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Městské lesy Hradec Králové

plní zadání vlastníka lesa, intenzivně rozvíjet

rekreační služby, aniž by byla omezena těžba dříví

(dřevoprodukční funkce) a další funkce lesa

jsou demonstračním lesním podnikem MZe ČR,

který harmonicky rozvíjí všechny funkce lesa

jsou demonstračním objektem PRO SILVA, objektem

přírodě blízkého obhospodařování lesa



Obecné užívání lesů



V §19 jsme uvítali zařazení odstavce 2:

„Při vstupu do lesa podle odstavce 1 je každý povinen

přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v

lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do

lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo

bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i

při pohybu na účelových komunikacích v lese,

vyznačených stezkách, pěšinách a trasách,

odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa

neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo

životě vzniklé při využití práva podle odstavce 1,

ledaže by škodu způsobil úmyslně“.



Uvítali bychom, kdyby se podobné ustanovení

vztahovalo i na pohyb po veřejných komunikacích

procházejících lesem.



Ochrana pozemků určených 

k plnění funkcí lesa



Je neudržitelné, aby hlavním (jediným)

zdrojem příjmu vlastníka lesa byla pouze funkce

dřevoprodukční.

x

§13: Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa

musí být účelně obhospodařovány podle tohoto

zákona. Jejich využívání k jiným účelům je zakázáno.

O výjimce z tohoto zákona může rozhodnout orgán

státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního

pozemku nebo ve veřejném zájmu.



Chceme-li v příměstském lese se zvýšenou rekreační

funkcí dočasně omezit plnění dřevoprodukční

funkce, mají s tím krajské úřady (SSL) často obrovský

problém.

farmový chov zvěře pro jelena lesního – ano

hraní paintballu – proč ne?

lanové centrum – proč ne?



Zásadní překážkou posilování významu

ekosystémových služeb jako zdroje jejich vlastního

samofinancování není právo volného vstupu do lesa,

ale omezení vyplývající z lesnické legislativy, jejíž

tvůrci byli v minulosti vedeni zastaralou vírou, že

zdrojem příjmu vlastníka lesa má být pouze prodej

surového dříví. Pokud by ale došlo k uvolnění lesnické

legislativy ve smyslu, jak se navrhuje v Německu, že

oplocování částí lesa, kde je poskytována rekreační

služba lesa spojená s vybírání poplatků za vstup, by

bylo možné pod podmínkou, že příslušná rekreační

služba lesa je nabízena ve veřejném zájmu,



významně by to přispělo k internalizaci lesnických

externalit a k diverzifikaci příjmů lesních podniků

v době, kdy se ceny surového dříví na trhu

nevyvíjejí příznivě. Navrhovaným opatřením by

samozřejmě nesmělo dojít k významnému poškození

lesního ekosystému. A také by musely být zavedeny

záruky, které by zajistily, že opatření ve prospěch

rozvoje volnočasových aktivit neohrozí právo volného

vstupu do lesa.



Přestože je les veřejností vnímán jako veřejný

statek a rekreační služba lesa stále nabývá na

významu, na jejím financování se dosud naprosto

zásadně podílejí vlastníci lesa.

Jedinečnost lesa jako rekreačního zázemí se jasně

ukázala v souvislosti s omezeními spojenými s

Covid-19, nicméně vyšší návštěvnost lesa se

okamžitě projevila i vyššími náklady na úklid odpadků.

Např. Lesy hlavního města Prahy měly v dubnu až

červnu 2020 trojnásobně větší náklady na úklid

odpadků než v témže období v minulých letech (zdroj:

Lesy hlavního města Prahy).



Finační podpora vlastníků 

lesa



Uvítali bychom, kdyby se finanční výše kompenzace

„zmírnění dopadů kůrovcové kalamity“ proměnila na

pravidelný roční příspěvek s diferencovanou

sazbou na 1 ha dle kategorizace lesů na zajištění a

kompenzaci ekosystémových služeb.

Stávající systém podpor bohužel naprosto smazal

jakékoliv zohlednění různosti ekosystémových

služeb lesa i kvality jejich poskytování.

Dosavadní i stávající finanční podpory se v naprosté

většině týkaly a týkají dřevoprodukční funkce lesa.



V České republice má subkategorie lesa lesy

příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační

funkcí podíl na celkové ploše lesa 1,2 % (30 005 ha).

Tyto lesy jsou lidmi navštěvovány nejen pro jejich

blízkost, ale zejména proto, že v nich vlastníci lesa

aktivně rozvíjejí rekreační služby.

Plošná dotace pro tuto subkategorii lesa by měla

vlastníkovi lesa alespoň nahradit prostředky vložené

do rekreačních služeb.



ÚHÚL má v OPRL vrstvu „Lesy zatížené rekreací“ :
• 43 147 ha zatížené příměstskou rekreací

• 6 244 ha zatížené lázeňskou rekreací

• 89 325 ha zatížené sportovně turistickou rekreací

• 20 360 ha zatížené zajištěním kulturních a vzdělávacích 

požadavků (okolí hradů, naučných stezek…) 

• 43 456 ha zatížené fenoménem sekundárního bydlení (chatové 

osady)

celkem 202 532 ha, tzn. 7,6 % výměry lesů v ČR

Sem patří lesy vlastníků, kteří aktivně rozvíjejí

rekreační službu, ale i těch, kteří ji nerozvíjejí a les

rekreací zatížený mají a rekreaci vnímají jako

nežádoucí zátěž.



ÚHÚL má v OPRL má vrstvu „rekreační potenciál“,

kde jsou lesy členěny do sedmi stupňů, od lesů s

rekreačním potenciálem nevýznamným až po lesy s

rekreačním potenciálem mimořádným. Ovšem bez

ohledu na to, zda jsou či nejsou zatíženy rekreací.

Tato kategorie je nejširší a dotkala by se největší části

vlastníků lesa. Její použití jako podkladu pro finanční

podporu rekreačních služeb by však bylo nesmyslné,

protože indikátorem jejich úspěšnosti je výše

návštěvnosti lesa.



Náklady na zajištění rekreačních služeb

v MLHK

➢ nadstandardní údržba lesních cest

➢ výstavba a údržba krytých ohnišť, altánů, laviček, naučných tabulí

➢ značení tras

➢ sběr odpadků

➢ lesní pedagogika a práce pro veřejnost

V období 2013-19 průměrně 4 576 tis. Kč/rok,

což znamená 1 236 Kč/ha/rok.



300 km lesních cest,

z toho 16 km s asfaltovým povrchem 

vhodným pro in-line bruslení,



tři stánky s občerstvením,



devět nekrytých ohnišť,

čtyři krytá ohniště,



altány, odpadkové koše, lavičky,



výběhy se zvěří,



pohádkovou a vodnickou stezku,



tři naučné lesnické stezky,



planetární stezku                      

v měřítku 

1 : 1 000 000 000, 

stezku siluet,



trvale vyznačené a v zimě upravované běžkařské trasy,



hipotrasy a turistické, cyklistické a vozíčkářské trasy KČT,



v sezóně turistický vláček,



tři „svatební mola“ u rybníků,



schovávačky,



sochy na lezení,

broukoviště, hmyzí hotely,



studánky, 

pomníčky, 

tichá zákoutí, 



hromadné akce



lesní pedagogika

od roku 2007 1000 dětí ročně



odborné vycházky, exkurze ze zahraničí, pedagogická činnost



Den lesní techniky



roční návštěvnost

900 000 osob

243 osob / ha 



Námi zjištěná návštěvnost MLHK 243 osob

/ha/rok

je srovnatelná s návštěvností příměstského lesa

mnohem větší městské aglomerace, například

Vídně, kde les národního parku Donau-Auen o

výměře 2400 ha, který z východu navazuje na

město, navštíví ročně 600 tis. návštěvníků, což

znamená návštěvnost 250 osob/ha/rok.



Návštěvnost všech městem Hradec Králové

založených a zřízených kulturních institucí

dvě divadla

filharmonie

knihovna

městská kulturní a vzdělávací společnost včetně

všech jejich provozoven

789 tis. návštěv ročně, což představuje 88 % roční

návštěvnosti MLHK.



Porovnání věkové struktury návštěvníků MLHK



Návštěvníci MLHK podle typu aktivity

typ aktivity %

cyklisté 48

chodci 26

děti předškolního věku 11

in-line bruslaři 7

běžci 5

lyžaři 2

ostatní (na koni, koloběžce, invalidním 

vozíku, longboardu, skateboardu …)

1



Návštěvníci podle pohlaví

%

muž 56

žena 44



bydliště %

Hradec Králové 61

obec do 10 km 9

obec ve vzdálenosti 11-30 km 8

Pardubice 3

obec vzdálenější více než 30 km 14

Praha 4

zahraničí 1

Kde se nachází Vaše trvalé bydliště?



Chceme-li zachovat les jako národní bohatství

a nenahraditelnou složku životního prostředí

pro plnění všech jeho funkcí a podporovat

trvale udržitelného hospodaření v něm, je

hospodaření lesních podniků postavené na

obchodování s jedinou komoditou (dřívím)

v budoucnu neudržitelné.



Děkuji za pozornost


