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- odborný lesní hospodář

- vlastník lesa na okrese Pelhřimov, 

- předseda České komory odborných lesních hospodářů



Cíle příspěvku:

Zamyslet se: 

• nad situací vlastníků lesů malých výměr v dnešní kůrovcové 
době

• nad vlivem legislativních změn na hospodaření

• nad přínosem dotací pro hospodaření



Podklady a zkušenosti

• odborný lesní hospodář pověřený výkonem činnosti u vlastníků do 50 
hektarů

• smluvní odborný hospodář 

• předseda profesního spolku Česká komora odborných lesních hospodářů

• akreditovaný poradce MZe

• vlastník lesů



Kdo je drobný vlastník

• majitelé lesa, kteří nemají vlastní LHP a odborného hospodáře,

• výměra jejich majetku nepřesahuje 50 ha

• převážně se však jedná o vlastníky od několika arů až do 5 někdy i 10 ha

• majetek je mnohdy rozdělený do více nesouvisejících parcel nebo i 
katastrů

• les je jejich rodinným majetkem a správa lesa není podnikatelskou 
aktivitou 

• les je rodinou hodnotou, zdrojem palivového a stavebního dříví

• po generace býval i finanční rezervou



Pozice drobného vlastníka

Vlastníci les takzvaně měli, moc od něj neočekávali, moc do něj nevkládali a 
les od nich moc nechtěl. 

Stav byl vyvážený.

Klimatické podmínky několika posledních let byly vhodné pro rozvoj 
kůrovcové kalamity.

Kůrovcová kalamita drobné vlastníky výrazně zasáhla.

Během velmi krátké doby se vlastníci ocitli v situaci, kdy je po nich 
vyžadováno provádět rozsáhlé lesnické aktivity, velmi nákladné, logisticky 
složité a s nejasným výhledem do budoucna.



Problémy drobného vlastníka

• Vlastníci nemají technické vybavení pro rozsáhlejší těžby.

• Nemají čas pracovat ve velkém rozsahu v lese, protože se živí jinou 
aktivitou.

• Protože dlouhodobě v lesích netěžili, neznají těžební firmy a nevědí na 
koho se obrátit.

• Protože pravidelně neuváděli dřevo na trh, nemají navázané žádné 
dodavatelské vztahy. Neznají požadavky trhu ani pravidla sortimentace 
dříví a nároky lesní dopravy.

• Obrovským problémem je skládkování a doprava dřeva na zemědělských 
pozemcích. Zemědělci v oprávněné obavě sankcí na dotacích nedovolují 
ani vlastníkům pronajímaných polí vjíždět na jejich půdní bloky. 



Problémy drobného vlastníka a OLH

Uvedené problémy považuji za hlavní příčinu šíření kůrovce v těchto lesích. 
Není v reálných silách vlastníků situaci zvládnout.

• Veškeré úkoly, které musí vlastník lesa zvládnout, mu nařizuje lesnická 
legislativa. 

• Jak se v ní orientovat, co sledovat, čím se řídit, je pro laiky složité a proto 
zde musí být někdo, kdo řeč zákonů převede do praxe.

• Odborný lesní hospodář je v této situaci jediný, kdo vlastníkovi zůstal a je 
asi jako jediný na jeho straně. 

• Ostatní složky v systému státní správy ale i složky obchodní a dodavatelské 
vlastníka někam zatlačují nebo se na něm obohacují, ať už přiměřeně nebo 
nepřiměřeně. 

• Odborný lesní hospodář dokáže pomoci vlastníkům vyřešit výše uvedené 
problémy. 



OLH a drobný vlastník

OLH vlastníkovi pomáhá od samého začátku boje s kůrovcem:

• Kůrovce v lese identifikuje. 

• Vyznačí nutný zásah. 

• Dokáže doporučit nebo i zorganizovat těžební práce.

• Doporučí způsoby asanace. 

• Podá informaci případně pomoc při prodeji dřeva.

• Pomůže s administrací příspěvků souvisejících s těžbou.

• Po zvládnutí první, mnohdy ještě relativně snadné části úkolu, vede 
vlastníka k obnově lesa. 



OLH a drobný vlastník

Ve fázi rozpadu lesního majetku kůrovcem a povinnosti vytěžit najednou 
obrovské množství dřeva, se zdá vlastníkovi obnova jako ještě příliš vzdálený 
úkol. 

Mnohdy s pocitem „Pak s tím něco uděláme“ se práce s obnovou odkládají, až 
může být příliš pozdě a dojde k dalšímu zvýšení nákladů a pracnosti. 

Zde je velmi důležitá pozice OLH.

• Informuje vlastníka o možnostech obnovy a přípravy ploch před 
zalesněním,

• doporučí dřevinnou skladbu s ohledem na lokalitu,

• informuje o možnostech získání dotací a podpor na obnovu lesa, tyto 
následně kontroluje a potvrzuje,

• doporučuje způsoby ochrany a údržby obnovených ploch.



OLH a drobný vlastník a legislativa

Odborný lesní hospodář vede vlastníka k souladu s legislativou.

• Je partnerem vlastníka 

• Je prodlouženou rukou státní správy

• Stojí přesně v polovině cesty?

• Spíše je na straně vlastníka.



Posouzení legislativních změn z pohledu drobného vlastníka

Stávající stav lesů a dlouhodobé pokusy o novelizaci lesního zákona přinesly 
v loňském roce některé změny.

Opatření obecné povahy

Vzhledem k aktuální situaci vydalo MZe několik OOP, která pro nás vlastníky v 
oblastech postižených kalamitou přinesla dvě zásadní změny:

• Prodloužila se doba pro první zalesnění na 5 let

• Není povinnost přednostně zpracovávat sterilní kůrovcové souše



OOP - Prodloužená doba zalesnění:

• Vítaná změna – umožnuje odložit a rozdělit objem činností a investic v obnově 
na delší čas  - přijímáno kladně.

• Nebezpečí: Pozor na odložení „až na později“, kdy může dojít k následnému 
zvýšení nákladů a pracnosti na plochách ponechaných osudu.

• Naděje: vznik přirozené obnovy a využití přírodních procesů – ne vždy možné.

• Otázka k zamyšlení: Musíme tak chvátat? Je z pohledu přírody ale i vlastníka, 
který se výnosů ze své investice nedočká a mnohdy ani příslušníci jeho rodiny, 
nutné dosáhnout dokonalé (dle legislativy, nikoli přírody) obnovy do pěti let? 
Není tak trochu jedno, zda les budeme znovu těžit za 85 nebo 105 let? V praxi 
vidíme, kolik jsme vynaložili úsilí a peněz na obnovu a les nakonec naši práci 
předělal podle svého a my přírodu nákladně přesvědčovali, že na této pasece 
bude smrk a ne buk. Stačilo počkat o dva roky déle.



OOP - Zpracování souší:

Pokud vlastník lesa získá těžařskou firmu, vytěží vše, včetně souší. Důvodů je 
několik.

• Státní správa i OLH vlastníka tlačí k odstranění kůrovcového porostu, který OLH 
eviduje a v měsíčním hlášení podává na SSL. Kůrovce se z evidence zbavíme 
pouze těžbou.

• Kůrovcové souše ve stáří do jednoho roku jsou ještě prodejné a tím pomohou 
uhradit náklady na těžbu. Pokud ponecháme souše dva a více roků stát, změní 
se veškerá hmota na vlákninu a její prodejní cena nepokryje ani náklady na 
těžbu, ke které stejně musí nakonec dojít.

• Když už je v lese harvestor, vytěží vše, je přece placený od kubíku a kde jej 
budu příště zase shánět.

• Pokud neodstraním souše do konce roku 2020, pravděpodobně nebudu moci 
požádat o náhradu na zmírnění kůrovcové kalamity, protože program byl 
schválen jen do roku 2020.

Tato část opatření je pro drobné vlastníky pomocí tím, že je může ochránit před 
pokutou. 
Snahu o snížení množství dřeva na trhu, zpožděním těžby souší však nepřináší.



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

Provedena zákonem 314/2019 Sb.
Této změně předcházelo mnoho pokusů a byla dlouho plánována a 
odkládána.

§19 odst. 2 – Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku a zdraví 

• Důležitá definice odpovědnosti v době, kdy se v lesích provádí velký rozsah 
činností, jsou poškozené cesty, stojí souše atd.

• Přínosné

§ 19 odst. 4 a 5 – vydávání Opatření obecné povahy 

• Pro vlastníky přínosné přeneseně 



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

§ 29 odst. 4 - výjimka z požadavků na reprodukční materiál

• Přínosné přeneseně v době nedostatku sadebního materiálu

• Souvisí i vyhláška 298/2018 Sb., která definovala MZD pro hospodářské 
soubory 



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

§ 32 odst. 2 – likvidace klestu a ochrana ovzduší

• V dnešní době „uhlíkové“ přínosné, klest by se však stejně pálil i tak

§ 32 odst. 3a – omezení úmyslných těžeb

• Mělo by být přínosné snížením objemu dřeva na trhu a uvolněním 
zpracovatelských kapacit

• Ne vždy zcela dodržováno

§ 33 odst. 3 – ponechání zbytků k rozkladu

• Zatím nebyl rozsah definován předpisem

• Z pohledu lesa přínosné

• Vlastníci budou těžko chápat, mnozí uklízí až příliš



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

§ 37 odst. 6 – způsob výpočtu náhrad pověřených OLH

• Důležité pro OLH vlastníků, v některých případech musel vlastník na 
zalesněných zemědělských půdách prozatím až do vydání nových LHO 
platit hospodáře, nebo spíše OLH dělal služby zadarmo

§ 37 odst. 8 – 10 – povinnosti OLH

• Pro vlastníky i OLH přínosem – došlo k definování povinností a pravidel 
vzájemné komunikace. Před novelou většinu povinností OLH stejně 
vykonával



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

§ 40 odst. 3 – vedení Lesní hospodářské evidence

• Pro drobného vlastníka nová povinnost, jejíž parametry ještě nebyly 
schváleny.

• Administrativní povinnost, která nemá pro vlastníka žádný význam ani 
užitek. Pouze jej bude zatěžovat a ohrožovat možností sankce. 

• Vlastníci nejsou a nebudou schopni povinnost plnit a ve snaze je ochránit, 
to odnese OLH, který se bude snažit nějak pomoci. 

• Informace budou neúplné, mnohdy smyšlené. 

• Určení stáří holiny může být významné pro dotace. Je pro les zásadní, zda 
je holina stará dva, pět nebo sedm let?

• Ani vedení LHE nezajistí, že všichni vlastníci lesů provedou obnovu do pěti 
let.

Otázka: Může stát nebo společnost pokutovat vlastníky za to, že vlivem vyšší 
moci (stávající kůrovcová kalamita není vinou majitelů lesů), která mnohé 
z nich připravila o majetek, nejsou schopni dodržet nařízení zákonů z doby 
„hlubokého míru“?



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

§ 46 – odst. 1 písm.l - Příspěvky pro zvládnutí mimořádných okolností v lesích 

• Pro vlastníky přínosné – předpokládejme, že bude pokračovat příspěvek na 
zmírnění kůrovcové kalamity

Ostatní změny zákona o lesích jsou důležité pro jiné části státní správy a 
drobných vlastníků se přímo nedotýkají. 



Změna zákona 289/95 Sb. o lesích

Obecně mohu prohlásit, že novela zákona o lesích nám drobným vlastníkům 
nic zásadního nepřinesla. Nepřinesla nic, co by zásadně změnilo způsoby 
hospodaření a ulehčilo vlastníkům jejich situaci. Vlastník je i nadále 
považován za budoucího přestupce zákona a stát jej nutí hospodařit podle 
pravidel, která se ukázala v okamžiku celostátní kůrovcové kalamity jako 
nefunkční.

Máme zákon, který „zná řešení“ na téměř každou situaci, nikdo však neví, zda 
jsme schopni zákon v praxi dodržet a hlavně na vlastnících jeho dodržení 
vymoci. Pokud znění zákona není schopné reagovat přiměřeně na vzniklou 
situaci, která bude pravděpodobně dlouhodobá a z většiny vlastníků bude 
dělat přestupce, je otázkou, zda má tento zákon smysl.

Tak dlouho jsme pěstovali „udržitelným“ způsobem smrkové monokultury, 

zcela podle zákona, až nám příroda řekla „takto tedy ne!“



Změny legislativy

Vyhláška 298/2018 Sb. o zpracování plánu rozvoje lesů a vymezení LHS je 
další přínosnou změnou legislativy

• Rozšíření spektra MZD pro zalesňování přineslo vlastníkům širší možnosti 
využití dřevin v době nedostatku sazenic, v možnostech čerpání dotací a 
pro založení druhově pestřejších lesů.

• Stanovení minimálního podílu MZD.

Změny jsou velmi patrné ve smrkových oblastech Vysočiny v 5. vegetačním 
stupni, kdy se spektrum dřevin výrazně rozšířilo. Mnozí z nás vzpomenou na 
sankce lesníkům za břízu v mladých kulturách a nyní je bříza dřevina, která nás 
„spasí“ a dokonce za ni dostaneme i dotaci.

Novela této vyhlášky ukázala schopnost účinně reagovat na vzniklou situaci 
rozvolněním původních pravidel. Myslím, že správným směrem.



Změny legislativy

Legislativu prosazuje státní správa. 

Pohled nás malých vlastníků na státní správu:

Negativní:

• není vždy naším partnerem

• pokud nemusíme, vyhýbáme se jí

• moc nám nepomáhá – mnohdy nemá zdroje ani možnosti

• administrativně zatěžuje 

Pozitivní:

• dotace a příspěvky



Pohled vlastníka na příspěvky a na dotační politiku

Příspěvky na hospodaření v lesích jsou velmi důležitou položkou

• Stimulují vlastníky k obnově – sazby za MZD 12 Kč, za ostatní dřeviny až 6 Kč.

• Oplocenky jako nová sazbová dotace - stimulují k většímu podílu MZD při 
obnově

• Zavedením titulu péče o kultury zvyšují pravděpodobnost úspěchu obnovy

• Podpora přirozeného zmlazení, výsevů apod. umožňuje širší spektrum 
způsobu obnovy

• Podpora drcení klestu zvyšuje podíl hmoty ponechaný v porostech 
k rozkladu a snižuje náklady na přípravu ploch



Pohled vlastníka na příspěvky a na dotační politiku

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

• je pro většinu vlastníků jediným zdrojem peněz pro budoucí obnovu

• bude vložen do obnovy

• je závazkem pro příjemce

• sazby se snižují – nízký rozpočet

• schválen na tři roky 2018 -2020



Pohled vlastníka na příspěvky a na dotační politiku

• Změny v příspěvcích na hospodaření reagují na aktuální problémy a jsou 
přínosem.

• Administrace těchto příspěvků se postupně vyvíjí – nově je využíván portál 
farmáře. 

• Digitalizace však přináší podstatně více práce OLH, protože mnozí vlastníci 
nedokáží nebo nemají prostředky pro administraci.  OLH musí většinou 
administraci provádět za ně.

(Dva měsíce příspěvků na kůrovcové dříví – 124 žádostí, z toho 99 jsem kompletně 
administroval)



Pohled vlastníka na příspěvky a na dotační politiku

Program rozvoje venkova - (poskytuje SZIF) 

• Dalším atraktivním zdrojem prostředků. 

• Administrace je tak náročná a zdlouhavá, že bez placeného poradce není 
vlastník lesa schopen dotaci vyřídit.

• Tímto se pro malé vlastníky stávají nedostupné.

• Lesnická technika – velmi žádaná, pravidla více podporují velké vlastníky, 
v tomto rozpočtovém období (7 let) byla pouze dvě úspěšná kola.

• Oplocenky – příliš náročné pro malé vlastníky.

• Lesní cesty – pro malé vlastníky nereálné

• Obnova po kalamitách – netýká se kůrovce – nereálné

• Ostatní menší tituly – v praxi nevyužitelné.



Pohled vlastníka na příspěvky a na dotační politiku

Návrhy:

• Postupně navyšovat sazby za obnovu MZD, oplocenky, údržbu kultur, 
drcení klestu. Ceny prací, služeb a zboží postupně rostou.

• Podpořit drobné vlastníky v PRV dotacích na lesnickou techniku, oddělit od 
velkých vlastníků, kteří mají jiné požadavky.

• Nadále držet příspěvek na kůrovcové dříví, kdy by sazba neměla klesat.



Pohled vlastníka na příspěvky a na dotační politiku.

Návrhy:

• Vzhledem k budoucí ekonomické situaci v lesnictví je nutno změnit pohled 
společnosti na celospolečenský přínos lesů. Dlouhodobě se nedá 
předpokládat ziskovost, jakou jsme znali doposud. Smíšené druhově pestré 
lesy pravděpodobně nebudou již produkovat dostatečné prostředky pro 
rozvoj. Proto je vhodné zvážit zavedení modelu pravidelného příspěvku na 
hospodaření v lese a plnění ekosystémových služeb – obdobu jednotné 
sazby na plochu, jako mají zemědělci. 

• Lesy zabírají třetinu výměry našeho státu, dotace do lesnictví však zdaleka 
nedosahují odpovídajících částek v porovnání se zemědělskou výrobou 
v rozpočtu MZe. Společnost by si měla uvědomit, že obecné dlouhodobé 
drancování zdrojů, trvalý růst ekonomiky, průmyslové zemědělství, 
doprava, průmysl atd. způsobily rozpad našich lesů a kůrovcovou kalamitu. 
Ne my vlastníci a lesníci, kteří již 100 let hospodaříme stejně, spíše lépe a 
lépe. Proto by společnost měla uvolnit více prostředků na obnovu a rozvoj 
lesů.



Pohled vlastníka - závěr

Vlastníci lesů malých výměr si zaslouží rovnoprávné postavení v přístupu ke 
zdrojům a rozhodování jako velcí vlastníci. Jejich majetek není zanedbatelný a 
hodnota je nemalá. 

Je potřebné, aby stát aktivně podporoval hospodaření „drobných“ finančními 
podporami, omezením byrokratické zátěže vlastníků a nadále udržel 
zjednodušené povinnosti v rámci zákona o lesích. 

Pomozte nám a my to zvládneme. Už se těšíme na nové lesy – na novou 
přírodu.



Budu velmi rád, když moje zamyšlení vyvolá zájem a diskusi 
zúčastněných o současných problémech. 

Děkuji za pozornost!

• Kontakt:

• Ing. Jiří Pohan

• Česká komora odborných lesních hospodářů, z.s.  (www.ckolh.cz ) 

• 394 04 Nový Rychnov 252

• j.pohan@post.cz

http://www.ckolh.cz/
mailto:j.pohan@post.cz

