
  

 

 



  

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Fakulta lesnická a enviromentální – katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství 

 
 
 

Krajský lesnický program 
 

Libereckého kraje 
 
 
 
 
 
 

Řešitelský tým: 
 
Prof. Ing. Karel Pulkrab, CsC. 
Prof. Ing. Luděk Šišák, CsC. 
Ing. Jiří Oliva, Ph.D. 
Ing. Zdeněk Domes 
Ing. Jaromír Sixta 
Bc. Jana Pechová 

 

 

 

 
 
 
 
Liberec 2005 - 2006 



  

 

Obsah:           str. 

1. Úvod           1 

2. Východiska          3 
 

2.1. Mezinárodní východiska        3 
2.2. Celostátní východiska        10 
2.3. Regionální (krajská) východiska       14 

3. Analýza           18 
 

3.1. Současný stav lesů (výměry, těžební možnosti,ohrožení lesů, myslivost) 18 
3.2. Srovnání některých lesnicko taxačních dat kraje s průměrem ČR  24 
3.3. Analýza vlastnické struktury       26 
3.4. Analýza podnikatelského prostředí kraje a dřevozpracujícího průmyslu 27 
3.5. Analýza finančních toků a zdrojů v LH  

(tržby, příspěvky, jiné dotace, náhrady)      27 
3.6. SWOT – analýza         30 
3.7. Zátěž vlastníků lesů ze zákona č. 289/1995 Sb. v porovnání  

se zeměmi EU         31 
3.8. Analýza zdrojů odpadu pro energetické využití     34 
3.9. Řešení problematiky LH v jiných koncepčních materiálech kraje  34 

4. Vztah kraje k nejdůležitějším činitelům regionální lesnické politiky  37 
 

4.1. Vztah k lesům v majetku státu       37 
 

4.1.1. Základní lesnicko taxační data lesů v majetku státu    38 
4.1.2. Výnosové možnosti státních lesů v kraji a možnost  

participace kraje na nich       38 
4.1.3. Možnosti kraje v rozhodovacích procesech na státním majetku  41 
4.1.4. Možnost správy státních lesů krajem      41 

 
4.2. Vztah k ostatním činitelům regionální lesnické politiky    43 

 
4.2.1. Stát a státní správa        43 
4.2.2. Vlastníci lesů         46 
4.2.3. Odborná veřejnost        47 
4.2.4. Laická veřejnost        48 
4.2.5. Ochranářské a ekologické aktivity      48 
4.2.6. Program rozvoje Libereckého kraje      50 

5. Návrh aktivit Krajského lesnického programu     51 
 

5.1. Oblast životního prostředí       51 
 



  

5.1.1. Rozvoj biodiverzity porostů       51 
5.1.2. Mimoprodukční funkce       52 
5.1.3. Zpřístupnění lesů, ochrana lesů při investiční činnosti a územní  

plánování         54 
5.1.4. Možnosti zvyšování výměry lesů a obecné zásady návrhu lokalit, 

 vhodných, či nevhodných k zalesnění     57 
5.1.5. Péče o lesy ve zvláště chráněných územích     59 
5.1.6. Ochrana před působením škodlivých činitelů    62 

 
5.2. Rozvoj ekonomického potenciálu lesního hospodářství v kraji   67 

 
5.2.1. Vyšší využití dříví v kraji       67 
5.2.2. Možnosti energetického využití dřevní hmoty, obecné zásady výběru 

lokalit, vhodných pro její získávání      70 
5.2.3. Dopravní síť a dopravní koridory      73 

 
5.3. Rozvoj lidských zdrojů v LH       77 

 
5.3.1. Odborní lesní hospodáři       77 
5.3.2. Lesnické školství        78 

 
5.4. Vlastníci lesů         80 

 
5.4.1. Podpora vlastníků lesa – dotační politika kraje    80 
5.4.2. Podpora sdružování lesních majetků      83 

6. Návrh dílčích projektů k zabezpečení Krajského lesnického programu 85 
 

6.1. Návrh změn v souvisejících koncepčních materiálech kraje   85 
6.2. Projekty k realizaci cílů Krajského lesnického programu   85 
6.3. Projekty související s hospodařením kraje na státní lesní půdě   86 

7. Závěr           87 



 

 1

1. Úvod 
 
Liberecký kraj patří v rámci České republiky ke krajům s nadprůměrnou lesnatostí. Jeho 
43 % lesnatosti převyšuje průměr České republiky o 10 % a dosahuje tím 130 % průměrných 
hodnot ostatních krajů. Výměra lesů na jednoho obyvatele kraje dosahuje 0,33 ha, což je 
pátá největší výměra mezi třinácti kraji. Lesní hospodářství (LH)v krajích obecně tvoří 
důležitou sféru politických aktivit, a to navzdory tomu, že jeho postavení v hospodářských 
parametrech je marginální, protože podíl LH na hrubém domácím produktu činí cca 1 %. 
 
Důležitost však vyplývá ze skutečnosti, že občané chápou les jako veřejný statek, a to bez 
ohledu na jeho vlastníka.Vidí v lesích podstatnou část přírodního a kulturního dědictví, ke 
které jim přísluší určitá práva již z dávné minulosti (tzv. právo obecného užívání). Využívají 
hojně mimoprodukčních funkcí lesa, hlavně funkce rekreační, což v době převahy pohybově 
málo aktivních zaměstnání nabývá na důležitosti. Trvale udržitelný rozvoj spojují občané 
především s lesy a jejich ohrožení těžbou dřeva. Proto může politická reprezentace svým 
přístupem k lesům mnoho získat, ale také ztratit. 
 
Mimo toho, že lesy jsou podstatnou složkou životního prostředí, mají ještě jednu zásadní 
vlastnost. Stav a rizika lesního majetku mohou mít důsledky, které daleko přesahují hranice 
majetku samotného. Nejedná se jen o ohrožení majetků sousedních, ale i o ohrožení poměrů 
mikroklimatických, hygienických, hydrologických, poměrů stability území a dalších. Proto 
stát i samospráva ve všech vyspělých zemích věnují regulačním opatřením v lesích velkou 
pozornost. Kraje jsou z regionálního pohledu v tomto směru činitelem nejdůležitějším. 
 
Tento program si klade za cíl co nejobjektivněji zhodnotit lesy a lesní hospodářství 
v Libereckém kraji, jeho klady i rizika, a navrhnout aktivity, kterými kraj zajistí dobré 
a vyvážené plnění všech funkcí lesa na spravovaném území. 
 
Data byla použita z mnoha zdrojů. Jedná se především o zdroje z Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů (ÚHÚL), Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), 
Ministerstva zemědělství (MZe), katastru nemovitostí, materiálů Libereckého kraje, 
lesnických fakult a dalších. Důsledkem může být někdy nesoulad mezi údaji „Programu“  
a údaji prezentovanými v jiných pramenech. Tyto diference však nejsou tak zásadní, aby 
ovlivnily celkový náhled na posuzovanou problematiku. 
 
Věříme, že Krajský lesnický program bude dobrým východiskem pro řešení lesopolitických 
problémů Libereckého kraje. 
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Pramen: Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje 
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2. Východiska 

2.1. Mezinárodní východiska 
 
Mezinárodní východiska jsou představována aktivitami, které mají buď celosvětovou 
působnost (např. světové lesnické kongresy) nebo působnost v rámci Evropy (např. lesnická 
politika Evropské Unie). 
Mezinárodní lesopolitická východiska mají jednu zvláštnost, a tou je neexistence závazného 
právního řádu. Politické záměry se v mezinárodní oblasti mohou prosazovat pouze cestou 
bilaterálních nebo multilaterálních dohod, samozřejmě, pokud odmítneme prosazování holou 
nelegitimní mocí. 
 
Význam lesů ve světě obecně stoupá. Je to způsobeno následujícími důvody: 
 

• lidstvo věnuje čím dále intenzivnější pozornost otázkám životního prostředí, jehož je 
les významnou součástí 

• věda a rozvoj technologií umožňuje takové využití dřevní hmoty (např. k technickým 
i energetickým účelům), které v minulosti nebylo možné, a zlepšuje životní prostředí 

• v určitých oblastech může být les, a hlavně rozšiřování lesních zdrojů, faktorem 
napomáhajícím řešení sociálních problémů obyvatelstva. 

 
Přes vzrůstající význam lesů se může světová lesnická politika projevit pouze organizací akcí, 
na kterých jsou účastníky odsouhlaseny různé rezoluce apod. Nejvýznamnější z nich jsou 
uvedeny dále. 
 
Větší možnosti pro uplatnění mezinárodní lesnické politiky jsou uvnitř Evropy. Evropské 
hospodářské společenství, které bylo založeno v roce 1957, se později vyvinulo v Evropské 
společenství a ještě později v dnešní Evropskou unii a vytvořilo relativně stabilní, a na sebe 
navazující, smluvní regulační nástroje, které představují v mnohých otázkách významný 
právní rámec pro evropskou politiku, jejíž působení není omezeno hranicemi států. 
 
I v evropských zemích je význam lesů velmi diferencovaný. Lesnické charakteristiky 
jednotlivých evropských zemí jsou uvedeny v následujícím přehledu. Vyplývá z něho, že 
v rozhodujících parametrech zaujímají lesy v České republice čelní pozice. Jedná se např. 
o lesnatost, průměrnou zásobu na 1 ha, celkový běžný přírůst, průměrnou výši těžeb apod. 
Tyto číselné a grafické přehledy dokladují, že lesní hospodářství v České republice má 
možnost úspěšné konkurence ostatním evropským zemím, pokud nebude jeho 
konkurenceschopnost administrativními zásahy znehodnocena. Česká republika disponuje 
velmi kvalitní lesnickou databází, jejíž pořízení stojí nemalé prostředky. Proto by její využití 
mělo směřovat k vyšší efektivitě a racionalitě lesního hospodářství. Snadná dostupnost těchto 
informací však motivuje politicko-administrativní systém státu k stále intenzivnějším 
zásahům do vlastnických práv vlastníků lesů, čímž v konečném důsledku může zhoršit jejich 
konkurenceschopnost vůči těm, kteří žijí v prostředí s menším státním dirigismem. Tato 
okolnost je závažná zejména proto, že Česká republika má v mezinárodním srovnání jedno 
z nejvyšších legislativních omezení vlastníků lesů, ze všech evropských zemí. ( Oliva J., 
Legislativní podmínky řádného lesnického hospodaření, Praha, 2003.) 
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Přehled lesnických charakteristik v evropských zemích. 
Přehled výměr a držba 
Země Celková 

výměra 
lesa 
(1 000 ha) 

Lesnatost 
 
(%) 
 

Lesy 
státní 
(%) 

Lesy 
veřejné 
(%) 

Lesy 
soukromé a 
ostatní (%) 

Belgie 602 20 10 34 56 
Bělorusko 7028 29    
Bulharsko 3 314 31 97 3  
Česká republika 2 644 34 61 15 24 
Dánsko 466 11 27 20 53 
Estonsko 1 926 44 57 42 1 
Finsko 20 059 66 24 2 74 
Francie 14 002 24 10 15 75 
Chorvatsko 2 458 36 79 19 2 
Irsko 370 6 77  23 
Itálie 8 675 22 7 32 61 
Litva 1 976 30 83  17 
Lotyšsko 2 882 44 57 21 22 
Maďarsko 1 719 18 61 34 5 
Německo 10 190 42 42 17 41 
Holandsko 311 10 25 15 60 
Norsko 13 700 28 13 3 84 
Polsko 8 654 28 83 1 16 
Portugalsko 3 370 32 3 14 83 
Rakousko 3 878 47 17 1 82 
Rumunsko 6 244 27 100   
Řecko 6 032 19 72 22 6 
Slovensko 1 988 41 42 21 37 
Slovinsko 1 098 54 32 2 66 
Španělsko 11 972 17 5 29 66 
Švédsko 23 500 60 19 10 71 
Švýcarsko 1 186 28 5 63 32 
Spojené království 2 200 9 37 1 62 
Pramen: FAO 
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Přehled lesnických charakteristik v evropských zemích. 
Zásoby, přírůsty a těžba. 
 

Země Celková 
zásoba lesa 
(mil. m³) 

Zásoba 
m³/ha 
 

Roční přírůst  
m³/ha 

Roční těžba 
m³/ha 

Belgie 90 150 7,4 5,69 
Bělorusko     
Bulharsko 405 126 2,75 1,48 
Česká republika 657 256 7,9 5,90 
Dánsko 54 116 7,54 5,44 
Estonsko 287 156 5,14 2,06 
Finsko 1 679 86 3,57 2,95 
Francie 1 742 140 5,29 3,85 
Chorvatsko 300 145 4,26 2,67 
Irsko 30 81 8,9 4,24 
Itálie 743 169 3,98 1,81 
Litva 352 188 6,31 2,99 
Lotyšsko 489 210 7,1 1,38 
Maďarsko 229 173 6,22 6,32 
Německo 2 674 271 6,85 4,34 
Holandsko 52 167 7,7 4,89 
Norsko 571 86 2,66 1,92 
Polsko 1 380 163 3,6 3,38 
Portugalsko 167 71 4,81 4,79 
Rakousko 953 286 6,6 5,23 
Rumunsko 1 202 222 5,84 3,08 
Řecko 149 65 1,45 1,47 
Slovensko 378 234 6,64 3,56 
Slovinsko 224 208 5,5 2,79 
Španělsko 450 69 4,27 2,85 
Švédsko 2 471 112 4,13 2,44 
Švýcarsko 360 329 5,32 5,27 
Spojené království 203 92 5,04 3,7 

Pramen: FAO 

Lesnická strategie a politika Evropské unie 
Zatím co zemědělství bylo přístupem ČR k Evropské Unii převedeno do společného trhu, 
nepočítá se dříví k těm výrobkům, pro které mohou být vydány zásady tržního řádu. S dřevem 
se nakládá jako s ostatními surovinami a zbožím vyrobeným průmyslem a řemesly. To 
znamená, že jsou uvnitř Společenství zrušena všechna cla také pro dřevo, a že vnější celní 
režim není již vytvářen jednotlivými zeměmi, nýbrž společně celým společenstvem. Na 
úrovni společenstva neexistují zvláštní celní deklarace a směrnice týkající se lesního 
hospodářství, protože na to není pamatováno ve smlouvě o Evropském společenství. Existují 
jen snahy o regulaci některých činností, které nejsou významného rozsahu (druhování, 
označování původu). 
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Výsledkem snah o formulování jednotné evropské lesnické politiky, nebo minimálně 
o koordinaci národních politik uvnitř Evropského společenství, je předložení a schválení 
návrhu rezoluce k lesnické strategii v roce 1998. 
 
Tato rezoluce určuje základní charakter lesního hospodářství v evropských zemích, zejména: 

• hospodaření dle zásad trvale udržitelného rozvoje 
• víceúčelové chápání lesů jako obnovitelného zdroje suroviny a prvku, plnícího 

ekologické i sociální funkce, s důrazem na rozvoj venkovského prostoru a rekreaci 
obyvatel 

• podporuje založení panevropského systému certifikace na zásadách, které stanovila 
ministerská konference o ochraně lesů v r. 1998 v Lisabonu. 

 
Dále se rezoluce zabývá celou řadou úkolů v oblasti znečištění ovzduší, informačního 
systému, spolupráce s přistupujícími zeměmi střední a východní Evropy i osvětou o lesnictví 
a jeho produktech. 

Certifikace trvale udržitelného lesního hospodářství 
Certifikace je označována za jeden z potencionálních tržních nástrojů určených pro podporu 
principu trvale udržitelného hospodaření v lesích. V praxi se jedná o hodnocení prováděné 
třetí nezávislou stranou, zda hospodaření v lesích odpovídá ekologickým, ekonomickým 
a sociálním standardům stanoveným před zahájením vlastní certifikace, a jak aktivně se podílí 
na jejich implementaci. 
Ve světě se postupně vyvinuly různé certifikační systémy, které usilují o prosazení svých 
představ trvale udržitelného hospodaření v lesích: 
 
PEFC (Pan European Forest Certifikation) 
FSC (Forestry Stawardship Council) 
SFI (Sustainable Forestry Initiative) 
ATFS (American Tree Farm System) 
CSA (Canadian Standards Association). 
 
Do tohoto procesu se Česká republika zapojila již v roce 1995 ustavením vlastního národního 
systému certifikace. Ten musel být později přizpůsoben celoevropskému systému PEFC. 

PEFC – celoevropský systém certifikace 
Systém PEFC vznikl v evropských zemích jako dobrovolná iniciativa vlastníků lesů bez 
účasti státu a státní správy. Tito vlastníci lesů a zpracovatelé dřeva rozhodují a také nesou 
(zcela nebo převážně) náklady spojené s certifikací. Česká republika se prostřednictvím Rady 
NCS (Národní certifikační centrum) stala zakládajícím členem Rady PEFC, evropské 
neziskové organizace, která zajišťuje vzájemné uznávání národních systémů pro certifikaci 
lesů. Zároveň nabízí společné logo PEFC pro označování dřeva a výrobků z něj, které 
pocházejí z lesních zdrojů certifikovaných podle systémů uznaných Radou PEFC. Tento 
systém je mimo jiné založen na auditu prováděném třetí nezávislou stranou a na principech 
regionální certifikace. 
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Český systém certifikace je popsán těmito základními dokumenty: 
 

1. certifikace lesů – popis systému certifikace 
2. kriteria a ukazatelé trvale udržitelného hospodaření v lesích 
3. směrnice pro provádění auditů lesního hospodaření v rámci národního systému 

certifikace lesů 
4. pravidla pro ověřování spotřebitelského řetězce dřeva v rámci národního 

certifikačního systému 
5. kvalifikační kriteria pro auditory a certifikační orgány provádějící certifikaci 

hospodaření v lesích a ověřování spotřebitelského řetězce 
6. směrnice pro zajištění účasti individuálních vlastníků lesů v regionální certifikaci. 

 
Organizační uspořádání regionální certifikace lesů blíže vystihuje následující schéma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
 
PEFC Česká republika je zájmové sdružení právnických osob zainteresovaných na 
certifikaci lesů a je národním centrem certifikace. Předmětem činnosti sdružení je schvalování 
a revize standardů, prezentace a propagace CFCS, reprezentace v Radě PEFC a vzájemné 
uznávání s ostatními systémy a subvencování loga PEFC. Nejvyšším orgánem sdružení je 
sněm, jehož se účastní nejvíce 20 delegátů za jednotlivé komory. Výkonným orgánem 
sdružení je patnáctičlenná  Rada s pěti zástupci za každou komoru. 
 
Žadatel o regionální certifikaci je organizace zastupující vlastníky příslušného regionu, která 
je vlastním subjektem certifikace. Podmínkou podání žádosti je zastupování minimálně 50% 
výměry lesních majetků v regionu. Činnost žadatele spočívá v uzavření obchodního vztahu 
s certifikačním orgánem, nesení odpovědnosti na plnění kriterií CFCS za všechny vlastníky 
a získání certifikátu CFCS za celý region. Certifikát získává žadatel o regionální certifikaci 
lesů, jako zástupce vlastníků lesů daného regionu, na základě auditu nezávislým certifikačním 
orgánem v případě splnění stanovených kriterií. 
 
Certifikační orgán je subjekt nezávislý na vlastnických ani politických strukturách, který 
hodnotí shodu způsobu hospodaření v lese s kriterii certifikace (posuzování shody, vydávání 
certifikátů, řešení odvolání a sporů). 

PEFCC – Rada celoevropského systému certifikace lesů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

European Cooperation for Accreditation (EA) 

PEFC Česká republika 

Nár. certifikační centrumŽadatel o registraci Žadatel o COC 

Certifikační orgán

Český institut pro akreditaci 

St
an

da
rd

y 

St
an

da
rd

y 
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Národní certifikační centrum ÚHÚL je organizace pověřená žadatelem k zajišťování 
některých úkolů CFCS. Zajišťuje kompletní agendu spojenou s účastí individuálních vlastníků 
lesů na regionální certifikaci. 
 
Jednotliví vlastníci lesů se mohou dobrovolně účastnit certifikace na základě závazku 
k dodržování trvale udržitelného hospodaření v lesích. Tito vlastníci získávají Osvědčení 
o účasti na regionální certifikaci, které jim umožní prodávat dřevo s prohlášením 
„z certifikovaných lesů“ nebo označené logem. Účast individuálních vlastníků je postupný 
proces nárůstu jejich počtu a celkové výměry lesů, při kterém se dá předpokládat, že bude 
postupovat od vlastníků (správců) lesů velkých výměr k vlastníkům lesů menších. 
Předpokládané náklady na certifikaci by měly pro vlastníka lesa činit 0,20 – 0,50 Kč/ha lesa 
na jednorázové provedení certifikace. 

Mezinárodní lesnické a ekologické dohody 
Státní lesnická politika je v souladu se strategií, která byla za účasti zástupců České republiky 
formulována na světových lesnických a ekologických kongresech. Na nich byly vytvořeny 
mezinárodní úmluvy a rezoluce schválené a podepsané i ČR. 
Přímé a nepřímé závazky našeho státu vyplývající z jednotlivých podepsaných rezolucí jsou 
tyto: 
 
1. Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě - Štrasburk 1990 

• spolupráce v oblasti rozvoje metod zachování genetické rozmanitosti evropských lesů 
• založení evropské sítě zkusných ploch dlouhodobého monitorování lesních 

ekosystémů. 
 

2. X. světový lesnický kongres - Paříž 1991 
• systematické rozvíjení všech funkcí lesů 
• vyvinutí úsilí k omezení všech průmyslových emisí 
• provedení revize metod stanovení hodnoty produkce a dalších funkcí lesa 
• vytváření finančních zdrojů na projekty týkající se zachování genofondu 
• vytváření zákonných opatření týkajících se vlastnických práv, respektujících genetické 

bohatství a zachování biodiverzity 
• vytváření podmínek pro soukromé vlastníky tak, aby mohli rozvíjet své znalosti a měli 

zájem na spolupráci a na podporování zájmů veřejnosti na lese. 
 

3. Konference o životním prostředí a rozvoji (UNCED) - Rio de Janeiro 1992 
• posílení mimoprodukčních funkcí lesů především v oblasti biodiverzity 
• posílení funkcí lesa při produkci dřeva jako trvale obnovitelného zdroje. 

 
4. Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě - Helsinky 1993 

• uplatnění zásady trvale udržitelného hospodaření v lesích 
• zapracovat do zásad lesnické politiky a legislativy zachování a odpovídající zvyšování 

biologické diverzity a ochranu lesů zvláštního určení 
• usilovat o rozvoj národního lesnického výzkumu a spolupráci v monitorování 

klimatických změn. 
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5. Ministerská konference o ochraně evropských lesů v Lisabonu 1998 
zaměřená zejména na sociálně ekonomické aspekty trvale udržitelného obhospodařování 
lesů a na přijetí celoevropských kriterií a ukazatelů k posuzování jeho stavu. Konference 
přijala dvě rezoluce: 

 
• „Lidé, lesy a lesnictví – podpora sociálně ekonomických aspektů trvale udržitelného 

lesního hospodářství“ se zabývá příspěvkem lesnictví pro rozvoj venkova, 
zaměstnanosti, životního prostředí a rozvoj společnosti. Nástrojem jeho uskutečňování 
by mělo být šest celoevropských kriterií pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. 

• „Celoevropská kriteria, ukazatele - směrnice na provozní úrovni pro trvale 
udržitelné hospodaření v lesích“ stvrzuje závazek vypracovat a uplatňovat národní 
kriteria ukazatele za použití celoevropských kriterií a ukazatelů a včlenit je do 
národních lesnických programů. Celoevropské směrnice mají být přizpůsobeny 
specifickým národním, regionálním a místním ekonomickým, ekologickým, sociálním 
a kulturním podmínkám tak, aby mohly být lesnickou veřejností pochopeny  
a dobrovolně používány. 

 
Plnění závěrů všech konferencí se souhrnně označuje jako Panevropský proces v lesním 
hospodářství, který je dnes základním měřítkem mezinárodních východisek pro lesnické 
politiky členských států. 
 
Jeho program je následující: 
 

• dialog se společností 
• účast veřejnosti (public relations, výchova a vzdělávání) 
• sociálně ekonomické otázky (rozvoj venkova, zboží a služby, země s měnící se 

ekonomikou) 
• biodiverzita a ochrana lesů (biologická a krajinná různorodost, obhospodařování 

horských lesů, lesy a změna klimatu) 
• plánování, monitoring, hodnocení a informovanost (národní lesnické programy, 

kriteria a indikátory pro trvale udržitelné obhospodařování lesů). 
 
6. Ministerská konference o ochraně evropských lesů - Vídeň 27. – 29.4  2003 
 

Tato konference přijala deklaraci a na ni navazujících 5 rezolucí 
 

Deklarace: 
Žijící lesy jsou základem života na Zemi. Budeme-li trvale udržovat lesy, udržíme trvalý 
život. 
 
Lesy: 

- poskytují surovinu pro obnovitelné a životnímu prostředí neškodící produkty 

- jsou významné pro zachování biologické rozmanitosti 

- hrají důležitou roli v globálním koloběhu uhlíku 

- jsou nepostradatelné pro poskytování funkcí v oblasti životního prostředí 

- zajišťují ochranné, sociální a rekreačních funkce pro stále více se urbanizující 
společnost 
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- jsou důležitým zdrojem pro rozvoj venkova zajišťujícím obživu pracovníkům 
různých profesí, vlastníkům lesů i podnikům spojenými s lesy. 

Koordinace a partnerství jsou rozhodující faktory pro další podporu všech užitků 
plynoucích z evropských lesů  a pro dosažení rovnováhy  mezi ekonomickými, 
ekologickými a sociálními funkcemi lesů v kontextu udržitelného rozvoje společnosti. 
 
Rezoluce, které navázaly na tuto deklaraci jsou následující: 

1. Rezoluce č. 1: Synergická podpora trvale udržitelného obhospodařování 
evropských lesů prostřednictvím národních lesnických programů a spolupráce 
mezi odvětvími 

2. Rezoluce č. 2: Zvýšení ekonomické životaschopnosti trvale udržitelného 
obhospodařování lesů 

3. Rezoluce č. 3: Sociálně kulturní dimenze trvale udržitelného obhospodařování lesů 
4. Rezoluce č. 4: Ochrana a zvyšování biologické rozmanitosti lesů 
5. Rezoluce č. 5: Změna klimatu a trvale udržitelné obhospodařování lesů 

 
Každá rezoluce obsahuje konkrétní závazky účastnických zemi v dané oblasti. 

2.2. Celostátní východiska 
 
Snahu o programové zásady lesnické politiky registrujeme až po roce 1990. Přesto, že 
lesnictví nebyla po politických změnách věnována mimořádná pozornost, vznikly v dalších 
letech dokumenty a normy, které jsou základem pro dnešní lesnickou politiku státu. 
 
Nejdůležitější z nich byly: 

• Zákon 289/1995 Sb. o lesích a další zákonné normy 
• Zákon o krajích 
• Zásady státní lesnické politiky (1994) 
• Koncepce lesnické politiky na období před vstupem do EU (1999) 
• Národní lesnický program (2003) 
• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 

Dalším důležitým východiskem pak jsou lesnické charakteristiky kraje, ve srovnání s ČR. 

Zákon 289/1995 Sb. o lesích 
Zákon o lesích byl přijat Poslaneckou sněmovnou 3. 11. 1995. V deseti hlavách řeší v plné šíři 
celou problematiku lesního hospodářství včetně postavení vlastníků. Srovnáme-li tento zákon 
s obdobnými právními normami v zemích EU, musíme bohužel konstatovat, že míra jeho 
závaznosti a tudíž i legislativních omezení, kladených na vlastníka lesa, je v ČR vysoká 
a může do budoucna postavit české vlastníky lesů do nekonkurenceschopné pozice oproti 
producentům surového dříví v jiných zemích. Srovnání úhrnné míry závaznosti, a tím 
i legislativního omezení vlastníka, je provedeno v kapitole 3.7. 
 

Zákon o krajích 
Zákon 129/2000 Sb. o krajích navazuje na ústavní zákon 347/1997 Sb. o ustavení vyšších 
územně správních celků. Zákon upravuje postavení kraje, jeho práva, povinnosti 
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a kompetence, které kraj vykonává v samostatné působnosti. Rovněž řeší postavení kraje jako 
orgánu státní správy. Podrobný rozbor je uveden v kapitole 2.3. 
 
 
Zásady státní lesnické politiky 
 
Tento dokument byl zpracován jako oficiální výraz zájmu státu o trvalé zachování lesa pro 
budoucí generace poskytujícího trvalou produkci dřeva i ostatní neprodukční funkce. 
Obsahuje praktický přehled dlouhodobých i operativních úkolů a cílů lesnické politiky státu. 
 
Dlouhodobé cíle: 

• obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů 
• uplatnění principu trvale udržitelného hospodářství ve všech lesích pomocí odborného 

obhospodařování a využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich 
stabilita, biodiverzita, produkční a regenerační schopnost a schopnosti plnit ostatní 
funkce zůstanou trvalé 

• zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje pro příští generace 
• dosažení trvalé vyváženosti všech funkcí lesů 
• zvýšení druhové diverzity lesních dřevin a přiblížení se k přirozené skladbě lesů  

s přiměřeným uplatněním produkčně vhodných druhů 
• dosažení výrazného snížení imisního zatížení lesů 
• zachování a ozdravení lesních porostů v oblastech poškozovaných imisemi 
• udržení a rozvíjení genofondu lesních dřevin. 

 
Krátkodobé (operativní) cíle 

• dokončení obnovy vlastnických práv k lesům a jejich stabilizování 
• zvyšování úrovně hospodaření v drobných lesích 
• zvyšování odbornosti lesního personálu poradenstvím a osvětou 
• spolupráce a součinnost se sdruženími vlastníků lesů při řešení problematiky lesního 

hospodářství 
• nová právní úprava pro oblast lesního hospodářství 
• sjednocení systému státní správy lesního hospodářství a zvýšení její účinnosti 
• ekonomická podpora pro zabezpečení veřejného zájmu v lesích 
• vytvoření podmínek pro vznik ucelených lesních majetků a pro omezování dalšího 

drobení držby lesů 
• vytvoření podmínek pro dobrovolné sdružování vlastníků lesů za účelem zvýšení 

úrovně a racionalizace hospodaření v lesích 
• udržení vysoké úrovně hospodářské úpravy lesů jako nástroje pro zabezpečení trvale 

udržitelného hospodaření, zjišťování stavu lesů a informační databáze 
• důsledné uplatňování šetrných technologií při těžbě, dopravě dříví a v ochraně lesa 
• výrazné omezení škod na lese způsobených spárkatou zvěří dosažením a trvalým 

udržováním únosných stavů zvěře 
• vytváření podmínek pro zachování genofondu zvěře včetně péče o jejich biotopy 
• dosažení optimální a stabilizované organizační struktury státních lesů 
• zmapování funkčního potenciálu lesů a cílevědomá péče o něj 
• v souladu s tvorbou ekologicky vyvážené krajiny prosazování vhodného lesnického 

využití málo produktivních zemědělských pozemků 
• zvyšování informovanosti občanů o roli lesa a lesního hospodářství 
• plnění dohodnutých kritérií mezinárodních rezolucí (např. Helsinky 1993). 
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Zásady státní lesnické politiky byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 249 ze dne 
11. května 1994. 
 
 
Koncepce lesnické politiky na období před vstupem do EU 
 
V průběhu roku 1999 byla, v souladu s cíli zakotvenými v dokumentech evropské lesnické 
politiky, zpracována „Koncepce lesnické politiky na období před vstupem České republiky do 
Evropské unie“, která byla v roce 2000 schválena vládou ČR. K jejím klíčovým okruhům se 
řadí: 

- nepřetržitá a vyrovnaná produkce dříví a jeho rozšířené využívání 
- postupné zlepšování ekologické stability lesních ekosystémů 
- usměrňování mimoprodukčních funkcí lesů v oblastech zvýšeného veřejného zájmu. 

 
V roce 2000 byly rovněž průběžně doplňovány informace v procesu inventury závazků ČR 
v kapitole zemědělství, kam lesnictví patří. V rámci společného hodnotícího stanoviska 
k vyjednávání vstupu do EU se lesnictví dotýkala část zabývající se rozvojem venkova. Pro 
podporu rozvoje lesnictví je významná směrnice 1257/99 ES o opatřeních venkovského 
rozvoje pro podporu Společenství. Jedná se o lesnická opatření včetně podpory zalesňování 
(v této souvislosti je nutné vymezení „méně příznivých oblastí – LFA“). Dále byla 
zdůrazněna nutnost: 
 

- vytvoření systému vedoucího ke zlepšení obchodu s lesnickými výrobky 
- přijetí opatření k propagaci i praktickému školení v lesnictví a ke zvyšování znalostí  

a odbornosti 
- řešení otázek ochrany lesů před požáry (ČR bude klasifikována jako oblast s nízkým 

nebezpečím vzniku) 
- řešení otázek lesnické statistiky (doplnění a úprava postupů pro sběr dat a jeho 

sjednocení podle požadavků systému EFICS). 

Národní lesnický program 
Základem k tvorbě „Národního lesnického programu“ jsou dokumenty přijaté Konferencí 
OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro v roce 1992, které předpokládají 
mezinárodně koordinovanou tvorbu programů národních programů. Požadavek na zpracování 
národních lesnických programů byl formulován, mimo jiné, v rezolucích 3. ministerské 
konference o ochraně evropských lesů v Lisabonu (1998). Rovněž rada Evropské unie ve své 
rezoluci o „lesnické strategii pro EU“ (1998) zdůrazňuje potřebu účinných lesnických 
programů v jednotlivých členských zemích. 
 
Základními principy, z nichž Národní lesnický program vychází, je: 
 

1. obhospodařování lesa trvale udržitelným způsobem 
2. omezování administrativních zásahů státu na nevyhnutelné minimum 
3. motivační působení státní lesnické politiky na podporu veřejných zájmů 
4. zvyšování odpovědnosti vlastníků lesa za svůj majetek. 

 
Tento program je programem meziresortním na období 2003 - 2006, který: 
 

a) respektuje nejen potřeby odvětvového rozvoje lesního hospodářství 
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b) zdůrazňuje významné místo lesů v životním prostředí a jejich mimoprodukční 
funkce 

c) poukazuje na důležitost lesa jako obnovitelného zdroje ekologicky příznivé 
dřevní suroviny 

d) zdůrazňuje význam zpracování dřeva pro ekonomiku země. 
 
Vedle základních informací o současném stavu lesů a lesního hospodářství v České republice 
obsahuje kapitoly tématicky zaměřené na tyto okruhy: 
 

• obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření 
• rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa 
• udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémů 
• zabezpečení produkce a využití surového dříví 
• péče o lesy ve zvláště chráněných územích 
• ochrana lesních ekosystémů proti škodlivým činitelům 
• realizace Národního lesnického programu v regionech. 

 
Nástroje k realizaci Národního lesnického programu, kterými lesnická a ekologická politika 
disponuje se týkají: 
 

A. oblasti ekonomické 
B. oblasti legislativy 
C. oblasti výzkumu 
D. oblasti organizačních opatření. 

 
Národní lesnický program v jednotlivých oblastech podrobně stanoví, jaká konkrétní opatření 
by měla být zajištěna. Ta jsou však pojata tak široce, že se celý dokument stává hlavně 
proklamativním. Pokud uvážíme, že do konce platnosti tohoto programu zbývá jeden rok, 
výsledky realizace programu jsou velmi chabé a je otázkou, jestli je tento způsob přínosem 
pro státní lesnickou politiku a hlavně pro všechny vlastníky a správce lesů. 
 
Lesnické charakteristiky ČR a Libereckého kraje 
 

 
 

 
ČR 

 
Liberecký kraj 

Průměr na jeden 
kraj 

Celková výměra            (ha) 7 887 388 316 298 606 722 
Výměra lesů                   (ha) 2 644 306 140 112 203 408 
Výměra porostní půdy    (ha) 2 591 052 135 103 199 312 
Lesnatost  (k PUPFL)     (%) 33,6 44,3 33,6 
Výměra lesů v ZCHÚ   (ha) 600 475 78 497 46 190 
% lesů v ZCHÚ             (%) 23,25 56,02 23,25 
Délka drob. vodních toků 
(km) 

19 804 1101 1523 

Státní les. majetek v % 60,7 75,1 60,7 
Obecní les. majetek v % 15,3 9,3 15,3 
Soukromý les. majetek v % 
- fyzické osoby 

9,9 3,0 9,9 
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Soukromý les. majetek v % 
- právnické osoby 

1 - 1 

Lesy majetkově různorodé % 11,3 12,6 11,3 
Lesy družstev v % 0,8 - 0,8 
Počet organizací v LH 21 795 1221 1 676 
 
 

 
ČR 

 
Liberecký kraj 

Průměr na jeden 
kraj 

Počet organizací v DZP 46 204 1989 3 554 
Počet zaměstnanců 
na 1000 ha lesa 

12 5 12 

Počet vlastníků lesů 309 348 18 230 23 796 
z toho do    1 ha 236 440 13 739 18 888 
1 - 2 ha 34 683 2 321 2 668 
2 – 5 ha 24 925 1 617 1917 
5 – 10 ha 6 756 359 520 
10 – 20 ha 2 223 90 171 
20 – 50 ha 1 921 46 148 
50 – 100 ha 1098 28 84 
více než  100 ha 1 302 30 100 
Průměrná zásoba       (m³/ha) 256 222 256 
Nahodilé těžby z titulu: 
Vítr,sníh, námraza (m³) 

1 660 870 34 060 127 759 

 
Exhalace a sucho   (m³) 

325 804 16 793 25 061 

 
Podkorní hmyz      (m³) 

296 177 4 028 22 783 

 
Klikoroh borový    (ha) 

2 149 53 165 

Plocha lesa na obyvatele(ha) 0,25 0,33 0,25 

 

2.3. Regionální východiska 
Mezi nejdůležitější regionální východiska patří : 
 

• právní normy vydávané krajem 
• lesnické charakteristiky kraje 
• Program rozvoje kraje a další koncepční materiály kraje 
• kompetence kraje v samostatné působnosti 
• kompetence kraje v přenesené působnosti. 
 

2.3.1. Právní normy vydávané krajem 
Liberecký kraj dosud nevydal žádnou právní normu, která by se bezprostředně 
dotýkala oblasti lesního hospodářství 
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2.3.2. Lesnické charakteristiky kraje 

 
Podrobný rozbor lesnických charakteristik je uveden v části 3. Analýza. Pro 
základní stanovení priorit Krajského lesnického programu můžeme použít 
přehled lesnických charakteristik v předcházející části. Přehled ukazuje 
postavení základních lesnických dat Libereckého kraje vůči průměru krajů ČR. 
Můžeme dle něho vyslovit souhrnnou charakteristiku lesů v Libereckém kraji. 

 
2.3.3. Program rozvoje Libereckého kraje  
 
Je základním koncepčním dokumentem, který zahrnuje všechny oblasti působnosti 
včetně lesního hospodářství. Jeho hodnocení je uvedeno v části 4.2.6. 

 
2.3.4. Kompetence kraje v samostatné působnosti 

V samostatné působnosti vychází práva a povinnosti kraje ve vztahu k lesnímu 
hospodářství (dále jen LH) a dalším navazujícím odvětvím především z obecných 
ustanovení zákona o krajích. Tato práva a povinnosti jsou současně i významným 
nástrojem regionální lesnické politiky. Výčet nejdůležitějších z nich, vztahujících 
se různou mírou k LH a oblastem, které LH přímo nebo nepřímo ovlivňuje, je 
následující: 
 
- kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (§ 1) 
- vydává obecně závazné vyhlášky kraje (§ 6 - 8) 
- ukládá pokuty právnickým i fyzickým osobám (§ 11) 
- předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, návrhy Ústavnímu soudu na 

zrušení zákonů, schvaluje územně plánovací dokumentaci, koncepci 
cestovního ruchu a rozpočet kraje (§ 35) 

- poskytuje dotace právnickým a fyzickým osobám (§ 36) 
- vyřizuje návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob, vydává 

nařízení kraje (§ 59). 
 

2.3.5. Kompetence kraje v přenesené působnosti 
 

V přenesené působnosti kraj vykonává povinnosti a kompetence, vyplývající z celé 
řady zákonů. Podle těchto zákonů také ukládá sankce a poskytuje odbornou a 
metodickou pomoc obcím. Tyto kompetence vykonává prostřednictvím krajského 
úřadu. Přehled zákonů, ze kterých vyplývají kompetence krajských úřadů a přehled 
konkrétních kompetencí, které se dotýkají LH a navazujících odvětví je následující: 

 
Kompetence v přenesené působnosti se vztahem k LH 

 
Zákon 289/1995 Sb. o lesích 

- zařazení lesů do kategorií 
- schvalování lesních hospodářských plánů (dále jen LHP) 
- rozhodování o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a výši 

poplatků za odnětí při záboru nad 1 ha 
- omezení využívání PUPFL ve výměře více než 1 ha 
- udělení či odnětí licence pro odborného lesního hospodáře (OLH) 
- ustanovení či rušení lesní stráže 
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- rozhodnutí o provedení meliorací a prací na drobných vodních tocích v lese 
- ukládání pokut dle zákona 289/1995 Sb. o lesích 
- vyjádření k návrhu celostátních liniových staveb 
- souhlas s územně plánovací dokumentací. 

 
Zákon 149/2003 o obchodu s reprodukčním materiálem 

- uznává porosty pro sběr reprodukčního materiálu, včetně ochranných 
podmínek 

- vyhlašuje genové základny 
 

Kompetence ve vztahu k navazujícím činnostem, které LH ovlivňuje 
 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- vydávání závazných stanovisek při schvalování LHP a LHO 
- ukládání pokut a opatření k zastavení činnosti, která je v rozporu se zákonem 
- zřizování přírodních rezervací, památek a jejich ochranných pásem, stanovení 

podmínek 
- povolování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a 

živočichů 
- vymezování regionálního ÚSES 
- zřizování přírodních parků 

 
Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

- povolení stavby zdrojů znečištění ovzduší 
- stanovení poplatků za znečišťování ovzduší 
- kontrola limitů a ukládání pokut. 

 
Zákon 254/2001 Sb. o vodách 

- řešení havárií na hraničních vodních tocích 
- stanovení rozsahu záplavových území významných vodních toků 
- rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o vodní tok nebo o podzemní či 

povrchovou vodu. 
 

Zákon 102/1963 o rybářství 
- vytváření rybářských revírů a stanovení pstruhových a mimopstruhových vod 
- vyhlášení rybářských revírů nebo jejich částí za chráněné rybí oblasti 
- přenechání výkonu rybářského práva subjektům. 

 
Zákon  185/2001 Sb. o odpadech 

- rozhodnutí v pochybnostech při prohlášení movité věci za odpad 
- podmínky provozování skládek odpadů. 

 
Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti 

- rozhodnutí o prohlášení pozemků za nehonební 
- vymezení oblastí chovu zvěře 
- rozhodnutí o omezení obvyklého způsobu hospodaření v honitbě 
- rozhodnutí o souhlasu s chovem zvěře v zajetí 
- rozhodnutí o povolení použití dravců jako loveckých 
- určení termínů sčítání zvěře 
- organizace chovatelských přehlídek. 
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Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí 

- vydávání stanovisek 
- evidence posudků EIA 
- evidence zpracovatelů posudků. 

 Zákon 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
- nadřízenost pro stavební úřady obcí 
- nadřízenost pro obce v oblasti územního plánování 
- pořizování ÚPVÚC Libereckého kraje. 

 
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči 

- rozhodnutí o opatřeních pro zabezpečení národní kulturní památky  
a rozhodnutí o jejich provedení na náklady vlastníka 

- vydání závazného stanoviska k obnově památek 
- rozhodnutí o nakládání s národní kulturní památkou určitým způsobem 
- rozhodnutí o podmínkách činnosti nebo jejím zákazu, jestliže má negativní vliv 

na národní kulturní památku 
- rozhodnutí o přenechání památky k dočasnému užívání. 

 
Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě 

- výkon státní správy v dopravě 
- stanovení rozsahu podílu státu na zajištění dopravní obslužnosti kraje. 

 
Zákon 266/1997 Sb. o dráhách 

- projednávání omezení drážní dopravy 
- uzavírání smluv na zajištění dopravní obslužnosti kraje. 

 
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

- udělování výjimek ze zákazu jízdy pro určitá vozidla 
- přechodné úpravy provozu na silnicích I. Třídy. 

 
Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

- povolení zvláštního užívání silnic (přeprava rozměrných nákladů apod.) 
- rozhodnutí o kategoriích silnic II. a III. tř. 
- výkon státní správy. 

 
Na základě dosud uvedených skutečností můžeme vyslovit následnou charakteristiku lesů 
v Libereckém kraji: 
 
Liberecký kraj je krajem s nejvyšší lesnatostí v ČR. Podíl lesa na 1 obyvatele činí 
0,33 ha a je třetí nejvyšší v ČR. Lesy jsou velmi zatíženy civilizačními faktory. Velké 
plochy jsou zařazeny do pásem ohrožení A a B a spolu s Ústeckým krajem patří 
k nejohroženějším lesům v ČR. Z tohoto důvodu také disponuje druhým nejmenším 
objemem těžby a produkuje čtvrtý nejmenší výnos mezi ostatními kraji. Hospodaření 
v lesích je značně omezeno ochranou přírody. Podíl lesů, zahrnutých ve velkoplošných, 
zvláště chráněných územích, je největší v ČR. 
Kraj má jeden z největších podílů státního lesního majetku a nejmenší podíl majetků 
obecních. Rovněž podíl soukromých majetků je podprůměrný. 
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3. Analýza 

3.1. Současný stav lesů 
 
V Libereckém kraji je 140 112 ha lesů, z toho je 135 103 ha porostní půdy. Rozdíl ve výměře 
činí bezlesí. 
 
Státní správu vykonává deset obcí s rozšířenou působností 
 

Výměra Lesnatost 
celkem por. půda z porost. půdy 

ORP ha % 
Česká Lípa 86 196 36 907 42,8 
Frýdlant 34 902 16 290 46,7 
Jablonec nad Nisou 14 233 7 520 52,8 
Jilemnice 27 860 11 504 41,3 
Liberec 58 834 23 606 40,1 
Nový Bor 20 089 10 142 50,5 
Semily 23 008 6 471 28,1 
Tanvald 19 065 13 366 70,1 
Turnov 24 708 6 281 25,4 
Železný Brod 7 404 3 016 40,7 
kraj 316 298 135 103 42,7 

3.1.1. Přírodní poměry 
 
V kraji je zastoupeno sedm přírodních lesních oblastí (dále jen PLO) s významnými rozdíly 
v přírodních a porostních poměrech. 
 
 
PLO  PUFL 
číslo název ha % 
5 České středohoří 4 161 2,97 
17 Polabí 14 0,01 
18 Svč. pískovcová plošina a Č.Ráj 52 346 37,37 
19 Lužická pískovcová vrchovina 8 519 6,08 
20 Lužická pahorkatina 7 300 5,21 
21 Jizerské hory, Ještěd 39 301 28,05 
22 Krkonoše 9 556 6,82 
23 Podkrkonoší 18 915 13,5 
 celkem 140 112 100 
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Obecné hodnocení jednotlivých PLO 
 
PLO 5 – České Středohoří 
Oblast je geomorfologicky velmi členitá. Mezi různě velkými lesními komplexy jsou menší 
sídelní útvary obklopeny zemědělskou půdou, povětšinou podél vodního toku, a přístup k lesu 
vede často po polních cestách. Západní okraj oblasti (již mimo Liberecký kraj) tvoří menší 
lesíky a obsahuje místa povrchové těžby uhlí a rekultivované výsypky. Zpřístupnění prudkých 
svahů a vrcholových partií četných kopců a okolí kamenolomů, které se nacházejí na celém 
území PLO, je obtížné. 
PLO 17 – Polabí 
V kraji zastoupena zcela zanedbatelně. 
PLO 18 a,b - Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj 
Velmi diferencovaná oblast. Západní část je skalnatá (CHKO Kokořín a prostor mezi obcemi 
Dubá a Želízy) s  výškovými rozdíly a nepřístupnými částmi lesních komplexů. Část 
vojenských lesů s přilehlými okraji LČR LS Česká Lípa je plošší, tvoří lesnatější, relativně 
souvislý lesní komplex. Jihozápadní okraj oblasti je tvořen lesními částmi v podobě různě 
dlouhých údolí s krátkými prudkými svahy, ve východním okraji (Českodubsku) jsou lesní 
komplexy rozdrobené sídelními útvary, zemědělskou půdou a náleží mnoha drobným 
vlastníkům lesa. Oblast je ohrožena lesními požáry. 
Podoblast 18b – Český Ráj je velmi skalnatá, a to spolu se členitostí terénu značně omezuje 
provozní obhospodařování lesů. 
PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina 
Na území Libereckého kraje zaujímá pohraniční oblast se SRN od Hrádku n.N. směrem na 
západ, po hranici kraje. Prakticky celá je na území CHKO Lužické hory. Za hranicí kraje 
přechází ve velmi členitou a skalnatou oblast Českosaského Švýcarska. V Libereckém kraji 
však má charakter poměrně ploché hornatiny na křídových pískovcích s jednotlivými 
neovulkanickými vrchy. Je porostlá souvislými, převážně smrkovými porosty. 
PLO 20 - Lužická pahorkatina 
Na území Libereckého kraje zaujímá tato oblast Frýdlantský výběžek a území východně od 
Liberce (mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou). Pohraniční část má větší souvislé lesní 
komplexy, menší část se nachází se na sever od Liberce (část LS Frýdlant a Ještěd) a 
převažuje v ní zemědělská půda. V okolí Chlumu u Raspenavy   je bývalý vojenský prostor ve 
správě VLS, s. p., Divize Mimoň. 
PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd 
Centrální část Jizerských hor tvoří zaoblené vrcholy a ploché hřbety, vyčnívající nad náhorní 
plošinu, a široká údolí s malým převýšením. Po imisní kalamitě z 80tých let převažují ve 
vyšších polohách této centrální části mladé porostní skupiny. Severní okraj je strmý, jižní 
okraj se postupně svažuje do hustě osídlených míst. Ještěd v jihozápadní části lesní oblasti 
tvoří poměrně úzký hřbet se strmějšími svahy přerušený hlubokým Kryštofovým údolím, 
které spolu se železniční tratí vytváří výrazný vnější dopravní předěl. 
Jizerské hory jsou chráněnou oblastí přirozené akumulace vod s častým výskytem vodních 
nádrží a podpovrchových vodních zdrojů, okolo kterých vedou obvodové komunikace. Ve 
vrchních partiích se nachází mnoho, většinou chráněných, rašelinišť. 
PLO 22 – Krkonoše 
Nejvyšší české pohoří, celé v národním parku. Tyto 2 aspekty značí výrazné odlišnosti od 
zbývajících PLO. Reliéf má typický charakter hornatiny s hlubokým,i erozivními údolími 
a oblastmi zarovnaného povrchu na temenech pohoří (Labská louka). Pokryt smrkovými 
monokulturami, přecházející v kosodřevinu až oblasti nad horní hranicí lesa. V PLO se 
nachází nejvyšší bod Libereckého kraje – Kotel (1435 mnm) 

PLO 23 - Podkrkonoší 
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Oblast PLO je tvořena pahorkatinou, jejíž svahové partie často přecházejí do hlubokých 
zářezů vodních toků. 
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Přehled zastoupení souborů lesních typů v kraji 
(tabulka je členěna podle jednotlivých vegetačních stupňů) 
SLT Plocha  SLT Plocha  SLT Plocha  SLT Plocha 
 ha %   ha %   ha %   ha % 
0G 119 0,08  3A 497 0,35  5A 621 0,43  7F 148 0,1 
0K 21017 14,71  3B 1 214 0,85  5B 852 0,6  7G 594 0,42 
0M 3 144 2,2  3C 296 0,21  5C 40 0,03  7K 2 643 1,85 
0N 1 691 1,18  3D 250 0,17  5D 412 0,29  7M 72 0,05 
0O 79 0,06  3F 21 0,01  5F 299 0,21  7N 700 0,49 
0P 464 0,32  3H 843 0,59  5G 251 0,18  7O 255 0,18 
0Q 6 0  3I 4 807 3,36  5H 472 0,33  7P 388 0,27 
0R 341 0,24  3J 272 0,19  5I 699 0,49  7R 697 0,49 
0T 351 0,25  3K 10 094 7,06  5J 335 0,23  7S 502 0,35 
0Y 230 0,16  3L 534 0,37  5K 8 251 5,77  7T 55 0,04 
0Z 1 718 1,2  3M 136 0,1  5L 32 0,02  7V 208 0,15 
    3N 517 0,36  5M 116 0,08  7Y 108 0,08 
SLT Plocha  3O 1 506 1,05  5N 1 428 1  7Z 139 0,1 
 ha %  3S 5 175 3,62  5O 1 061 0,74     
1G 161 0,11  3U 455 0,32  5P 196 0,14  SLT Plocha 
1J 1 0  3V 257 0,18  5Q 12 0,01   ha % 
1L 12 0,01  3Y 160 0,11  5R 151 0,11  8F 80 0,06 
1M 169 0,12  3Z 190 0,13  5S 5 317 3,72  8G 1 119 0,78 
1T 123 0,09      5U 638 0,45  8K 2 655 1,86 
1V 0 0  SLT Plocha  5V 874 0,61  8N 325 0,23 
1X 0 0   ha %  5W 70 0,05  8P 85 0,06 
1Z 2 0  4A 657 0,46  5Y 555 0,39  8R 556 0,39 
    4B 892 0,62  5Z 274 0,19  8S 575 0,4 
SLT Plocha  4C 142 0,1      8T 284 0,2 
 ha %  4D 303 0,21  SLT Plocha  8V 157 0,11 
2A 14 0,01  4F 252 0,18   ha %  8Y 91 0,06 
2B 260 0,18  4G 70 0,05  6A 565 0,4  8Z 728 0,51 
2C 370 0,26  4H 339 0,24  6D 91 0,06     
2D 199 0,14  4I 363 0,25  6F 243 0,17  SLT Plocha 
2H 180 0,13  4K 4 721 3,3  6G 314 0,22   ha % 
2I 732 0,51  4M 152 0,11  6I 72 0,05  9K 107 0,07 
2K 1 017 0,71  4N 627 0,44  6K 11 215 7,85  9R 158 0,11 
2L 121 0,08  4O 1 084 0,76  6M 17 0,01  9Y 22 0,02 
2M 3 0  4P 233 0,16  6N 3 814 2,67  9Z 564 0,39 
2N 3 0  4Q 5 0  6O 416 0,29     
2O 1 0  4R 91 0,06  6P 499 0,35  SLT Plocha 
2P 15 0,01  4S 4 245 2,97  6Q 35 0,02   ha % 
2S 1 173 0,82  4V 216 0,15  6R 267 0,19  NE 4 581 3,21 
2T 4 0  4W 103 0,07  6S 6 088 4,26     
2V 27 0,02  4Y 88 0,06  6T 333 0,23     
2Y 42 0,03  4Z 99 0,07  6V 466 0,33     
2Z 27 0,02      6Y 983 0,69     
        6Z 227 0,16     
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Zastoupení půdních kategorií a lesních vegetačních stupňů 
 

zastoupení 
půdní kategorie ha % % 
W vápencová 173,25 0,12 
X xerotermní 0,31 0 
C vysýchavá 847,48 0,59 
Y skeletová 2 278,12 1,59 
Z zakrslá 3 966,72 2,78 5,08 
A Kamenitá (acerózní) 2 354,13 1,65 
J suťová (javorová) 607,41 0,43 
N kyselá kamenitá 9 106,09 6,37 
F kamenitá svěží (kapradinová) 1 043,14 0,73 9,17 
M chudá 3 807,12 2,66 
K kyselá 61 719,15 43,19 
S středně bohatá (svěží) 23 075,50 16,15 
B bohatá 3 218,60 2,25 
D hlinitá (acerózní) 1 254,60 0,88 
H hlinitá 1 834,35 1,28 
I uléhavá 6 673,15 4,67 71,08 

V 
Vlhká (podmáčená), vodou 
obohacená 2 205,08 1,54 

T podmáčená chudá 1 149,21 0,8 
Q oglejená chudá 57,97 0,04 
P oglejená kyselá 1 880,31 1,32 
O oglejená středně bohatá 4 401,86 3,08 
G podmáčená stř. bohatá (glejová) 2 627,75 1,84 
L lužní 699,87 0,49 
U údolní 1 092,91 0,76 
R rašelinná 2 262,50 1,58 11,46 
nezařazeno  4 580,82 3,21 3,21 
celkem  142 917,40 100 100 
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Přehled lesních vegetačních stupňů 
 

výškový vegetační 
stupeň Název ha % 
0 bory 29 159,63 20,4 
1 dubový 468,37 0,33 
2 bukodubový 4 188,21 2,93 
3 dubobukový 27 221,62 19,05 
4 bukový 14 681,16 10,27 
5 jedlobukový 22 958,18 16,06 
6 smrkobukový 25 645,16 17,94 
7 bukosmrkový 6 509,32 4,55 
8 smrkový 6 653,58 4,66 
9 klečový 851,35 0,60 
nezařazeno  4 580,82 3,21 
celkem  142 917,40 100 
 
Přehled zastoupení edafických řad 
 
Edafická řada ha % 
bory 8 143 5.7 
extrémní  (X ,Z ,Y) 4 298 3,01 
kyselá   (M, K ,N, I) 76 471 53,51 
živná     (S, F, C, B, H, W) 30 192 21,13 
obohacená (D, A, J, L, U, V) 8 214 5,75 
oglejená     (O, P, Q) 5 791 4,05 
podmáčená  (T, G) 3 307 2,31 
rašelinná     (R) 1 921 1,34 
nezatypované 4 581 3,21 
celkem 142 917 100 
 
Výše uvedené údaje o typologicko-ekologické struktuře lesního fondu kraje vychází 
z Národního lesnického programu (NLP), stav k 1. 1. 2005. Na rozdíl od typologického 
schématu ÚHÚL jsou v NLP extrémní edafické kategorie ve vegetačním stupni nula zařazeny 
jako „bory“. To snižuje nominální výměru edafické kategorie extrémní stanoviště. 
Vliv tzv. exponovaných stanovišť se uplatňuje především nižší produkční výkonností lesního 
fondu, zatímco nákladové účinky jsou méně výrazné. 
Zásadní význam má naprostá převaha kyselých stanovišť a významné zastoupení šestého 
vegetačního stupně a vyšších, s odpovídajícími nižšími bonitami hlavních dřevin, z nichž 
vyplývá i celková neuspokojivá finanční výnosovost lesů v kraji. 
Ve srovnání s průměrem ČR je ekonomicky významný zejména rozdíl v průměrné bonitě 
smrku (3,89 v LK, 3,13 v ČR), zatímco u borovice je rozdíl menší (3,94 v LK, 3,85 v ČR). 
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3.1.2. Porostní poměry 
 

Rozdílným přírodním poměrům odpovídají i diferencované poměry porostní. Protože 
pro kraj je důležitá regionální struktura a charakter lesů, uvádíme některá data 
v členění podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP). 

 
Kraj má nejmenší podíl hospodářských lesů (57 %) ze všech krajů v ČR. Znamená to 
velmi obtížné hospodářské využívání lesů se všemi z toho plynoucími důsledky. 
Oproti tomu je kraj jednoznačně nejzatíženější zvláštními nároky na omezení 
hospodaření (ochr. pásma vodních zdrojů, oblasti akumulace vod, chráněná území 
všech druhů a velikostí, rekreační funkce atd.). 
Věkové a územní rozložení výskytu jednotlivých lesních dřevin i celkových 
porostních zásob je v rámci kraje velmi diferencované. Rovněž odchylky skutečné 
věkové struktury od normální (normálního lesa) jsou významné a v jednotlivých ORP 
různosměrné. Stejně tak jsou diferencované průměrné porostní zásoby (m³/ha), které 
korespondují s rozdíly v druhové skladbě, zakmenění a bonitách. 
Absolutní hodnoty průměrných hektarových přírůstů indikují rozdílnou produkční 
výkonnost lesů v jednotlivých ORP. 
Oproti tomu, rozdíly v průměrném obmýtí dle ORP nejsou zásadní. 

 
Podrobné tabulkové přehledy porostních poměrů jsou pro svůj velký rozsah 
soustředěny do přílohy č. 1. 

3.2. Srovnání některých lesnicko-taxačních dat kraje s průměrem ČR 
 
Srovnání zastoupení kategorií lesa v jednotlivých krajích a ČR 
 
 

lesy hospodářské lesy ochranné lesy zvl.určení všechny kategorie 
 porostní   porostní   porostní   porostní  
kraj plocha % zásoba plocha % zásoba plocha % zásoba plocha zásoba
 ha celk. m³/ha ha celk. m³/ha ha celk. m³/ha ha m³/ha 
Praha 91 1,9 180,4 402 8,5 128,9 4 222 89,5 185,8 4 715 180,8 
Středočeský 209 993 70,2 231,5 8 698 2,9 182,1 80 316 26,9 240,6 299 007 232,5 
Jihočeský 285 358 77,4 266,5 6 521 1,8 263,2 76 636 20,8 315,2 368 515 276,6 
Plzeňský 236 784 81 244,4 7 065 2,4 215,1 48 354 16,5 256,5 292 202 245,7 
Karlovarský 72 638 51,6 248,4 3 889 2,8 135,3 64 323 45,7 242,8 140 851 242,7 
Ústecký 97 040 62,1 175,4 12 885 8,2 169,8 46 304 29,6 103,4 156 229 153,8 
Liberecký 77 743 57,5 235,1 10 688 7,9 115,1 46 672 34,5 224,4 135 103 221,8 
Královéhradecký 98 555 68,4 260,4 13 347 9,3 143,6 32 210 22,4 247,9 144 112 246,7 
Pardubický 116 043 89 270,2 2 358 1,8 262,6 11 959 9,2 287,5 130 360 271,7 
Vysočina 187 746 92,6 309,9 1 307 0,6 223,5 13 663 6,7 336 202 716 311,1 
Jihomoravský 135 324 68,5 242,5 4 275 2,2 179,3 57 861 29,3 232,8 197 460 238,3 
Olomoucký 140 051 78,1 276,7 6 027 3,4 189,8 33 177 18,5 311,3 179 255 280,3 
Zlínský 135 951 88,2 300,5 143 0,1 293,4 18 014 11,7 298,1 154 108 300,2 
Moravskoslezský 159 354 85,5 292,4 2 286 1,2 178,2 24 780 13,3 303,7 186 421 292,5 
Česká republika 1 952 670 75,4 261,2 79 891 3,1 175,1 558 491 21,6 251,4 2 591 052 256,4 
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Podíl lesů, ovlivněných zvýšenými požadavky na plnění mimoprodukčních funkcí.  
 
Funkce v Libereckém kraji % z PUPFL 
Chráněná oblast přirozené akumulace vod 74,056 
PHO vodních zdrojů stupeň 1 0,73 
PHO vodních zdrojů všech stupňů 48,64 
Pásma léčivých zdrojů 1,73 
Národní parky 8,62 
Velkoplošná chráněná území CHKO 35,42 
Maloplošná chráněná  území PP, NPP, PR, NPR 4,46 
Přírodní parky 6,42 
Lesy rekreační a lázeňské 1,44 
Lesy po potřebu výuky 0 
Genové základny 5,81 
Biocentra ÚSES 20,58 
Obory a bažantnice 2,7 
Lesy ovlivněné rekreací 12,39 
Pásma ohrožení imisemi a škody zvěří:  
Pásmo ohrožení imisemi A 1,83 
Pásmo ohrožení imisemi B 9,16 
Pásmo ohrožení imisemi C 29,36 
Pásmo ohrožení imisemi D 59,66 
Poškození zvěří (loupání) plošné 13,47 
Poškození zvěří (loupání) rozptýlené 5,08 
PUPFL celkem k 31.12.2003 (ha) 140 112 
 
Srovnání vybraných taxačních dat lesů kraje s ČR a průměrem krajů 
 
  

Liberecký kraj 
 
ČR 

Průměr na 
jeden kraj 

Výměra porostní půdy                  (ha) 135 103 2 591 052 199 312 
Výměra bezlesí                             (ha) 5 008 58 253 4 481 
Průměrná zásoba                     (m³/ha) 222 256 256 
Obmýtí celkem                          (roky) 116 115 115 
Průměrný věk                            (roky) 62,7 63,4 63,4 
Průměrné zakmenění 8,8 9,0 9,0 
Holina z porostní půdy                 (%) 0,8 1,0 1,0 
CBP                                         (m³/ha) 6,4 7,9 7,9 
CPP                                         (m³/ha) 5,7 6,6 6,6 
PMP                                        (m³/ha) 3,9 4,5 4,5 
Plocha jehličnatých dřevin           (ha) 106 534 1 957 278 151 560 
Plocha listnatých dřevin               (ha) 27 458 606 983 46 691 
Kalkulovaná roční těžba         (m³/ha) 4,8 6,1 6,1 
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3.3. Analýza vlastnické struktury 
 
Srovnání druhů vlastnictví v ČR a Libereckém kraji 
 

Česká republika Liberecký kraj 
por.půda por.půdy ČR por.půda por.půdy ČR 

vlastnická kategorie ha % ha % 
Státní lesy: z toho 1 571 416 60,7 101 489 75,1 
LČR s.p. 1 333 000 51,5 72 362 53,6 
vojenské lesy a statky 125 008 4,9 19 037 14,1 
lesy MŽP (NP) 88 082 3,5 10 090 7,4 
krajské lesy (střední školy) 3 874 0,1   
ostatní 21 452 0,8   
Právnické osoby 49 092 1,9 9 0,01 
Obecní a městské lesy 397 431 15,3 12 564 9,3 
Lesy církevní a nábož.spol. 468 0,1   
Lesní družstva a společnosti 21 149 0,8   
Lesy ve vlastnictví fyzických 
osob 256 932 9,9 4 073 3,0 
LHO a vlastnicky různorodé 292 674 11,3 16 968 12,6 
Celkem 2 589 162 100 135 103 100 
 
Počty vlastníků a průměrná velikost majetku v ČR a Libereckém kraji 
 

Kraj 
Počet vlastníků lesa 
celkem 

Prům.velikost 
soukr.majetku v ha 

Hl.m.Praha 1 000 3,83 
Středočeský 44 516 3,59 
Jihočeský 31 293 4,69 
Plzeňský 18 819 5,63 
Karlovarský 1 572 22,26 
Ústecký 6 103 4,6 
Liberecký 18 230 2,29 
Královéhradecký 18 737 3,33 
Pardubický 25 500 2,36 
Vysočina 48 293 2,57 
Jihomoravský 24 259 3,36 
Olomoucký 17 007 3,2 
Zlínský 31 360 3,24 
Moravskoslezský 22 659 2,09 
ČR 309 348 3,40 
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3.4. Analýza podnikatelského prostředí kraje a dřevozpracujícího 
průmyslu 

 
Přesto, že Liberecký kraj je jedním z krajů s nejvyšší lesnatostí, počet podnikatelských 
subjektů a zaměstnanců v lesnickém a dřevozpracovatelském podnikání je podprůměrný. 
 
Počty organizací v Libereckém kraji a ČR 
 

Počty organizací 
 lesní 

hospodářství 
dřevozpracující 
výroba 

papír 
a celulosa 

výroba 
nábytku 

Liberecký kraj 1 221 1 989 71 1 968 
ČR 21 795 46 204 821 20 366 
Průměr na kraj 1 676 3 554 63 1 567 
 
Počty zaměstnanců v lesnictví a dřevozpracujících oborech 
 
Počet pracovníků (zaměstnanců a živnostníků) 

 lesní 
hospodářství 

dřevozpracující 
výroba 

papír 
a celulosa 

výroba 
nábytku 

Liberecký kraj 600 1 900 70 1 960 
ČR 32 264 15 170 15 498 --- 
Průměr na kraj 2 481 1 162 1 192 --- 
 
V Libereckém kraji není zastoupen žádný zpracovatel nadregionálního nebo 
nadnárodního významu. 
 
Významné organizace a podniky lesního hospodářství: LČR - KI Liberec, LS Česká Lípa, 
LS Jablonec n/N, LS Ještěd, LS Frýdlant, LS Hořice, Forest, a. s. Česká Lípa, Tilia Plus, s .r. 
o. se sídlem v Liberci, Dendria s.r.o. Frýdlant,  Pila Facek – Oldřichov v Hájích, Pila Plátek – 
Turnov, Pila Polubný, ÚHÚL -  pobočka Jablonec n/N, Městské lesy Doksy s .r. o., VLS 
Mimoň, SOUL Hejnice, SOPŠ Lomnice nad Popelkou, Správa KRNAP 
 
Významné podniky průmyslu  zpracovávajícího dříví: Antikhaus Rychnov u Jablonce n/N, 
Antiko Liberec, FT Raspenava, Greko Česká Lípa, Jilos Horka u St. Paky, Sava Semily, 
Setora Počátky, DARRE Jablonec n/Jiz., Detoa Albrechtice – Jiřetín p. Bukovou, Elektroduha 
Rynoltice, Falcon Mimoň 

3.5. Analýza finančních toků a zdrojů v LH 
 
Ekonomika lesního hospodářství kraje je zásadně ovlivněna výlučným postavením národního 
parku a VLS. Jejich modelový podíl na celkové těžební možnosti kraje uvádí následující 
tabulka. 
V tabulce uváděný průměrný hospodářský výsledek vztažený k 1 m³ těžby a 1 ha porostní 
plochy je u LČR reálný (rok 2002, neovlivněný kůrovcovou kalamitou), u zbývajících 
kategorií modelový, a to bez dotací a jim obdobných příspěvků. 
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Hospodářské výsledky vlastníků lesů 
 

těžební zdroje tis. m³ HV/ m³ HV/ha HV tis.Kč 
LČR 214 -155 -481 -33 170 
soukromé a obecní 170 100 708 17 000 
VLS a NP 166 -200 -1 107 -33 200 

kraj celkem 550 -90 -366 -49 370 
 
Celkový záporný hospodářský výsledek za lesní hospodářství regionu je kryt transferem 
zdrojů z jiných krajů (v případě LČR) a dotacemi. Lesní hospodářství kraje by bylo bez 
přerozdělovací funkce LČR a státu ekonomicky nesoběstačné. 
 
Následující přehled přijatých dotací prokazuje, že přibližně více než jedna polovina z nich 
připadá na obnovu LHP a o něco menší díl přispívá na vlastní provozní hospodaření. (použity 
pouze příspěvky na hospodaření v lesích dle § 46 lesního zákona, zdrojů je více) 
 
 

Dotační tituly 

A obnova porostů poškozených imisemi 

B obnova,zajištění, výchova lesních porostů 

C sdružování vlastníků 

D ekologicky šetrné technologie 

E mimoprodukční funkce lesa (cesty, turistika, eroze apod.) 

F meliorace a hrazení bystřin 

G myslivost 

H LHP 

I ostatní hospodaření v lesích 

J neobsazeno 

K národní plemena loveckých psů a lovečtí dravci 
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Vývoj čerpání dotačních titulů 
 

 Přijaté dotace na dotační tituly (tis.Kč) 

rok B C D E G H J K Celkem 

1999 4 200 89 220 9 400 100 100 0  14 109 

2000 5 500 80 340 12 900 117 900 0  19 837 

2001 4 800 90 440 1 800 115 0 1 105  8 350 

2002 6 200 111 410 800 125 9 540 0  17 186 

2003 6 500 111 388 1 900 57 11 353 0 3 20 312 

2004 7 200 190 371 0 129 8 082  20 15 992 
Pozn.: Titul A nebyl v letech 1999 - 2004 čerpán. 
 
Vývoj objemu přijatých dotací celkem 
 

Přijaté dotace bez titulu H (LHP) 

celkem v přepočtu na 

1 ha (Kč/ha) 1 m³ těžby (Kč/ m³) 

rok tis.Kč všech lesů soukr.+obec. všech lesů soukr.+obec. 

1999 14 009 104 584 25 82 

2000 18 937 140 789 34 111 

2001 8 350 62 348 15 49 

2002 7 646 57 319 14 45 

2003 8 959 66 373 16 53 

2004 7 910 59 330 14 47 
 
Z přehledů vyplývá, že dotace jsou směřovány především do obnovy LHP a obnovy lesa. Tato 
skutečnost váže značný podíl prostředků a zmenšuje poskytovateli manévrovací prostor pro 
financování dalších užitečných aktivit. Vlastník tím není motivován k racionálnímu chování. 
LHP však vklad prostředků vyžaduje i proto, že je stejně důležitý pro vlastníka i pro státní 
správu, a opatření dat jiným způsobem by čerpalo stejné, ne-li větší prostředky. Za úvahu stojí 
obnova lesa, která je ve vývoji porostů jeden z mála okamžiků, kdy má vlastník zdroje 
z předcházející těžby. Většina nerentabilních činností ve vývoji porostu tak není dotačně 
pokryta. Dotace se tak pro nedostatek prostředků omezují pouze na pasivní vyrovnání celkové 
nákladové a výnosové bilance. 
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3.6. SWOT – analýza 
 
Tato analýza definuje přednosti, slabé stránky, příležitosti a ohrožení lesního hospodářství 
v kraji. Vychází z taxačních, ekonomických a sociálních dat, která byla analyzována pro 
potřeby této expertízy a hlavně ze srovnání hodnot pro PK s průměrnými hodnotami pro ČR, 
tedy průměrnými hodnotami v rámci třinácti krajů. 
 
Silné stránky: 
 

• vysoká lesnatost kraje 
• vysoký podíl zemědělských pozemků vhodných k zalesnění nebo k pěstování 

energetických plodin 
• druhová skladba (nadprůměrné zastoupení jehličnatých dřevin) i věková skladba 

(mírný přebytek mýtních porostů) lesů je v nejbližších decenniích výnosově 
příznivá, rezervu ve výši těžby dříví představuje volba obmýtí, kterou může kraj 
při obnovách LHP jistým způsobem ovlivňovat 

• zastoupení listnatých dřevin je sice nižší než odpovídá kriteriu dostatečné 
biodiversity, ale nesnižuje stabilitu lesních porostů pod úroveň, která by 
zapříčinila nadprůměrné nahodilé těžby. I přes široké spektrum aktivních 
škodlivých činitelů je podíl nahodilé těžby na celkové těžbě, ve srovnání 
s průměrem v ČR, podprůměrný 

• možnost rozšíření a diverzifikace výnosů (např. turistikou) 
• objektivní předpoklady pro získání podpor z rozpočtu státu i prostředků EU. 

 
Slabé stránky: 

• kraj má velmi nízký podíl hospodářských lesů - 57,7 %. Naopak zvláštními 
nároky a omezeními v hospodaření je ve srovnání s celou ČR přetížen 

• podprůměrné produkční podmínky a důsledky imisní a kůrovcové kalamity v 80. 
letech 20. stol. neumožňují financování reprodukce lesa z vlastních zdrojů. 
Celkový záporný hospodářský výsledek za lesní hospodářství regionu musí být 
kryt transferem zdrojů z jiných krajů (v případě LČR)  
a dotacemi 

• nedostatečná finanční kompenzace mimoprodukčních funkcí, které les poskytuje 
• vysoké zastoupení vojenských lesů a lesů v národním parku (více než 20 %) 

zužuje prostor pro uplatnění regionální lesnické politiky 
• věkové a územní rozložení výskytu jednotlivých lesních dřevin i celkových 

porostních zásob je v rámci kraje z dlouhodobého hlediska nepříznivě 
diferencované. Odchylky skutečné věkové struktury od normální (normálního 
lesa) jsou významné a v jednotlivých ORP různosměrné. Nepříznivý je 
nedostatek 5.- 6. věkového stupně 

• nepříznivá majetková struktura soukromých lesů, druhá nejmenší průměrná 
velikost soukromého majetku ve srovnání s ostatními kraji (2,29 ha) 

• přetrvávající degradace lesních půd po předchozím imisním zatížení 
• vysoký podíl porostů náhradních dřevin vyžadující nutnost přeměn 
• vysoké stavy zvěře a škody spárkatou zvěří 
• malá informovanost veřejnosti o problematice v lesnictví 
• malá informovanost vlastníků o možnostech efektivního obhospodařování lesů 
• nedostatečné možnosti dobrého zpeněžení malých objemů dříví 
• malé ekonomické znalosti odborných lesních hospodářů 
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• zastaralost technologií používaných u vlastníků lesů a nízká produktivita 
• komplikovaná, v několika úrovních se překrývající, státní správa zatěžující 

vlastníka (není specifikem kraje, ale obecným stavem v ČR) 
• nízká spotřeba výrobků ze dřeva 
• malá kapacita dřevozpracujícího průmyslu v kraji 
• nízká konkurenceschopnost dřevozpracujícího průmyslu v kraji. 

 
Příležitosti: 

• zvýšení ekonomické výkonnosti vlastníků lesů 
• zvýšení účinnosti dotací změnami v Pravidlech pro jejich poskytování 
• zmírnění nepříznivých dopadů roztříštěné majetkové struktury vytvořením 

podmínek pro sdružování vlastníků a pro podnikání v lesích všech vlastnických 
kategorií 

• vyšší využití těžebních možností bez snížení kvality hospodaření 
• racionalizace výkonu státní správy LH v kraji 
• zvýšení odborné úrovně pracovníků státní správy v obcích s rozšířenou 

působností 
• zvýšení odborné úrovně odborných lesních hospodářů 
• zvýšení informovanosti veřejnosti o lese a LH 
• vyšší využívání dříví v řemeslném zpracování 
• využívání rekreačních a turistických možností lesů kraje na základě odborné 

analýzy 
• využití neproduktivních a nadbytečných zemědělských pozemků k produkci 

energetických dřevin 
• zmírnění negativních dopadů roztříštěnosti majetkové držby podporou 

sdružování vlastníků 
• podpora uplatňování alternativních energetických zdrojů v obcích. 
 
Ohrožení: 
 
• degradace výkonu státní správy na obcích s rozšířenou působností 
• nízké využití dřeva z drobných lesů a nízké řemeslné zpracování dřeva 
• snížení konkurenceschopnosti českých vlastníků lesa v důsledku vysokého 

zatížení legislativními a dalšími vlivy, omezujícími hospodářské využití lesů 
• snížení výnosovosti lesů z důvodu nedostatečně účinných způsobů řešení škod 

zvěří 
• nedostatečné a odkládané způsoby řešení degradace lesních půd vlivem imisí. 

3.7. Zátěž vlastníků lesa ze zákona č 289/1995 Sb. v porovnání se zeměmi 
EU 

 
Právní normy, které upravují lesní hospodářství, zvláště pak zákony č.289/1995 Sb. a 
č.114/1992 Sb. kladou na vlastníky poměrně velkou zátěž. Tato zátěž je závažná z toho 
důvodu, že právní normy v jiných evropských státech obsahují omezující ustanovení v daleko 
menší míře, než je tomu v ČR. To může mít pro české vlastníky lesů velmi negativní dopady, 
protože jimi produkované dříví bude, vzhledem k vysokým produkčním nákladům, na 
evropském trhu neprodejné. Z tohoto důvodu byla v roce 2002 - 2003 vypracována studie, 
která porovnává na základě stanovené metodiky různé lesní zákony evropských zemí a 
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hodnotí, jakou míru omezení kladou tyto zákony na vybraná kriteria lesního hospodaření. 
Samozřejmě, ne všechna sledovaná kriteria mají na vlastníky ekonomické dopady. Hodnocení 
kriterií bylo provedeno pětibodovou stupnicí 0 – 4, kdy stupeň 4 znamená nejvyšší míru 
závažnosti a omezení vlastníka. 
 
Výsledky srovnání jsou následující: 
 
Přehled hodnocení kriterií dle srovnávaných právních norem 
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Ochrana lesních pozemků před odnětím 2 3 2 1 2 2 3 1 0 4 20 

Povinnost zalesnění 3 3 1 1 2 2 1 1 2 3 19 

Povinnost výchovy lesních porostů 1 1 0 0 0 1 2 0 0 4 9 

Stanovení maximální výše těžby 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 10 

Omezení holých sečí 1 1 3 0 0 2 1 0 0 3 11 

Povinnost zachování biodiverzity porostů 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 9 

Stanovení povinnosti použití geneticky 
vhodného reprodukčního materiálu 

0 3 3 0 0 1 2 1 1 4 15 

Stanovení povinnosti OSL 4 3 2 0 1 1 1 0 0 3 15 

Povinnost hospodařit dle LHP 3 3 2 1 1 2 2 0 1 4 19 

Podpora jednotlivých druhů vlastnictví 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 23 

Řešení státního dozoru nad hospodařením v 
lesích 

2 4 2 0 3 3 2 2 2 4 24 

Legislativní řešení mimoprodukčních funkcí 2 3 4 2 3 2 3 1 1 3 24 

Součet 25 29 21 8 15 18 21 8 10 43  
 Zdroj: Oliva J.,  Legislativní podmínky řádného lesnického hospodaření. Praha 2003. 
 
 
 
 
 
 

         Země 
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Grafické vyjádření celkové míry závaznosti a vlastnických omezení podle zemí 
 

 
 
Výsledek vyhodnocení míry omezení vlastníka dle jednotlivých zákonů je jednoznačný. 
Česká republika má nejpřísnější zákon ze všech sledovaných právních norem. Rozdíl je tak 
zásadní, že tento fakt nemůže změnit ani možnost subjektivního hodnocení kritérií. Všechna 
sledovaná kritéria stanoví zákon č. 289/1995 Sb. závazně, mnohá z nich kvantifikuje, a na 
některá se vztahuje možnost sankcí ze strany státní správy lesů. Některá kritéria, která stanoví 
s nejvyšší mírou závaznosti, jsou v zákonech jiných zemí zmiňována okrajově nebo vůbec. 
Příkladem je hlavně kritérium povinnosti zachování biodiverzity, které zákon kvantifikuje do 
jednotlivých porostních skupin, což je bezpochyby světová rarita. 
Pozoruhodná je i důležitost kriterií, protože výsledek nekoresponduje s obecně zažitými 
představami (např. o důležitosti těžby, výměry holin apod.). 
 
Jako nejzávažnější kritéria se prezentují: 
 

- legislativní řešení mimoprodukčních funkcí 
- řešení státního dozoru nad lesy 
- podpora jednotlivých druhů vlastnictví 
- ochrana lesních pozemků před odnětím. 

 
Nejnižších součtů pak překvapivě dosáhla tato kritéria: 
 

- povinnost výchovy lesních porostů 
- povinnost zachování biodiverzity porostů 
- stanovení maximální výše těžby. 

 
Srovnání jednoznačně ukazuje, že české lesnické zákonodárství se odchyluje od evropských 
zvyklostí a kraje mají příležitost, aby svojí legislativní iniciativou tento stav změnily tak, aby 
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docházelo k omezování vlastníků jen v nutných případech, např. při ohrožení zásad trvale 
udržitelného rozvoje. 

3.8. Analýza zdrojů odpadu pro energetické využití 
 
Výroba energie z obnovitelných zdrojů patří k prioritám energetiky EU. ČR přijala závazek 
zvýšení podílu takto vyrobené energie do roku 2010 ze 3 % na 8 %. V této souvislosti se 
uvažuje s dřevním odpadem a těžebními zbytky, jako jedním ze zdrojů pro výrobu této 
energie. 
 
Množství odpadu a zbytků, které lze v lese pro tento účel vyprodukovat se obtížně měří, 
a několik prací, které se problémem zabývaly, dochází k rozdílným výsledkům. Obecně se 
uvažuje, že tento objem může činit cca 5 % z realizovaných těžeb. Toto množství můžeme 
povýšit o část hmoty z výchovných zásahů ve 2. a 3. věkovém stupni, která se využívá 
v zanedbatelném měřítku. 
 
Možnosti Libereckého kraje 
 
V kraji jsou možnosti pro výrobu energetického dříví poměrně malé. Je to způsobeno hlavně 
stavem porostů, přetrvávající degradací některých půd z doby silného imisního zatížení 
a v nemalé míře také zatížením nároky a omezeními vyplývajícími z mimoprodukčních 
funkcí, které je největší ze všech krajů. Nelze pominout i nevhodnost některých stanovišť 
k odběru odpadu (viz kap. 5.2.2.). 
Pokud bychom tedy provedli zjednodušený výpočet pro zdroj odpadu v kraji, dostaneme tento 
výsledek: 
 
Množství odpadu a zbytků z realizovaných těžeb  …………………..……..28 000 m³/rok 
Podíl využitelných zbytků v zásazích 2. a 3. VS ……………………..…….  9 600 m³/rok 
Celkem ………………………………………………………. …………….37 600 m³/rok 
 
Rozbor stanovištních a typologických poměrů konstatuje, že v lesích Libereckého kraje je 
43 % ploch, které umožňují svým typologickým charakterem využití odpadu. Znamená to, že 
celkové možnosti Libereckého kraje pro produkci energetického dříví jsou cca 
16 000 m³/rok. Toto množství nezahrnuje možnosti výsadby energetických dřevin na 
zemědělské půdě. 
Z tohoto pohledu je také nutno plánovat energetickou politiku kraje ve vztahu k obnovitelným 
zdrojům. 

3.9. Řešení problematiky LH v jiných koncepčních materiálech kraje 
 
Problematika lesního hospodářství je řešena v následujících programových dokumentech 
kraje: 
 

- Program rozvoje Libereckého kraje 

- Strategie trvale udržitelného rozvoje Libereckého kraje 

- Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje. 
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Program rozvoje Libereckého kraje 
 
Přestože Liberecký kraj disponuje nejvyšší lesnatostí v rámci ČR a výměra lesů na jednoho 
obyvatele kraje je třetí nejvyšší mezi ostatními kraji, Program rozvoje Libereckého kraje 
věnuje lesům a lesnímu hospodářství minimální pozornost. Lesy jsou zmíněny jednak v části 
Analytický souhrn, oddíl D - Životní prostředí, kde jsou uvedena pozitiva a negativa lesů 
a myslivosti v kraji. Dále v části Specifikace opatření, oddíl D - Životní prostředí, kde jsou 
navrženy tři okruhy opatření, spíše proklamativního charakteru. Část Zdroje spolufinancování 
již konkrétně v oddílu Životní prostředí nemluví o lesích a uvádí pouze dnes známé zdroje 
financování, bez návrhu nových možných forem (např. státní lesy a pod.) V doplněné 
a rozšířené verzi Programu rozvoje není problematika lesů uvedena ani ve výčtu prioritních 
problémů v oblasti životního prostředí. 
Z pohledu této studie je největším nedostatkem „Programu“, že nevěnuje pozornost zásadním 
problémům v LH kraje. Řeší spíše obecně známé a proklamativní skutečnosti  
a nekonkretizuje postupy a prostředky k dosažení cílů. 
 
Opatření navrhovaná k řešení Programem rozvoje Libereckého kraje: 
 

- 3.D 2.1.4. Vhodnými výchovnými a pěstebními opatřeními podporovat zvyšování 
druhové rozmanitosti a ekologické stability lesních porostů 

- 3.D 2.1.5. Při zpracovávání lesních hospodářských plánů respektovat princip trvale 
udržitelného hospodaření v lesích, s důrazem na aspekt, že lesní porosty jsou 
obnovitelným zdrojem surovin a energie 

- 3.D 2.1.6. Podpora hospodaření v lesích a mysliveckého hospodaření v souladu s § 46 
lesního zákona a § 62 zákona o myslivosti, podpora ohrožených druhů zvěře. 

 
Opatření navrhovaná k řešení Krajským lesnickým programem: 
 

- zastavení degradace lesních půd po předcházející imisní zátěži 
- opatření na dosažení přírodě blízkých stavů spárkaté zvěře 
- opatření na podporu sdružování drobných lesních majetků 
- vypracování dotační politiky kraje pro lesní hospodářství. 
- optimalizace druhové skladby a zvyšování stability porostů 

 
Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 
 
Tento dokument je velmi obecného charakteru a lesní hospodářství je v něm zmíněno pouze 
v části 4.3. Environmentální pilíř, kde jsou navrženy následující priority a opatření: 
 

• V období 2008 – 2020 udržet podíl listnatých porostů na celkovém zalesňování 
území Libereckého kraje nad 35 % 

Opatření: 
3.1 Průběžně zvyšovat podíl nově vysazovaných listnatých dřevin na celkové umělé obnově 

lesních porostů. 
3.2 Zajistit výsadbu geograficky původních druhů dřevin. 
3.3 Podporovat zalesňování dočasně neobhospodařovaných ploch a pozemků s nižší bonitou. 
3.4 Vhodné plochy ponechat přirozené ekologické sukcesi. 
3.5 Zajistit informování subjektů primárního sektoru o existujících programech finanční 

podpory. 
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• Zvýšit podíl listnatých porostů na celkové ploše lesa na 21 % do r. 2020 

Opatření: 
4.1 Průběžně zvyšovat podíl nově vysazovaných listnatých dřevin na celkové umělé obnově 

lesních porostů. 
4.2 Zajistit výsadbu geograficky původních druhů dřevin. 
 

• Zvýšit podíl rozlohy obnovených lesních porostů na celkové rozloze imisně 
postižených oblastí na území Libereckého kraje do r. 2020 

Opatření: 
5.1 Provádět rekonstrukce porostů náhradních dřevin ve prospěch dřevin přirozeně    

zastoupených. 
5.2 Provádět biologická a případně i chemická opatření na zlepšení stavu půd v imisních 

oblastech. 
 
Nutno konstatovat, že navržená opatření jsou sice reálná, ale ekonomicky velmi náročná. Měl 
by být konkretizován charakter ploch a způsoby finančního krytí. Mimo listnatých dřevin je 
třeba uvádět i jedli. Opatření na řešení degradace půd považujeme za prioritní, nikoliv za 
„případná“. Dokument trpí v návrhové části stejným nedostatkem jako Program rozvoje. To 
znamená, že se nezmiňuje o zásadních problémech LH kraje. Oproti tomu považuje za 
příležitost pro kraj např. zvyšování podílu chráněných území, což v kraji s extrémně největším 
podílem těchto území v ČR může znamenat voluntaristický přístup. 
 
Koncepce ochrany přírody a krajiny 
 
Koncepce ochrany přírody věnuje lesnímu hospodářství značnou pozornost, a to 
v následujících oddílech: 

- A 2.4.5   Charakteristika současného stavu lesních ekosystémů 
- A 2.8.3   Ochrana přírody a lesnictví 
- B 4.3.     Obecné cíle a zásady ochrany přírody v lesním hospodářství. 

 
Systémově je koncepce zpracována tak, že prezentuje nadřazenost ochrany přírody před 
ostatními aktivitami, což je samo o sobě zdrojem lesopolitických konfliktů. Tyto konflikty 
nemusí být vždy negativem, pokud jsou řešeny způsoby demokratické politiky, tzn. jednáním 
a snahou o vzájemné pochopení odborných argumentů. Navrhovaná opatření jsou ve většině 
případů podobná nebo shodná s přístupy správců lesů a jejich odborných lesních hospodářů. 
Polemické jsou názory na meliorační opatření, hnojení porostů a systém certifikace lesů, kde 
je doporučován, podle našeho názoru neodůvodněně, systém FSC (Forest Stewardship 
Council). Mezinárodně uznávaných systémů certifikace je několik (viz 2.1. mezinárodní 
východiska) a preference jednoho systému, kterým jsou navíc ve světě certifikovány silně 
exploatované lesy, vytváří dojem lobbysmu. Nicméně, koncepce poskytuje v oblasti ochrany 
přírody dobrý přehled o této problematice. 
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4. Vztah kraje k nejdůležitějším činitelům regionální lesnické 
politiky 

4.1. Vztah k lesům v majetku státu 
 
Lesy v majetku státu jsou ve všech krajích dominantní vlastnickou formou. Je to dáno 
vysokým podílem státního vlastnictví v ČR. Výměra lesů v majetku státu se v historii výrazně 
měnila. Tyto změny byly však vždy důsledkem politických aktů, nikoliv přirozeným 
ekonomickým procesem.Vývoj státního vlastnictví v ČR dokumentuje následující tabulka: 
 
Státní lesy r. 1920 r. 1930 r. 1945 r. 1950 r. 1990 r. 2004 

% výměry 3,6 12,4 18,3 70,1 95,8 60,7 
 
O opodstatněnosti státního vlastnictví lesů se vždy vedly diskuse. Stává se tak většinou při 
změnách politické orientace vlády, státoprávního a správního uspořádání, parlamentních 
volbách apod. Evropské státy si ponechávají lesní majetek ve státním vlastnictví a hospodaří 
na něm pomocí různých typů institucí. Je však skutečností, že státní lesní majetek v ČR nemá 
svým rozsahem obdobu. Je to způsobeno zestátněním lesních majetků v rámci Benešových 
dekretů v roce 1945. 
Lze předpokládat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že po eventuálních politických 
změnách nastane diskuse o opodstatněnosti vysoké míry státního vlastnictví. Protože 
převod do správy krajů je jedním z možných řešení, kraj by měl mít svoji vlastní 
politiku vztahu ke státním lesům. 
 
Lesy v majetku státu jsou pro Liberecký kraj významným lesopolitickým faktorem, protože 
jejich podíl je ve srovnání s ostatními kraji nadprůměrný. Státní vlastnictví lesů je 
v Libereckém kraji zastoupeno těmito správci státního lesního majetku: 
 
1. Lesy České republiky, s. p., - 53,56 % z celkové výměry porostní půdy - druhá nejvyšší 

hodnota mezi kraji 
2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – 14,09 % z celkové výměry porostní půdy – nejvyšší 

hodnota mezi kraji 
3. Správa KRNAP – 7,47 % z celkové výměry porostní půdy – třetí nejvyšší hodnota mezi 

kraji. 
 
Státní vlastnictví je obecně považováno za výhodné a politicky přijatelné i v liberální části 
politického spektra. Za základní výhody jsou obecně uváděny: 
 

• přímý vliv na stav lesů, způsob hospodaření a zajišťování mimoprodukčních funkcí 
• výhoda velikosti, která umožňuje dosáhnout větší ekonomické efektivity včetně 

výnosů 
• stabilizační faktor v cenách dřeva 
• snadnější a levnější zajištění mimoprodukčních funkcí 
• snadnější prosazení zásad státní lesnické politiky. 
• možnost vysoké odborné úrovně managementu 

 
Většina těchto výhod by se pravděpodobně projevila i v případě správy lesů krajem, byť 
pravděpodobně s nižší ekonomickou efektivitou. 



 

 38

4.1.1. Základní lesnicko taxační data lesů v majetku státu 
 
Podíl porostní plochy lesů v Libereckém kraji a jeho srovnání s průměrem krajů dokumentuje 
následující tabulka: 
 
Srovnání výměr státních lesů v ČR a Libereckém kraji (ha porostní plochy) 
 
Správce ČR Liberecký kraj Průměr na 1 kraj 
Lesy ČR,s.p. 1 330 000 72 362 102 538 
Voj. lesy a statky 125 008 19 037 9 610 
Národní parky 88 082 10 090 6 775 
Celkem 1 543 090 101 489 118 699 
 
Přehled základních lesnických dat dle správců stát. majetku v Libereckém kraji 
 
 Lesy ČR VLS KRNAP Celkem 
Výměra porostní  půdy          (ha) 72 362 19 037 10 090 101 489 
Celková těžba                        (m³) 312 338 77 490 30717 420545 
z toho  obnovní                 (m³) 211 565 53 197 20142 284904 
výchovná               (m³) 28 903 10480 5802 45185 
nahodilá                 (m³) 71 870 13813 4773 90456 
Zalesnění                                (ha) 542 169 23 734 
Prořezávky                             (ha) 1 007 440 253 1700 
 

4.1.2. Výnosové možnosti státních lesů v kraji a možnost participace kraje na nich 
 
Výnosové možnosti státních lesů v Libereckém kraji jsou jedny z nejmenších v České 
republice. Hlavní příčinou je dlouhodobé imisní zatížení lesních ekosystémů, a z toho 
vyplývající hospodářské postupy správců lesů, včetně masivně vynakládaných finančních 
prostředků na obnovu lesních ekosystémů. Další okolností je skutečnost, že Lesy ČR jsou 
jediným správcem, který je klasickou hospodářskou organizací. Vojenské lesy a statky plní 
další úkoly v oblasti obrany státu, v bývalém VÚ Ralsko se pak jedná pouze o pyrotechnickou 
očistu území a Správa Krkonošského národního parku je především účelovou organizací 
v oblasti ochrany přírody. 
 
Lesy České republiky, s .p. (LČR) 
 
LČR jsou hospodářskou organizací v právní formě státního podniku, jehož zakladatelem je 
Ministerstvo zemědělství ČR. V Libereckém kraji jsou zastoupeny Krajským inspektorátem 
Liberec, který má ve své působnosti 11 lesních správ. Některé z nich zasahují do Libereckého 
kraje jen okrajově. Výměry lesních správ dokumentuje tabulka: 
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Lesní správy LČR, působící na území 
Libereckého kraje 

% plochy LS 
v Libereckém 
kraji 

plocha v ha 
v Libereckém kraji 

LS Česká Lípa* 97 19 384 
LS Děčín 1> 8 
LS Dvůr Králové nad Labem 21 2 917 
LS Frýdlant v Čechách* 100 17 887 
LS Hořice 21 3 040 
LS Jablonec nad Nisou* 100 18 467 
LS Ještěd* 72 11 655 
LS Litoměřice 3 530 
LS Mělník 17 2 475 
LS Nymburk 1> 10 
LS Rumburk 5 951 
*) Správy  v působnosti Krajského inspektorátu Liberec 
 
Výnosové možnosti LČR v Libereckém kraji jsou trvale v záporných hodnotách hlavně 
z důvodů uvedených na počátku této kapitoly. Přehled hospodářských výsledků organizačních 
jednotek LČR v Libereckém kraji je uveden v následující tabulce: 
 
Hospodářské výsledky LČR v Libereckém kraji v létech 2001 - 2004 
 
Hospod.výsledek/rok 2001 2002 2003 2004 Průměr 
Hospodářský výsledek 
(tis. Kč) 

- 21 126 - 27 540 - 41 837 -7 815 - 24 580 

Hospodářský výsledek 
(Kč/ha porostní plochy) 

- 291 - 380 - 587 - 108 - 342 

 
Z vývojové řady hospodářského výsledku lze usoudit, že lesy spravované LČR jsou 
v Libereckém kraji závislé na transferu finančních prostředků z jiných částí ČR a v dohledné 
době se tento stav nezmění, pokud by nedošlo k drastickému omezení nákladů na pěstování 
lesa a péči o majetek, na úkor příštích období. 
 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS) 
 
VLS jsou na území Libereckého kraje zastoupeny Divizí Mimoň, jejíž podstatná část (23 000 
ha, včetně zemědělských a ostatních pozemků) leží na území kraje. VLS jsou státním 
podnikem, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR. Jsou hospodářským subjektem, 
jehož hospodaření je zatíženo dalšími omezeními a povinnostmi, vyplývajícími ze zákona o 
obraně státu. Divize Mimoň dosahuje stabilních hospodářských výsledků: 
 
Hospodářský výsledek OZ VLS Mimoň v letech 2002 - 2004 
 
Hospodářský výsledek / rok 2002 2003 2004 Průměr 
Hospodářský výsledek (tis. Kč) 2 361 2 608 3 141 2 703 
Hospodářský výsledek 124 137 165 142 
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(Kč/ha porostní plochy) 
 
V případě VLS je však nutné poznamenat, že jejich hospodaření je podporováno dotací ze 
státního rozpočtu ve výši cca 90 mil. Kč/rok, z toho do lesního hospodářství 50 mil. Kč/rok. 
Znamená to, že každý hektar lesa ve správě VLS je podpořen dotací 387 Kč/ha. Z účetních 
postupů VLS nelze jednoznačně dovodit použití dotací v rámci jednotlivých organizačních 
jednotek. Můžeme však s vysokou mírou objektivity učinit následující závěr: 
Pokud by VLS v Libereckém kraji byly dotovány stejnou měrou jako ostatní organizační 
jednotky VLS,činil by jejich hospodářský výsledek částku 142 – 387 = - 245 Kč/ ha porostní 
půdy. 
 
Krkonošský národní park (KRNAP) 
 
KRNAP zasahuje do Libereckého kraje západní částí Krkonoš plochou 19 607 ha na území 
okresů Semily a Jablonec nad Nisou. Výměra porostní půdy KRNAP činí v kraji 10 090 ha. 
KRNAP je rozpočtovou organizací, jejíž hospodaření je přímo navázáno na rozpočet 
Ministerstva životního prostředí ČR. Plní úkoly v ochraně přírody a krajiny, a jejím cílem 
není dosažení jakéhokoliv hospodářského výsledku, a také o něm neúčtuje. Protože tento stav 
se v dohledné době s určitostí nezmění, je bezpředmětné, posuzovat lesy na území KRNAP 
z hlediska hospodářského výsledku. 
 
Možnosti participace kraje na hospodářských výsledcích 
 
Vzhledem k popsané výnosové situaci státních lesů v Libereckém kraji je v současné době 
bezpředmětné zabývat se participací na výnosech, které jsou u Lesů ČR a s největší 
pravděpodobností i u VLS záporné. Proto je třeba hledat cestu, jak zajistit financování 
určitých veřejně prospěšných aktivit z prostředků správců státního lesa. 
 
Dnešní legislativní situace (zákon č. 77/1997 Sb. o stát. podniku), statut LČR a VLS i politika 
Ministerstva financí v oblasti vytváření účelových fondů, neumožňují přímý převod 
finančních zdrojů (části) státních podniků do finančních zdrojů krajů. Stejně tak není dosud 
vyřešena participace krajů na daních, dosud odváděných LČR a VLS do státního rozpočtu 
z místa sídla podniku. Tato participace je obecným problémem, který se týká všech podniků 
s územními provozovnami. Za této situace jsou možnosti řešení participace krajů následující: 
 
- novelizace zákona o daních 
- vytvoření fondu regionálních potřeb u LČR a VLS. 
 
Vytvoření fondu regionálních potřeb by se mohlo stát účinným nástrojem krajské lesnické 
politiky. Tento fond lze tvořit například odvodem podle určeného klíče (např.1 ha les. 
pozemků, vytěžený m³ apod.). Prostředky fondu by zůstávaly součástí financí podniku a byly 
by určeny pro financování provozních a investičních aktivit těchto podniků v kraji (rekreační 
funkce, kalamity, živelné pohromy, údržby cest, regionální projekty na podporu podnikání 
a veřejného zájmu v oblasti LH). Ustavení tohoto fondu není podmíněno legislativními 
změnami a umožňuje rychlý vstup krajů do participace na výsledcích hospodaření státních 
podniků, tedy LČR a VLS jako celku. 
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4.1.3. Možnosti kraje v rozhodovacích procesech na státním lesním majetku 
 
Organizace spravující státní lesy mají zákonnou povinnost zajišťovat mimoprodukční funkce 
lesů. Tyto funkce jsou neměřitelně a nedělitelně spotřebovávány společností – občany, pro 
které jsou nenahraditelnou životní potřebou. Oproti tomuto faktu, kraj je dle § 1 Zákona 
o krajích „územním společenstvím občanů“ a jeho hlavním a základním posláním je „pečovat 
o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů“. 
Proto kraje musí hledat cesty, jak rozhodovací procesy na státním lesním majetku ovlivňovat. 
 
V Libereckém kraji jsou významnými správci státní podniky LČR a VLS. Jejich činnost se 
řídí zákonem č. 77/1997 Sb. o státním podniku. Podniky jsou v kraji zastoupeny svými 
organizačními jednotkami. 
Kraj má vůči podniku LČR významnou kompetenci na úseku státní správy lesního 
hospodářství. Tato kompetence ani současný právní stav však neukládá podniku povinnost 
projednávat hlavní hospodářská a lesopolitická rozhodnutí s kraji. Ta však mohou mít na 
hospodářské a sociální poměry v kraji zásadní dopad (např. existence a prosperita 
podnikatelských subjektů v LH, ceny dříví, ceny lesnických služeb, zaměstnanost, atd.). 
Přesto, že kraj nemůže přebírat za tato rozhodnutí odpovědnost, je nutné najít mechanizmus, 
jakým se rozhodovací procesy dostanou do souladu s programovými dokumenty kraje. 
 
Základní principy lesopolitického jednání kraje 
 
Vlivu krajů na tyto rozhodovací procesy lze dosáhnout v zásadě dvěma způsoby: 
 

1. Úpravou statutu podniku dle §15 zákona č. 77/1997 Sb. který vydává zakladatel.Ve 
statutu je možno stanovit povinnost projednání důležitých hospodářských rozhodnutí 
se zástupci kraje. K projednání lze navrhnout následující materiály: 

 
- rozpočet v rámci krajského ředitelství LČR nebo odštěpného závodu VLS 
- plán investic a údržeb v lesním hospodářství 
- plán investic a údržeb pro správu drobných vodních toků 
- akce na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa včetně výše fin. prostředků 

 
2. Účastí zástupců krajů v dozorčí radě podniku. Dozorčí rada se řídí § 13 zákona  

č. 77/1997 Sb. Má nejméně tři členy. Jednu třetinu tvoří zaměstnanci, dvě třetiny jsou 
jmenovány zakladatelem. Jednáním se zakladateli obou podniků by bylo možné 
dosáhnout jmenování jednoho až dvou zástupců krajů (vybraných např. rozhodnutím 
Asociace krajů) do dozorčí rady. Toto jmenování by umožnilo zástupcům krajů 
ovlivnit základní strategická rozhodnutí podniku, obchodní politiku, rozdělení zisku  
a další, dle kompetencí, které zákon dozorčí radě přiznává. 

 
Tento návrh neznamená prolínání rozpočtů kraje a státních podniků. Jde pouze o možnost 
ovlivnění rozhodovacích procesů a navržené řešení by výrazně posílilo vliv krajů na 
rozhodovací procesy při správě státního lesního majetku,jako významného činitele regionální 
lesnické politiky 

4.1.4. Možnost správy státních lesů krajem 
 
Snahy o převod státního lesního majetku do správy nižších správních jednotek (spolkových 
zemí, krajů apod.) jsou obecným projevem každé politické změny téměř ve všech evropských 
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státech. V České republice tato diskuse probíhá od počátku vzniku krajů. V souladu s výše 
uvedeným konstatováním započala tato diskuse před volbami do poslanecké sněmovny v roce 
2002. Některé kraje zpracovaly vlastní materiály hodnotící ekonomické přínosy správy lesů 
krajem, které však často nesly známky nekvalifikovaného přístupu a neznalosti problematiky. 
Příkladem může být Regionální analýza lesního hospodářství Olomouckého kraje. Poté, co 
byla v programovém prohlášení vlády zakotvena nedělitelnost státního lesního majetku, tato 
diskuse ochabla. Téměř s určitostí bude však nastolena po dalších parlamentních volbách 
v roce 2006, zvláště pokud by došlo ke změně politické orientace vlády. 
 
Liberecký kraj se zabýval touto problematikou na zasedání rady kraje dne 3. 5. 2005. 
Předložený materiál – Posouzení základních ekonomických parametrů lesního 
hospodářství Libereckého kraje - hodnotíme jako materiál fundovaný a kvalitní, s vysokou 
vypovídací hodnotou, který poskytuje objektivní pohled na lesní hospodářství v kraji. Proto 
považujeme za nadbytečné zpracovávat v rámci tohoto programu další duplicitní analýzu, 
která již byla pracovníky kraje kvalifikovaně provedena. 
 
Hodnocení rizik a nevýhod pro kraj 
 
Rizika a nevýhody uváděné v dokumentu Libereckého kraje jsou obecně platná a ve stručnosti 
následující: 
 
a) nerovnoměrnost výnosů v jednotlivých krajích 
b) zvýšení správních a režijních nákladů 
c) rozbití ekonomicky stabilních LČR, ztráta výhody velikostní renty 
d) rizika, vyplývající z ekonomické nesoběstačnosti lesního hospodářství v kraji. 
 
add a)  Výnosová nevyrovnanost představuje zásadní problém, vyplývající z diametrálně 

odlišných produkčních možností krajů. Je řešitelný pouze politicko-správním 
rozhodnutím, které zajistí buď ingerenci ze strany státu, nebo přerozdělení výnosů, 
které dnes prakticky realizují LČR. Je skutečností, že při dostatečné politické vůli lze 
takový mechanizmus vytvořit, avšak v případě negativního přístupu ze strany 
výnosových (financujících) krajů nebo ze strany státního rozpočtu by tento krok 
znamenal ekonomické riziko a potřebu podpor z prostředků kraje. 

 
add b)  Zvýšení správních a režijních nákladů při dělení větších celků na menší je objektivní 

skutečností. Relativita této obecné pravdy však spočívá v tom, že beze zbytku funguje 
u soukromoprávních subjektů, ne však jednoznačně u subjektů státních. Státní 
subjekty v celém světě mají všeobecnou tendenci k byrokracii a neracionálnímu 
chování a jejich management je často politickým tlakem k takovému chování nucen  
a často jej také realizuje z obav o svoji existenci. V mnoha zemích (Polsko, Slovensko, 
Chorvatsko, Česko i dalších) dochází k výměně vrcholového managementu při každé 
politické změně bez ohledu na jeho výsledky, protože podniky této velikosti 
představují politickou i ekonomickou moc, které je většinou využíváno i zneužíváno 
na úkor odborného a racionálního chování. 
Proto lze předpokládat, že kraj je schopen vytvořit racionální strukturu ke správě 
lesního majetku, protože je podstatně méně zatížen politickými vlivy, které působí na 
podnik s celostátní působností. Rovněž kontrolní mechanizmy, které jsou v krajích 
účinně podporovány činností opozičních politických stran, by pravděpodobně byly 
účinnější. 
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add c)  Rovněž velikostní renta představuje objektivní výhodu. Skutečností je, že její působení 
je markantní od určité velikostní hranice. Průměrný podíl státního lesního majetku na 
kraj činí 134 tis. ha a je jednoznačně nad touto hranicí. Kraje by byly největšími 
vlastníky lesů v regionu, se všemi konkurenčními výhodami, z toho vyplývajícími. 

 
add d)  Tato nevýhoda souvisí z bodem a). Ekonomická ztráta, kterou můžeme odhadovat na 
 základě dnešních výsledků VLS a LČR, by činila cca 30 - 40 mil. Kč/rok. 
 
Hodnocení výhod pro kraj 
 
Výhody krajského vlastnictví lesů bezpochyby pro kraj existují. Jako hlavní jsou uváděny: 
 
a) zvýšení svébytnosti a suverenity kraje a přímá kontrola území 
b) lepší využití lesů pro rozvoj kraje 
c) snadný podíl kraje na všech aktivitách lesního hospodářství 
d) zpřehlednění ekonomických vazeb a snazší koncepční řízení 
e) výkon státní správy krajem. 
 
O výhodách uvedených v bodech a - d nechceme polemizovat. Jsou ve značné míře objektivní 
a pro kraj mají jednoznačný význam. Problematická se však jeví výhoda společného výkonu 
hospodaření a státní správy jedním subjektem. Je to systémově nejhorší řešení, které ve svém 
důsledku popírá nezávislost státní správy a mimo České republiky neznáme případ, kde by 
toto řešení bylo použito. V ČR je tento stav zaveden v případě národních parků, kde jsou 
správy národních parků současně orgánem státní správy. Možné důsledky tohoto řešení jsou 
patrny např. v Národním parku Šumava, kde tento stav vyústil v ekosystémovou katastrofu 
bez jakékoliv přímé osobní odpovědnosti. Proto je podle našeho názoru převod státních lesů 
na kraje podmíněn změnou systému výkonu státní správy, pravděpodobně jiným, nezávislým 
úřadem. 
 
Současné možnosti převodu správy státních lesů na kraje 
 
Současná legislativní situace umožňuje převádět lesy ve státním vlastnictví do majetku krajů 
jen v určitých případech, nebo za předpokladu změny příslušných zákonných norem. 
Podrobný rozbor je uveden jako příloha č. 2. 

4.2. Vztah k ostatním činitelům regionální lesnické politiky 
 
4.2.1. Stát a státní správa 
 
Stát zajišťuje svůj vliv na lesní majetky prostřednictvím institutu státní správy. Náplň činnosti 
orgánů státní správy se v evropských zemích často liší. Obecná náplň činnosti, běžná 
v evropských zemích, je následující: 
 

• řídící (zejména ve vztahu k podřízeným správním orgánům) 
• rozhodovací (zejména jde o rozhodování o právech a povinnostech jiných subjektů) 
• normotvorné (vydávání obecně závazných právních předpisů prováděcí povahy) 
• evidenční (např. evidence nájmů a výpůjček lesních pozemků podle § 48, odst. 2, 

písm. a) lesního zákona) 
• zajišťovací (např. zajišťování zpracování LHO podle § 48, odst. 2, písm. b) lesního 

zákona) 
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• informační (zejména ve vztahu k veřejnosti) 
• poradní (odborné i procesní poradenství) 
• dohlížecí a kontrolní (dozor a kontrola nad hospodařením v lese). 

 
V České republice je výkon státní správy v lesích veden ve dvou liniích. Jednak je to obecná 
státní správa, jejímž vrcholným orgánem je Ministerstvo zemědělství, a státní správa, plnící 
zvláštní úkoly, kde je vrcholným orgánem Ministerstvo životního prostředí. 
 

Schéma organizace státní správy lesů v České republice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Státní správa je velmi komplikovaná. Důvodem jsou již historicky dané kompetenční spory 
mezi ministerstvy o kompetence ve státní správě a současně jejich neochota soustředit činnost 
státní správy na jedno místo. 
 
Pro úplnost je třeba říci, že zvláštním orgánem státní správy je i lesní stráž (§§ 38 a 39 lesního 
zákona), která vykonává činnost dohlížecí. 
 
Není na tomto místě potřebné vyjmenovávat kompetence obecné státní správy. Pro získání 
praktického přehledu však uvádíme náplň činnosti státní správy se zvláštními úkoly, jejímž 
vrcholným orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
 

Státní správa lesního hospodářství 

St.správa plnící zvláštní úkoly Obecná státní správa 

Ministerstvo zemědělství 

Krajské úřady 

Obce s rozšířenou působností 

Ministerstvo životního prostředí 

Vrchní státní dozor nad lesy 

Česká inspekce život. prostředí 

Ústřední 
inspektorát

Oblastní  
inspektorát 



 

 45

MŽP vykonává tuto správu prostřednictvím vrchního státního dozoru nad lesy, podle lesního 
zákona a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. 
Vrchní státní dozor spočívá v činnosti dohlížecí a kontrolní a v činnosti rozhodovací, neboť 
v jeho rámci MŽP dozírá, jak orgány státní správy, právnické a fyzické osoby dodržují 
ustanovení lesního zákona, prováděcích předpisů a rozhodnutí vydaných na jeho základě, 
a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Pracovníci MŽP jsou při výkonu 
vrchního státního dozoru oprávněni vstupovat do lesa, jezdit po lesních cestách a vyžadovat 
potřebné informace a vysvětlení, nahlížet do dokladů a dokumentace, při tom zachovávají 
služební tajemství (§ 50 lesního zákona). Jelikož tato oprávnění jsou výslovně přiznána pouze 
uvedeným pracovníkům, není zcela jasné, zda podobnými oprávněními disponují též 
pracovníci obecné státní správy lesního hospodářství. 
 
Dalším orgánem státní správy plnícím zvláštní úkoly je Česká inspekce životního prostředí, 
zřízená zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí (ZČIŽP) a její 
působnosti v ochraně lesa. Inspekce vykonává především činnost dohlížecí a kontrolní 
a činnost rozhodovací, neboť podle ZČIŽP dozírá na dodržování ustanovení právních 
předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí právnickými 
a fyzickými osobami, zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního 
prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání a vyžaduje odstranění 
a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich 
odstranění a nápravě (§§ 2 a 3 ZČIŽP). Česká inspekce životního prostředí je orgánem státní 
správy (§ 1, odst. 1 ZČIŽP) a zároveň rozpočtovou organizací, řídící se vlastním statutem 
(§ 1, odst. 3 ZČIŽP). Organizačně se člení na oblastní inspektoráty a ústřední inspektorát (§ 1, 
odst. 2 ZČIŽP) a je podřízena ministerstvu životního prostředí (§ 1, odst. 1 ZČIŽP), což 
ovšem nezakládá trojinstančnost řízení před jejími orgány, neboť o odvoláních proti 
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, i pokud jde o rozhodnutí oblastního 
inspektorátu rozhoduje vždy MŽP (§ 6 ZČIŽP). Také pracovníci ČIŽP jsou při výkonu své 
činnosti oprávněni vstupovat do lesa, jezdit po lesních cestách a vyžadovat potřebné 
informace a vysvětlení, nahlížet do dokladů a dokumentace a požadovat vysvětlení. 
O zjištěných skutečnostech jsou povinni zachovávat mlčenlivost (§ 50 lesního zákona). 
 
Z popisu činnosti vyplývá, že jednotlivé složky státní správy často vykonávají stejné činnosti, 
kontrolují stejné věci a praxe tuto skutečnost potvrzuje. Může například nastat absurdní 
situace, kdy se v jednom porostu sejde šest orgánů státní správy lesního hospodářství při 
dohlížecí činnosti: 
 

1. zaměstnanec obecního úřadu s rozšířenou působností při výkonu dozoru dle 
§ 48 lesního zákona 

2. inspektor České inspekce ŽP podle §§ 2 a 3 ZČIŽP 
3. pracovník Ministerstva ŽP při výkonu vrchního státního dozoru nad lesy 
4. pracovník Ministerstva zemědělství při výkonu dozoru dle § 49 lesního zákona 
5. pracovník Krajského úřadu při výkonu kompetencí v přenesené působnosti 
6. lesní stráž dle §§ 38 a 39 lesního zákona. 

 
Oproti evropským zvyklostem však v českém lesním právu zcela chybí ustanovení o tom, že 
by orgány státní správy lesů měly vykonávat činnost poradní, zejména pokud jde o odborné 
poradenství (procesní poradenství je obecným úkolem státní správy podle § 3, odst. 2 zákona 
č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v případě, že se postupuje podle tohoto zákona). 
Je třeba konstatovat, že podobný stav nenajdeme v žádné evropské zemi a určitě je raritním 
i ve světovém měřítku. 
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Pro zlepšení funkce státní správy může kraj sehrát důležitou roli, protože má významné 
kompetence v přenesené působnosti a hlavně, může svojí legislativní iniciativou přispět ke 
vzniku jednoduchého a účinného modelu státní správy 
 

Základní principy lesopolitického jednání kraje 
- iniciovat novely příslušných zákonů a soustředit výkon státní správy lesního 

hospodářství na jedno místo 
- státní správu orientovat také poradensky a motivačně, nikoliv výhradně represivně 
- zvyšovat odbornou úroveň pracovníků státní správy (kurzy, školení, studium) 

 
4.2.2. Vlastníci lesů 
 
Vlastníci lesů patří k nejvýznamnějším lesopolitickým činitelům. 
Institut "vlastnictví“ je zakotven v ústavě České republiky a hlavně v § 123 Občanského 
zákoníku. Vlastník je podle něj oprávněn: 
 

- v mezích zákona předmět svého vlastnictví držet 
- užívat a požívat jeho plody a užitky 
- nakládat s ním. 

 
Během historického vývoje se vytvořily v ČR tyto druhy vlastnictví: 
 

- státní 
- obecní a samosprávní 
- společenstevní 
- církevní 
- družstevní 
- soukromé. 

 
Dnes se všechny tyto vlastnické kategorie v ČR vyskytují, s výjimkou vlastnictví církevního, 
které čeká na legislativní řešení. 
V Libereckém kraji je struktura vlastnictví patrná z následujícího přehledu: 
 
 

 

 ČR Liberecký kraj 
Státní les. majetek v % 60,7 75,1 
Obecní les. majetek v % 15,3 9,3 
Soukromý les. majetek 
v % - fyzické osoby 

9,9 3,0 

Soukromý les. majetek 
v % - právnické osoby 

1 0,01 

Majetek vlastnicky různorodý v % 11,3 12,6 
Majetek družstevní v % 0,8 - 
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Velká plocha státního lesního majetku a minimální podíl obecních i soukromých lesů 
předurčuje, že lesopolitické aktivity kraje by se měly orientovat na ovlivnění hospodaření 
v lesích státních a podporu soukromých majetků. 
 
Základní principy lesopolitického jednání kraje: 
 

• iniciovat opatření, která umožní kraji ovlivnit hospodaření na státním lesním majetku 
• motivačně podpořit orientaci vlastníků všech lesů na trvale udržitelné hospodaření, 

s přihlédnutím k veřejnému zájmu na plnění produkčních 
i mimoprodukčních funkcí lesů 

• zabezpečit dotační tituly pro úhrady nákladů, které musí vlastníci lesů vynakládat na 
opatření spojená se zvyšováním biodiverzity obhospodařovaných lesů 

• podporovat, hlavně finančně, trvale udržitelné hospodaření v lesích vlastníků 
v případech, kdy jejich majetek prokazatelně nemůže vytvářet dostatek potřebných 
prostředků (soukromé i komunální vlastníky drobných lesů) 

• podporovat vzdělávací a informační činnost u všech vlastníků lesů 
• podporovat iniciativy k vytváření sdružení vlastníků lesů, a tím i uplatňování trvale 

udržitelného obhospodařování lesů, zlepšování jejich výnosové situace a zlepšování 
plnění veřejných zájmů. 

 
4.2.3. Odborná veřejnost 
 
Odborná veřejnost je tvořena zejména těmito skupinami lesníků: 
 

- zaměstnanci vlastníků lesů včetně státu 
- lesníci ve státní správě 
- zaměstnanci lesnických institucí a škol (ÚHÚL, VÚLHM atd.). 

 
Vedle vlastníků lesů je odborná lesnická veřejnost rovněž velmi důležitým lesopolitickým 
činitelem. Lesopolitické aktivity kraje by měly být směřovány hlavně na zaměstnance 
vlastníků - odborné lesní hospodáře. Na jejich schopnostech, pracovitosti a odborné erudici 
a zkušenosti závisí stav lesa a také hospodářský výsledek vlastníka. 
 
Problémem dnešní odborné veřejnosti je určitá jednostrannost v zaměření na problematiku 
lesnickou a mysliveckou, při minimálním zájmu o problematiku ekonomickou nebo 
ekologickou. Dalším problémem je jistá odborná rivalita mezi pracovníky státní správy a 
zbytkem odborné veřejnosti. Je to, mimo jiné, i důsledek neexistence systému dalšího 
vzdělávání, které by obě strany mohly absolvovat, a tím sblížit názory na odborné problémy. 
 
Základní principy lesopolitického jednání kraje: 
 

• iniciace společného systému dalšího vzdělávání pro odborné veřejnosti včetně 
pracovníků státních lesů,kteří tvořící většinu jejich počtu 

• projednání spoluúčasti velkých správců státního majetku v tomto systému 
• motivace vlastníků ke vzdělávání jejich odborného personálu 
• péče o všestrannou odbornou kvalitu pracovníků státní správy 
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4.2.4. Laická veřejnost 
 
Laická veřejnost je činitelem, který je často velmi výrazným hodnotícím prvkem pro práci 
lesníků a také činitelem, který může prostřednictvím zastupitelské demokracie vyvinout 
značnou politickou sílu. Bez ohledu na vlastnictví má každý občan zajištěno uživatelské právo 
všech lesů prostřednictvím § 19zákona 289/1995 Sb. Zákon vyjmenovává činnosti, které 
může občan v lesích provádět. § 20 potom podává přehled činností v lese zakázaných. Je 
skutečností, že o zakázaných činnostech je veřejnost velmi málo informovaná a vnímá hlavně 
jen zákazy, související s nebezpečím požárů. 
Občané vnímají existenci lesa především v těchto souvislostech: 
 

• produkce kyslíku 
• vázání kysličníku uhličitého 
• přínos pro životní prostředí 
• možnost využití lesa k nejrůznějším aktivitám ve volném čase, jako např. procházky 

po lese, pěší turistika, běh, jízda na koni a jízda na kole po lesních cestách, sběr 
lesních plodů a hub a spadlé klesti. 

 
V případě atraktivních, většinou horských partií, dochází ke koncentraci velkého množství 
osob, využívajících rekreační funkci lesa. V tomto případě však obyvatelé regionu vnímají 
tuto okolnost spíše záporně. To může být i případ Libereckého kraje, který má největší 
procento lesů, zahrnutých do VZCHÚ. Ty jsou také téměř vždy turisticky atraktivní. 
 
Ještě více rezervovaný přístup k rekreační funkci nalezneme u vlastníků lesů. Pro vlastníky 
a správce lesů znamená pohyb občanů v lese zvýšení nákladů. Jedná se hlavně o náklady na 
tyto činnosti: 
 

• stavba rekreačních zařízení (odpočinky, altány, směrovky apod.) 
• dozor 
• odstraňování odpadků 
• škody na porostech 
• náklady na opravy poškozených oplocenek, krmných a dalších zařízení v lese 
• náklady na ochranu lesa proti zvěři (stres, porušení etologických a ekologických 

vazeb). 
• zatížení cestní sítě a z toho vyplývající náklady na údržbu a komplikace provozu 

Základní principy lesopolitického jednání kraje 

 
• informovat občany o právech a povinnostech při pobytu v lese vyplývajících 

z právních norem 
• kontrolovat chování občanů v lese 
• podporovat vlastníky lesů při zajištění rekreačních funkcí lesa, a to i formou finanční 

podpory. 
 
4.2.5. Ochranářské a ekologické aktivity 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Liberecký kraj má největší podíl lesů zahrnutých do ZCHÚ (56 
%), budou ochranářské a ekologické aktivity významným lesopolitickým činitelem. Obecně 
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platí, že největší konflikty v oblasti ochrany přírody se odehrávají právě mezi hospodařícími 
subjekty a nevládními organizacemi, a nejsou výjimečné ani konflikty těchto organizací se 
státní správou. Na jedné straně se tyto organizace zabývají velmi kvalitními projekty, na 
straně druhé jsou organizace bránící téměř jakékoliv činnosti v přírodě, často za použití velmi 
neodborných a nekvalifikovaných argumentů. 
K nejčastějším zdrojům konfliktů s těmito aktivitami patří: 

 
- rozdílné názory na obhospodařování lesa 
- odpor proti odlesňování lesních půd (stavby apod.) 
- odpor proti zalesňování zemědělských půd 
- odpor proti realizaci podnikatelských záměrů v LH 
- stavba cest a dalších lesnických staveb 
- snaha o vyhlašování co největších ZCHÚ. 

 
Nesystémovost činnosti některých nevládních organizací je patrná například v případech 
zalesnění či odlesnění, kdy je protichůdně argumentováno proti oběma činnostem. Dalším 
velmi častým aspektem je absence postupů podle schválených dokumentů, např. LHP, plán 
péče apod. Ty jsou nahrazovány přístupem „ad hoc“, rozdílným v různém čase a místě. 
V Libereckém kraji působí více než 90 nevládních organizací, jejichž činnost se dotýká 
ochrany přírody. Jejich počty dle obcí s rozšířenou působností jsou následující: 
 
Název obce Počet nevládních organizací 
Liberec 51 
Jablonec n. Nisou 9 
Česká Lípa 19 
Semily 14 
Celkem 93 
Pramen: Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje 
 
Tento počet nelze zjistit přesně, protože míra angažovanosti těchto organizací v oblasti 
ochrany přírody je různá a relativní. Přehled významnějších organizací, kde tvoří ochrana 
přírody hlavní náplň činnosti je uveden na konci této kapitoly. 
 
Základní lesopolitické přístupy kraje k nevládním organizacím: 
 

• spolupráce s vybranými organizacemi vyvíjejícími kvalitní odbornou a veřejně 
prospěšnou činnost 

• podpora kvalitních projektů realizovaných nevládními organizacemi 
• důsledné postupy dle koncepčních dokumentů (územní plán, LHP, plány péče  

o ZCHÚ, apod.) 
• vyhodnocení (ocenění) práce kvalitních organizací v Libereckém kraji. 
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Přehled významných nevládních organizací, angažujících se v ochraně přírody 
 

Jméno organizace Adresa 
Sdružení ZO ČSOP Liberec 5. května 40/32, 460 01 Liberec 1 
ZO ČSOP Aves Dubá Nedamovská 202, 471 41 Dubá 
ZO ČSOP Aron Havířská 1993, 470 01 Čes. Lípa 
ZO ČSOP Meles Arbesova 762, 473 01 Nový Bor 
ZO ČSOP Rokyta č. p. 342, 468 03 Rádlo 
ZO ČSOP Železný Brod Svahová 690, 468 22 Žel. Brod 
ZO ČSOP Jizerka Riegrova 16, 466 01 Jablonec nad Nisou 
ZO ČSOP Štěpánka Poštovní 621, 468 61 Desná 
ZO ČSOP Vikýř Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou 
ZO ČSOP Via Zdislava 463 53 Zdislava 
ZO ČSOP Animals Libštát č. p. 95, 512 03 Libštát 
ZO ČSOP CEDR Za Komínem 485, 541 02 Trutnov 4 
ZO ČSOP PŘI SKRNAP Dělnická 1031, 543 11 Vrchlabí 
ZO ČSOP CORCONTICA Školní 321, 543 71 Hostinné 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor 

Sídlo nadace: U Jezu 10, 460 01 Liberec 

Suchopýr o. p. s. Lazebnický vrch 130/5, 460 01 Liberec 2 
Jizersko – ještědský horský spolek Bažantí 378/3, 460 01 Liberec 1 
Společnost přátel přírody Tř.Svobody 243/58, 460 15 Liberec 15 
Hnutí DUHA Česká Lípa Chelčického 1012, 470 01 Česká Lípa 
Děti Země Liberec PO Box 238  460 01 Liberec 
Ochránci Jizerských hor – osada Jizera Husova 80/463, 460 01 Liberec 1 
Ochrana Klokočských skal Zelená cesta, 511 01 Turnov 
Občanské sdružení Lunaria Jindřichovice 82, 463 66 Jindřichovice p. Sm. 
 
4.2.6. Program rozvoje Libereckého kraje 
 
Programy rozvoje krajů jsou obecně závažným politickým dokumentem, a tudíž i ve vztahu 
k lesu lesopolitickým činitelem. Pozice lesního hospodářství v Programu rozvoje Libereckého 
kraje je popsána v části 3. Analýza, 3.9. řešení problematiky LH v koncepčních materiálech 
kraje. Z analýzy vyplývá nedostatečná pozornost, věnovaná LH v tomto dokumentu. 
 
Základní lesopolitické přístupy kraje v oblasti Programu rozvoje 
 

• větší pozornost věnovaná oblasti lesního hospodářství 
• zařazení rozvojových aktivit v oblasti lesů do Programu rozvoje při jeho aktualizaci 
• konkretizace postupu a prostředků k dosažení cílů. 

 
Další návrhy jsou uvedeny v části 6.1. návrh změn souvisejících koncepčních materiálů kraje. 
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5.  Návrh aktivit krajského lesnického programu 

5.1. Oblast životního prostředí 

5.1.1. Rozvoj biodiverzity porostů 
 
Biodiverzita (druhová rozrůzněnost) je jedním ze základních ukazatelů trvale udržitelného 
hospodaření v lesích. Dostatečná pestrost druhů zastoupených v lesních porostech zajišťuje 
největší stabilitu lesních ekosystémů v situacích, které mohou pro les znamenat ohrožení. 
Jedná se zejména o tyto vlivy: 
 

- ohrožení biotickými a biotickými činiteli (vítr, sníh, námraza, sucho, hmyz) 
- ohrožení činností člověka (znečištění ovzduší) 
- změny v růstových podmínkách v důsledku přírodních nebo antropogeních vlivů 

(klimatické změny). 
 
Minulost ukázala, že k největším ohrožením docházelo právě ve stejnověkých monokulturách. 
Současná druhová skladba je výsledkem činnosti lesníků jednak z důvodu rychlé nápravy 
neutěšeného stavu lesů ve druhé polovině 18. století, jednak snahou o zvyšování produkce 
dříví. Výsadba jehličnatých, bezproblémových dřevin, především smrku, tyto cíle splnila, 
ovšem za cenu menší stability lesních porostů. Proto existovaly od počátku minulého století 
snahy lesníků tento stav změnit. 
Za posledních 50 let se podíl listnatých dřevin v lesích ČR téměř zdvojnásobil, avšak stále 
nedosahuje druhové skladby, která by se blížila skladbě přirozené.¨ 
 
Druhová skladba lesů v ČR a Libereckém kraji 
 
 
Území 

  
SM 

 
BO 

 
MD

 
Ost.

Sa 
Jehl.

 
DB

 
BK 

 
BŘ 

 
OL 

 
Ost.

Sa 
List.

Skutečná 54,1 17,5 3,8 1,1 76,5 6,4 6,0 2,9 1,4 5,6 22,3Česká 
republika doporučená 36,5 16,8 4,5 6,6 64,4 9,0 18,0 0,8 0,6 7,2 35,6

Skutečná 49,6 23,7 2,8 2,8 78,9 3,0 7,7 4,5 1,4 3,7 20,3Liberecký 
kraj doporučená 33,1 21,7 2,0 9,6 66,4 4,2 23,0 2,0 1,0 3,4 33,6
 
Z tabulky vyplývá, že druhová skladba lesů v Libereckém kraji není příznivá. Oproti 
doporučené druhové skladbě je vychýlena v zastoupení jehličnatých dřevin o 17 %. Průměrná 
odchylka v ČR je 16 %. Znamená to, že stav v kraji je nepříznivější než v celostátním 
průměru. 
 
Návrh nejdůležitějších aktivit kraje k zajištění biodiverzity lesů 
Aktivity kraje se mohou opírat o tyto právní normy: 

 
• Zákon č. 289/1995 Sb. § 22 – stanovení závaznosti podílu melioračních a zpevňujících 

dřevin (dále jen MZD) pro vlastníky o výměře 3 ha a více, a pro lesy ve veřejné správě 
• Vyhláška MZe č. 80/1996 § 2 – zásady pro poskytování podpory výsadby MZD 
• Vyhláška MZe č. 84/1996 o lesním hospodářském plánování – způsob stanovení 

závazného ukazatele podílu výsadby MZD. 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
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Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Stanovení doporučené 
druhové skladby pro všechny 
LHC kraje a vypracování 
dlouhodobého projektu 
realizace 

Vlastníci lesů 
Obce a města 
LČR 
 

Kompetence při schvalování 
LHP 

Kontrola dodržování 
závaznosti zákona 289/1995 
Sb. v oblasti podílu MZD, 
zejména na majetku státu 

LČR 
VLS 

Kontrolní činnost 
 

Podpora výsadby MZD 
u soukromých vlastníků lesů 

Soukromí vlastníci lesů 
Odb. lesní hospodáři 

Informace 
Osvětová a vzdělávací 
činnost a poradenství 
Finanční podpora 

 

5.1.2. Mimoprodukční funkce 
 
Mimoprodukční funkce hrají v moderním LH rovnocennou roli funkcím produkčním. 
Registrujeme dokonce mnoho iniciativ snažících se nadřadit tyto funkce funkcím produkčním. 
Vedle racionálních důvodů, vyplývajících z významu těchto funkcí pro životní prostředí 
regionu, existují i důvody, plynoucí ze snadnější možnosti čerpání finančních prostředků 
z rozpočtu státu nebo kraje na zajištění právě těchto funkcí. Kontrola efektivnosti 
vynaložených prostředků je velmi složitá, protože veřejný zájem často splývá se zájmem 
podnikatelským. Tento stav je způsoben hlavně dvěma aspekty: 
 

• neuvažují se ekonomické priority (hodnocení) jednotlivých mimoprodukčních funkcí 
• výsledek lze obtížně materiálně nebo finančně vyjádřit. 

 
Některé z mimoprodukčních funkcí jsou zajišťovány pouhou existencí lesa a bez zvláštních 
finančních nároků na jejich průběh (teorie úplavu), jiné je třeba podpořit finančně nebo 
regulací. Z hlediska významu jednotlivých funkcí je lze posuzovat ve vztahu k lokalitě jejich 
působnosti a také na základě finančního ocenění jejich významu, ke kterému existuje několik 
metod. Toto, byť rámcové, hodnocení by mělo být měřítkem pro uplatnění lesopolitických 
opatření kraje. 
 
Pro posouzení míry pozornosti, která má být racionálně věnována v lesopolitických 
opatřeních kraje mimoprodukčním funkcím, je nutné pokusit se o jejich finanční ohodnocení, 
které, ať je jakkoliv empirické, poskytne představu o jejich důležitosti a může být 
rozhodovacím kriteriem. 
 
Nejvýznamnější mimoprodukční funkce na území Libereckého kraje jsou následující: 
 

• nedřevoprodukční funkce – jedná se v podstatě o funkci produkční, která není spjata 
s produkcí dřeva (borůvky, maliny, ostružiny, brusinky, houby, léčivé rostliny) 

• ochranné funkce hydrické – jedná se hlavně o zadržování vláhy v krajině a regulaci 
odtokových poměrů v případě extrémních srážek 
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• půdoochranné funkce – jedná se především o zamezení půdních erozí a půdních 
sesuvů 

• zdravotně-hygienické funkce (rekreační, zdravotní) – jedná se o možnost rekreace  
a zdraví prospívající aktivity obyvatel v lesním prostředí 

• kulturně-naučné funkce – jedná se o přírodoochranné, výchovné, vědecké a osvětové 
funkce. 

 
Pro orientační hodnocení důležitosti těchto funkcí bylo použito ocenění sociálně-ekonomické 
významnosti funkcí lesa, zpracované kolektivem autorů (Šišák, Švihla, Šach, Praha 2002). 
Toto hodnocení vychází z finančních nákladů, které je nutno vynaložit na zajištění příslušné 
funkce jiným způsobem než existencí lesa, eventuálně nákladů na odstranění škod, které 
mohou vzniknout absencí příslušné funkce. Přehled nejdůležitějších funkcí je zobrazen 
v následující tabulce: 
 
Funkce Sociálně-ekonomické 

ocenění Kč/ha 
Hodnocená kritera 

 
Ochranná funkce 
hydrická 

 
6 000 Kč/ha 

-  tvorba povodňových průtoků 
-  odstraňování následků pov. škod 
-  tvorba minimálních průtoků (prameny) 
-  kvalita odtékajících vod 
-  kvalita  podzemních vod 
 

 
Půdoochranná funkce 

 
4 000 Kč/ha 

-  ztráty půdy povrchovou 
a  vnitroskeletovou erozí 
-  zanášení vodních nádrží a toků 
 

 
Nedřevoprodukční 
funkce 

 
3 946 Kč/ha 

-  sběr hub a ostatních lesních plodů 
-  sběr léčivých rostlin 
-  relaxační účinek 
 

 
Zdravotně-hygienická 
funkce 

 
2 430 Kč/ha 

-  vliv na čistotu ovzduší 
-  zachycování nečistot 
-  pozitivní zdravotní vliv na lidský 
organismus 
-  lesy zdravotnických zařízení 
-  rekreační aktivity obyvatel v lesním 
prostředí 
 

 
Kulturně-naučná funkce 

 
2 070 Kč/ha 

-  výuka a výzkum 
-  vzdělávací význam chráněných území 
a přírodních památek 
-  kulturní a historická místa v lesním 
prostředí. 

 

Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že největší míru pozornosti je třeba 
v regionální lesnické politice věnovat funkcím hydrickým a půdoochranným, protože jejich 
absence může způsobit nejenom velké náklady, ale také škody velkého rozsahu. Proto musí 
právě tyto funkce být základem pozornosti kraje. 
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Důležitost některých ostatních funkcí vyplývá i z jejich společenské žádanosti. Proto má 
jejich plnění často i politické dopady a nelze je podceňovat. V této souvislosti se jedná 
zejména o funkce rekreační. 
 

Návrh nejdůležitějších aktivit kraje k zajištění mimoprodukčních funkcí 

 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Oblasti s vysokým rizikem 
vzniku eroze a možností 
zanášení vodních nádrží a 
toků 
Podpora zvyšování plochy lesů 
v oblasti 
Podpora sanace erozních prvků 
meliorační opatření na drobných 
vodních tocích 

 
 
 
vlastníci lesů a pozemků 
 
vlastníci lesů a pozemků 
 
správci vodních toků 

 
 
fin. podpora, osvěta 
 
 
fin. podpora 
 
jednání 
 

Oblasti s vysokým rizikem 
vzniku povodňových průtoků 
Stanovení protipovodňových 
opatření a projednání se správci 
toků 
Stanovení zásad údržby 
břehových porostů 

 
správci toků, ochrana přírody 
 
 
 
správci toků, ochrana přírody 

 
projekt , jednání 
 
 
 
právní norma 
 

Oblast se zvýšenými 
rekreačními nároky na les 
Využití lesní dopravní sítě pro 
turistické aktivity 
Podpora výstavby parkovišť při 
ústí lesních cest 

 
 
vlastnící lesů, obce, LČR 
 
vlastníci lesů, obce, LČR 

 
 
koncepce, podpora, 
jednání 
dtto 

 

5.1.3. Zpřístupnění lesů, ochrana lesů při investiční činnosti a územním plánování 
 
5.1.3.1. Zajištění přístupnosti lesní cestní sítí 

 
Hustota lesní cestní sítě je v ČR obecně na dobré úrovni a ani Liberecký kraj není 
výjimkou. Přehled o hustotě lesní cestní sítě dává následující tabulka. 
 
Z přehledu je patrné, že hustota lesní cestní sítě je v kraji dostatečná a snad na výjimečné 
případy není třeba řešit výstavbu nových lesních cest. 
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délka cest km Současná lesní dopravní síť v PLO lesní veřejné celkem 

5 České středohoří 29 12 42 
17 Polabí 0 0 0 
18 Svč. pískovcová plošina a Č Ráj 516 290 806 
19 Lužická pískovcová vrchovina 94 37 131 
20 Lužická pahorkatina 85 30 115 
21 Jizerské hory, Ještěd 534 148 682 
22 Krkonoše 127 32 159 
23 Podkrkonoší 185 122 307 
 celkem 1571 671 2 242 
 
Cestní síť má sice menší hustotu než je hustota doporučená, avšak tento rozdíl není podstatný. 
Jako jiný problém se však jeví nepřístupnost některých částí lesů z důvodů bezpečnostních, 
protipožárních apod.,. o kterém je pojednáno níže. 
 
5.1.3.2. Zajištění přístupnosti lesů při investiční činnosti 
 
Nepřístupnost lesů způsobená investiční činností patří v určitých lokalitách Libereckého kraje 
k problémům. Vzniká jednak historicky, někdejším umístěním staveb, oplocení apod. až 
k samotné hranici lesa, poskytováním výjimek ze zákazu staveb v ochranném pásmu nebo 
jeho nedodržováním. Dnes patří k problémům dělení pozemků, které jako celek byly sice 
v územně-plánovací dokumentaci určeny pro výstavbu, avšak jejich nevhodným rozdělením 
na jednotlivé stavební parcely se stavby dostávají do těsné blízkosti porostních okrajů, které 
jsou tak znepřístupněny. Tento stav může vyvolat problémy nejen při obhospodařování lesů, 
ale může znamenat i společenskou nebezpečnost (např. nemožnost zásahu při živelných 
pohromách, lesních požárech apod.). 
Současná právní úprava poskytuje dostatek možností, jak tomuto stavu předcházet, je však 
další otázkou, jak je k tomuto účelu využívána. Tato problematika je přímo či nepřímo řešena 
v následujících právních normách: 
 
• zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 
• zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
• zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
 
Nedostatkem je, že není zvykem nahlížet na znepřístupnění lesa jako na možnost vzniku 
škody nebo možnost ohrožení majetku či dokonce osob. Navzdory této skutečnosti existuje 
judikatura, která tohoto pohledu úspěšně využila. Následující přehled poskytuje možnosti 
využití výše uvedených právních norem k zajištění přístupnosti lesů. 
 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
 

- § 3, odst 1- Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí 
bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být  
v rozporu s dobrými mravy 

- § 5 - Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez 
právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy 
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- § 415 - Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 
majetku, na přírodě a životním prostředí 

- § 417 - Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 
přiměřeným okolnostem ohrožení. Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se 
domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící 
škody (znepřístupněním pozemku hrozí možná škoda, k jejímuž odvrácení se lze 
domáhat soudního opatření) 

- § 420 - Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti 
 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 
 

- § 14, odst. 1 - Zpracovatelé územně plánovací dokumentace a dokumentací staveb 
jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování 
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější 

- § 14, odst. 2 – Dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jen se souhlasem 
orgánu státní správy 

- § 19, odst.1 - Každý má právo volně vstupovat do lesa 
- § 20, odst 1, pís. b – Zakazuje mj. stavět oplocení 
 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 

- § 39 – V územním rozhodnutí stavební úřad stanoví podmínky pro ochranu veřejných 
zájmů (známá judikatura, např. rozsudek KS v Hradci Králové, sp. zn. 30 Ca 228/97-
19 konstatuje, že zajištění přístupu ke každé nemovitosti je ve veřejném zájmu) 

- § 88 – Nařízení odstranění nepovolené stavby (možnost ochrany v případě již 
postavených plotů apod.) 

- § 105 – Sankce za přestupky 
- § 108, odst. 2, pís. b – Lze vyvlastnit pozemky pro vytvoření podmínek pro nezbytný 

přístup k nemovitosti (viz judikatura výše) 
 
Pro úplnost lze uvést ještě zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v § 63, 
odst. 2 zajišťuje volný průchod přes pozemky ve vlastnictví státu, které nejsou zastavěné, což 
lze podle právních specialistů vztáhnout i na pozemky lesní. 
 
Návrh aktivit krajského úřadu v oblasti přístupnosti lesních pozemků 
 
 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Metodicky proškolit  
pracovníky státní správy 
v zákonných možnostech 
zajištění přístupnosti lesů 

Státní správa LH 
Stavební úřady 
Obecní úřady 

 
Školení, kurzy 

Zahrnutí povinnosti 
ponechání volného pásu 
pozemků kolem lesů do 
závazné části plánovací 
dokumentace 

Stavební úřady 
Obecní úřady 
 

Metodický pokyn 

Inventura nejzávažnějších 
případů nepřístupnosti lesů 
a jejich postupné řešení 

Státní správa LH 
Obce 
Vlastníci nemovitostí 

Jednání 
Právní postup 
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5.1.4. Možnosti zvyšování výměry lesů a obecné zásady návrhu lokalit, vhodných , či 
nevhodných k zalesnění 

 
Liberecký kraj má lesnatost 44,3 %, která jej řadí mezi nejlesnatější kraje v ČR. Vzhledem 
k této skutečnosti pravděpodobně nebude patřit zvyšování výměry lesů mezi priority krajské 
lesnické politiky. 
Oproti tomu může vzniknout v kraji tlak na zalesňování zemědělských půd, a to 
z následujících důvodů: 
 

- nadbytek půdy pro zemědělskou výrobu, který je způsoben intenzívní formou 
zemědělského obhospodařování, a je v ČR obecným jevem 

- vysokými finančními náklady na údržbu neproduktivních nebo málo produktivních 
zemědělských půd 

- dotace do zalesnění zemědělských pozemků, a to jak z domácích, tak evropských 
zdrojů. 

 
Tlak na zalesňování zemědělských půd je obecným trendem a šetření, provedená 
Výzkumným ústavem zemědělským, předpokládají v blízké budoucnosti následující strukturu 
využití zemědělské půdy: 
 
Předpokládané využití zemědělské půdy po roce 2000 
 
 tis. ha % 
Výměra zemědělské půdy    (ha) 4 270 100 
Převod do jiných kategorií-stavební pozemky apod. (ha) 80 2 
Výměra marginálních oblastí   (ha) 1 000 23 
Půda potřebná pro produkci potravin v ČR  (ha) 2 700 63 
Nadbytečná zemědělská půdy  (ha) 500 12 
Pramen: VÚZP 
 
Z přehledu vyplývá, že tlak na zalesnění určité části z nadbytečné zemědělské půdy nebo 
marginálních oblastí, které nejsou vhodné pro intenzívní zemědělskou výrobu, může být 
velký. 
Bilance zemědělské a lesní půdy v Libereckém kraji je následující: 
 

Výměra % z celkové výměry Druh pozemku 
ha  

Zemědělská půda celkem 141 194 45 
Z toho  -  orná 72 402 23 
-  louky 47 400 15 
-  pastviny 12 643 4 
-  ostatní 8 749 3 
Nezemědělská půda celkem 175 113 55 
Z toho  -  lesní půdy 137 760 44 
-  vodní plochy 4 760 1 
-  ostatní 32 593 10 
Celková výměra 316 307 100 
Pramen: ČÚZK 
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Z tabulky vyplývá, že podíl zemědělské a lesní půdy je v Libereckém kraji téměř vyrovnaný 
a podstatné zvyšování výměry lesů není zapotřebí, protože i ono může přinášet lesopolitické 
konflikty. Bilance výhod a nevýhod  zalesňování zemědělských půd je uvedena níže. 
 
Výhody zalesnění některých zemědělských půd: 
 

- snižuje se podíl neobdělávané půdy v kraji 
- snižuje se potřeba dotací na údržbu neobdělávaných ploch 
- snižuje se riziko rozšíření invazních rostlin 
- fixace uhlíku v organické hmotě 
- úprava vodního režimu 
- na zalesnění lze získat prostředky z domácích i evropských zdrojů 
 

Nevýhody zalesnění některých zemědělských půd: 
 
- vysoké zalesňovací náklady 
- potřeba dalších finančních zdrojů pro péči o výsadby a výchovu, protože zalesnění 

nepředchází výnos z těžby 
- změna charakteru a mikroklimatu lokalit 
- možná negativní změna rázu krajiny 
- úbytek biotopů zvl.chráněných druhů rostlin a živočichů 
 

 
Když hodnotíme výhody a nevýhody, dospíváme k závěru, že řešením nadbytku zemědělské 
a neobdělávané půdy v Libereckém kraji není další zvyšování již tak vysoké lesnatosti kraje, 
ale hledání dalšího využití pro zemědělské půdy. Určité možnosti poskytuje pěstování 
energetické biomasy, které je v evropských zemích předmětem rozsáhlých projektů. V České 
republice jsou tyto úvahy v počátcích. Pro kraj se jeví vhodnější úvaha o pěstování 
energetických plodin, trav a jiných stébelnatých rostlin s energetickou hodnotou. Zatímco 
technologické zkušenosti lze přejímat téměř bez korekcí, je třeba mít na paměti, že 
ekonomické podmínky se mohou v zahraničí výrazně odlišovat. Oproti eventuálnímu 
zalesnění má produkce energetických rostlin tyto výhody: 
 

- poměrně nízké náklady na založení plochy 
- rychlý nástup do produkce a výnosu 
- může snížit podíl neobdělávané půdy 
- snižuje riziko výskytu invazních rostlin 
- nemění mikroklima ani ráz krajiny 
- v případě potřeby lze snadno převést plochy opět na zemědělskou produkci. 

 
Zalesnění zemědělských půd pak doporučujeme provádět především v těchto nutných 
případech: 
 

- zalesnění plní ochrannou funkci (prudké svahy s nebezpečím eroze, sesuvů lavin  
apod.) 

- zalesnění je jediným možným využitím pozemků a výrazně nezmění charakter 
lokality, ani ráz krajiny. 

- jedná-li se o oblast s výrazně podprůměrnou lesnatostí 
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Návrh aktivit kraje v oblasti zvyšování výměry lesů 
 
Aktivita Cílová skupina Nástroj 
Vytvořit seznam obcí nebo 
katastrálních území, kde 
bude zalesňování státní 
správou umožněno jen 
výjimečně 

 
Vlastníci lesů 
Vlastníci zemědělských 
pozemků 
Orgány ochrany ZPF 

 
Informační nástroje 
Osvěta 
Projekt kraje 
Výkon státní správy 

Trvat na zapracování 
zalesnitelných a 
nezalesnitelných ploch do 
územních plánů obcí 

Vlastníci zemědělských 
pozemků 
Obce 
Orgány ochrany přírody 
a ochrany ZPF 

Výkon státní správy 

Vypracovat koncepci využití 
nadbytečné a marginální 
zemědělské půdy v kraji 

Vlastníci lesů 
Vlastníci zemědělských 
pozemků 

 
Projekt kraje 

Zdrženlivý přístup k podpoře  
zalesnění zem. pozemků 

Vlastníci lesů 
Vlastníci zemědělských 
pozemků 

 
Koncepční činnost kraje 

Podpora projektů využití 
pozemků k produkci 
energetických plodin 

Vlastníci lesů 
Vlastníci zemědělských 
pozemků 

 
Koncepční činnost kraje 

 

5.1.5. Péče o lesy ve zvláště chráněných územích 
 
Výrazem vysokého omezení lesního hospodářství v Libereckém kraji ochranou přírody je 
počet chráněných území, ať už velkoplošných nebo maloplošných, která byla v kraji 
vyhlášena. Lesy tvoří velmi vysoký, často až stoprocentní podíl některých chráněných území 
(zvláště maloplošných). Je to způsobeno tím, že nejrozsáhlejší lesní komplexy jsou situovány 
právě do horských oblastí, které ve většině případů a podle zvyklostí v ČR spadají do 
některého z druhů chráněných území. 
Celková plocha chráněných území v kraji je nadprůměrná a její srovnání s údaji za ČR 
poskytuje následující tabulka: 
 
Přehled celkových výměr zvláště chráněných území v Libereckém kraji a ČR 
 
 
 
Druh ZCHÚ 

Výměra 
v ČŘ 
(ha) 

Výměra 
v  Libereckém kraji 
(ha) 

Počet 
v Libereckém 
kraji 
(ks) 

Průměrná 
výměra na 1 kraj 
v ČR /  % 
z průměru krajů 
na jedn. výměry 

Národní parky 119 000 11 200 1 9 153ha / 234% 
CHKO 1 041 100 83 081 5 80 084ha/ 200% 
Nár.přír.rezerv. 27 900 2 702 7 2 142ha / 242% 
Nár. př. památka 2 800 316 8 215ha   / 282% 
Přír. rezervace 34 300 3 927 36 2638ha / 286 % 
Přírodní památka 27 000 3 320 58 2077ha / 307 % 
Celkem: 1 252 100 104 546 115  
(jednotlivé typy ZCHÚ se místy překrývají) 



 

 60

Právní východiska pro hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích jsou následující: 
 

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a navazující vyhlášky. 

 
Dále byla vydána celá řada dokumentů, které nemají charakter právní normy, nicméně jsou 
vyjádřením státní politiky v této oblasti. Jedná se zejména o: 
 

- Základní principy lesnické politiky MZe ČR 
- Národní lesnický program 
- Státní program ochrany přírody a krajiny. 

 
Pro Liberecký kraj je rovněž zpracován program Koncepce ochrany přírody Libereckého 
kraje, který se ve vybraných kapitolách věnuje lesnímu hospodářství. 
 
Obecným problémem těchto dokumentů je jejich široký záběr a maximalistické návrhy 
opatření, což je jistě vedeno dobrým úmyslem obsáhnout podrobně celou problematiku 
ochrany přírody. Často však není stanoveno pořadí priorit a nejdůležitější návrhy tak zanikají 
v celém velkém komplexu opatření, jejichž realizace je z ekonomických hledisek nereálná. 
 
Hospodaření ve zvláště chráněných územích by mělo klást důraz na řešení základních 
problémů lesů v těchto územích za které považujeme: 
 
1) nepříznivou druhovou skladbu těchto lesů 
2) přetrvávající vliv nevhodných hospodářských postupů z minulosti 
3) imisní zátěž 
4) vysoké stavy spárkaté zvěře. 
 

1) Nepříznivá druhová skladba má příčiny jednak historické, kdy v 18. - 19. století byl 
preferován smrk jako dřevina, která měla rychle zlepšit špatný stav lesů, jednak 
nedávné, kdy byl smrk používán i ve 20. století jako ekonomicky nejvýhodnější  
a bezproblémový způsob obnovy. Rovněž  při obnově imisních holin byla používána 
často nevhodná druhová skladba výsadeb. Změna těchto přístupů je dnes dostatečně 
zajištěna zákonem č.289/1995 Sb. a navazující vyhláškou č. 83/1996 Sb.  
o hospodářském plánování, která určuje na typologických základech druhovou 
skladbu výsadeb při obnově lesa. Opatření kraje by proto měla spočívat v kontrole 
dodržování zákona a motivaci těch vlastníků, pro které nejsou tato opatření závazná. 

 
2) Přetrvávající vliv nevhodných hospodářských postupů z minulosti se projevuje 

změnou mikroklimatu v důsledku používání velkoplošných holých sečí, , 
velkoplošným používáním chemických přípravků. Velmi problematická byla  
i mnohá vodohospodářská meliorační opatření, která způsobila zánik mokřadních 
biotopů. Opatření kraje by měla sledovat odstranění těchto negativních vlivů. 

 
3) Imisní zátěž patřila v sedmdesátých a osmdesátých letech k nejhorším škodlivým 

činitelům. Přestože vzniklé holiny jsou již dnes zalesněny, je nutné počítat s důsledky 
okyselení půd, které má za následek vyplavení živin a další chřadnutí porostů. Přesto, 
že tento jev není ve významné míře v kraji zaznamenán, situace v Krkonoších  
a v Orlických horách dokumentuje, že je třeba provádět preventivní opatření 
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k zamezení tohoto negativního jevu. V této souvislosti se diskutuje o efektivitě 
vápnění. O tomto opatření je pojednáno v části 5.1.6. Škodliví činitelé. 

 
4) Vysoké stavy spárkaté zvěře lze bez nadsázky označit za jeden z hlavních problémů 

obnovy lesa a zlepšení biodiverzity porostů. Loupáním a ohryzem jsou poškozeny 
porosty na 18,5 % plochy PUPFL v Libereckém kraji. Listnaté dřeviny, které jsou 
základem zvyšování biodiverzity porostů se prakticky nemohou obnovovat bez 
nákladných ochranných opatření oplocováním a i po stadiu zajištěnosti jsou zvěří 
existenčně ohrožovány ohryzem a okusem. Ve zvláště chráněných územích tento 
problém graduje, protože horské partie s největším výskytem vysoké zvěře do nich ve 
většině případů patří. Opatření kraje proto musí směřovat k dosažení přírodě blízkých 
stavů vysoké zvěře. 

 
5) Nesoulad mezi LHP a plány péče o ZCHÚ nepatří k zásadním problémům 

hospodaření, avšak může vyvolávat střety, které zbytečně snižují účinnost 
realizovaných opatření, ať už hospodářských nebo ochranných. Častým problémem je, 
že plán péče je natolik obecným dokumentem, že z něho jednoznačně nelze dovodit 
postupy v konkrétních případech. Ty jsou potom předmětem častých střetů a ze strany 
managementu ZCHÚ bývají rozhodovány metodou add. hoc. nikoliv systémově, ale 
podle momentálních okolností. Aktivita kraje by v tomto případě měla směřovat 
k úzké návaznosti LHP na plán péče tak, aby LHP byl po svém schválení 
nezpochybnitelným dokumentem a normou pro činnost v ZCHÚ. 

 
V Libereckém kraji je patrný i trend výrazného nárůstu počtu ZCHÚ. 
 
Růst jejich počtu dokumentuje následující graf: 
 

 
Pramen: Koncepce ochrany přírody Libereckého kraje (uvedena ZCHU i mimo PUPFL) 
 
Nárůst počtu ZCHÚ, zvláště maloplošných, je bezpochyby výrazem kladného lesopolitického 
přístupu k ochraně přírody a krajiny. Tento nárůst by však také měl být provázen revizí těch 
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ZCHÚ, kde předmět nebo důvod ochrany již pominul. V počtu 115 ZCHÚ v kraji taková 
území s jistotou existují. Některá ZCHÚ v CHKO Jizerské hory byla zrušena v důsledku 
zdejší imisní a kůrovcové kalamity. Přechodné a v grafu nezjistitelné snížení počtu však bylo 
často způsobeno pouze sloučením několika ZCHÚ do větších celků a počet vzápětí nahrazen 
vyhlášením nových ZCHÚ. Tento, do značné míry voluntaristický přístup podle našeho 
názoru degraduje důležitost ZCHÚ, se všemi důsledky z toho plynoucími. Proto by revize 
počtu a účelu ZCHÚ, jakkoliv pro ochranářské aktivity nepopulární, neměla v opatřeních 
kraje chybět. 

Návrh nejdůležitějších aktivit kraje k zajištění péče o lesy v ZCHÚ 

 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

 
Zajištění provázanosti plánů 
péče s LHP 

Státní správa LH 
Vlastnící lesů 
Zpracovatelé LHP 

Kompetence st. správy při 
tvorbě a schvalování LHP 

Podpora druhové 
a prostorové diferenciace 
v ZCHÚ 

Vlastníci 
Odborní lesní hospodáři 
Zpracovatelé LHP 
Státní správa LH 

Osvěta a poradenství pro 
vlastníky 
Školení odb. les. hospodářů 
 

 
Podpora k přírodě šetrných 
technologií *) viz Pozn. 

 
Vlastníci lesů 

Finanční podpora 
Osvěta 
Sdružování vlastníků 

Péče o vodní toky v lesích 
ZCHÚ, včetně břehových 
porostů 

Vlastníci lesů 
Správci toků 

Jednání 
Finanční podpora 

Podpora mimoprodukčních 
funkcí v ZCHÚ, včetně 
funkce rekreační 

Vlastníci 
Státní správa 
LČR 

Koncepční činnost 
Jednání 
Fin. podpora 

Aktualizace počtu a průběhu 
hranic ZCHÚ 

Státní správa Projekt, koncepční činnost 

Omezení stavů  spárkaté 
zvěře-vypracování opatření, 
včetně novely vyhl.č. 
55/1999 Sb. 

Vlastníci 
Státní správy 
Nájemci honiteb 

Koncepční a legislativní 
činnost kraje 

 
*) V případě podpory tzv. ekologických technologií je třeba pečlivě hodnotit její vliv na 
životní prostředí. Použití technologií, které by životní prostředí poškozovaly je dnes obecně 
nepřípustné a rozhodujícím článkem při práci v lese je vždy obsluha. Proto je podpora 
technologií v jiných státech téměř neznámá. 

5.1.6. Ochrana před působením škodlivých činitelů 
 
5.1.6.1. Působení hlavních skupin škodlivých činitelů v kraji 
 
Stálá pozornost věnovaná působení škodlivých činitelů na les je jednou z prvořadých zásad 
všech vlastníků lesů, jejich lesních hospodářů i státní správy LH. Důvodem je, že gradace 
škodlivých činitelů může způsobit rozvrat lesních ekosystémů a škody, které se odstraňují 
dlouhou dobu, někdy až desítky let. 
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Výčet škodlivých činitelů v Libereckém kraji se nikterak podstatně neliší od výčtu pro Českou 
republiku, s výjimkou imisní zátěže, která je v kraji intenzívní: 
 

- abiotičtí činitelé (zejména vítr, sníh, námraza, sucho, imise) 

- biotičtí činitelé (zejména podkorní hmyz, škody zvěří). 

 
Srovnání plochy postižené jednotlivými činiteli v Libereckém kraji s údaji České republiky je 
následující: 
 
Rozsah působení škodlivých činitelů v ČR a Libereckém kraji v r. 2004 
 

Průměr na 1 ha PUPFL 
 

 
Škodliví činitelé 

 
ČR 

 
Liberecký 
kraj ČR Liberecký kraj 

Abiotičtí činitelé   (tis. m³) 3 360 33 1,29 0,24 
Hmyz                  (tis. m³) 1 343 30 0,52 0,22 
Škody zvěří        (tis. Kč) 33 016 1 449 12,50 Kč/ha 10,30 Kč/ha 
 
Podrobný přehled působení abiotických činitelů v ČR a Libereckém kraji v r. 2004 
 

Průměr na 1 ha PUPFL  
abiotický činitel 

 
ČR 

Liberecký 
kraj ČR Liberecký kraj 

Vítr                     (m³) 2 113 000 22 511 0,80 0,16 
Sníh                    (m³) 399 000 1 127 0,13 0,008 
Námraza            (m³) 49 000 95 0,02 0,0007 
Sucho                 (m³) 653 000 9 261 0,25 0,07 
Imise                  (m³) 39 000 354 0,014 0,003 
Neurčeno           (m³) 109 000 0 0,04 0 
Pramen: VÚLHM 
 
Z přehledu je patrné, že situace v ochraně lesa je v Libereckém kraji, i přes všechny velké 
problémy s vlivem imisí, nadprůměrně dobrá. Poškození biotickými činiteli dosahuje pouze 
19 % průměru ČR a poškození hmyzem pouze 42 % průměru ČR. Složitá situace je v případě 
poškozování lesů zvěří, kterému je věnována další kapitola. 
 
5.1.6.2. Škody zvěří 
 
Škody zvěří představují jeden z největších problémů ochrany lesa a ani dlouholetá snaha 
nevede k jejich podstatnému snížení. Veškerá snaha většinou vyústí v proklamativní, 
neúčinné řešení a je třeba otevřeně přiznat, že účinnému legislativnímu řešení brání intenzívní 
lobbing v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR i vrcholových orgánech státní správy, kdy 
nezanedbatelná část poslanců provozuje myslivecké aktivity. V Libereckém kraji jsou důležité 
především škody způsobované zvěří jelení, daňčí, mufloní a černou. Příčiny škod jsou jednak 
v malé úživnosti honiteb, která vyplývá z nepřirozené druhové skladby lesů obecně, hlavně 
však ve vysokých kmenových stavech zvěře, které jsou velmi vzdálené nejenom od stavů 
přírodě blízkých, ale i od stavů normovaných. 
V rámci ČR, a bohužel ani v Libereckém kraji, nedochází k cílevědomému snižování stavů 
vysoké zvěře. Naopak v mnoha případech dochází k jejich dalšímu zvyšování. 
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Škody spárkatou zvěří jsou tak závažným fenoménem, že vyžadují podrobnější komentář. 
Podkladem pro zjišťování těchto škod je Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb. Byť rozsah poškození 
v PK dosahuje jen 65 % průměru krajů, je skutečností, že faktické škody na lesních porostech 
jsou vyšší, než lze dle metodiky vyhlášky vypočíst, a to z následujících důvodů: 
 

- nelze objektivně zjistit rozsah všech škod, zvláště u rozsáhlých majetků 
- objektivní zjištění a kvantifikace škod je administrativně a personálně tak náročná, že 

vynaložené náklady jsou vyšší, než vypočtená škoda 
- nejvyšší škody, které vznikají znehodnocením dřevní hmoty lze uplatnit jednou za 

obmýtí a to podle jednotlivých stromů (!!!), což je zcela iluzorní a objektivně 
nerealizovatelné 

- výpočet škody navíc nezahrnuje náklady, které je třeba vynaložit na to, aby škoda 
nevznikla. Tyto náklady zatěžují jeden ha lesa částkou 160 Kč. 
 

Uvedené skutečnosti, násobené administrativně složitým způsobem vymáhání škody, 
způsobují, že menší vlastníci škody neuplatňují vůbec, u větších jsou zjišťovány povrchně, 
což je vzhledem k možnosti dosažení výsledku pochopitelné. Tato situace staví spárkatou zvěř 
do role nejzávažnějšího škodlivého činitele v lesích. 
 
Změna sčítaných kmenových stavů u vybraných druhů zvěře v ČR a Libereckém kraji 
v roce 2004 oproti roku 2003 
 
Druh zvěře Změna v ČR 

(%) 
Změna v Libereckém kraji 
(%) 

Zvěř jelení +8,3 -1,0 
Zvěř daňčí +7,5 +27 
Zvěř mufloní +2,1 +3,1 
Zvěř černá -0,1 +9,0 

Pramen: MZe - Zpráva o stavu LH 2004 
 
V Libereckém kraji došlo ke zvýšení, které se pohybuje dokonce nad průměrem ČR, 
s výjimkou zvěře jelení, kde došlo k poklesu. To však není důvodem k uspokojení, protože 
snížení o 1% je neznatelné a pokud bychom vztáhli dnešní stav k delšímu období, např. roku 
2000, viděli bychom, že oproti tomuto roku došlo ke zvýšení o 19 %! Další otázkou je 
věrohodnost nasčítaných stavů. 
Plocha porostů poškozených loupáním na základě šetření ÚHÚL činí v Libereckém kraji 
podíl 2,93 % z PUPFL, v ČR pak pouze 0,35 %. Pouhé porovnání vykázaných škod, 
poškozené výměry a kmenových stavů ukazuje, že tato statistika je, ať už vědomě, nebo 
nevědomě, nepravdivá. 
 
Škody imisemi 
 
Je do značné míry paradoxem, že Liberecký kraj patří spolu s krajem Ústeckým 
a Karlovarským k imisně nejzatíženějším krajům, a přitom na lesních porostech jsou 
vykazovány jedny z nejmenších škod. V ČR je vykazována hmota těžená z důvodů imisí 
v průměru 0,014 m³/ha, zatím co v Libereckém kraji pouze 0,003 m³/ha. Tuto okolnost lze 
vysvětlit pouze tím, že většina porostů v nejexponovanějších lokalitách byla v minulosti již 
vytěžena a další těžby z důvodu imisí nejsou již téměř vykazovány 
Pásma ohrožení imisemi jsou zastoupena proti ČR nadprůměrně. 
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Podíl pásem ohrožení imisemi v ČR a Libereckém kraji 
 Kraj 

(ha) 
Kraj 
% z PUPFL 

ČR 
% z PUPFL 

Pásmo ohrožení imisemi  A 2 611 1,83 0,10 
Pásmo ohrožení imisemi  B 13 090 9,16 0,49 
Pásmo ohrožení imisemi  C 41 954 29,36 1,59 
Pásmo ohrožení imisemi  D 85 262 59,66 3,22 
Celkem: 142 917 100 5,4 
Pramen: ÚHÚL 
 
Z přehledu v části 5.1.6.1. je patrné, že dnešní škody imisemi, hodnocené na základě imisních 
těžeb, nedosahují ani zdaleka minulých rozměrů. Otázkou však zůstává objektivita metodiky, 
která byla v minulosti stanovena na základě posuzování existujících porostů. Dnešní vyhláška 
stanoví způsob posuzování v případě neexistence smrkových porostů na základě posuzování 
borových nebo listnatých porostů, což je přinejmenším diskutabilní. 
 
Proto je podle našeho názoru důležité, v dnešní době posuzovat hlavně škody vyplývající 
z degradace půd. 
 
Degradace lesních půd vlivem imisí a meliorační opatření 
 
Degradace půd, ke které došlo vlivem dlouhodobého působení imisí se projevuje zhoršeným 
zdravotním stavem nově založených porostů. V případě, že dojde k synergii negativních 
vlivů, například klimatických, dochází i k odumření mlazin a porostů 1. věkové třídy. Tato 
situace nastala v nedávné minulosti v Krušných i Orlických horách. Proto by měl kraj věnovat 
tomuto nebezpečí, zejména prevenci, patřičnou pozornost, protože současný přijatelný stav 
mlazin a porostů 1. věkové třídy nemusí být stavem trvalým. Špatný stav porostů byl v kraji 
zjištěn a dokladován rozbory půdy i jehličí (např. oblast Smědavské hory), opatření však jsou 
ze strany orgánů ochrany přírody značně omezována. 
 
Bohužel, navzdory skutečnosti, že na toto téma bylo provedeno několik šetření a prací 
s poměrně exaktními zjištěními a meliorace byly minulosti s prokazatelně příznivými 
výsledky provedeny, nedošlo k dohodě o stanovení a hlavně použití melioračních opatření 
mezi vlastníky a správci lesů, státní správou lesů a orgány ochrany přírody, hlavně ke škodě 
degradovaných stanovišť, a to i přesto, že správci lesů, jmenovitě LČR, s .p., byli ochotni 
investovat do melioračních opatření značné finanční prostředky. Situace, kdy nelze využít 
z důvodu nedohody finanční prostředky na změnu stavu k lepšímu, je absurdní. 
Proto zde spatřujeme jednoznačnou úlohu Libereckého kraje ve snaze o nalezení 
konsenzu v této oblasti. 
 
Výsledky prací jednoznačně dokládají, že nelze zřetelným způsobem zlepšit stav půd pouze 
lesnicko – biologickými opatřeními. Provádění chemických meliorací většího rozsahu se jeví 
jako nezbytné. 

 
1) Chřadnutí se objevuje poprvé v roce 1999 na LS Kraslice, později v roce 2001 - 2 také 

v Krkonoších a hlavně v Orlických horách. 
2) Problémem se zabývalo, a dodnes zabývá, několik institucí, jejichž pracovníci často patří 

k odborným špičkám oboru. Lze uvést např.: 
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- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady (Lomský, 
Šrámek, Fadrhonsová) 

- Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER) 
- Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a envitonmentální (Podrázský) 
- Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno (Mauer) 
- ČZÚ, Fakulta agrobiologie a přírodních zdrojů (Borůvka) a další 

 
3) Vláda ČR vydala v této věci usnesení č. 532/2000 ze dne 31. 5. 2000, ve kterém pověřuje 

tři ministerstva (MŽP, MZe, MF) k vypracování „Návrhu komplexního a systémového 
řešení opatření k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí“. Na vypracování 
návrhu se podílela špičková pracoviště, a to nejenom z oboru lesnictví, česká i zahraniční. 
Prací na projektu se, mimo již uvedených institucí, účastnily: 
 
-   Český hydrometeorologický ústav 
-   Ústav ekologie krajiny 
-   Ústav půdní biologie Akademie věd ČR 
-   Jihočeská univerzita 
-   Český ekologický ústav 
-   Swedish Environmental Institute, Švédsko 

 
4) Zjištěné poznatky se opíraly ve většině případů o exaktní metody zjišťování a měření. 

Jednalo se např. o rozbory produkované biomasy (jehličí) a rozbory půd. 
 

5) Zjištění byla obecně shodná. Lze je shrnout následovně: 
 
- průmyslové plynné emise nejsou dnes příčinou odumírání porostů 
- hlavním problémem je degradace půd po předchozím imisním zatížení a působení 

NOx, jehož hlavním zdrojem je silniční doprava 
- degradace vzniká vyplavením kationů MG, CA, K, NA  a dalších bazických prvků 

z půdy. Zatímco odborná světová literatura uvádí krizovou hranici jejich obsahu 
v lesních půdách 500 - 700 mg/kg, byly naměřeny hodnoty 200 - 300 mg/kg, což je 
cca 50 % kritického stavu 

- nedostatek těchto živin blokuje fotosyntézu a může dojít až k odumření porostů 
- situaci ztěžují další vlivy, především působení ozónu, stále ještě trvající působení SO2,  

i když je sníženo na cca 10 % minulého stavu. Nepotvrzené podezření je i na houbové 
choroby, blokující příjem živin 

- jako hlavní meliorační opatření je doporučována dodávka chybějících živin formou 
hnojení porostů bazickými hnojivy, ať už kapalnými, která mají okamžitý účinek, 
nebo hnojivy s pevnou substancí s účinkem dlouhodobějším. 

 
Podle našeho názoru byly investovány dostatečné finanční prostředky do zjištění příčin 
i návrhů opatření. Je otázkou, jaké lesopolitické nástroje zvolit k jejich prosazení. V opačném 
případě ( s trochou nadsázky) můžeme všechny vynaložené prostředky přičíst ke škodám 
vyplývajícím z degradace půd. Tato problematika má i významný politický rozměr a veřejnost 
je na ni velmi citlivá. 
Liberecký kraj má zde příležitost být organizátorem a koordinátorem procesu shody či 
kompromisu, a přispět tak zásadní mírou k ozdravení důležité části lesních ekosystémů 
v kraji. 

Návrh nejdůležitějších aktivit kraje v oblasti ochrany proti škodlivým činitelům 
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aktivita kraje 
 

 
cílová skupina 

 
nástroj 

Informační služba v oblasti 
ochrany lesa 

 
vlastníci lesů 

informační nástroje 
web 

Průběžná pozornost 
sledování škodlivých 
činitelů, zvláště lýkožroutů, 
klikoroha borového a škod 
zvěří 

 
odborní lesní hospodáři 
státní správa 

 
vzdělávání 
osvěta 
kontrolní činnost 

Metodická i praktická pomoc 
vlastníkům při uplatnění 
škod zvěří 

 
 
vlastníci lesů 

osvěta 
metodická a právní pomoc 
 

Iniciovat posouzení 
problematiky škod zvěří a 
spolupracovat na novele 
vyhlášky č. 55/1999 Sb. 

 
odborní lesní hospodáři 
státní správa 

koncepce, včetně 
vypracování návrhu 
legislativní iniciativa kraje 

Iniciovat posouzení 
problematiky škod imisemi a 
vznik nového právního 
předpisu, řešícího tento 
problém 

 
 
odborní lesní hospodáři 
státní správa 

 
koncepce, včetně 
vypracování návrhu 
legislativní iniciativa kraje 

Koordinace způsobu, 
strategie a praktické realizace 
opatření na zastavení 
degradace lesních půd 

Odborní lesní hospodáři 
Vlastníci a správci lesů 
CHKO 
Státní správa 

 
aktivita kraje s využitím 
všech jeho pravomocí 

 

5.2. Rozvoj ekonomického potenciálu lesního hospodářství v kraji 

5.2.1. Vyšší využití dříví v kraji 
 
O kvalitní a racionální využití zdrojů se opírá téměř každý rozvojový projekt a lesní 
hospodářství nemůže být výjimkou. Dříví, které pochází z Libereckého kraje může mít pro 
kraj nepochybně větší hospodářský a sociální význam než je tomu dnes. Využití dříví se může 
opírat o následující oblasti: 
 

- využití produkčních možností lesů 
- lepší využití dříví z drobných soukromých majetků 
- vyšší podíl zpracování dříví na území kraje. 
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Využití produkčních možností lesů v kraji 
 
Produkční možnosti dříví v kraji jsou sice ve srovnání s průměrem ČR podprůměrné, 
neznamená to však, že je , při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, nelze zvýšit. 
 
Srovnání některých dat ČR a Libereckého kraje ovlivňujících produkci 
 
 
Území 

Obmýtí 
(roků) 

Obmýtí 
hosp.lesů (roků)

Zásoba 
m³/ha 

CBP 
m³/ha 

Roční těžba 
m³/ha 

% roč.těžby 
z CBP 

ČR 115 111 256 7,9 6,1 77 
Liberecký 
kraj 

 
116 

 
111 

 
222 

 
6,3 

 
4,8 

 
76 

 
Z tabulky je patrné, že v ČR, a stejně tak v Libereckém kraji, není těžen celkový běžný 
přírůst. Jeho neodtěžování je obvyklé, protože obsahuje část hmoty mladých věkových 
stupňů, která je netěžitelná. Avšak v lesnicky vyspělých evropských zemích se tato hodnota 
pohybuje kolem 15 %. ČR neodtěžuje aktuálně o 23 % a Liberecký kraj o 24 %. Vyplývá 
z toho nevyužívání produkčních schopností lesů v kraji. 
Tento trend, bohužel pro lesní hospodářství nepříznivý, je většinou výsledkem tlaku 
ekologických iniciativ a někdy i vlastníků samotných, kteří zastávají názor, že dokladem 
správného a přírodě blízkého LH jsou nízké těžby. Ve skutečnosti mnoho porostů překračuje 
svoji biologickou zralost, dochází ke znehodnocení zásob hnilobami, nepravým jádrem apod., 
čímž se často snižuje možná cena až na úroveň palivového dřeva. Ekonomické škody jsou 
často nedozírné 
Další skutečností je, že zpracovatelské technologie se zaměřují na dříví slabších dimenzí 
a silné dříví lze prodat jen s cenovou srážkou. Proto má politika nízkých těžeb a vysokých 
zásob velké negativní ekonomické dopady a její změna je v zájmu LH i vlastníků lesů 
samotných nutná. Kraje zde mají velké příležitosti. 
 
Lepší využití dříví z drobných soukromých majetků 
 
Dříví, které pochází z drobných lesních majetků je velmi často využíváno neracionálně. 
Objektivním důvodem jsou malé objemy čítající často jednotlivé stromy a jejich, téměř 
nemožné, efektivní umístění na trh. Při velmi roztříštěné majetkové struktuře lesů 
Libereckého kraje se tak značný objem dříví dostává mimo efektivní využití. Řešení, obvyklá 
v lesnicky vyspělých zemích v Evropě, jsou následující: 
 

- podpora řemeslného zpracování dříví ve venkovském prostoru 
- podpora využití dříví ve stavebnictví 
- podpora obchodních aktivit zaměřených na výkupy malých množství hmoty 
- sdružování vlastníků malých výměr 
- využití dříví marginální kvality. 

 
Jedná se o další rezervu ve využití dřevní hmoty, která se týká i velkých vlastníků lesů. 
Hmota z vrcholů stromů, silných větví a klestu zůstává často nezužitkována. Její ponechání 
v lese má zanedbatelný vliv na kvalitu půd a může být spíše rizikem (hmyzí škůdci). Podle 
některých vědeckých prací je nejdůležitějším zdrojem organického materiálu pro lesní půdy 
především opad listů a jehlic během života stromu a vliv malé části hmoty při jeho těžbě je 
zanedbatelný. 
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Možnosti využití této hmoty jsou především ve výrobě: 
 

- palivového dříví 
- briket a pelet 
- palivové štěpky 
- energetické štěpky. 

 
Pro venkovský prostor představují velkou možnost dodávky palivového dříví. Pro jeho 
renesanci mluví zkušenosti z Rakouska i Bavorska, kde již za pomoci státu vznikají 
specializované firmy (závody lesní biomasy), dodávající domácnostem palivové dříví 
a štěpku. 
 
Důvody pro rozvoj tohoto využití dřeva jsou následující: 
 

- topení dřívím má tradici 
- odpadní dřevo je za přijatelnou cenu 
- stroje pro úpravu paliva představují přijatelnou investici 
- existuje široká nabídka kvalitních kotlů 
- výhodnost alternativního zdroje vedle plynu a elektřiny 
- rostoucí ceny plynu a elektřiny 
- očekávané dotace na energii z obnovitelných zdrojů. 

 
V případě vzniku podnikatelských subjektů, které zajistí dodávku tohoto dřeva, lze očekávat 
zvýšení zájmu o tento způsob využití odpadového dřeva. 
 
Vyšší podíl zpracování dříví na území kraje 
 
Bylo by možné očekávat, že Liberecký kraj, který má jednu z nejvyšších lesnatostí v ČR, 
bude mít rozvinutý zpracovatelský průmysl dřeva. Ve skutečnosti tomu tak není. V kraji je 
pouze 11 podniků, které zpracovávají dřevo a zaměstnávají počet zaměstnanců v řádu desítek 
pracovníků. I počet drobných provozoven, založených převážně na živnosti, je v kraji jeden 
z nejmenších v ČR. Níže uvedené přehledy dokumentují situaci ohledně zpracovatelských 
kapacit v kraji: 
 
Území Počet dřevozprac. subjektů Průměrný počet dřevozprac. 

subjektů na kraj 
ČR 46 204 3 556 
Liberecký kraj 1 989 1 989 
Pramen: VÚLHM 
 
Důležitou okolností tohoto stavu je, že v případě, že se dříví vyváží z území kraje k velkým 
externím zpracovatelům, jeho cena je znehodnocována přepravními náklady a v konečném 
důsledku má pro vlastníky v kraji negativní ekonomický důsledek. Proto by mělo posílení 
a podpora zpracovatelských kapacit v kraji patřit k důležitým aktivitám krajské lesnické 
politiky. 
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Návrh nejdůležitějších aktivit kraje v oblasti vyššího využití dříví 

 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Podpora snížení obmýtí 
a využívání těžebních 
možností lesů 

vlastníci 
zpracovatelé LHP 
státní správa 

 
schvalování LHP 
osvěta 

Podpora podnikatelských 
a obchodních aktivit 
zabývajících se výkupem 
dříví drobných vlastníků 

 
dřevozpracující podnikatelé 
živnostníci 
obchodní firmy 

 
osvěta 
finanční podpora 
 

Koncepce a podpora 
sdružování vlastníků lesů 
malých výměr 

 
vlastníci drobných lesů 

vypracování koncepce 
osvěta 
finanční podpora 

Podpora vzniku nových 
dřevozpracujících kapacit 
v kraji 

 
podnikatelé živnostníci 

Osvěta 
finanční podpora 

Podpora podnikatelských 
záměrů zajišťujících 
zásobování obyvatel 
palivovým dřívím 

 
vlastníci lesů 
dřevozpracující podnikatelé 
živnostníci 

 
osvěta 
finanční podpora 
 

 

5.2.2. Možnosti energetického využití dřevní hmoty, obecné zásady výběru lokalit, 
vhodných pro její získávaní 

 
Energetické využití dřevní hmoty je součástí energetické doktríny EU v rámci využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (dále EOZ). V budoucnu bude bezpochyby podnikatelským 
prostorem, který se bude těšit podpoře státu i fondů EU. V porovnání s jinými vyspělými státy 
je v ČR výroba energie z obnovitelných zdrojů na svém začátku, a to z těchto důvodů: 
 

• neexistuje silný a stabilní trh s palivovým dřívím a energetickou štěpkou 
• neexistují právní předpisy ani daňové stimulace pro tuto oblast 
• neexistují podpůrné programy pro výrobu EOZ 
• neexistují výzkumné programy pro výrobu EOZ 
• není propracován způsob financování těchto energetických projektů. 

 
I přes tyto významné nedostatky lze očekávat, že vývoj povede k vyššímu využívání biomasy 
k výrobě energií, a že se tato oblast stane důležitým podnikatelským prostorem. Při formování 
jeho struktury a rozsahu může kraj a jeho lesní hospodářství sehrát velmi důležitou roli. 
 
V rámci energetické koncepce kraje, která by měla řešit i využití EOZ je třeba pomocí 
seriózní vědecké práce odpovědět na otázku, jaký vliv má výroba energie z biomasy na 
bilanci CO2 a životní prostředí vůbec. 
Některé vědecké studie poukazují na to, že při spalování velkých objemů dřeva (hlavně 
ve velkých tepelných elektrárnách) vzniká koncentrace dioxinů, která překračuje 
povolené hygienické normy. Proto by měla být velikost a struktura těchto zdrojů 
doporučena zmíněnou studií. 
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ČR se zavázala v rámci přístupových jednání s EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) na brutto spotřebě elektrické energie do roku 2010 z 3 % na 8 %. Cíle k roku 2005 
definuje „Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich 
obnovitelných zdrojů“, a to dosažení 3,2% podílu OZE na spotřebě PZE, resp. 5,1% podílu 
OZE na brutto spotřebě elektřiny. V návrhu připravovaného zákona na podporu OZE se 
uvažuje jako směrné číslo pro podíl OZE na struktuře PZE 6 % k roku 2010. V podmínkách 
ČR je za OZE s nejvyšším potenciálem biomasa a její podstatnou část může tvořit biomasa 
pocházející z lesů. 
Využití lesní biomasy k energetickým účelům má jistě svoje výhody, ale také rizika. Jejich 
přehled uvádíme níže: 
 
Výhody využití lesní biomasy k energetickým účelům: 
 

- možnost výnosu z dosud nevyužívané části dřevní hmoty 
- snížení rizik ochrany lesa 
- nulová bilance CO2  (při spalování se uvolní pouze tolik, kolik dřevina nebo rostlina 

absorbovala při svém růstu) 
 
Nevýhody využití lesní biomasy k energetickým účelům: 
 

- podezření na vznik vysokých koncentrací dioxinů při spalováním biomasy 
- závislost výroby tohoto druhu energie na dotacích 
- zatížení infrastruktury dopravou velkých objemů biomasy 
- riziko snižování úrodnosti a produkční schopnosti lesních půd 
- riziko ztráty meliorační schopnosti rozkládající se biomasy pro lesní půdy. 
 

Zvláště poslední dvě uvedená rizika zaslouží odborné posouzení. Je totiž otázkou, zda odběr 
zeleného odpadu po těžbě nebude mít negativní vliv na úrodnost lesních půd, neboť 
v zelených částech jsou obsaženy minerální látky, které se působením kořenů dostávají ze 
spodních vrstev půdy do vegetačních orgánů a jejich opadem a rozkladem se dostávají do 
svrchních vrstev půdy. Je to důležité zejména tehdy, kdy se jedná o porosty, které jsou, a nebo 
v minulosti byly pod vlivem imisí, a došlo u nich ke kontaminaci půd a změnám jejich 
chemizmu.  Proto by lokality pro odběr biomasy měly projít pečlivým výběrem. 
 
Zásady výběru lokalit pro využití biomasy: 
 

- porosty nejsou situovány v pásmech ohrožení A a B 
- porosty nejsou situovány na extrémních stanovištích 
- porosty nejsou situovány v lokalitách ohrožených erozí půdy 
- porosty mají vyhovující sklonitost a dobrou únosnost půdy 
- porosty jsou zařazeny typologicky v hospodářských souborech, které přinášejí 

nejmenší riziko snížení úrodnosti lesních půd. 
 
Vezmeme-li v úvahu zastoupení cílových hospodářství při výběru ploch pro využití klestu 
a těžebního dřevního odpadu pro energetické účely, pak podle shora uvedených hledisek 
přicházejí nejvíce v úvahu imisemi nedotčené porosty na kyselých a živných stanovištích 
nižších, středních a vyšších poloh. 
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Přehled typologicky vhodných lokalit je uveden v následující tabulce. Za základ bylo vzato 
typologické hodnocení podle Plívy 
( Plíva ,K., Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů lesních typů, ÚHÚL 2000) 
 

Cílový hospodářský soubor Soubory lesních typů 

(SLT) 

 

Plošné zastoupení v ha na 

ploše lesa v Libereckém 

kraji 

25 – živná stanoviště nižších 
poloh 

1B, 1H, 1S, 2B, 2H, 2S 765 

43 – kyselá stanoviště středních 
poloh 

3I, 3K,4I, 4K, 5M 23 749 

45 – živná stanoviště středních 
poloh 

3B, 3H, 3S, 4B, 4H, 4S 8 003 

53 – kyselá stanoviště vyšších 
poloh 

5I, 5K, 6K, 6M 18724 

55 – živná stanoviště vyšších 
poloh 

5B, 5H, 5S, 6S 12 756 

 

V současné době se vyskytují uvedená cílová hospodářství v Libereckém kraji na 47,37 % 
porostní plochy. Ne na všech plochách bude však možno zužitkování odpadového klestu, 
lesní hospodáři budou muset zvažovat použití této metody z hledisek produkčních, 
ekologických a ekonomických. S ohledem na stav půdy by přednostně měla být využita 
zejména živná stanoviště. 

Při správné volbě porostů by mohlo v budoucnosti využívání klestu a dřevního odpadu na 
vhodných stanovištích představovat výraznou možnost zlepšení finanční situace lesních 
podniků, zejména v období klesajících cen sortimentů dříví. 
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Návrh aktivit kraje v oblasti energetického využití dřevní hmoty 

5.2.3. Dopravní síť a dopravní koridory 
 
5.2.3.1. Lesní dopravní síť 
 
Lesy Libereckého kraje jsou situovány ve velmi rozdílných geografických, 
geomorfologických podmínkách. Na jedné straně je zastoupena pěstební lesní oblast (dále 
PLO) Polabí, na druhé straně pak horské oblasti Krkonoše, Jizerské hory a Ještěd. Z těchto 
poměrů vyplývá také velmi rozdílné vybavení lesní dopravní sítí. Liberecký kraj jako celek 
nevybočuje podstatně z průměru ČR co se týká vybavení lesní dopravní sítí. Její hustota je 
však rozdílná, a proto bude třeba v některých případech uvažovat o nových výstavbách. 
Nejedná se jen o důvody hospodářské. V kraji jsou zastoupena území, která jsou těžce 
přístupná pro protipožární techniku, což v některých případech může vést až ke krizovým 
stavům obecného ohrožení. Proto je nutné věnovat z úrovně kraje tomuto problému 
pozornost. 
 
Z hlediska lesní dopravní sítě se lesní pozemky dělí do šesti dopravních typů a sice 0, A, B, C, 
D a E. Jejich charakteristika je uvedena níže: 
 
Typ O – oblast bez odvozních cest procházejících lesem, dříví gravituje k cestám vedoucím 
mimo les. Tyto cesty se do modelové hustoty nezapočítávají, i když mohou být využity pro 
lesní hospodaření. Morfologie terénu není rozhodující. Pokud navrhujeme do typu O odvozní 
cestu, přeřazujeme transportní segment do ostatních typů. Modelová hustota je 0 m/ha. 
 
Typ A – je oblastí rovin a náhorních plošin s minimem omezujících přirozených nebo 
umělých předělů či jiných vlivů. Modelová hustota tohoto typu je hA ≥ 15 m/ha. 
 
Typ B – zde se jedná o odvozní síť vyšších horských poloh, hřebenové a etážové cesty; 
převažuje antigravitační přibližování dřeva (např. lanovkovými systémy). Modelová hustota 
je hB ≥ 17,5 m/ha. 
 

Aktivita kraje Cílová skupina Nástroj 

Doplnění energetické 
koncepce kraje o využití OZE Kraj koncepční činnost kraje 

Zajištění posouzení vlivu 
výroby OZE na životní 
prostředí 

výzkumné ústavy, 
Ministerstvo průmyslu, 
Ministerstvo místního rozvoje
kraj 

odborný posudek 

Posouzení možnosti produkce 
energetického dříví v kraji kraj odborný posudek 

Iniciace legislativy upravující 
výrobu, trh a podporu OZE Parlament ČR legislativní iniciativa kraje 

Podpora sdružování vlastníků 
drobných lesů vlastníci drobných lesů osvěta, finanční podpora 

Podpora podnikatel. záměrů 
na využití OZE vlastníci lesů, podnikatelé, 

obce 
osvěta, finanční podpora 
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Typ C – odvozní síť cest v pahorkatinách a nižších horských polohách s cestní sítí vedoucí po 
hřebenech a v údolích. To umožňuje jednostranné i oboustranné gravitování dřevní hmoty. 
HC ≥ 22,5 m/ha. 
 
Typ D – zde se cestní síť nachází buďto v luhu nebo inundační oblasti, ale také v terénech 
s krátkými prudkými svahy a zaříznutou údolnicí.Charakteristické je i značné vnější omezení 
a relativně malá gravitační území. Typ D se používá zejména ve skalách. HD ≥ 27,5 m/ha. 
 
Typ E – odvozní síť se nachází v pahorkatinách a horách s členitými a dlouhými svahy, 
s kombinací etážových a údolních cest. Dále jsou zde obtížné limitující vnější i vnitřní 
podmínky, a proto by měla hustota odvozních cest být hE ≥ 27,5 m/ha. 
 
Přehled současných (skutečných), modelových a cílových hustot a délek lesní cestní sítě 
sloužící odvozu dříví podávají následující tabulky: 
 

délka cest (km) Současná lesní dopravní síť v PLO lesní veřejné celkem 
5 České středohoří 29 12 42 
17 Polabí 0 0 0 
18 Svč. pískovcová plošina a Č Ráj 516 290 806 
19 Lužická pískovcová vrchovina 94 37 131 
20 Lužická pahorkatina 85 30 115 
21 Jizerské hory, Ještěd 534 148 682 
22 Krkonoše 127 32 159 
23 Podkrkonoší 185 122 307 
 celkem 1 571 671 2 242 
 
PLO plocha hustota m/ha délka LDS (km)  
číslo název ha model Souč. návrh model Souč. cíl výstavba
5 České středohoří 4246 18,3 9,9 17,3 78 42 73 31 

18 
Svč.pískovcová 
plošina a Č Ráj 53402 19,6 15,1 21,7 1047 806 1159 352 

19 
Lužická pískovcová 
vrchovina 8648 22,8 15,2 22,9 197 131 198 67 

20 Lužická pahorkatina 7440 18 15,5 21,6 134 115 161 45 
21 Jizerské hory, Ještěd 40090 21,7 17 24 870 682 962 281 
22 Krkonoše 9753 16,2 16,3 16,5 158 159 161 2 
23 Podkrkonoší 19289 17 15,9 18,9 328 307 365 58 
celkem kraj 14 2868 19,7 15,7 21,5 2811 2 242 3 079 836 

 
Z přehledů je patrné, že lesní dopravní síť má nižší hustotou než modelovou. Nesoulad však 
není zásadního charakteru, aby znamenal nutnost a prioritu výstaveb nových cest. 
 
Charakteristika PLO z hlediska dopravní sítě včetně doporučení 
 
PLO 5 – České Středohoří 
Potencionální zhoršení dostupnosti hrozí hlavně v okrajových částech lesních komplexů. 
Dalším charakteristickým rysem oblasti je rychlé zarůstání lesních nezpevněných cest a 
širších svážnic (bohaté výživné půdy). 
Doporučení: údržba současného stavu. 
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PLO 18 a,b - Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj 
Lesní podoblast 18a - Severočeská pískovcová plošina má velmi diferencované terénní 
poměry. Západní část  je  skalnatá (CHKO Kokořín a prostor mezi obcemi Dubá a Želízy) 
s většími výškovými rozdíly a nepřístupnými částmi lesních komplexů. Část vojenských lesů 
s přilehlými okraji LS Česká Lípa je plošší, tvoří lesnatější, relativně souvislý lesní komplex 
a výstavba lesní dopravní sítě není technicky náročná. Na území VLS byla v roce 2000 
dokončena výstavba největší obory pro zvěř v České republice, ke bude platit zvláštní režim 
lesních prací včetně plánované výstavby odvozních cest. Jihozápadní okraj oblasti je tvořen 
lesními částmi v podobě různě dlouhých údolí s krátkými prudkými svahy, kde je budování 
zpevněných cest podle normy nerentabilní. Ve východním okraji (Českodubsku) jsou lesní 
komplexy rozdrobené sídelními útvary, zemědělskou půdou i terénním reliéfem, navíc je zde 
mnoho drobných vlastníků lesa. V celé části oblasti, mimo vojenský prostor, je vyšší podíl 
technologicky využitelných veřejných cest a silnic nižších tříd. Specifikem některých lesních 
komplexů při volbě nových tras odvozních cest je zpřístupnění pro požární techniku, zejména 
v širším okolí Dubé, Želíz a na Kokořínsku. Podoblast 18b – Český Ráj je velmi skalnatá, a to 
spolu se členitostí terénu značně omezuje technologickou dopravu. 
Doporučení: údržba současného stavu. Výstavbu plánovat s ohledem na přístup 
z protipožárních důvodů. 

 
PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina 
Východní Lužické hory jsou územím s největšími výškovými rozdíly a lesní komplexy jsou 
rozčleněné obcemi 
a zemědělskou půdou. Celá lesní oblast je zároveň ve správě CHKO Lužické hory 
Doporučení: i v tomto případě je nutná úvaha o nových trasách odvozních cest z důvodů 
zpřístupnění některých oblastí pro požární techniku vzhledem ke každoročně se opakujícím 
požárům v lesních porostech. 
 
PLO 20 - Lužická pahorkatina 
Pohraniční část, rozdělená státní hranicí na dvě části je vyšší, lesní komplexy jsou souvislejší. 
Menší část se nachází na sever od Liberce (část LS Frýdlant a Ještěd) a převažuje v ní 
zemědělská půda. V  JV okraji je vojenský prostor ve správě VLS. Ve všech částech oblasti 
tvoří veřejné a místní účelové komunikace důležitou součást odvozních cest. Nachází se zde 
také mnoho kilometrů starých historických kupeckých cest, které nevyhovují normě a před 
jejich využíváním vyvstává potřeba je zrekonstruovat. Při hranicích se vyskytují lesní 
komplexy, které jsou zpřístupněny velmi nedostatečně. 
Doporučení: zpřístupnění hraniční oblasti. 
 
PLO 21- Jizerské hory a Ještěd 
Přírodní lesní oblast 21 Jizerské hory a Ještěd je charakteristická dvěma typy terénních 
poměrů. Centrální část Jizerských hor tvoří zaoblené vrcholy a ploché hřbety, vyčnívající nad 
nepříliš zvlněnou náhorní plošinu a široká údolí s malým převýšením. Síť odvozních cest je 
dostatečně hustá. Severní okraj oblasti je strmý a neúplně zpřístupněný etážovými cestami. 
Nejsevernější okraj tvoří dopravně téměř bezproblémový lesní komplex kolem vrcholu 
Hřebenáč (za Novým Městem p. S.) V jižním okraji centrální části oblasti se hory postupně 
svažují do hustě osídlených míst s veřejnými komunikacemi s živičným povrchem. Po imisní 
kalamitě z 80tých let převažují ve vyšších polohách této centrální části mladé porostní 
skupiny a potřeba doplnění sítě odvozních cest není akutní. Západní část lesní oblasti (LS 
Ještěd) tvoří poměrně úzký hřbet se strmějšími svahy zpřístupněnými etážovými cestami horší 
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kvality. Hřbet je přerušen hlubokým Kryštofovým údolím, které spolu se železniční tratí 
vytváří výrazný vnější dopravní předěl. 
Je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod s častým výskytem vodních nádrží 
a podpovrchových vodních zdrojů, okolo kterých vedou obvodové komunikace. Ve vrchních 
partiích se nachází mnoho většinou chráněných rašelinišť. 
Doporučení: údržba současného stavu. 
 
PLO 22 - Krkonoše 
Do kraje Liberec zasahuje jen západním okrajem, kde leží nejnižší bod na řece Jizeře 
v nadmořské výšce 480 m. Cestní síť je dostatečná. 
Doporučení: údržba současného stavu. 

 

PLO 23 - Podkrkonoší 
Oblast PLO je tvořena pahorkatinou, jejíž svahové partie často přecházejí do hlubokých 
zářezů vodních toků. Současné dopravní zpřístupnění je nerovnoměrné: např. Trutnovsko je 
zpřístupněno dobře, naopak Podkrkonoší nedostatečně. 
Doporučení: Věnovat pozornost přístupnosti oblasti Podkrkonoší. 
 
5.2.3.2. Dopravní koridory 
 
Liberecký kraj má velmi omezené dřevozpracující kapacity (viz 5.2.1. - využití dříví v kraji). 
Na území kraje není umístěna žádná nadregionální zpracovatelská kapacita, která by 
zapřičinila přetížení infrastruktury z důvodu dopravy dřeva. Současné zpracovatelské kapacity 
jsou spíše charakteru drobných dřevovýrob nebo pilařských provozů s nízkou kapacitou. 
Z těchto důvodů není podle našeho názoru třeba v Libereckém kraji vymezení speciálních 
dopravních koridorů. Těžební technologie se dnes soustřeďují na výrobu krátkých sortimentů, 
které jsou v trendu požadavků odběratelů dříví a doprava surového dříví v celých délkách je 
výjimkou. Doprava dřeva se díky tomuto trendu rozměrově ani váhově neodlišuje od běžné 
nákladní dopravy. Situace se může změnit výstavbou významné zpracovatelské kapacity, 
která by však byla zcela jistě umístěna s ohledem na současný stav dopravní infrastruktury. 
 
Návrh nejdůležitějších aktivit kraje v oblasti dopravní sítě 
 
Aktivita kraje Cílová skupina Nástroj 
Posouzení les.dopravní sítě 
z hlediska protipožární 
prevence 

Vlastníci lesů 
Správci lesů 

Aktivita kraje 

Podpora vlastníků 
a koordinace při event. 
výstavbě les. cest 

Soukromí vlastníci lesů Dotační politiky kraje 

Rozšíření podpor na opravy 
cest, které mohou být využity 
v rámci mimoprodukčních 
funkcí 

 
Vlastníci soukromých 
a obecních lesů 

 
Dotační politika kraje 
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5.3. Rozvoj lidských zdrojů 

5.3.1. Odborní lesní hospodáři 
 
Institut odborného lesního hospodáře je dnes jedinou možností přímého působení státu, resp. 
orgánu státní správy na vlastníka lesa. Není to novodobý institut. Odborná péče o lesní 
majetek prostřednictvím odborného lesního hospodáře (OLH) patří v ČR k historickým 
zvyklostem. Vlastníkům lesů byla povinnost hospodařit ve spolupráci s OLH uložena již 
v roce 1852 zákonem č. 250/1852, který byl považován za základ našeho lesního 
zákonodárství, a některá jeho ustanovení platila až do roku 1960, kdy byl teprve beze zbytku 
nahrazen zákonem č. 166/1960 Sb. o lesích. 
 
Institut OLH je zakotven v zákoně č. 289/1995 Sb. v § 37, který řeší činnost OLH a v §§ 41 – 
44  řešících licence, podmínky pro jejich udělení a náležitosti rozhodnutí o licenci. I přes 
snahu zákona řešit otázku OLH, existuje zde několik problémů. Nejdůležitější z nich jsou: 
 

1. lesní zákon v § 37, pojednávajícím o lesním hospodáři vůbec nevymezuje práva  
a povinnosti OLH, čímž dochází k velké diferenciaci kvality výkonu této funkce 

2. pracovníci vykonávající funkci OLH většinou neabsolvovali po ukončení školy žádné 
další odborné a ekonomické vzdělání 

3. rozdílný způsob plateb za výkon funkce OLH. 
 
Add. 1 Skutečnost, že zákon ani žádný prováděcí předpis nestanovuje práva a povinnosti 
OLH vede k tomu, že výkon této funkce je vykonáván různým způsobem, od téměř nulové 
aktivity až po zasahování do vlastnických práv, obchodu se dřevem a pod. Je zajímavostí, že 
prováděcí předpisy řeší někdy nedůležité otázky (např. stejnokroje) a věc zásadní důležitosti 
naopak zcela ignorují (s výjimkou stanovení plateb za výkon funkce OLH). 
 
Add. 2 Např. zvláštní podmínky udělení licence (§ 42) nevyžadují kvalifikační zkoušku, ale 
pouze určený stupeň vzdělání a délku praxe. V případě OLH je to vzdělání vysokoškolské 
lesnického směru a 3 roky praxe nebo úplné středoškolské a 10 let praxe. Pak nelze vyloučit 
případy, kdy někteří OLH ukončili vzdělání v době vzdálené v řádu desítek let a nejsou 
vzděláni v moderních trendech, jak lesnických, tak ekonomických a ekologických. Může tak 
docházet k chybným rozhodnutím a doporučením v hospodářských opatřeních. Role OLH se 
v souladu s evropskými trendy stále více rozšiřuje do role poradenství. Proto je nutná vysoká 
a současně aktuální kvalifikovanost, kterou mnoho OLH nesplňuje, a to i přes naplnění 
zákonných podmínek pro udělení licence. Mimo znalostí v základních lesnických disciplínách 
je nutné, aby dnešní OLH ovládal: 
 

• zásady multifunkčního lesnictví 
• způsoby zajištění mimoprodukčních funkcí lesa 
• základy ekologie 
• základy moderní lesnické ekonomiky 
• zásady obchodu se dřevem a tvorby cen 
• přehled o možnostech podpory LH. 

 
Pokud jsou dnešní OLH vzdáleni delší časové období od ukončení svého odborného vzdělání, 
je nutné jim umožnit tyto znalosti získat, a to jakoukoliv formou postgraduálního vzdělávání. 
Kraj může v této věci hrát roli organizátora nebo iniciátora. 
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Zvýšení kvalifikace OLH by bezpochyby iniciovala povinnost účasti na odborném školení ve 
stanoveném časovém intervalu s ověřením znalostí, tak jak jej známe například z Vyhlášky 
o provozu na pozemních komunikacích. To by znamenalo změnu, resp. doplnění zákona 
č. 289/1995 Sb., s největší pravděpodobností i o prováděcí předpis. 
Možnosti dalšího vzdělávání OLH jsou následující: 
 

• postgraduální studium nebo kurs organizovaný lesnickou školou 
• kurs organizovaný některým vybraným odborným pracovištěm 
• kurs organizovaný krajem s externími lektory 
• periodické školení na odborné téma organizované krajem. 

 
Z navržených možností je pravděpodobně nejúčinnější povinný kurs s ověřením znalostí 
organizovaný krajem s vybranými externími lektory. Umožňuje při jejich výběru zohlednit 
specifiku regionu i kvalitu. Školy, nebo jiná odborná pracoviště by se nevyhnuly snaze o 
uplatnění vlastních pracovníků, což nemusí být vždy optimální. Zvýšení kvalifikace OLH je 
v každém případě v zájmu kraje a jeho regionální lesnické politiky. 
 
Add.3 Zákon 289/1995 Sb. v § 37 jednak ukládá povinnost mít OLH a současně ponechává 
vlastníkovi možnost výběru OLH nebo jeho stanovení státem. Obě možnosti pak s různým 
režimem platby. Vzniká tak situace, že odpovědný vlastník, který si opatří OLH, platí sám 
náklady na něho vynaložené, zatímco ostatním vlastníkům, kteří nemají k tomuto institutu 
kladný přístup, náklady platí stát. Tento stav je podle našeho názoru na samé hranici 
respektování zásady rovnosti osob před zákonem a kraj by mohl tento nesoulad svojí 
legislativní iniciativou řešit. 
 

Návrh aktivit kraje při zvyšování kvalifikace OLH 

 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Iniciace práv. normy 
zajišťující periodické 
vzdělávání OLH 

 
odborní lesní hospodáři, 
držitelé licencí OLH 

 
legislativní iniciativa kraje 

Vypracování koncepce 
vzdělávání OLH v rámci 
kraje 

 
odborní lesní hospodáři 
držitelé licencí OLH 

 
koncepční činnost kraje 

Realizace koncepce 
vzdělávání OLH 

odborní lesní hospodáři 
držitelé licencí 
pracovníci státní správy 

 
vzdělávací činnost kraje 

Doplnění zák. č. 289/1995 o 
specifikaci práv a povinností 
OLH a sjednocení režimu 
plateb za výkon funkce OLH 

 
odborní lesní hospodáři 

 
legislativní aktivita kraje 

 

5.3.2. Lesnické školství 
 
Lesnické školství může sehrát v Libereckém kraji důležitou úlohu. Již dříve jsme 
konstatovali, že v kraji není silné zastoupení zpracovatelského průmyslu. Při snaze o lepší 
využití dřevní hmoty, odbytu dřeva z lesů drobných vlastníků může školství a hlavně 
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učňovské školství sehrát důležitou roli a může zlepšit i bilanci zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech. 
V Libereckém kraji není žádná vysoká škola, zabývající se lesnickými nebo dřevařskými 
obory. K lesnímu hospodářství kraje mají vztah hlavně střední školy s lesnickými učebními 
obory a potom obory, navazující na zpracování dřeva. 
 
Důvody pro uplatnění učebních oborů se vztahem k řemeslnému zpracování dřeva: 
 

- těžba velkého množství malých objemů dříví v drobných lesích, které jsou obtížně 
prodejné do velkých zpracovatelských kapacit 

- nízká spotřeba dřeva na obyvatele, a to i ve venkovských oblastech 
- poměrně vysoká míra nezaměstnanosti ve venkovských oblastech 
- nízké možnosti v učebních oborech navazujících na zpracování dřeva. 

 
Učebními obory, které mohou ovlivnit tuto problematiku jsou zejména, tesař truhlář, nábytkář 
a dřevomodelář. Situaci v Libereckém kraji, která není v tomto směru příliš příznivá, 
dokumentuje následující přehled: 
 
Počet středních škol s učebními obory a odborných učilišť v kraji ………………...21 
Počet škol v oblasti lesní výroby ………………………………..…………………....1 
Počet škol v oblasti podnikání  ……………………………………………………….1 
Počet škol v oblasti zpracování dřeva  …….................................................................4 
 
Můžeme tedy konstatovat, že z 21 institucí učňovského školství v Libereckém kraji se pouze 
6 institucí zabývá lesnickými obory nebo obory zpracování dřeva. Tento počet je dostatečný 
za předpokladu, že kraj bude jejich rozvoji věnovat pozornost. Je otázkou, zda by některé ze 
stávajících učilišť nemělo být rozšířeno o dřevozpracující obor. 
 
Přehled odborných učilišť s učebními obory lesní výroby 
 
SOUL Hejnice  obory mechanizátor lesní výroby, opravář lesních strojů 
a zařízení, zahradník, krajinář 
SOU Frýdlant   nástavbové studium-obor podnikání v zemědělství a lesním 
Hospodářství. 
 
 
Přehled odborných učilišť s dřevozpracujícími obory 
 
SOUL Hejnice  obor zpracovatel dřeva, podnikání 
SOŠT, SOU Liberec  obor truhlář 
SOU nábytkářské Liberec obory truhlář, výroba nábytku 
SOŠ, SOÚ,U, Česká lípa obory truhlář, zpracování dřeva. 
 
Za podrobnější zmínku stojí Střední odborné učiliště lesnické v Hejnicích. 
 
Tato škola s více než padesátiletou tradicí (založena v roce 1949 na Jizerce), jako jedna 
z mála, zvolila cestu přizpůsobení výukových oborů komplexnímu pojetí obhospodařování 
lesů na ekologických základech. Linie, kterou škola přijala - Les a technika v lese, dřevo, 
zahrada, krajina - je svým způsobem ojedinělá i v rámci ČR. Soustředění lesnických činností 
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a současně dřevozpracovatelského oboru na jedné škole umožňuje vzájemnou provázanost při 
pochopení souvislostí mezi lesem, zpracováním dřeva a ochranou přírody a krajiny, a to jak 
u pedagogů, tak studentů. 
Pro podmínky Libereckého kraje je důležité, že na škole byl zaveden maturitní obor 
„Podnikání“, který může poskytnout chybějící kvalifikaci i motivaci pro vznik dalších, byť 
menších, podnikatelských aktivit ve zpracování dřeva, kterých je v kraji, ve srovnání s jinými 
kraji, nedostatek. Výhodná je i geografická poloha školy. Škola má bezprostřední kontakt jak 
s velkými správci státních lesů ( VLS, s. p., LČR, s. p), tak s významnými chráněnými 
územími (CHKO, KRNAP). 
Je rovněž velmi důležité, že škola má dvě místní centra vzdělanosti (Hejnice a Harrachov), 
která se zabývají vzděláváním dospělých. V rámci celoživotního vzdělávání provozuje 
programy zaměřené na techniku, krajinářství zahradnictví ekonomiku, výpočetní techniku 
i jazykové vzdělání. Spolupracuje i s Úřadem práce při rekvalifikačních programech, čímž 
pomáhá řešit sociální problémy obyvatel. 
Další rozvoj školy samozřejmě předpokládá v budoucnosti investice, které se však podle 
našeho názoru kraji vrátí. 

Návrh nejdůležitější aktivit kraje v oblasti učňovského školství 

 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Zavedení oborů zpracování 
dřeva na existujících SOU 

 
odborná učiliště 

jednání 
finanční podpora 

Informační kampaň na 
podporu dřevozpracujících 
výučních oborů 

 
veřejnost 
 

 
informační nástroje 

Kampaň na podporu spotřeby 
dřeva a výrobků ze dřeva, 
hlavně v oblasti venkova 

 
Veřejnost 

 
informační nástroje 

 

5.4. Vlastníci lesů 

5.4.1. Podpora vlastníků lesa – dotační politika kraje 

 
Podpora vlastníků lesů je jedním z nejdůležitějších lesopolitických opatřeních, kterým 
můžeme motivovat vlastníky k činnostem, které jsou buď ve veřejném zájmu, nebo podporují 
zvýšení ekonomického a sociálního potenciálu regionu a vlastník nemá dostatek prostředků na 
jejich realizaci. 
Podpora může mít různé formy, např. osvětová činnost, informační servis, poradenství atd. 
Jako nejdůležitější jsou však nejčastěji vnímány podpory peněžní, zejména: 
 

- přímé podpory (finanční příspěvky na hospodaření, subvence, dotace apod.) 
- nepřímé podpory (daňové úlevy). 



 

 81

 
Pro orientaci v problematice podpor je uveden jejich přehled: 

Přímé podpory 
Podle původu prostředků můžeme přímé podpory rozdělit následovně: 

 
• podpory ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů 
• podpory ze Státního fondu životního prostředí 
• podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 
• podpory ochrany přírody (zejména PPK) 
• podpory z prostředků EU. 

 
Podpory ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů – jsou vymezeny především § 46zákona 
289/1995 Sb., kde je uveden souhrn činností, na které lze příspěvky obdržet. Další možnost 
získání finančních prostředků poskytuje § 35, kdy může orgán státní správy rozhodnout o 
uhrazení nákladů na meliorační práce a hrazení bystřin ve veřejném zájmu. 
 
Podpory z fondu životního prostředí – jsou základním nástrojem podpory pro zlepšení ŽP 
v ČR a realizaci opatření požadovaných EU v oblasti ŽP. Podpůrné programy jsou 
vyhlašovány pro každý rok Ministerstvem životního prostředí. Ve spojitosti s lesním 
hospodářstvím a vlastníky lesa lze fond využít na: 
 

- realizaci projektů na zvýšení rekreačních funkcí lesa 
- realizaci projektů k ochraně zvláště chráněných částí přírody a památných stromů 
- realizace projektů souvisejících s vytápěním a energií z obnovitelných zdrojů, včetně 

osvěty. 
 
Při realizaci projektů na výrobu EOZ má fond široké možnosti a mohl by se stát základním 
zdrojem jejich financování. 
 
Podpory z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu 
PGRLF poskytuje podpory ve formě garance úvěrů a dotace části úroků ve dvou programech: 
 

- program Zemědělec (nákup strojů, zařízení a technologií, zalesňování a investice na 
využití EOZ) 

- program Půda (nákup lesní půdy, pokud je součástí zemědělského majetku). 
 
Podpory z prostředků EU – strukturální fondy 
Podpory jsou realizovány v rámci společné zemědělské politiky EU jednak formou přímých 
plateb a potom strukturálních fondů. Oblasti lesního hospodářství se týkají právě strukturální 
fondy. Strukturální fondy se věnují lesnictví a související problematice ve dvou směrech: 
 
Horizontální plán rozvoje venkova – opatření v lesním a vodním hospodářství 

 
- zalesňování zemědělské půdy 
- založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 
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Operační programy 
 
Společný operační regionální program – umožňuje ve svých opatřeních podporu: 
 

- podnikání (investice malých a středních podniků) 
- rozvoj infrastruktury a dopravní obslužnosti (zpřístupnění komplexů lesů) 
- rozvoj informačních a komunikačních technologií (informační servis pro vlastníky 

lesů). 
 
Operační program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství: 
 

- zpracování výrobků zemědělského a lesního hospodářství, marketing 
- lesní hospodářství. 

 
Operační program Průmysl a podnikání: 
 

- rozvoj konkurenceschopnosti podniků (zakládání a rozvoj malých a středních podniků, 
týká se např. i zpracování dřeva). 

 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů: 
 

- rozvoj a stabilita zaměstnanosti, kvalifikovanost pracovní síly. 
 
Operační program Průmysl a podnikání: 
 

- rozvoj podnikatelských aktivit v lesním hospodářství a zpracování dřeva. 
 
Operační program Infrastruktura: 
 

- výstavba lesních cest. 

Nepřímé podpory 

 
Tyto podpory mají v LH charakter daňových úlev. Tyto úlevy jsou poskytovány pro daň 
z pozemků v následujících případech: 
 

• lesy, nabyté v restituci vlast. práv v prvních pěti letech bytí vlastnictví 
• kategorie lesů ochranných 
• kategorie lesů zvláštního určení 
• lesy pod vlivem imisí v pásmech ohrožení A a B 

 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že možnost podpor je poměrně rozsáhlá a hlavním 
lesopolitickým opatřením bude osvěta, informovanost a poradenský servis pro vlastníky lesů. 
Důležitá je pro vlastníka možnost zpracování projektu, který vyhovuje všem požadavkům, 
protože hlavně v případě strukturálních fondů EU je samostatné zpracování projektu pro 
většinu vlastníků nereálné. 
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Dotační podpory Libereckého kraje 
 
Jedná se především o tyto možnosti podpor: 
 

- Investiční fond Libereckého kraje 
- Grantový fond Libereckého kraje 
- Společný operační regionální program. 

 
Tyto programy nejsou přímo zaměřeny na lesní hospodářství, avšak je možné jejich využití 
pro rozvoj podnikání v dřevozpracujícím oboru nebo na některé projekty ochrany přírody, 
ekologie a péče o přírodní bohatství. 
 
Návrh dotační politiky kraje je obsažen v příloze č. 2. 

5.4.2. Podpora sdružování lesních majetků 
 
Vlastnická struktura majetků je jednou z největších nevýhod soukromého vlastnictví lesů 
v České republice. Liberecký kraj má vlastnickou strukturu stejně jako většina krajů, 
nepříznivou, avšak jeho průměrná velikost soukromých majetků – 2,29 ha patří k nejmenším 
mezi kraji. Menší výměru má už jen Moravskoslezský kraj – 2,09 ha. 
 
Průměrná velikost soukromých lesních majetků: 
 
Česká republika  3,25 ha 
Liberecký kraj   2,29 ha 
 
Rozložení četností majetků podle velikosti je v Libereckém kraji tak nepříznivé, že 
majetky o velikosti do 1 ha činí 75 % z celkového počtu, majetky do 2 ha dokonce 88 % 
z celkového počtu. 
Tato struktura neumožňuje využít hospodářského i sociálního potenciálu lesů, a to 
z následujících důvodů: 
 

• nevýhodný obchod malých množství dřevní hmoty 
• téměř nemožné investice do infrastruktury, technologií apod. 
• často neodborné hospodářské postupy 
• obtížné řešení kalamitních situací 
• obtížné financování pěstebních prací z důvodů výnosové nevyrovnanosti. 

 
Sdružování lesních majetků je v podstatě jediným racionálním řešením této nepříznivé 
situace. Je velmi rozšířené v Rakousku, Německu, Švýcarsku i Francii. V ČR docházelo ke 
vzniku lesních družstev v období před druhou světovou válkou. V letech 1939 – 45 byly 
dokonce vládním nařízením soukromé majetky sloučeny do tzv. lesních správ a odborně 
vedeny profesionálními lesníky. V roce 1945 však byl tento stav zrušen na základě zrušení 
všech předpisů z doby okupace. Družstva byla zestátněna vládním nařízením č. 81/1958. 
V roce 1995 bylo vládním usnesením č. 168/1995 obnoveno vlastnictví lesních družstev obcí. 
Lesní družstva soukromých osob zůstávají obrovskou hospodářskou i lesopolitickou  rezervou 
a změna současného stavu je v zájmů krajů. Může totiž vytvořit nové pracovní i podnikatelské 
příležitosti a zvýšit hospodářskou výkonnost regionu. Bezpochyby by došlo ke zlepšení 
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odborné úrovně hospodaření v těchto lesích, zlepšilo by se i plnění ostatních funkcí lesa 
včetně funkce rekreační. 
 
Důvody, pro které nedochází v ČR ke vzniku lesních družstev jsou následující: 

 
- vliv násilných kolektivizací z komunistické éry, díky kterému je sdružování pozemků 

ke společnému hospodaření stále nepopulární (je zajímavé že v jiných 
podnikatelských aktivitách je sdružování běžné) 

- neznalost nevýhod roztříštěnosti vlastnické držby 
- neznalost forem sdružování 
- obava z neobjektivního stanovení podílu na nákladech a výnosech. 

 
Sdružování lesních majetků je na základě § 46 zák. 289/1995 Sb. podporovanou činností. 
Bohužel, tato podpora není podporou nárokovou, tudíž její výše není motivačním faktorem ke 
sdružování. 
 
Nepříznivý stav sdružování majetků v ČR by se mohl změnit pomocí komplexního projektu, 
který by obsahoval jak právní, technické a ekonomické aspekty, tak osvětu, propagaci 
a podpůrné mechanizmy. Protože tento stav je stejný ve všech krajích, mohl by tento projekt 
být společným projektem všech krajů a tématem pro jednání Asociace krajů. 

Možné aktivity kraje v oblasti sdružování lesních majetků 

 
Aktivita kraje 

 
Cílová skupina 

 
Nástroj 

Realizovat informační 
kampaň o sdružování lesních 
majetků 

 
vlastníci drobných lesních 
majetků 

 
informační nástroje 
osvěta 

Proškolit odborné lesní 
hospodáře a prac. státní 
správy v argumentaci na 
podporu sdružování 

 
odborní lesní hospodáři 
pracovníci státní správy 

 
 
formy vzdělávání 

Iniciovat vypracování 
společného komplexního 
projektu sdružování 
drobných lesních majetků 

 
 
Asociace krajů 

 
 
aktivita kraje 

Vytvořit mechanizmus 
podpor motivujících ke 
sdružování les. majetků 

 
kraje 
vlastníci drobných lesů 

 
finanční podpora 

Iniciovat novelu lesního 
zákona zajišťující podporu 
sdružování, například 
daňovou úlevou 

 
 
Parlament ČR 

 
 
legislativní aktivita kraje 
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6. Návrh dílčích projektů k zabezpečení Krajského lesnického 
programu 

6.1. Návrh změn v souvisejících koncepčních materiálech kraje 
 
Návrh změn vychází ze skutečnosti, že Program rozvoje Libereckého kraje je jednoznačně 
prioritním dokumentem schváleným usnesením zastupitelstva. Ostatní dokumenty, jmenovitě 
Koncepce ochrany přírody a Strategie udržitelného rozvoje 2006 - 2020, jsou dokumenty 
zpracované externími firmami, jejichž názor nemusí nutně korespondovat s celkovou strategií, 
ani názory odborných pracovníků kraje, což platí i pro tento Krajský lesnický program. Proto 
navrhujeme změny pouze v Programu rozvoje Libereckého kraje na základě poznatků 
uvedených v analýze, v části 3.9. 
 
V Programu rozvoje navrhujeme v rámci aktualizace nebo přípravy zpracování nového 
programu provést tyto změny: 
 

• v analytické části provést výčet možností, ale také zásadních problémů v LH kraje 
 

- druhová skladba 
- imisní zatížení a degradace půd 
- vysoké stavy spárkaté zvěře a škody zvěří 
- roztříštěnost soukromých lesních majetků. 

 
• v části návrhové navrhnout opatření, která řeší výše uvedené zásadní problémy 

 
- optimalizace druhové skladby a zvyšování stability lesních porostů 
- opatření na zastavení degradace půd 
- návrh legislativní metodiky na vymáhání imisních škod, které bude pro 

vlastníky realizovatelné 
- návrh změn metodiky oceňování škod zvěří 
- podpora projektů na sdružování lesních majetků. 
 

6.2. Projekty k realizaci cílů Krajského lesnického programu 
 
Navržené projekty může kraj iniciovat, účastnit se jich nebo je přímo realizovat. Návrh 
obsahuje jak projekty s realizací naléhavou (vyznačena v textu podtržením), tak projekty 
s realizací v 5 - 10 letech. Prioritní pohled na pořadí jejich důležitosti však přísluší odborným 
pracovníkům kraje. 
 

• zvyšování ekonomické efektivnosti lesního hospodářství kraje prostřednictvím výnosů 
z tzv.mimoprodukčních funkcí lesa, zejména využívání lesa pro aktivní odpočinek  
a sport včetně využití lesní dopravní sítě pro turistické aktivity 

• aktivní dotační politika, zaměřená více než dosud na růst efektivnosti vlastního 
provozního hospodaření místo pasivního vyrovnání celkové nákladové a výnosové 
bilance 

•  
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• založení a činnosti instituce (agentury), jejímž prostřednictvím by kraj mohl obcím  
a privátním vlastníkům usnadnit  případně zajistit administrativně i odborné náročné 
procedury podmiňující získání podpor z rozvojových fondů EU 

• projekt sdružování drobných lesních majetků a jejich podpory 
• zvýšení místní spotřeby dříví v rámci řemeslných živností a malých a středních 

podniků pro druhotné zpracování dříví (tj. zpracování řeziva) 
• projekt protipovodňových opatření v lesích 
• projekt opatření na zastavení degradace půd včetně dosažení konsensu s CHKO 
• nové koncepční řešení vymáhání škod imisemi 
• preventivní a operativní ochrany lesa před škodami působenými zvěří, včetně nového 

koncepčního řešení stanovení a vymáhání těchto škod 
• vzdělávání odborných lesních hospodářů a pracovníků státní správy 
• racionálního absorbování provozních a manuálních pracovníků, jejichž uvolňování se 

v nejbližší budoucnosti výrazně zrychlí v důsledku nezbytného zvyšování rentability 
lesního hospodářství kraje. 

6.3. Projekty související s hospodařením kraje na státní lesní půdě 
 
Jedná se především o projekty, které jsou podmíněny politickým rozhodnutím o převodu lesů 
v majetku státu do správy krajů. Jejich vypracování připadá v úvahu až po eventuálním přijetí 
takového rozhodnutí. Některé by musely být řešeny na národní úrovni, jiné pak v rámci kraje. 
 

• návrh přerozdělení diferenciální renty mezi lesy spravovanými kraji 
• návrh koncepce a hospodářské strategie obhospodařování lesů krajem 
• návrh organizační struktury právnické osoby zajišťující správu krajských lesů 
• návrh zásad krajské lesnické politiky. 
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7. Závěr 
 
Cílem tohoto programu bylo jednak podání věrného a nezkresleného obrazu o lesním 
hospodářství v kraji a také nastínit předpoklady a cíle lesnické politiky Libereckého kraje na 
základě věrohodné analýzy stavu všech významných složek lesního hospodářství kraje. 
Datové soubory, z nichž analýza vychází, odpovídají dobou svého pořízení respektive 
platností dlouhodobosti procesů v lesním hospodářství i dlouhodobému (u LHP desetiletému, 
u OPRL dvacetiletému) plánovacímu cyklu. 
 
Výsledky analýzy lesního hospodářství v Libereckém kraji lze shrnout do následujících 
poznatků: 
 

• Vlastnické (uživatelské) poměry v lesích Libereckého kraje se významně liší od ČR 
jako celku. Více než 20% podíl vojenských lesů a lesů v národním parku zužuje 
prostor pro uplatnění regionální lesnické politiky. 

• V kraji je zastoupeno sedm přírodních lesních oblastí s významnými rozdíly 
v přírodních a porostních poměrech. Výskyt extrémních půdních respektive terénních 
kategorií je z provozního a produkčního hlediska nevýznamný. Zásadní význam má 
naprostá převaha kyselých stanovišť a významné zastoupení šestého vegetačního 
stupně a vyšších, s odpovídajícími nižšími bonitami hlavních dřevin, z nichž na jedné 
straně vyplývá provozní jednoduchost, na druhé straně neuspokojivá finanční 
výnosovost lesů kraje v celku. 

• Věkové a územní rozložení výskytu jednotlivých lesních dřevin i celkových 
porostních zásob je v rámci kraje velmi diferencované. Odchylky skutečné věkové 
struktury od normální (normálního lesa) jsou významné a v jednotlivých ORP 
různosměrné. 

• Zastoupení listnatých dřevin je nižší než odpovídá kriteriu dostatečné biodiversity, ale 
nesnižuje stabilitu lesních porostů pod úroveň, která by znamenala nadprůměrný 
výskyt nahodilých těžeb. Přes široké spektrum aktivních škodlivých činitelů je podíl 
nahodilé těžby na celkové těžbě podprůměrný. 

• Kraj má nejmenší podíl hospodářských lesů v rámci republiky - 57,7 %. Naopak 
zvláštními nároky a omezeními v hospodaření je ve srovnání s celou ČR silně zatížen. 

• V kraji se nachází jen necelých 5 % obhospodařovaných pozemků LČR, s. p. Na 
celkové těžbě LČR se kraj podílí 2,9 %. Těžební intenzita LČR vyjádřená v m³/ha 
dosahuje v kraji jen 60 % celopodnikového průměru. Zatímco hospodářský výsledek 
podniku vztažený k průměrnému m³ těžby dříví činil v roce 2002 +192 Kč, 
v Libereckém kraji byl záporný: minus 155 Kč. 

• Ekonomika lesního hospodářství kraje je zásadně a to negativně ovlivněna výlučným 
postavením národního parku a VLS. Druhová skladba (nadprůměrné zastoupení 
jehličnatých dřevin) i věková skladba (mírný přebytek mýtních porostů) lesů je sice 
výnosově příznivá, ale podprůměrné produkční podmínky a vysoké zatížení tzv. 
mimoprodukčními funkcemi neumožňují financování reprodukce lesa z vlastních 
zdrojů. Rezervu ve výši těžby dříví představuje volba obmýtí, kterou může kraj při 
obnovách LHP jistým způsobem ovlivňovat. 

• Celkový záporný hospodářský výsledek za lesní hospodářství regionu je kryt 
transferem zdrojů z jiných krajů (v případě LČR) a dotacemi. 
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• Rozbor struktury a objemu podpor prokazuje, že jejich výše dostačuje pouze na 
vyrovnání celkové nákladové a výnosové bilance a již neumožňuje financovat jiné 
důležité aktivity, jejichž podpora je v jiných zemích běžná(funkce ochranné, 
mimoprodukční, hydrologické, rekreační a další). 

• Uspořádání, hustota a stav lesní dopravní sítě je v jednotlivých oblastech kraje na 
různé úrovni. V celku je současná skutečná hustota odvozní sítě nižší než modelová 
(optimální). Problematika lesní dopravní sítě náleží mezi potencionálně 
nejvýznamnější oblasti lesnické politiky kraje, zejména z důvodů závislosti výstavby  
a údržby lesních cest na dotacích (soukromé a obecní lesy) a na nezbytném slaďování 
zájmů ochrany životního prostředí s potřebami lesního provozu. 

• Racionální výkon kontrolních funkcí kraje předpokládá diferencovaný přístup 
k jednotlivým vlastnickým a velikostním kategoriím držby lesů zejména v oblasti 
ochrany lesa - zpracovávání nahodilých těžeb a prevenci lesních požárů. 

• Nezbytným předpokladem zvyšování rentability lesního hospodářství kraje je 
snižování stavu personálu a manuálních pracovníků v pěstební činnosti, a to již 
v blízké budoucnosti. Lesní hospodářství proto nebude odvětvím, které by mohlo 
absorbovat alespoň část počtu nezaměstnaných v kraji. 

• Kapacity řemeslných živností a malých a středních podniků pro druhotné zpracování 
dříví (tj. zpracování řeziva) jsou významně nižší než umožňuje dřevní produkce 
lesního fondu. 

• Oživení podnikatelských aktivit ve sféře druhotného zpracování dříví je podmíněno 
růstem kupní síly obyvatelstva a následným zvýšením poptávky po službách  
a výrobcích využívajících dříví. Předpokladem je rekvalifikace části pracovníků 
současné výrobní i nevýrobní sféry a nezaměstnaných, a aktivní podpora malého  
a středního podnikání v rámci programů regionálního rozvoje financovaných ze zdrojů 
EU i zdrojů domácích. 

• Kraj nemá k disposici instituce (agentury) jejichž prostřednictvím by mohl obcím  
a privátním vlastníkům usnadnit případně zajistit („na klíč“) administrativně i odborně 
náročné procedury podmiňující získání podpor z rozvojových fondů. 

 
Výčet doporučených opatření i projektu je maximalistický. Možnosti a pořadí priorit bude 
záležet vždy na posouzení odborných pracovníků kraje a ekonomických a správních 
možnostech kraje, jejichž úlohu nelze suplovat žádným projektem. Věříme, že tento Krajský 
lesnický program bude dobrým vodítkem a informační bází pro jejich rozhodování. 
 
 
 
V Praze 9. 11. 2005 
 
 
 
 
 
Přílohy krajského lesnického programu Libereckého kraje 
 

Příloha č. 1.   Přehled porostních poměrů lesů Libereckého kraje 

Příloha č. 2.   Návrh dotační politiky kraje 

Příloha č. 3.   Právní aspekty převodu státních lesů na kraje 


