti o p$írod% a lesnictví, organizátor'm 
regionálních kol i kola národního pak díky za organi-
zaci a úsilí s ní spojené. Dík pat$í i vedení FLD )ZU         
v Praze za v"estrannou podporu této sout%&e.

Za národní v(bor sout%&e YPEF p$edseda
Prof. Ing. Vilém Podrázsk(, CSc., FLD )ZU v Praze

Podrobnosti k sout%&i najdete na:
www.ypef.eu, www.ypef.cz

Mladí lidé v
evropsk(ch lesích 
YPEF 2013

Biskupské gymnázium Hradec Králové 

)esko-anglické gymnázium )eské Bud%jovice

Z+ Man%tín

Z+ a M+ Hranice, Struhlovsko

VO+L a SL+ Písek

)LA Trutnov

SL+* *lutice

SL+ Hranice

1. místo

1. místo

2. místo

2. místo

3. místo

3. místo

4. místo

4. místo

Z národního kola YPEF 2013 - poznávání d!evin. Foto: autor "lánku

Lesy m%sta )esk( Krumlov v rámci lesní 
pedagogiky, kterou provozují ji& pát(m rokem, 
uspo$ádaly koncem "kolního roku dv% zajímavé akce 
pro "koláky ze základních "kol z )eského Krumlova. 
Ob% akce se uskute!nily v rámci projektu SVOL 
„Poznávej les“ spolufinancovaného Ministerstvem 
zem%d%lství.  První v(jezd se uskute!nil dne 13. 
!ervna. Jednalo se o náv"t%vu Boubínského pralesa 
spojenou s p$echodem p$es vrchol Boubína                   
a v(stupem na rozhlednu s cílovou „stanicí“ na 
Kubov% Huti. Ú!astníky tentokrát nebyly stálé 
partnerské t$ídy ze Z+ TGM )esk( Krumlov a Z+ Za 
nádra&ím )esk( Krumlov, ale p$írodov%deck( 
krou&ek se Z+ Ple"ivec )esk( Krumlov a dal"í vybraní 
&áci této "koly, kte$í tuto akci dostali od vedení "koly 
za odm%nu. Celkem se zú!astnilo 38 d%tí, 3 !lenové 
pedagogického sboru a 2 lekto$i lesní pedagogiky. 
P%"í trasa vycházky byla mírn% náro!ná a na zajíma-
v(ch místech byly plánované zastávky s v(kladem.    
V prvé $ad% se jednalo o historii vlastního Boubín-
ského pralesa, okolnosti jeho zalo&ení a zám%ry 
zakladatele. Dal"í zastávka byla v%nována historii      
a sou!asnosti dopravy d$eva a prohlídce !ásti 
zrekonstruovaného plavebního kanálu. B%hem 
pochodu se ú!astníci pou!ili o tom, jak je chrán%né 
území vyzna!eno, co je to nap$íklad habitus stromu, 
jaké funkce lesy mají, &e nejsou pouze „továrnou na 
d$evo“ atd.  D'le&ité bylo vysv%tlit, pro! je Boubín-
sk( prales v podstat% bezzásahové území, které je 
v"ak na rozdíl od bezzásahov(ch zón v +UNAP 
zelené. Co v"echno pro to !lov%k musel a musí d%lat. 
A proto&e se poch'zka konala po rozsáhlém 
de"tivém po!así, které zanechalo stopy p$edev"ím 
na cestní síti, byly p$edvedeny zp'soby a technická 
za$ízení na podélné a p$í!né odvodn%ní cest.                
V souvislosti s de"tiv(m po!asím a nedávn(mi 
záplavami padla i otázka, jak moc ovlivnila „suchá 
+umava“ odtokové pom%ry na Vltav% a tím                    
i povod,ovou vlnu, která zasáhla oblasti, kter(mi 
tato $eka protéká.  Dal"í zastávky byly v%novány 
p$irozené obnov% nainstalován(m lapa!'m, 
lapák'm na l(ko&routa smrkového, kde ji& pod 
k'rou probíhal v(voj tohoto lesního "k'dce, 
ch'dovit(m ko$enov(m systém'm místních 
smrkov(ch velikán' a následk'm !innosti „zlat(ch 
zub'“ jelení zv%$e. 

B%hem celé poch'zky byli &áci seznamováni          
s r'zn(mi lesními bylinami a d$evinami. Na 
n%kter(ch d%tech bylo znát, &e nejsou zvyklé na 
náro!n%j"í pochody terénem, tak&e jsme se utvrdili   
v poznatku, &e lesní pedagogika má pozitivní vliv 
nejen na ducha d%tí, ale i na jejich t%lesnou 
schránku. 

Druhou akcí, která ji& zapadala do systému lesní 
pedagogiky na"í firmy, kdy lekto$i mají patronaci nad 
konkrétní t$ídou Z+. V období od "esté t$ídy a& do 
deváté t$ídy spole!n% absolvují ro!n% 8-10 setkání. 
Tentokrát byla úst$edním tématem myslivost, která 
je nerozlu!n% spjata s lesním prost$edím. 24. !ervna 
nasedly partnerské t$ídy se sv(mi lektory a pedagog-
ick(m dozorem do autobusu a odjely na exkurzi do 
ba&antnice )erny", kterou provozují Lesy a rybníky 
m%sta )esk(ch Bud%jovic. První zastávka vedla do 
líhn% ba&antích ku$at, kach,at, orebic, k$epelek          
a koroptví. Ta d%ti obzvlá"# zaujala. Seznámily se         
s procesem líhnutí a mohly se dotknout !erstv% 
vylíhnut(ch ku$at a kach,at. Poté následoval p$esun 
p$ímo do ba&antnice, kde byla umíst%na v jednot-
liv(ch za$ízeních a v(b%zích ba&antí ku$ata r'zného 
stá$í. Ba&antník a jeho pomocník ochotn% odpoví-
dali na zvídavé otázky d%tí. Druhou !ást programu 
p$edstavovala náv"t%va obory Pon%"ice, kterou 
provozuje státní podnik Lesy )eské republiky. Po 
krátkém seznámení a úvodním slov% se v"ichni 
ú!astníci rychle p$emístili pod st$echu, proto&e 
za!alo siln% pr"et. Pan oborník vysv%tloval d%tem 
cyklus paro&ení, v(znam plodonosn(ch strom', 
které v obo$e rostou, zp'sob p$ikrmování zv%$e, 
obhospoda$ování zv%$ích polí!ek apod. V nové 
parohárn% si d%ti prohlédly v(znamné trofeje jelení 
zv%$e, n%kolik da,!ích trofejí a trofejí kapitálních 
k,our'. Proto&e dé"# neustával bylo rozhodnuto, &e 
místo p%"í poch'zky, se projede !ást obory 
autobusem.  Bohu&el i zv%$ v tomto po!así rad%ji 
vyhledala p$irozen( kryt a b%hem projí&-ky jsme 
&ádnou nezahlédli. Alespo, malou náplastí na tento 
nedostatek bylo CD s mysliveckou tematikou, které 
v"ichni ú!astníci od vedoucího lesního správy 
dostali. I p$es ji& zmín%nou nep$íze, po!así byla akce 
hodnocena ú!astníky velmi pozitivn% a oba lekto$i 
byli pozváni na ukon!ení "kolního roku a p$edávání 
vysv%d!ení.

Lesní pedagogika
v )eském 
Krumlov%
 

Soud zakázal 
otev$ení turistické 
trasy na Modr( sloup

 
 
)eskobud%jovick( krajsk( soud rozhodl, &e 

"umavská turistická trasa pro p%"í na Modr( 
sloup letos nebude otev$ena. Jedním z d'vod' je 
podle rozsudku to, &e by pohyb lidí v Luzenském 
údolí mohl ohrozit populaci vzácného tet$eva 
hlu"ce. Trasa na hrani!ní p$echod s N%meckem 
Modr( sloup m%la po 70 letech zahájit provoz 15. 
!ervence.

*alobu na otev$ení stezky podal Okra"lovací 
spolek Zdíkovska a )eská spole!nost ornitolog-
ická. "Jednou z mo&ností, jak zále&itost zvrátit, je 
podání kasa!ní stí&nosti ú!astníky $ízení, mezi 
které v"ak nepat$í Správa NP a CHKO +umava," 
$ekl Pechou"ek. 

Modravsk( starosta Antonín Schubert, kter( 
za otev$ení Modrého sloupu p$es Luzenské údolí 
léta bojuje, pova&uje verdikt za vít%zství ú$edního 
"lendriánu. Soud podle n%j ani jinak rozhodnout 
nemohl, v &ádosti o otev$ení p$echodu podle n%j 
správa parku nedodala n%kterénemohl, v &ádosti 
o otev$ení p$echodu podle n%j správa parku 
nedodala n%které podstatné dokumenty, co& 
neodhalilo ani ministerstvo jako nad$ízen( orgán 
správy parku. V p$ípad% evropsky v(znamné 
lokality a oblasti Natura 2000 m%la podle 
starosty &ádost o otev$ení p$echodu obsahovat 

i p$íslu"né posudky, tedy posudek o vlivu EIA 
a naturov( posudek. "To ale odp'rci 
zp$ístupn%ní cesty $íkali od za!átku a správci 
parku to v%d%li. V%d%li, &e soud to bude 
vy&adovat, a p$esto to nedodali," $ekl 
Schubert, kter( je i p$edsedou Svazu obcí 
národního parku +umava.

Pechou"ek uvedl, &e park ud%lal pro 
zpr'chodn%ní trasy Luzensk(m údolím 
maximum. "Máme zásadní v(sledky 
n%kolikaletého ornitologického pr'zkumu, 
kter( zde provád%li v%dci ze Správy NP              
a CHKO +umava a parku Bavorsk( les. Mají 
dostate!nou vypovídací hodnotu. Dal"í 
posouzení nebylo t$eba," $ekl.

Otev$ení stezky na Modr( sloup m%lo b(t 
jednou z hlavních událostí leto"ní sezony na 
+umav%. O zp$ístupn%ní stezky usilovaly NP 
+umava i n%meck( národní park Bavorsk( 
les. Pro byly i obce z !eské a n%mecké strany 
+umavy. "Ekoaktivisté po"lapali snahu obou 
národních park' - vrcholn(ch orgán' 
ochrany p$írody na dan(ch územích," uvedl 
$editel NP +umava Ji$í Mánek.

Ministr &ivotního prost$edí v demisi 
Tomá" Chalupa (ODS) s rozsudkem soudu 
nesouhlasí. Podle n%j je verdikt v(sledkem 
snahy ekologist', "kte$í si na milovníky 
p$írody jen hrají.""Doufám, &e nov( ministr 
&ivotního prost$edí ud%lá v"e pro to, aby 
rozsudek zvrátil ve prosp%ch slu"n(ch lidí, 
kte$í mají právo tradi!ní cestu ve vymezeném 
!ase u&ívat," uvedl.

Zdroj: )TK, 9.7.2013

V!sledky sout"#e

Kategorie 13 - 15 let               Po$adí 

Kategorie 16 - 19 let               Po$adí 

Spole"né foto z náv#t$vy obory Pon$#ice. Foto: autor "lánku


