
Rok 2016 v lesnictví a dřevařství v ČR 
 

Leden 

1. Ústavní soud vyhověl skupině poškozených lesních dělníků ze Slovenska a Rumunska, jimž 

zaměstnavatelé údajně nevypláceli dohodnutou mzdu v plné výši a nezajistili jim přiměřené 

pracovní podmínky. V ústavní stížnosti se mimo jiné uvádí, že kriminalisté přehlíželi řadu zásadních 

okolností, které svědčí o tom, že se dělníci stali oběťmi závažné trestné činnosti. Vyšetřovatelé 

musí kauzu znovu řešit. 

 

2. MZe oznámilo, že bude znovu přerozdělovat lesnické dotace, které v posledních letech 

rozdělovaly kraje (vládou schváleno v červnu 2016). 

 

Únor 

3. Před 95 lety vznikla první lesnická výzkumná organizace na území Československé republiky, byla 

založena 31. října 1921. Na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství bylo tenkrát vytvořeno 

oddělení ochrany lesa (později Ústav pro ochranu lesa). Důvodem pro jeho vznik bylo tehdejší 

přemnožení bekyně mnišky. Prvním vedoucím se stal doma i v zahraničí uznávaný zoolog profesor 

Dr. Julius Miloš Komárek. Úspěšným pokračovatelem je dnešní Lesní ochranná služba, která je činná 

při VÚLHM. 

 

Březen 

4. LČR představily návrh modelu hodnocení smluvních partnerů dodávajících státnímu podniku 

těžební a pěstební práce – ten má v budoucnu sloužit jako motivace, ale také jako zpětná vazba 

pro obě smluvní strany. Hlavním důvodem je zajištění dostatečné kvality prací v těžebních a 

pěstebních činnostech. 

Výsledek hodnocení smluvních partnerů by se měl promítnout i do nastavení parametrů budoucích 

lesnických zakázek s tím, že negativní výsledky hodnocení mohou vést až k vyloučení účasti 

smluvního partnera v soutěži o lesnické zakázky. 

 

Trend klesající kvality lesnických prací zajišťovaných smluvními partnery - může jít o důsledek 

ekonomicky limitních nabídek, které se mohou projevit: 

■ neschopností zajistit úkoly v požadovaných termínech a kvalitě, 

■ snahou firem o maximální zjednodušení si práce, 

■ vysokou zátěží personálu LČR (nezbytná asistence, praxe opakovaných pokusů o předávky 

nekvalitně realizovaných pracovišť apod.), 

■ problematickou situací výrobních dělníků (chybějící pracovníci, které nelze často adekvátně 

zaplatit, resp. jim vytvořit vhodné pracovní podmínky). 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/stromkari-byli-nejvetsim-pripadem-vykoristovani-migrantu-v-cr-nezajimali-ani-novinare-ani-policii--1638560
http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/stromkari-byli-nejvetsim-pripadem-vykoristovani-migrantu-v-cr-nezajimali-ani-novinare-ani-policii--1638560
http://www.infoolese.cz/dotace-na-hospodareni-v-lesich.htm
http://www.vulhm.cz/los
http://www.vulhm.cz/o_ustavu
http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:17f63f3c-1e0e-47a3-90ed-6c99df079585#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:0c567813-9077-11e6-afb5-001b63bd97ba


 

5. Oficiálně představen návrh novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Cílem novelizace je umožnit 

především redukci početních stavů většiny druhů spárkaté zvěře (zejména prasete divokého, siky 

japonského a jelena evropského) a přispět k řešení škod působených zvěří. V zadání naopak nebylo otevřít 

proces tvorby honiteb a snížit minimální zákonnou výměru honitby (Legislativní rada vlády 15. 12. 2016 

projednávání návrhu zákona přerušila). 

 

Duben 

 

6. Vojenské lesy a statky oznámily investici 100 milionů Kč v programu "Živá voda VLS" - malé rybníčky, lesní 

nádrže, tůně i studánky mají primárně zvýšit objem zadržené vody v krajině, podpořit druhovou rozmanitost 

přírody v daném místě (napajedla pro zvěř a místa pro rozmnožování obojživelníkům). Cílem programu není 

budovat hospodářské vodní plochy pro chov ryb. Hlavní část financí půjde do moravských lokalit trpících 

nedostatkem srážek. Jde hlavně o vojenský újezd Libavá v Oderských vrších a vojenský újezd Březina 

v oblasti Drahanské vrchoviny. 

 

7. IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. zveřejnil výsledky páté opakované celorepublikové 

inventarizace škod zvěří. Potvrdilo se, že vliv zvěře na stav a vývoj zejména nejmladších vývojových stadií 

smíšených a listnatých porostů trvá a že poškození zvěří se nevyskytuje rovnoměrně na celém území 

republiky. Nadprůměrně vysoké poškození zvěří bylo při všech šetřeních zjištěno v oblasti západních Čech a 

severní Moravy.  

 

 okusem vrcholu je v kulturách poškozeno 32 % jedinců hlavních dřevin a 57 % jedinců dřevin 

zpevňujících a melioračních 

 porosty středního věku jsou poškozovány zejména loupáním - v roce 2015 se poškození zvěří zjistilo 

u 22 % jedinců SM středního věku. Podíl takto poškozených SM od roku 1995 soustavně klesá 

 poškozeno mechanizací je 6 % jedinců všech dřevin bez rozlišení 

 v dospělých SM porostech je pak zvěří nebo mechanizací poškozeno 24 % stromů hlavních dřevin 

 pozitivním výsledkem ISZ je jednoznačně potvrzený pokles poškození loupáním v porostech 

středního věku. 

Květen 

8. Byl spuštěn portál Kůrovcové info – on-line sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového. 

 

9. Vláda schválila návrh opatření k omezení následků sucha, který počítá s podporou zadržení vody v krajině, 

obnovou rybníků a malých vodních nádrží, rozvojem závlahových systémů nebo odbahňováním vodních 

nádrží - na opatření proti suchu by měly jít přes tři miliardy ročně. 

 

10. LČR představily odborné veřejnosti a obchodním partnerům parametry zadávací dokumentace lesnických 

zakázek pro období 2017+. Tendry na pět let budou vypsány na 48 smluvních územních jednotkách a 

očekávaný objem těžby bude 6,59 milionu kubíků dříví. Hodnota zadávaných lesnických prací dosahuje 

bezmála 3,4 miliardy korun (vyhlášení tendrů v červnu 2016).  

 

http://www.silvarium.cz/myslivost/mze-predstavilo-navrh-novely-zakona-o-myslivosti
http://www.kurovcoveinfo.cz/
http://www.lesycr.cz/media/tiskove-zpravy/Stranky/lesnicke-tendry-2017-vyhlasily-lesy-cr.aspx?retUrl=%2Fmedia%2Ftiskove-zpravy%2FStranky%2Fdefault.aspx
http://www.lesycr.cz/media/tiskove-zpravy/Stranky/lesnicke-tendry-2017-vyhlasily-lesy-cr.aspx?retUrl=%2Fmedia%2Ftiskove-zpravy%2FStranky%2Fdefault.aspx


Červenec 

11. LČR vyhlásily veřejnou soutěž o návrh na novou budovu ředitelství v Hradci Králové – mělo by jít o 

dřevostavbu. 

 

12. LČR označily za nejpostiženější oblast kůrovcovou kalamitou lesy na Bruntálsku, v okolí Města Albrechtic, 

Vítkova a Šternberku – důsledek dlouhotrvajícího sucha (doprovodné škody václavkou). 

 

Září 

 

13. Firma Petra s. r. o. a s ní propojená společnost T.E.P. Holz v tendru LČR 2017+ podaly nejlepší cenovou 

nabídku na 15 ze 48 soutěžených jednotek. O zakázky se ucházelo 36 firem. (ke konci roku 2016 byly 

podepsány smlouvy pro cca 80 % soutěžených jednotek). 

 

 

Říjen 

14. Schůzka vedení LČR a zástupců MZe s řediteli středních škol lesnického zaměření. Záměrem společného 

jednání bylo představení návrhu spolupráce Lesů ČR s jednotlivými školami při zabezpečení praktické 

výuky žáků středních lesnických škol na pozemcích ve správě Lesů ČR. Společného jednání se účastnilo 

celkem 11 škol 

 

15. Evropský parlament schválil klimatickou dohodu, která byla pod záštitou OSN přijata loni v Paříži. Celkem 

610 europoslanců bylo pro, 38 proti. Pařížskou dohodu dosud podepsalo 191 zemí. Dokument stanoví, že jak 

bohaté, tak chudé státy se mají připojit k opatřením, která omezí oteplování. Podle textu má být oteplování 

udrženo pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriálním obdobím. Dohoda má začít platit 30 dní 

po ratifikaci 55 zeměmi, které jsou dohromady zodpovědné nejméně za 55 procent globálních emisí. 

Nastávající připojení EU znamená, že tento práh bude překonán, Evropská unie totiž zastupuje 12 procent 

světových emisí. Dohodu dosud ratifikovalo 62 států, které představují 52 procent emisí. 

 

16. Modernizaci papírny Mondi Štětí, která zdvojnásobí objem výroby, schválilo ministerstvo životního 

prostředí - zvýšení výroby papíru na více než milion tun za rok, a to díky pořízení nového stroje a zvýšení 

kapacity na stávajícím zařízení. 

 

17. V rámci programu S. 2 Zmírnění škod způsobených suchem na produkci v lesních školkách za rok 2015 bylo 

podáno celkem 9 žádostí o kompenzaci škod v lesních školkách s celkovým požadavkem přes 57 mil. – MZe 

vyplatí 28 mil. Kč. 

  

http://sidlo-soutez.lesycr.cz/cs/soutez
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1858454-sucho-svedci-kurovci-kalamita-zasahla-bruntalsko


 

Listopad 

 

18. Státní podnik Lesy České republiky chce po úbytku lesů vydaných v církevních restitucích zvětšit plochu 

svých lesů. Lesy chce kupovat od soukromých majitelů. V roce 2013 Lesy ČR spravovaly 1,3 milionu hektarů 

státních lesů, tedy asi polovinu všech lesů v zemi. LČR v posledních čtyřech letech v církevních restitucích 

vydaly 122 tisíc hektarů lesů. Lesy, které by podnik kupoval, by měly mít v ideálním případě výměru přes tři 

souvislé hektary nebo by měly přímo navazovat na státní lesy. Například podle aktuálních nabídek na 

serveru Sreality.cz se cena jednoho hektaru prodávaného lesa nejčastěji pohybuje přibližně od 100 tisíc 

korun do 300 tisíc korun. 

 

19. Vláda schválila program obnovy Krušných hor, který by měl do roku 2030 stát až 4,1 miliardy korun. 

Krušné hory byly postižené imisemi v 70. a 80. letech minulého století. Plošně tam odumřelo na 40.000 ha 

lesních porostů, poškozena byla i lesní půda. V té době se začaly zakládat porosty dřevin, které měly 

provizorně nahradit mrtvé dřevo (např. smrk pichlavý). V současnosti se tyto dřeviny nachází na konci své 

předpokládané životnosti a je nezbytné zajišťovat jejich přeměnu na porosty cílových dřevin. Přeměnit by se 

mělo přibližně 15.800 ha porostů, z toho na zhruba 5500 ha je třeba změnit skladbu stromů do deseti let. 

Škody působí i přemnožení jeleni a další zvěř - až sedmkrát početnější proti normálním stavům. 

 

Prosinec 

 

20. Vratku části spotřební daně z nafty (tzv. "zelená nafta") by nově měli dostávat kromě zemědělců 

v živočišné výrobě také lesníci a rybníkáři. Dosud na ni měli nárok jen zemědělci v rostlinné výrobě. Počítá 

s tím novela zákona o spotřebních daních, kterou 21. 10. schválili poslanci a 1. 12. Senát. 

 

21. Vojenské lesy a statky spustily stipendijní program pro žáky oboru Lesní mechanizátor. 

 

22. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která se zaměřuje výhradně 

na části zákona o národních parcích - ruší plošné zákazy vstupu mimo vyznačené cesty v nejchráněnějších 

zónách parků a pro ochranu místní přírody zavádí tzv. klidová území, otevře národní parky šetrnému 

turismu, výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu všech našich národních parků a posílí roli obcí 

v rozhodovacím procesu, například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či možnostech rozvoje 

a turismu na území parků. Novela také zavádí 15leté moratorium na změnu zonace v národních parcích, což 

zajistí parkům stabilitu, a to zejména Šumavě. 

 

Zdroj:  

Lesnická práce, 1/2017 

Silvarium.cz 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/krusne-hory-devastace/r~de73100cb25111e6a222002590604f2e/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/krusne-hory-devastace/r~de73100cb25111e6a222002590604f2e/
http://firmy.finance.cz/471314-mira-zdaneni-phm-cr-eu/
https://www.vls.cz/cs/pro-verejnost/stipendijni-program-vls
http://www.silvarium.cz/

