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Současný stav a budoucí podoba našich lesů:
novela lesního zákona
Policy Paper – Aleš Erber, září 2019
Od roku 2015 zaznamenáváme periody sucha a horka. Jedná se o fenomén přisuzovaný
globální klimatické změně (GZK), kvůli němuž plošně chřadnou smrkové i borové lesy.
Oslabené porosty následně napadají druhotní škůdci – především kůrovci. V důsledku toho
se těží souše nebo škůdci napadené stromy, které zahlcují pilařské podniky v tuzemsku
i v zahraničí (kalamity různého charakteru působí po celé Evropě). Nasycenost trhu s takovým
dřívím způsobuje zhroucení odbytu dříví a pád cen. Vlastníci lesů se kvůli tomu ocitají
v ekonomické krizi. Na samotné lesy pro změnu dopadá krize ekologická. Z jiného úhlu
pohledu lze konstatovat, že les se přizpůsobuje na nové růstové podmínky prostředí.
U dřevařského průmyslu, jehož denním chlebem je jehličnaté dříví, lze také očekávat
problémy, jak bude postupně ubývat jeho zastoupení nejen v českých lesích. Naše lesní krajina
postupně prochází proměnou. Z ryze lesnaté krajiny se stává „stepní“ krajinou, která bude mít
dočasně snížené mimoprodukční funkce lesa. Lesníci postupně odumřelé lesy obnovují lesem
novým. Ovšem úspěšně zalesněné plochy jsou poškozovány přemnoženou býložravou zvěří,
která brání v jeho odrůstání. Jak je naznačeno, lesnická krize je hlubšího charakteru
s provázanými souvislostmi. Nejedná se o jeden nebo dva problémy, ale o celý řetězec dílčích
aspektů, které se prolínají a navzájem ovlivňují. V reakci na současný vývoj v oboru
a na měnící se přírodní prostředí předkládá vláda do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
novelu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění dalších předpisů. Úprava by v co nejbližším termínu nastavila podmínky tak,
aby mohlo být v provozní praxi zlepšeno plnění § 1. Ten říká, že účelem zákona je: „Stanovit
předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství tvořícího
nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale
udržitelného hospodaření v něm.“
Hlavním smyslem tohoto policy paperu je čtenáře seznámit s příčinami dnešního stavu lesů
a nabídnout mu z krátkodobého pohledu řešení vedoucí ke stabilizaci lesnicko-dřevařského
sektoru a k pěstování zdravých a odolných lesů – lesů budoucnosti.
Ambicí je přehledným a jednoduchým způsobem poskytnout informace, které by se měly stát
vodítkem pro přijetí jednotlivých bodů novely lesního zákona sloužícího jako základní
platforma k řešení stávající krize v lesnictví a jako východisko pro zdravé a odolné lesy.
Legislativní norma pro lesy platí od roku 1995, přičemž byla několikrát v dílčích parametrech
novelizována. Nehledě na to je v dynamicky měnících se přírodních podmínkách nutné,
aby došlo k potřebné novelizaci, která bude alespoň dílčím způsobem reagovat na prohlubující
se krizi. Mělo by jít o nezbytně nutné parametry úprav vedoucí k vytvoření komfortnějších
podmínek pro lesníky a vlastníky lesů, jakožto správcům jedné třetiny území našeho státu,
aby naplnili § 1 lesního zákona.

Úvod
Jak zmiňuje zákon o lesích, lesy jsou národním bohatstvím a nenahraditelnou složkou
životního prostředí s plněním dřevních i nedřevních (společenských) funkcí lesů, které mimo
jiné mají příznivý vliv na krajinu, venkov a obyvatelstvo. Nyní jsou ale funkce lesů a vůbec
podstata lesa ohroženy. Většina českých lesů je tvořena z více jak 50 % smrkovými
monokulturními lesy, které v dnešní době ohrožuje klimatická změna a vysoký základ
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kůrovcového dříví. Sucho a další extrémy počasí nás utvrzují v tom, že globální klimatická
změna je skutečnost. S ní je spojena cela řada rizik, především riziko dynamické změny
přírodních podmínek lesních porostů a agrární krajiny obklopující sídla obyvatel.
Podle výzkumu Seidla a kol. (2014) lze mezi obdobími 1971–1980 a 2021–2030 ve střední
Evropě v důsledku změny klimatu na základě měření dat očekávat až 764% nárůst
poškozování porostů podkorním hmyzem a 230% nárůst poškození v důsledku větru.
Na tato vědecky podložená zjištění musí v prvé řadě stát urychleně reagovat.1 V současné
chvíli musí přispět k řešení lesnické krize i jednotlivé kraje, které jsou samosprávním
subjektem. Ty, podle § 1 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, mají pečovat o všestranný
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, což naplňuje podstatu věci, tzn. adaptovat
ohrožené lesní porosty plnící širokou škálu společenských funkcí a bránit dobrý zdravotní stav
českých lesů.

Aktuální stav lesů v České republice
Dle informací Ministerstva zemědělství (MZe) bylo za rok 2018 vytěženo 13 mil. m 3
kůrovcového dřeva. Český statistický úřad (ČSÚ) pak udává jednotlivé těžby za stejný rok,
kdy celková těžba byla 25,7 mil. m3, a z toho těžba nahodilá byla přibližně 23 mil. metrů
krychlových. Více uvádí tabulka 1.
Tabulka 1: Vývoj celkové a nahodilé těžby podle jejího druhu zařazení

Rok

Celkem

Těžba dřeva
Jen
V tom
nahodilá
těžba
jehl. dřeviny list. dřeviny

Z toho nahodilá těžba
dřeva
živelná
8 377 841

hmyzová
13 059 157

4 345 044

5 852 984

2018 25 689 000
2017 19 387 109

24 213 000

1 476 000

17 735 204

1 651 905

23 013 000
11 742 894

2016

17 616 553

15 923 807

1 692 746

9 399 229

2 635 711

4 420 065

2015

16 162 645

14 384 593

1 778 052

8 153 095

4 387 506

2 309 173

2014

15 475 959

13 471 533

2 004 426

4 526 952

2 455 236

1 132 846

2013

15 330 780

13 228 512

2 102 268

4 247 512

2 276 715

1 051 884

Zdroj: Český statistický úřad
MZe prognózuje celkový vývoj ročního objemu napadaného dřeva ve stejné výši jako v roce
2018, tj. cca 20 mil. m3, ačkoliv ze statistických výsledků již v tuto chvíli vycházejí vyšší hodnoty
těžeb. Ke všemu je skutečností, že těžby v roce 2018 dosáhly výše cca 26 mil. m3, čímž byly
podhodnoceny téměř o 30 %. Proto lze odhadnout, že se těžby v příštích letech budou
pohybovat spíše na svých maximech, tj. okolo 26 mil. m3 v závislosti na vývoji klimatických
podmínek, dostupnosti těžebních kapacit a především na úpravě managementu v lesích,
kde lze od 3. 4. 2019 odložit těžby kůrovcových souší, a to na základě opatření obecné povahy,
které stanoví MZe2: Ministerstvo zemědělství rozšířilo ke dni 31. 8. 2019 opatření obecné
povahy o další katastrální území (obr. 1) a o další opatření.3
Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem
na produkci lesa, Hlásný T., Marušák R., Novák J. a kol., Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti 2016. 8 s. Recenzované metodiky. Lesnický průvodce 16/2016
2 http://www.silvarium.cz/lesnictvi/opatreni-obecne-povahy-vstupuje-v-platnost
3 http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcovakalamita/informace-k-oop1a2.html, http://www.silvarium.cz/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznamnejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci
1
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Obrázek 1: Přehledné znázornění katastrálních území, pro která aktuálně platí opatření
dle bodů 2.1.–2.5. (oblasti označené červeně) k 31.8. 2019

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 2019
Pozn.: V „červené zóně“ je aktuálně zahrnuto 1.980 katastrálních území, tj. cca 15 %
z celkového počtu katastrálních území v ČR (13.078).
Stav a vývoj usychajících smrkových lesů a následného šíření kůrovců ovšem záleží na souběhu
počasí a na efektivitě včas zaváděných opatření v ochraně lesa z úrovně vlády až po malé
vlastníky lesů. Ministerstvo zemědělství pracuje na řadě opatření lesnicko-technické povahy
nebo na motivačních až kompenzačních řešeních peněžitého charakteru pro nestátní vlastníky
lesů. Jedná se o opatření, která řeší spíše následky šíření kalamity než přímé příčiny chřadnutí
lesů. Nicméně prvořadým a nezbytně nutným úkolem MZe musí být v tuto chvíli udržení
životaschopných lesních majetků, kteří jsou správci 1/3 území ČR, podnikají v lesním
hospodářství, živí je, přičemž zaručují zajištění plnění všech funkcí lesa.
Celková zásoba dříví v lesích ČR je podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (2015)
935,8 mil. m3. Přitom celkově jehličnaté dřeviny tvoří 73,7 %, tj. 689,8 mil. m3, listnaté dřeviny
představují 26,3 %, tj. 245,9 mil m3. Z jehličnatých dřevin má největší zásobu smrk ztepilý,
jedná se o 509,1 mil. m3, tj. 54,4 %, následuje borovice lesní o zásobě 119,4 m3, tj. 12,8 %.
Nejvíce ohroženou dřevinou je v ČR smrk ztepilý. Podle výsledků predikcí optimálních
klimatických podmínek pro pěstování hospodářsky významných druhů dřevin nelze významně
počítat se smrkem v nízkých až středních polohách. Na základě údajů Národní inventarizace
lesů ČR se dá odhadovat, že:
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•
•
•

zásoba smrku do 400 m. n. m. je ohrožena v množství 42 572 347 m3, tj. v hodnotě
68,243 mld. Kč,
zásoba smrku od 401 do 700 m. n. m. je ohrožena v množství 333 363 955 m3,
tj. v hodnotě 534,382 mld. Kč,
celkem ohrožené porosty tvoří zásobu 375 936 302 m3, tj. 41,17 % z celkové zásoby
lesních porostů bez rozdílu dřevin a 73,84 % ze zásoby smrku, tj. v hodnotě 602,625
mld. Kč při průměrné ceně smrku 1 603 Kč/m3 (Český statistický úřad, 2017).

Obrázek 2: Vývoj optimálních růstových podmínek pro smrk v závislosti na změně klimatu
v letech 2041–2060

Zdroj: Ochrana přírody, 20184
Čeští vlastníci lesů a správci majetků v mnohých koutech naší země zažívají lesní Armagedon.
Dříve zelené a hluboké hvozdy, přírodní bohatství našeho národa, na většině území rezavějí,
šednou, nebo se z nich stávají rozsáhlé mýtiny. Samotní lesníci se ocitají ve složitém prostředí
odumírajících stromů. Celý lesnický a dřevařský sektor se ocitá v krizi. Příčinou krize mohou
být především následující faktory:
A) špatné druhové složení a věková, výšková a prostorová struktura našich lesů,
B) vysoká hustota porostů destabilizující ekologickou a statickou odolnost lesů,
C) na živiny ochuzená lesní půda (obr. 3) a měnící se růstové podmínky (obr. 2),
D) klesající biodiverzita v lesích,
E) přemnožená býložravá zvěř (obr. 6. a 7.),

4

Čermák P. et al.: Klimatické změny a hospodaření se smrkem, Ochrana přírody 2, 20–25, 2018.
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F) nedostatečná finanční podpora vlastníků lesů,
G) špatně nastavená správa lesů především u malých vlastníků lesů,
H) nedostatek reprodukčního materiálu, především listnáčů a jedlí,
I) nedostatek lesních pracovníků (44 tis. v roce 1995 / 13 tis. v roce 2017),
J) nedostatečně pružný obchodní model Lesů ČR, který zapříčinil odchod tisíců
pracovníků z lesnictví kvůli špatným pracovním podmínkám a nízkému platovému
ohodnocení a který lesnické firmy dostává během kalamit do existenčních problémů,
čímž vychyluje celý lesnicko-dřevařský trh z rovnováhy,
K) nedostatečná podpora dřevařského průmyslu, nízké využívání českého dřeva
jako strategické, trvale obnovitelné a nejekologičtější suroviny v tuzemském průmyslu
a ve stavitelství,
L) nasycený trh dřívím a nízká cena dřeva.
Předkládaná vládní novela zákona o lesích řeší stávající problémy v lesnickém sektoru jen
dílčími úpravami v rámci bodů F a G a částečně i H. Body A až G řeší pozměňovací návrhy.
Zbývají body I až L nejsou a ani nemohou být novelou zákona o lesích řešeny.
Body A) až D) řeší pozměňovací návrhy: B.4., G.6.1.
Bod E) řeší pozměňovací návrhy G 7.
Body F) a G) řeší jak vládní návrh novely zákona o lesích, tak i pozměňovací návrhy.
Bod H) řeší především pozměňovací návrh B.3.
Obrázek 3: Mapa lesních půd v různém stupni narušení acidifikací půd a nutriční degradací

Zdroj: CzechGlobe, 20155
https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/eutrofizace-a-acidifikace-zivotnihoprostredi/
5
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Orgány státní správy a odborní lesní hospodáři
Mnoho drobných vlastníků lesů v řadě případů neví, že les vůbec vlastní, protože ho zdědili
či jim byl navrácen v rámci restitucí. Proto k majetku často nemají takový vztah, aby o něj řádně
pečovali a plnili včasná preventivní opatření. Kvůli neznalosti se dostávají do situace,
kdy zjišťují, že vlastní les. Jsou dezorientovaní, bezradní a vystrašení – často ani ne z kůrovce,
ale z toho, že po 25 letech hledají svůj les, protože jim přišel dopis od odborného lesního
hospodáře (OLH), aby si zpracovali stromy napadnuté kůrovcem, a to pod výhružkou pokuty.
Mnoho vlastníků o OLH předtím vůbec neslyšela a ani nevěděla. Chyba však je na obou
stranách, jak na straně vlastníka lesa, tak i na straně OLH. Ze strany vlastníka lesa nevědomost
vypovídá o tom, že se dlouhodobě nedostatečně zajímal (staral) o svůj majetek pečlivě
a dostatečně odborně, jinak by totiž s OLH byl v kontaktu nebo o něm alespoň věděl. Ze strany
OLH je chybou, že průběžně nekontaktoval „své“ vlastníky lesů. Ovšem parametry povinností
pro OLH nejsou zakotveny, na což reaguje vládní návrh novely zákona o lesích i pozměňovací
návrh A.7.

Přestavba lesa: nástroj adaptace ohrožených lesních porostů
Přestavbami se rozumí dlouhodobá úprava druhového složení a převod lesních porostů
se změnou hospodářského způsobu nebo tvaru lesa, jejichž cílem je vypěstovat les,
který se vyznačuje druhovou, výškovou, tloušťkovou a prostorovou diferenciací (obr. 4).
Jenže těžební a pěstební operace narážejí na přesycený trh se dřevem, kvůli kterému není
odbyt dříví, padá jeho cena a potřebné přestavby lesa se nemohou aplikovat. Možnost zavádění
přestaveb lesů řeší pozměňovací návrhy A.6., F.3.
Obrázek 4: Názorný postup přestavby stejnověké smrkové monokultury na druhově a věkový
pestrý les

Zdroj: Archiv Aleše Erbera
Postup přestavby v letech je směřován od č. 1 po č. 6. obrázku. Ukázky 4 až 6 ukazují cílovou
podobu (strukturu) českých lesů se zastoupením smrku. Čím dříve se začne s přestavbou
mladého lesa, tím je pěstební a těžební úkol efektivnější a levnější.
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Obnovy kalamitních holin
Plošný rozpad smrkových a borových lesů se již přímo dotýká mnoha lesních majetků a některé
vlastníky už dokonce výrazným způsobem poznamenal – lesy zmizely, a tím i jejich funkce
a příjem z prodeje dřeva. Dlouhodobý výnos soukromých lesů nahradí investice (náklady)
do založení nových porostů s následnou péčí. U holých plání bez stromů jsou výrazným
způsobem omezeny i společenské funkce lesů. Kalamitní holiny je nutné obnovit stanovištně
vhodnými dřevinami. Na sluncem rozpálenou holinu nelze ovšem vysázet sazenice např. jedle
nebo buku, které vyžadují v počátečním růstu zastínění či polostín a tedy i jiné klima.
Na takové plochy jsou vhodné spíše duby a další světlomilné listnáče, nikoliv polostinné smrky.
Jenže odpovídající množství sazenic chybí, protože vypěstovat reprodukční materiál trvá
několik let.
Ovšem stávající situace v rámci zalesňování kalamitních holin, pro které chybí požadované
množství sazenic nebo se kvůli suchu nesází, má řešení. To tkví ve využití sukcesních
(přípravných) dřevin, jako jsou břízy, osiky, olše, jeřáby apod. (obr. 5), které zalesní kalamitní
holiny ve většině případů zcela samy (přirozenou cestou) a zadarmo. K tomu ale potřebují více
času, aby se ujmuly v půdě a hlavně nebyly poškozovány spárkatou zvěří, která zpomaluje
odrůstání nového lesa. Přípravné dřeviny vytváří dobré mikroklimatické podmínky pro růst
polostinných až stinných dřevin (smrky, jedle, buky, habry, lípy apod.), svým opadem zlepšují
obsah živin a stav půd a zvyšují biologickou rozmanitost lesního ekosystému. Přípravný les
vytváří předpoklad pro budoucí odolnější a stabilnější les. Využití přirozených procesů
při obnově lesa řeší kap. B.3. a G 7.1.–3.
Obrázek 5: Pohled do sukcesních stádií porostů břízy, které vznikly na kalamitní holině

Zdroj: Archiv Aleše Erbera
Zleva: Kalamitní plocha s břízou. Obrázek uprostřed: Porost s rozvolněným korunovým
zápojem, kde se obnovil přirozenou cestou smrk, dub (tzv. sojčí síje – donos ptactvem)
a dalších dřevin. Vpravo: Porost s podsadbou čtyřicetileté břízy, která se podsazuje skupinovitě
(„ementálově“) cílovou jedlí, bukem a javorem.

Vliv přemnožené býložravé zvěře na stav a vývoj lesa
Úspěšná obnova lesa je spojená se zdárným odrůstáním kultur, které však významně eliminuje
býložravá zvěř. Ta je na většině území České republiky přemnožena natolik, že bez odolné
a pravidelně kontrolovatelné ochrany – oplocení či individuální ochrany, je často nemožné,
aby kultury odrůstaly bez poškození okusu, loupání či ohryzu (obr. 6). Podle Mrkvy (1995)6 je
třeba zvěř posuzovat jako součást lesních ekosystémů a její přítomnost nesmí narušit
vyhlášené plnění funkcí lesa (Mrkva 1995). Rozhodujícím parametrem je mez přirozeného
stavu, při jejímž překročení se musí mluvit o neúnosné míře poškození zvěří. Ekologicky
6

MRKVA, R.(ed), 1995: Škody zvěří a jejich řešení. Sborník referátů. FLD MZLU v Brně. 124 s.
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únosné stavy zvěře jsou podle Zatloukala (1995)7 takové stavy, při kterých zvěř nezpůsobí
překročení ekologicky únosnou výši škod více než 10 % nezajištěných kultur nebo přirozené
obnovy a dále více než 0,1 % výměry lesa při postižení ohryzem a loupáním.
Obrázek 6: Ukázka dlouhodobého vlivu býložravé zvěře na různé typy lesa

Zdroj: Archiv Aleše Erbera
Vlevo: Rozdíl odrůstání přirozené obnovy dubu uvnitř a vně oplocení, kde zvěř doslova okusem
„luxuje“ všechny semenáčky. Uprostřed: Poškození kmene v nejcennější části kmene
tzv. loupáním či ohryzem, kterým je kmen trvale poraněn. Poranění zvěří nejenže snižuje
hodnotu stromu, ale zhoršuje i jeho zdravotní stav. Vpravo: dlouhodobý vliv škody zvěří
vrcholovým i bočním okusem, který negativně ovlivňuje zdravotní stav porostu, kvalitu
a odrůstání jednotlivých stromků, což zvyšuje náklady vlastníkovi lesa v péči o tento mladý les.
Neúnosné škody nejvíce trápí západní Čechy a severní Moravu, což vyplývá z obr. 7 podle
definice únosných škod zvěří. Podle Národní inventarizace lesů (Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů, 2015) spárkatá zvěř každoročně poškodí okusem na celém území ČR přibližně
36 % obnovy do výšky 1,3 m. Jedinci poškození loupáním tvoří přibližně 11 %, tzn. 48 % všech
lesů v ČR je poškozeno. Z měření vychází, že se jedná o dlouhodobé neúnosné škody zvěří
na lesních porostech. To potvrzuje už pátá Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství
České republiky (IFER, ÚHUL, 2016)8, která ve své zprávě zmiňuje, že vliv zvěře na stav a vývoj
zejména nejmladších vývojových stadií smíšených a listnatých porostů trvá.
Oproti předchozímu šetření u většiny dřevin škody působené zvěří (jakékoliv) na mladých
porostech vzrostly a přesahují 50 %. Okusem vrcholu je poškozeno 32 % jedinců v kulturách
hlavních dřevin, a 57 % jedinců dřevin melioračních a zpevňujících. Jakýkoliv okus se vyskytuje
u 56 % jedinců obnovy hlavních dřevin a u 63 % jedinců MZD. Trend neúnosných škod zvěří
dlouhodobě přetrvává, ačkoliv trend odlovu býložravé zvěře v posledních desetiletí výrazně
roste.9
Národní inventarizace lesů přesnou ekonomickou studii nezpracovává. Výše uvedené studie
však uvádějí, že každoroční škody na lesních pozemcích se pohybují v miliardách korun.
Lesnický provoz vykazuje každý rok škody na lesních porostech (okus, loupání, ohryz).
Podle Zelené zprávy Ministerstva zemědělství ČR lesníci vyčíslili škody spárkatou zvěří za rok
2017 ve výši 35 mil. Kč. Jedná se o očividný stoupající trend, protože v roce 2007 se vykázalo
necelých 16 mil. Kč.

ZATLOUKAL, V., 1995: Lesní hospodářství a myslivost. Sbor. Škody zvěří a jejich řešení. Brno, MZLU,
FLD: s. 17-23.
8
IFER, 2015. Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky. Závěrečná zpráva leden
2016, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem
9 https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/K-MYSLIVECKE-STATISTICE%E2%80%A6
7
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Obrázek 7: Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří

Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2015
Národní inventarizací lesů ČR II (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 2015) se prokázalo,
že negativní vliv býložravé zvěře na lesní ekosystém není jen lokální záležitostí,
ale celorepublikovým problémem. Proto musí všichni vlastníci lesů vynakládat nemalé
finanční prostředky, aby zajistili mladé lesní porosty před poškozením býložravou zvěří.
Státní podnik Lesy ČR, který spravuje cca 48 % všech lesů v zemi, vynaložil své finanční
prostředky za rok 2018 ve výši 401 mil. Kč. Od roku 2013 do 2018 pak celkové náklady činily
2,089 mld. Kč (Lesy ČR, 2019). A to nejsou započítány další náklady s činností související
(např. náklady na dopravu a čas investovaný v rámci kontroly ochranných opatření).
Pokud bychom brali plochu lesů ve správě Lesů ČR jako reprezentativní vzorek, tak každoroční
náklady na ochranu lesa proti škodám zvěří v ČR odhaduji (Erber 2019)10 ve výši 809 mil. Kč.
Od roku 2013 do 2018 pak náklady mohou tvořit cca 5 mld. Kč. Mrkva (1995) zmiňuje11,
že jen sumovaný negativní dopad ohryzu byl v roce 1984 vyčíslen na 7 miliard korun
a že prostým přepočtem na cenovou úroveň dříví v roce 1995 dosahoval 12 miliard.
Jestliže bychom připočítali trvalé škody na snížení dnešních hodnot lesních porostů
a na přírůstu porostů vlivem škod zvěří k vynakládaným prostředkům na ochranu lesa proti
vlivu zvěře, tak každoroční škody dosahují podle zpracované analýzy (Erber 2019)12 cca 5 až
7 mld. Kč. Stav přemnožených stavů býložravé zvěře a její efektivní regulace řeší pozměňovací
návrh lesního zákona G.7.3.

Závěr
Dopady změny klimatu zastihly české lesy a lesní hospodářství nepřipravené na jednu
z největších hrozeb tisíciletí. Proto je řada vlastníků lesů na hraně ekologického
https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/zachrani-sedlaci-sve-lesy-dil-iv-eliminace-hospodarskychskod-pri-obnove-lesa.html
11 Škody zvěří a jejich řešení. Sborník referátů z konference, Brno. 1995, 124 str. Mrkva R.
12
https://prosilvabohemica.cz/stanovisko-k-novele-lesniho-zakona-a-zakona-o-myslivosti/
10
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a ekonomického zhroucení bez většího zájmu společnosti a médií. Rizika, předpovídané
hrozby, jež se naplnily a potřebná opatření jsou uvedena například v NLP II13. Tento dokument
byl schválen už Usnesením Vlády ČR dne 1. října 2008 pod č. 1221 a byla s ním seznámena
politická reprezentace i vedení jednotlivých krajů. MZe a další rezorty byly tehdejší vládou ČR
pověřeny implementovat NLP II do legislativy a systému dotací, což se podařilo jen z malé
části. Podobně to dopadlo i u jiných rezortů a krajů, především pak u Ministerstva průmyslu
a obchodu, které je prozatím v pozadí celého problému lesnicko-dřevařské krize.
Většina veřejnosti stále vnímá lesy jako něco automatického: zdroj dřeva, peněz pro státní,
městskou a obecní pokladnu, prostor pro rekreaci, na vycházky, na sběr hub, ostružin atd.
Nyní se vše dynamicky mění. Zelené hvozdy plné svěžího vzduchu a příjemného prostředí mizí,
a tím i oblíbený životní prostor, oblíbená místa. Společnosti postupně, ale velmi pomalu
dochází, že lesy mají problém. Lidé pozorují, že na mnohých místech je už les mrtvý,
či se objevila planina, jež je oplocená a je v ní vysázený nový les. Možná si říkají, že takový
proces se jejich stromům a lesům vyhne. To je ale omyl. Určitou proměnou totiž projde zřejmě
většina jehličnatých i listnatých lesů v zemi. Zdravé, pestré a odolné lesy závisejí už na způsobu
jejich založení, od negativního vlivu býložravé zvěře a jejich výchově lesníky, kteří je usměrňují
do požadované podoby. Je to pro ně nemalá výzva a jejich práci ohodnotí až budoucí generace.
Přitom se velmi zapomíná na důležitou roli vlastníků lesů, správců jejich lesů a lesníků.
Jejich příjmy jim dosud plynuly jen z prodeje dřeva. Tato skutečnost pravděpodobně přestane
postupem času platit. Budoucí příjmy poměrně rychle pojídá sucho a kůrovci. Jsou v kritické
situaci. Je potřeba lesníkům, kteří spravují přírodní bohatství naší země přinášející blahodárné
tzv. ekosystémové služby, maximálně pomoci. Za posledních sto let nebyli v takové nouzi.
Záchrana lesů a jejich vlastníků by se proto měla stát pro naši společnost prioritou stejně tak,
jako udržování vyváženosti prostředí mezi přírodním (zvěří) a národním (lesem) bohatstvím.
Dost už bylo diskuzí a odborného projednávání různých dokumentů. Nyní je nejvyšší čas dělat
odpovídající kroky. Nevšední situace si žádá nevšední řešení, ale bod zlomu,
kdy už nepomohou žádná řešení, se blíží velmi rychle. Prosím, konejme. Nejhorší řešení je
žádné řešení.

Vyjádření k bodům novely lesního zákona
Vládní návrh novely zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění dalších předpisů má řešit stávající krizi v lesnictví, tzn. zásadní opatření, která mají
přímý vliv na budoucí stav lesů krátkodobého charakteru, snížení nákladů a úsporná opatření
nejen pro vlastníky lesů, ale i pro státní rozpočet z hlediska nižších nákladů na alokaci
finančních příspěvků na jednotlivé výkony. Jedná se např. o dotace na ochranu mladých kultur
proti zvěři (poskytnutí dotace na stavbu oplocení). To ale neřeší jádro problému, jenž spočívá
ve vysokých početních stavech zvěře. Přesto se vládní návrh novely zákona vymezuje jen
na dílčí legislativní úpravu, když navrhuje:
•

parametry a legislativní rámec opatření obecné povahy z(e)
o

zákazu vstupu do lesů

o

nedostatku reprodukčního materiálu

o

omezení či zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých

Národní lesnický program pro období do roku 2013,
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/narodni-lesnicky-program-proobdobi-do.html
13
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•

parametry základních povinností odborného lesního hospodáře.

Z opatření v souvislosti s kritickou situací v lesnictví vyplývá, že současný návrh vládní novely
nedostatečně reaguje na kritický stav v lesích s potřebami provozní praxe tak, aby adekvátně
zlepšil legislativní podmínky k řešení současné situace. Proto je navržena řada pozměňovacích
návrhů, jenž na tyto potřeby reagují.
Pozměňovací návrhy: A.2., A.4., A.5., A.8. (§ 46 odst. 4, 10 až 13), A.9., B.2., B.5., D.1., E.2.1.,
E.2.2., E.2.3., E.2.4., E.2.5., F.1., F.6., G.5.2., G.5.3., G.5.5., G.5.6., G.7.1., G.7.2. upravují normu
jen technicky, či se jedná o shodný návrh pozměňovacího návrhu předloženým Zemědělským
výborem PSP ČR.
V řadě případů jsou pozměňovací návrhy formálně správně, ale měly by být řešeny
systematicky, tzn. buď zakotvit úpravu v rámci komplexní novelizace lesního zákona včetně
platných vyhlášek, což bude reflektovat nové přírodní podmínky, potřeby praxe a společenské
poptávky a nové vědecké poznatky, které by měly být základními pilíři aktualizované normy,
nebo na zmíněných půdorysech zpracovat zcela novou normu s prováděcími vyhláškami.
Lesnická krize a stav lesů by měl být pro současnou vládu v souvislosti s klimatickou změnou
a schválenými vládními dokumenty jednou z hlavních priorit, a proto celková novelizace
lesního zákona či zpracování nového lesního zákona by mělo být předloženo vládou
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v nejbližším možném termínu, nejdéle do konce
příštího roku. Současně je třeba předložit novelu mysliveckého zákona i speciálního zákona
o státním podniku Lesy ČR, s. p.

Pozměňovací návrhy ke schválení a jejich odůvodnění
Pozměňovací návrhy k vládní novele návrhu lesního zákona, které nezbytně nutně řeší stávající
kritickou situaci a přispívají ke zlepšení, řeší body: A.1., A.3., A.6., A.7., A.8., A.9, B.1., B.3.,
B.4., B.5. (obdobný s A.7.), F.3., F.5., G.6.1., G.7.1.-3., H.1.2., H.1.3. Některé pozměňovací
návrhy jsou duplicitní s návrhem Zemědělského výboru, a proto v případě jejich přijetí
se o nich nebude dále hlasovat.
A.1. „… nezcizitelnost státního lesa“: Udržení rozlohy lesů ve vlastnictví státu musí být
prioritou v souvislosti záruk plnění především mimoprodukčních funkcích lesů v době
klimatické změny. Nicméně je nutné umožnění provádět arondační procesy pro zvyšování
efektivnosti správy státních lesů. Význam a zajištění mimoprodukčních funkcích lesů je řešeno
téměř v každé kapitole. Vzorovým majetkem o péči mimoprodukčních funkcí lesa by mělo být
zajištěno státním podnikem Lesy ČR a z tohoto důvodu je nutné schválit návrh tohoto
pozměňovacího návrhu.
A.3. „… vstup do lesů na vlastní nebezpečí …“ V době, kdy lesy jsou plné sterilních souší,
jež jsou přínosem pro biodiverzitu a zlepšení klimatických podmínek lesního ekosystému,
musí každý návštěvník lesa brát v potaz, že vstupuje do prostředí živých organizmů,
jehož součástí jsou i souše. Tedy do prostředí se zvýšeným rizikem nebezpečí úrazu
či smrtelného poranění. Vlastníci lesů musí předcházet rizikům pádu stromů v místech,
kde lze zaznamenat pohyb návštěvníků lesů.
A.6. „… umožnění provádět mýtní úmyslnou těžbu v porostech vysokého lesa mladších
než 80 let …“ Návrh umožňuje uskutečňovat rychlejší přeměnu či přestavbu ohrožených lesů
rozpadem. Problematika je detailněji přiblížena a odůvodněna v kapitole Přestavba lesa:
nástroj adaptace ohrožených lesních porostů.
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A.7. „… povinnosti OLH ...“ Pozitivně upravuje vládní návrh zákona. Problematiku
přibližuje kapitola Orgány státní správy lesů a odborní lesní hospodáři.
A.8. „... finanční příspěvky na zvládnutí následků mimořádných okolností
a nepředvídatelných škod …“ Jedná se o potřebnou normu k umožnění vyplácení finančních
kompenzací vlastníkům lesů.
B.3. „… prodloužení lhůty zalesnění do pěti let a zajištění do patnácti let …“ Je nutné schválit
především kvůli využití dynamických sil přírody, úsporu finančních prostředků vlastníků lesů
a státního rozpočtu, biologické melioraci půdy, rychlejšímu plnění funkcí lesa atd.
Problematika je detailněji přiblížena a odůvodněna v kapitole Přestavba lesa: nástroj adaptace
ohrožených lesních porostů.
B.4. „… přednostní zpracování nahodilých těžeb se nevztahuje na zpracování suchých
stromů…“ Je zcela neúčelné, aby vlastník lesa byl nucen zpracovávat sterilní (neaktivní) souše
(stromy), které nepředstavuji žádné riziko k šíření škůdců, a naopak zlepšují biodiverzitu,
následně po svém rozložení v půdě i stav živin a sorpční schopnost půdy (obr. 3). Ponechání
je možné v lokalitách, kde nepředstavují nekontrolovaný pád na cestní lesní síť, vyznačené
stezky či možný soustředěný pohyb návštěvníků lesa.
F.3. „… rozšíření pravomoci KrÚ o povolení výjimek provádět MÚ těžbu do 80 let věku …“
Posiluje efektivnost státní správy lesů a rychlejší přeměnu a přestavbu ohrožených lesů.
Problematika je detailněji přiblížena a odůvodněna v kapitole Přestavba lesa: nástroj adaptace
ohrožených lesních porostů.
F.5. „… náhrada újmy za omezení hospodaření na pozemcích v majetku státu …“
Jde o byrokratickou úlevu pro pracovníky státních podniků a státní správy šetřící náklady
státu. Státní podniky mohou formálně vyčíslovat i nadále újmy, ale je nesystémové,
aby se státní peníze vyplácely a přesouvaly z jedné státní instituce do druhé. V rámci
úsporných opatření státního rozpočtu je vhodné přijmout tento pozměňovací návrh. Ke všemu
je prvořadé, aby státní podniky prioritně naplňovaly předmět ochrany přírody,
a proto je nesystémové a proti cílům naplňování předmětu trvale udržitelného hospodaření,
aby stát státu vykazoval ujmu z hospodaření, když cílem státu v daném území je ochrana
přírody.
G.6.1. „...ponechávání těžebních zbytků na dožití a k zetlení určených stromů... MZe stanoví
právním předpisem podrobnosti ...“: Je nutností legislativní zakotvení ponechávání dřevní
hmoty ve všech stádiích rozpadu pro zachování biologické rozmanitosti, udržování
mikroklimatických podmínek, předcházení degradace půdy, zadržování vody v krajině, vlivu
na uhlíkovou bilanci apod., G.6.2., G.6.3., G.6.4., předpokladem by bylo provedení změn
dle G.6.1. Problematika detailněji přiblížena vyobrazením na obr. 3.
G.7.1.– 3. „… změna Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.“ „...zásady chovu, oblasti
chovu, stanovení nadměrného poškozování zvěří, oblasti pro chov zvěře, působnost OSSM,
stanovení plánu lovu, minimální a normované stavy, lhůty, markanty, zakázané způsoby
lovu ...“ a přechodná ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. G-7.4.-7.6.
Jde o nezbytně nutné přijetí úpravy legislativní normy, která umožní vyrovnanost mezi stavem
býložravé zvěře a prostředím v němž žije, přičemž dokáže snížit náklady vlastníkům lesů
a státnímu rozpočtu, dále umožní využití dynamických sil přírody. Vyrovnané počty zvěře
umožní zlepšit zdravotní stavu lesů, jejich obnovu ať pod porostem, na holině nebo v uschlých
(ponechaných) porostech a rychlejší plnění mimoprodukčních funkcí lesa atd. Případné přijetí
novely mysliveckého zákona dostává stát do rukou efektivní nástroj k regulaci zvěře na základě
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vyhodnocení vlivu na lesní ekosystém, aby stát mohl zvěř (přírodní bohatství) a les (národní
bohatství) udržovat ve vyrovnaném prostředí. Dosavadní stavy býložravé zvěře nejsou
v dosavadní podobě vyvážené. V současnosti není naplňována definice chovu zvěře14
a dosavadní legislativní plnění plánu lovu je málo průkazné až nefunkční z důvodu dlouhodobě
přetrvávajících neúměrných škod na lesních pozemcích. Myslivost se musí stát službou pro les.
Problematika přiblížena v kapitole Vliv přemnožené býložravé zvěře na stav a vývoj lesa.
H.1.2. „…ustanovení § 31 odst. 1, § 32 odst. 1 až 4 a § 33 odst. 1 se nepoužijí v lesích,
kde je cílem ochrany samovolný vývoj porostů… při vzniku mimořádných okolností
a nepředvídaných škod kalamitou regionálního nebo celostátního rozsahu se § 32 odst. 2 a 3
použijí přiměřeně možnostem vlastníka lesa je naplnit …“ Jde o odstranění nelogických
souvislostí při zpracování nahodilých těžeb v některých chráněných územích; zbavení kolize
povinností vyplývajících ze stávající platné legislativy.
H.1.3. „…úhrada nákladů činnosti odborného lesního hospodáře …“ Odstranění nerovnosti
podmínek při výběru OLH soukromým vlastníkem malých výměr lesa. Zajištění lepšího
komfortu při výběru kvalitního OLH. Problematiku přibližuje kapitola Orgány státní správy
lesů a odborní lesní hospodáři.

ALEŠ ERBER
Lesnický poradce a analytik
Aleš Erber je licencovaný odborný lesní hospodář,
akreditovaný lesnický poradce MZe a lesní pedagog.
Zajišťuje správu lesních majetků, obchod se dřevem
a poradenství v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru.
Také obhospodařuje lesy odpovědným a přírodě bližším
způsobem na principu "Pro Silva", který převyšuje
zaběhlé standardy, se zaměřením na adaptaci lesních
porostů a zemědělské krajiny.
Rovněž zajišťuje revitalizaci zemědělské
v principech agrolesnických systémů.

půdy

Aleš Erber působí ve výboru pro životního prostředí,
venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje
a v Kůrovcovém kalamitním štábu Pardubického kraje.

http://www.uhul.cz/mapy-a-data/364-portal-myslivosti/myslivecka-pece-a-lov-zvere/729-chovzvere
14
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Slovníček pojmů
Hospodářský způsob — soubor pěstebních a obnovních opatření, které ovlivňují věkovou
a prostorovou strukturu lesa. Existují dva základní hospodářské způsoby, a to pasečný
(holosečný) nebo nepasečný, ovšem lesní zákon je dále diferencuje na podrostní, násečný,
holosečný a výběrný.
Tvar lesa — Les vysoký (vysokokmenný), vzniklý ze semene nebo umělou výsadbou
či přirozenou obnovou. Vyznačuje se dlouhým produkčním obdobím (v průměru 115 let). —
Les nízký (výmladkový, pařezina), vzniklý převážně pařezovou či kořenovou výmladností.
Produkční doba se pohybuje od 20 do 30 let. — Les střední (sdružený). Jedná se o kombinace
tvaru vysokého a nízkého. Spodní etáž je tvořena většinou lesem výmladkovým, horní etáž
lesem různě starých stromů semenného původu. Produkční doba je závislá na těžbě spodní
etáže.
Přestavba lesa, úprava druhového složení a převod lesních porostů změnou hospodářského
způsobu nebo tvaru lesa (obr. 6).
Přeměna lesa, zásadní změna dřevinné skladby předčasnou nebo urychlenou obnovou
na cílové zastoupení dřevin.
Odborný lesní hospodář je lesník s licencí MZe, který je placený státem a jenž byl
vlastníkům lesů přidělen jako odborný garant pro správně vedenou péči o les.
Zajištěná kultura je stav, kdy stromky vykazují stálý růst, nejsou výrazně poškozeny, plocha
je rovnoměrně porostlá stromky, nepotřebuje, aby byla dosázena novými sazenicemi (je tam
alespoň 80 % stanovených počtů), je složena z dřevin, u kterých se předpokládá, že dorostou
tak, aby byly splněny požadavky na druhovou skladbu porostu (různé druhy jehličnatých
a listnatých dřevin).
Chov zvěře je definován jako „odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle,
zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality
genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav“.
Subjekt, který vykonává v honitbě právo myslivosti (tzv. uživatel honitby) musí ctít zásady,
jejichž dodržení směřuje k naplnění cílů chovu zvěře tak, jak jsou definovány.
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