
 
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o  technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa 

 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne 13.4.2017,         
č.j. 71999/2016-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 10.5.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 1) V Odůvodnění a v Předkládací zprávě se uvádí 
„Navrhovaná vyhláška zachovává účel stávajícího 
právního předpisu … a v principu i jeho rozsah“, avšak 
nejsou zde jasně uvedeny nejdůležitější změny, které 
návrh vyhlášky obsahuje. Doporučujeme informaci o 
navrhovaných změnách do Odůvodnění doplnit.  

2) V Odůvodnění, v části „Předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad…“ se uvádí „Návrh vyhlášky 
nepředpokládá žádný nový a rozsáhlý hospodářský a 
finanční dopad na státní rozpočet…“. Dle tohoto 
vyjádření lze vyvodit, že sice k rozsáhlému dopadu 
nedojde, přesto ale lze s určitými dopady počítat. 
Doporučujeme buď lépe formulovat danou větu, nebo 
popsat všechny případné dopady.   

3) Doporučujeme vyhlášku pojmenovat „Vyhláška o 
technických požadavcích na stavby pro plnění funkcí 
lesa“.  

 
 
 
 
4) V § 1 doporučujeme rozdělit odstavec 1 podle vět na 

odstavce 1 a 2, dosavadní odstavec 2 označit jako 
odstavec 3 a stávající odstavec 3 pro nadbytečnost 

  
1) Akceptováno. Odůvodnění ve smyslu 

připomínky doplněno. 
 
 
 
2) Akceptováno. Ve smyslu připomínky 

upraveno. 
 
 
 
 
 
 
3) Vysvětleno. Znění nadpisu právního předpisu 

dána zmocněním k vydání vyhlášky (§ 194 
písm. b) stavebního zákona: „Ministerstvo 
zemědělství stanoví právním předpisem 
technické požadavky pro stavby pro plnění 
funkcí lesa.“). 

 
4) Akceptováno .§ 1 odst. 1 rozdělen na dva 

odstavce, stávající odst. 2 a 3 s ohledem na 
ostatní připomínky vypuštěny. 
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vypustit včetně odkazu a poznámky pod čarou č. 3. 
5) Upozorňujeme, že konstatovat „ustanovení jiných 

právních předpisů (tím) není dotčeno“ je v případě, že 
není navrhovaným právním předpisem prováděna 
přímá novelizace těchto jiných právních předpisů, 
nejenom nadbytečné, ale i ve vztahu vyhláška – zákon 
i chybné – vyhláška se nemůže dotknout, tedy změnit 
nebo zrušit ustanovení zákona.  
V souvislosti s touto připomínkou je třeba legislativně 
upravit odkazy na následující poznámky pod čarou a 
čísla poznámek samotných. 

6) V § 2 odst. 1 písm. a) vypustit slovo „sloužící“, na 
druhém řádku odstavce nahradit slovo „a“ slovem 
„nebo“, za slova „místními komunikacemi,“ vložit slova 
„která slouží“, na třetím řádku nahradit třetí slovo „a“ 
slovem „nebo“ a slova „myslivosti. Lesní“ nahradit 
slovy „myslivosti; lesní“. 
Dále v souvislosti s touto připomínkou upozorňujeme, 
že v rámci pododstavce (písmene) nemůže být vedle 
dalšího textu samostatná věta, která by začínala 
velkým písmenem; umožňuje-li to rozsah i obsah 
pododstavce, je třeba využít středníku. 

7) V § 2 odst. 1 písm. e) a f) doporučujeme vypustit 
závorky při ponechání jejich obsahu. 

8) V § 2 odst. 1 písm. f) doporučujeme nahradit čárku za 
slovem „svážnice“ slovem „a“. 

9) V § 2 odst. 1 písm. h) doporučujeme nahradit slova „ze 
silničních dílců (panelů)“ slovem „panelů“, jehož obsah 
je obecně známý. 

10) V § 2 odst. 1 písm. i) na prvním řádku doporučujeme 
nahradit slovo „a“ slovem „nebo“.  

11) V § 2 odst. 4 písm. a) doporučujeme nahradit slovo „ , 
přičemž“ slovy „s tím, že“.  

12) V Odůvodnění doporučujeme vysvětlit obsah pojmů 
„svážnice“, „technologická linka“, „ovladatelný objem 
vodní nádrže“, „směrodatné vozidlo“, „břehová nátrž“, 
„litorální pásmo“, „střídavě zaplavovaná zóna na břehu 

 
5) Akceptováno.  § 1 odst. 3 vypuštěn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 

připomínky upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

8) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

9) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 
 

10) Akceptováno.  Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

11) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

12) Akceptováno, vysvětleno.  Do odůvodnění 
doplněno vysvětlení pojmů „lesní svážnice“, 
„technologická linka“, „břehová nátrž“, „pláň 
lesní cesty“, „splaveniny“ a „spláví“. Pojem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANJ9WPW7)



 3 

vodní nádrže“, „výhybna“, „pláň lesní cesty“, „uzavřený 
průtočný profil“, „spláví“ (zejména rozdíl mezi 
splaveninou a splávím), „boční nádrž“. 

 
 
 
 
 
13) Upozorňujeme na to, že v § 2, věta druhá písmene a) 

není vymezením pojmu, ale deklarováním účelu 
malých vodních nádrží a jako taková by měla být buď 
samostatným paragrafem, nebo (spíše) přesunuta do 
Odůvodnění. 

14) V souvislosti s § 3 doporučujeme vysvětlit 
v Odůvodnění, co se rozumí pojmem „respektování 
hospodárnosti“. Klademe otázku, zda se nemá jednat 
spíše o řádné hospodaření v lesích. Pokud ano, 
navrhujeme nahradit slova „byly při respektování 
hospodárnosti“ slovy „umožňovaly řádné hospodaření 
v lesích, byly“.  

15) § 4 doporučujeme rozdělit podle obsahu nejméně na 3 
paragrafy, opatřené skupinovým nadpisem „Požadavky 
na stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách 
pro lesní dopravu“, a to v zájmu dodržení pravidla šesti 
odstavců, daného čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. V souvislosti s tím je třeba upřesnit označení 
následujících paragrafů a křížových odkazů. 

16) V souvislosti s § 4, odst. 1 písm. d) klademe otázku, 
zda se má skutečně jednat o „návrhovou rychlost“, 
protože se nám jeví obvyklým pojmem navrhovaná 
rychlost trasy lesní cesty, tj. rychlost navrhovaná jejím 
projektem.  
 

17) V § 4, odst. 5 doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem 
„nebo“.  

18) V souvislosti s § 4, odst. 5 doporučujeme zvážit, zda 
by neměla být stanovena také nejvyšší hodnota 

„směrodatné vozidlo“ v odůvodnění již 
vysvětlen. Pojem „výhybna“ vysvětlen již 
v návrhu vyhlášky. Pojmy „ovladatelný objem 
vodní nádrže“, „litorální pásmo“, „střídavě 
zaplavovaná zóna na břehu vodní nádrže“ a 
„boční nádrž“ souvisely s požadavky na malé 
vodní nádrže v lesích – příslušný paragraf byl 
s ohledem na ostatní připomínky vypuštěn. 

13) Vysvětleno. Příslušný odstavec s ohledem na 
vypuštění paragrafu o požadavcích na malé 
vodní nádrže v lesích byl vypuštěn. 

 
 
14) Vysvětleno. Příslušný paragraf o obecných 

požadavcích na stavby pro plnění funkcí lesa 
byl s ohledem na ostatní připomínky vypuštěn. 

 
 
 
 
15) Vysvětleno. Považujeme uvedení technických 

požadavků na stavby lesních cest do jednoho 
paragrafu za přehlednější. 

 
 
 
 
16) Vysvětleno. Technické parametry pozemních 

komunikací jsou dány uvažovanou návrhovou 
rychlostí, která je zavedeným odborným 
termínem (blíže ČSN 73 6100-1:2008 
Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: 
Základní názvosloví). 

17) Akceptováno.  Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

18) Vysvětleno.  V  praxi se problémy 
s nadměrným příčným sklonem nevyskytují, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANJ9WPW7)



 4 

příčného sklonu vozovky nebo pláně lesní cesty. 
 
 
 
 
 
19) V souvislosti s § 4, odst. 7 klademe otázku, zda je 

zřejmý rozdíl mezi propustkem a hospodářským 
propustkem s tím, že tuto věc je třeba minimálně 
v Odůvodnění vyjasnit. 

 
 
20) V § 5 odst. 1 doporučujeme nahradit slovo 

„umožňující“ slovy „musí umožňovat“. 
21) V § 5 odst. 2 písm. a) vložit čárku za slovo 

„konstrukcí“, vypustit závorky při ponechání jejich 
obsahu, slovo „například“ nahradit slovem „zejména“ a 
za slovem „skluzů“ nahradit čárku slovem „nebo“.  

22) V § 5, odst. 4, větě druhé doporučujeme vložit za slova 
„Tlakový průtok uzavřeným“ slovo „průtočným“. Slova 
„byl čistitelný“ nahradit slovy „jej bylo možné čistit“. 

23) V § 5, odst. 5 v úvodní část vložit za slovo 

„opevněním“ čárku, za slovo „rýhy“ vložit čárku, 

vypustit závorky při ponechání jejich obsahu, slovo 

„například“ nahradit slovem „zejména“ a za slovem 

„vrtáním“ nahradit čárku slovem „nebo“.  

24) § 6 doporučujeme rozdělit na dva paragrafy opatřené 

skupinovým nadpisem „Požadavky na stavby pro 

úpravu vodního režimu lesních půd“ z obdobných 

důvodů, které jsou uvedeny v první připomínce k § 4. 

V souvislosti s tím je třeba upřesnit označení 

následujících paragrafů a křížových odkazů. 

25) V § 6 je potřeba upravit dosavadní řádkování odstavce 
1 z 1,1 na 1,15. 

26) V § 6, odst. 2 doporučujeme vložit čárku za slovo 
„podmínek“, vypustit závorky při ponechání jejich 

zato nedostatečný příčný sklon bývá 
zaznamenán velmi často. Z tohoto důvodu se 
jako základní technický požadavek uvádí jen 
hodnota minimálního příčného sklonu 
(obdobně vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích).  

19) Akceptováno. Odůvodnění ve smyslu 
připomínky přeformulováno. Propustek je 
objekt napříč tělesem lesní cesty, hospodářský 
propustek je objekt pod sjezdem z lesní cesty 
do lesního porostu – na ten jsou kladeny 
mírnější technické požadavky. 

20) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

21) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
připomínky upraven. 

 
 
22) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 

připomínky upraven. 
 
23) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve zmiňovaném 

odstavci ve smyslu ostatních připomínek byl 
přeformulován. 

 
 
 
24) Vysvětleno. Považujeme uvedení technických 

požadavků na stavby pro úpravu vodního 
režimu lesních půd do jednoho paragrafu za 
přehlednější. 

 
 
 
25) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 

připomínky upraven. 
26) Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 
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obsahu a za slovem „území“ nahradit čárku slovem „a“.  
27) § 7 doporučujeme rozdělit na dva paragrafy opatřené 

skupinovým nadpisem „Požadavky na malé vodní 
nádrže v lesích“, a to ze stejných důvodů, které jsou 
uvedeny v úvodní připomínce k § 4. V souvislosti s tím 
je třeba upřesnit označení následujících paragrafů a 
křížových odkazů. 

28) V § 7 odst. 3 doporučujeme vložit středník za slovo 
„výpustmi“ a vypustit závorky při ponechání jejich 
obsahu. Poznamenáváme však, že je možné použít i 
pojem „výpustěmi“. Užití tohoto pojmu se nám jeví 
přirozenější a jazyková pravidla umožňují užít i tento 
tvar (obojí tvar je možný). 

29) V § 7 odst. 7 doporučujeme vypustit závorky při 
ponechání jejich obsahu a druhé slovo „nebo“ nahradit 
slovem „anebo“.  

30) Doporučujeme § 8 opatřit nadpisem „Nahlížení do 
technických norem“.  

31) Skupinový nadpis „Společná a závěrečná ustanovení“ 
doporučujeme vypustit. 

32) Doporučujeme § 9 opatřit nadpisem „Povolení 

výjimky“.  

33) V § 10 doporučujeme nahradit slova „dosavadních 
právních předpisů“ slovy „vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí 
lesa“. 

 

připomínky upraven. 
27) Vysvětleno. Příslušný paragraf o požadavcích 

na malé vodní nádrže v lesích byl s ohledem 
na ostatní připomínky vypuštěn. 

 
 
 
28) Vysvětleno. Příslušný paragraf o požadavcích 

na malé vodní nádrže v lesích byl s ohledem 
na ostatní připomínky vypuštěn. 

 
 
 
29) Vysvětleno. Příslušný paragraf o požadavcích 

na malé vodní nádrže v lesích byl s ohledem 
na ostatní připomínky vypuštěn. 

30) Vysvětleno. Příslušný paragraf o možnosti 
nahlížení do textu ČSN byl s ohledem na 
ostatní připomínky vypuštěn. 

31) Neakceptováno. Vysvětleno. Text ponechán. 
32) Vysvětleno. Nadpis paragrafu doplněn a 

formulován obdobně, jako v ostatních 
vyhláškách o technických požadavcích pro 
stavby. 

33) Vysvětleno. Příslušný paragraf byl ve smyslu 
ostatních připomínek přeformulován. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

 

1. K § 5 (7) 

Požadujeme zrušit odkaz na ČSN 75 2106-2 Hrazení 
bystřin a strží – Část 2: Objekty pro hrazení bystřin a strží. 

Tato norma není uvedena v seznamu platných ČSN, který 
je zveřejněn na webu ÚNMZ. Tato připomínka je 
zásadní. 

1. Akceptováno. Odkaz na uvedenou 
technickou normu z návrhu vyhlášky 
vypuštěn. 
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Připomínka: 

K návrhu vyhlášky 

2. Obecně k výlučným odkazům na ČSN 

Doporučujeme v souladu s § 46a odst. (2) LPV doplnit 
výlučné odkazy na ČSN, tak aby byly příslušné ČSN 
jednoznačně identifikovatelné, tj. včetně názvu a data 
vydání. 

3. K § 1 

Doporučujeme v § 1, odst. 3, poznámku pod čarou č. 3) 
uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády (Čl. 47, 
odst. 4), takto: jednotlivé právní předpisy napsat 
v souvislém textu a oddělovat je čárkami. 

4. K § 5 

Doporučujeme v § 5, odst. 2, písm. b) před slovo „nebo“ 
doplnit čárku. Viz Legislativní pravidla vlády Čl. 42, odst. 1. 

5. K § 5 

Doporučujeme v § 5, odst. 7 v názvech ČSN ve slově 
"část" psát velké počáteční písmeno. 

6. K § 7 

Doporučujeme v § 7 odst. (3) nahradit slovo „výpustmi“ 
slovem „výpustěmi“.  

Závěr 

Doporučujeme při přípravě materiálu pro vydání ve sbírce 
zákonů přihlédnout k uplatněným připomínkám. 

Vypořádáním připomínek 3 a 4 je pověřen JUDr. Michal 
Velas, tel. 224853479, e-mail velas@mpo.cz. 
Vypořádáním ostatních připomínek je pověřen Ing. 
Ladislav Vaněk, tel. 224852239, e-mail vanek@mpo.cz. 

 
 
 
2. Akceptováno. Odkazy na technické normy 

doplněny o datum vydání. 
 
 
 
3. Vysvětleno. Zmíněné ustanovení bylo ve 

smyslu ostatních připomínek z návrhu 
vyhlášky vypuštěno. 

 
 
 
4. Akceptováno. Návrh vyhlášky ve smyslu 

připomínky upraven. 
 
5. Akceptováno. Název technické normy ve 

smyslu připomínky opraven. 
 

 
6. Vysvětleno. Ustanovení o technických 

požadavcích pro malé vodní nádrže v lesích 
bylo ve smyslu ostatních připomínek 
vypuštěno. 

Nejvyšší kontrolní úřad 1) K § 4 

Doporučujeme doplnit vymezení pojmů „návrhový průtok“, 

„výpust“ a „přeliv“, které jsou v návrhu používány a jejichž 

definice jsou obsaženy v současně platné vyhlášce 

1. Vysvětleno. Pojem „návrhový průtok“ 
uspokojivě vysvětlen v příslušné V 590/2002 
Sb. Pojmy „výpust“ a „přeliv“ se vztahují 
k ustanovení o technických požadavcích pro 
malé vodní nádrže v lesích, které bylo ve 
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č. 433/2001 Sb. 

2) K § 7 

V odstavci 6 jsou uvedeny požadavky na malé vodní 

nádrže v lesích určené jako zdroj vody pro hašení požárů. 

Doporučujeme zvážit doplnění tohoto paragrafu 

o požadavky na odběry vody z malých vodních nádrží 

v lesích pro účely zasněžování. 

 

smyslu ostatních připomínek vypuštěno. 
2. Vysvětleno. Ustanovení o technických 

požadavcích pro malé vodní nádrže v lesích 
bylo ve smyslu ostatních připomínek 
vypuštěno. 

ÚV- Odbor kompatibility 

Po stránce formální: Předkladatel splnil pouze částečně 
formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

Zásadní připomínka: 

 V obecné části odůvodnění není výslovně uvedeno, 
zda se návrh vyhlášky vztahuje k právním předpisům EU 
či ne (pouze se tento vztah vymezuje k návrhům předpisů 
EU). V této souvislosti je zejména vhodné vyjasnit, i 
s ohledem na odkazované technické normy, zda se návrh 
vyhlášky, jakožto technický předpis, vztahuje ke směrnici 
EU č. 2015/1535. 

 Je vhodné vymezit implementační vztah 
k právním předpisům EU a vztah ke směrnici č. 
2015/1535 zvláště. 

 V případě, že je návrh vyhlášky technickým 
předpisem ve smyslu směrnice EU č. 2015/1535, je 
nutné, aby podstoupil notifikační proces podle této 

1) Připomínka po stránce formální: akceptováno 
– v odůvodnění budou upřesněno vykázání 
slučitelnosti v právem EU, mj. zmiňovanou 
směrnicí EU č. 2015/1535. Navrhovaná 
vyhláška po vypořádání připomínek obsahuje 
dva odkazy na české technické normy pro lesní 
cesty (ČSN 73 6108) a pro hrazení bystřin a 
strží (ČSN 75 2106-1). Uvedené české 
technické normy nestanoví technické 
požadavky na výrobky ani služby, navrhovaná 
vyhláška proto není technickým předpisem ve 
smyslu uvedené směrnice. 

2) Připomínka po stránce materiální: 
akceptováno – v odůvodnění bude vysvětlena 
nemožnost použití indikativního odkazu na 
technické normy. 

3) Doporučující připomínka k § 1 odst. 2 – 
akceptováno, ustanovení z návrhu vyhlášky 
vypuštěno. 

4) Doporučující připomínka k § 6 odst. 7 – 
vysvětleno: chybný odkaz odstraněn při 
úpravě formulace na základě ostatních 
připomínek. 

5) Doporučující připomínka k § 9 – akceptováno, 
ustanovení ve smyslu připomínky upraveno. 
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unijní úpravy. 

Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU:  

 Návrh vyhlášky zřejmě do právního řád 
neimplementuje právo EU. 

 Návrh vyhlášky má možný vztah ke směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. 
září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Zásadní připomínka: 

K odkazům na technické normy 

 Návrh vyhlášky používá výlučného odkazu na 
technické normy, aniž by odůvodnění obsahovalo 
vysvětlení nemožnosti použití indikativního odkazu (viz čl. 
45a LPV). 

 Je nutné vysvětlit použití výlučného odkazu, 
nebo zavést odkaz indikativní. 

Doporučující připomínky: 

K § 1 odst. 2 

 Doporučujeme navrhovanou úpravu vypustit, 
neboť činnosti, kdy se postupuje podle obecných 
požadavků na výstavbu stanovených prováděcími 
právními předpisy, jsou vymezeny již v § 169 odst. 1 
stavebního zákona (viz i Čl. 39 odst. 7 LPV). Navíc je 
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navrhovaná úprava, co do výčtu činností, oproti 
zákonnému vymezení užší. 

K 6 odst. 7 

 Doporučujeme vyjasnit vztah k odkazovanému 
ustanovení § 5 odst. 6, neboť tento se nevztahuje ke 
křížení trubních a kabelových vedení s neupravenými 
koryty bystřin resp. závlahovými příkopy, ale k umístění 
stožárů elektrických silových vedení a sdělovacích vedení.   

K § 9 

 Doporučujeme vypustit z navrhované úpravy 
vymezení subjektů oprávněných rozhodnout o výjimkách, 
neboť ustanovení zákona se do prováděcího předpisu 
nepřejímá (viz Čl. 39 odst. 7 LPV ve vztahu k § 169 odst. 4 
stavebního zákona). Navíc prováděcím právním 
předpisem nelze stanovit pravomoc správního orgánu. 

Závěr: 

 Posouzení plné slučitelnosti návrhu vyhlášky závisí 
na vyjasnění zásadní připomínky po stránce formální. 

 Je nutné, aby předkladatel zapracoval zásadní 
připomínku po stránce materiální. 

 Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 
doporučující připomínky po stránce materiální. 

Ministerstvo kultury K § 3 
Za slova „ochranu životního prostředí6)“ 

požadujeme vložit slova „, ochranu archeologického 
dědictví7)“.  
Text poznámky pod čarou č. 7 zní:  
„7) Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy 
(revidovaná), vyhlášená pod č. 99/2000 Sb. m. s.“. 

1) K § 3 -Vysvětleno: paragraf ve smyslu 
ostatních připomínek vypuštěn (obecné 
požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa 
odpovídají obecným požadavkům na výstavbu 
podle § 169 stavebního zákona). 
Ministerstvo kultury s vysvětlením souhlasí. 

2) K § 4 odst. 1 – Vysvětleno. Z navrhované 
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Odůvodnění: 
V lesích se nachází nemalý podíl archeologického 

dědictví, k jehož ochraně se Česká republika zavázala 
přistoupením k Úmluvě o ochraně archeologického 
dědictví Evropy (revidovaná). Tato skutečnost by měla být 
do textu daného právního předpisu promítnuta. Praktická 
zkušenost archeologické obce s poškozováním 
archeologického dědictví je spojena s prostým faktem, že 
si existence takového dědictví autoři dokumentací v této 
souvislosti vůbec nejsou vědomi a ke konfliktům 
nedochází z důvodu chtěného poškození archeologického 
dědictví nebo nemožnosti nalezení nekonfliktního 
technického řešení, ale čistě z hlediska neuvědomění si 
faktu, že toto dědictví existuje a že je třeba jeho ochranu 
mít na paměti. 
V současnosti již jsou k dispozici orientační mapové 
podklady, ze kterých lze možný konflikt zjistit a úměrně 
tomuto konfliktu i hledat vhodné technické řešení. Tato 
připomínka je zásadní. 

K § 4 odst. 1 
V § 4 odst. 1 písm. c) požadujeme  slovo „a“ 

nahradit čárkou a vložit nové písmeno d) tohoto znění: 
„d) co nejméně narušovala archeologické dědictví7) a“.  
 
Stávající písmeno d) v tomto ustanovení se označí jako 
písmeno e). 
Odůvodnění: 

Zejména při navrhovaní a stavbě lesních cest 
nebývá respektováno archeologické dědictví, v některých 
případech dokonce výslovně chráněné dle zákona o státní 
památkové péče jako kulturní památka nebo památková 
rezervace, a v souvislosti s realizací takovýchto cest 
dochází k významným kulturním škodám. Z tohoto důvodu 
je třeba na tento aspekt pamatovat již v době projektové 
přípravy a vyhnout se tak pozdějším konfliktům se zájmy 
na ochraně tohoto dědictví. 

V ostatním lze odkázat na odůvodnění připomínky 

formulace není zřejmé, jakým způsobem se při 
povolování stavby vyhodnotí splnění tohoto 
požadavku (zejména s ohledem na odkaz na 
Maltskou konvenci). Ustanovení není obvyklé 
ani v ostatních vyhláškách o technických 
požadavcích pro stavby, a to z toho důvodu, že 
ochrana zmiňovaného veřejného zájmu je 
zajištěna přímo ustanoveními stavebního 
zákona (§ 80 – rozhodnutí o změně využití 
území v případech, že se na území 
prokazatelně nalézají archeologické nálezy; § 
132 – soustavný dozor stavebního úřadu při 
provádění stavby pro ochranu veřejných zájmů 
(vč. neohrožení archeologických nálezů); § 137 
– nařízení nezbytných úprav pro zajištění 
ochrany archeologického dědictví; § 176 – 
postup při nepředvídaném archeologickém 
nálezu). Považujeme zmiňovaná ustanovení 
stavebního zákona za adekvátní řešení 
ochrany veřejného zájmu ve věci 
archeologického dědictví a dodáváme, že i 
sankce za případná porušení těchto ustanovení 
jsou efektivněji řešitelné podle stavebního 
zákona, než je posuzovat jako nedodržení 
technického požadavku na stavbu.  
Ministerstvo kultury s vysvětlením souhlasí. 
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k § 3.Tato připomínka je zásadní.  
 

Kontaktními osobami pro vypořádání připomínek 
jsou JUDr. Martin Zídek (martin.zidek@mkcr.cz) a Mgr. 
Lucie Šimková (lucie.simkova@mkcr.cz). 

Ministerstvo spravedlnosti 1. K § 1 odst. 3 
Zmíněný odstavec navrhujeme spolu se související 

poznámkou pod čarou č. 3 vypustit bez náhrady z důvodu 
nadbytečnosti, neboť předmětná vyhláška nejenže 
zmíněné předpisy nenovelizuje a nijak se jich nedotýká, 
nýbrž z logiky věci také vyplývá, že vyhláškou nelze měnit 
ustanovení zákona, a z tohoto důvodu předmětné 
ustanovení postrádá smysl. 
2. K § 2 odst. 1 písm. a) 

V tomto ustanovení navrhujeme za slovem 
„silnicemi“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“, dále 
doporučujeme za slovem „zbytků“ nahradit slovo „a“ 
slovem „či“, za slovem „štěpky“ nahradit slovo „a“ slovem 
„nebo“, za slovem „materiálů“ nahradit slovo „a“ slovem 
„či“ a za slovy „v lese“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“. 
3. K § 2 odst. 1 písm. b) 

V dotčeném ustanovení navrhujeme vypustit kulaté 
závorky s tím, že za slovem „cesty“ doporučujeme doplnit 
čárku a slovo „především“ navrhujeme nahradit slovem 
„zejména“. Dále doporučujeme za slovem „oblouků“ 
nahradit slovo „a“ slovem „nebo“. 
4. K § 2 odst. 1 písm. c) 

Za slovem výhybny doporučujeme slovo „a“ 
nahradit slovem „nebo“. 
5. K § 2 odst. 1 písm. e) 

V tomto ustanovení navrhujeme vypustit kulaté 
závorky bez náhrady. 
6. K § 2 odst. 1 písm. f) 

Ve zmíněném ustanovení navrhujeme vypustit 
kulaté závorky s tím, že za slovem „komunikacemi“ 
doporučujeme doplnit čárku a vložit slovo „zejména“. Dále 
doporučujeme nahradit čárku za slovem „svážnice“ slovem 

1) Akceptováno – ustanovení z návrhu 
vyhlášky vypuštěno. 

 
 
 
 
 
 
2) Akceptováno – formulace v návrhu vyhlášky 

upravena. 
 
 
 
 
 
3) Akceptováno – formulace v návrhu vyhlášky 

upravena. 
 
 
 
 
4) Akceptováno – formulace v návrhu vyhlášky 

upravena. 
 
5) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
6) Vysvětleno – jedná se o úplný výčet, proto 

nejde vložit slovo „zejména“. 
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„nebo“. 
7. K § 2 odst. 1 písm. j) 

V tomto ustanovení navrhujeme za slovem 
„vozidel“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“. 
8. K § 2 odst. 1 písm. n) 

Ve zmíněném ustanovení doporučujeme za slovem 
„skladování“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“, dále pak za 
slovem „zbytků“ nahradit slovo „a“ slovem „či“, za slovem 
„materiálů“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“ a za slovy „v 
lesích“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“. 
9. K § 2 odst. 4 písm. a) 

V tomto ustanovení navrhujeme větu druhou 
vypustit bez náhrady, neboť zmíněné ustanovení má 
objasnit, co se rozumí pojmem malá vodní nádrž, nikoliv 
obsahovat vysvětlení, jaký je účel malé vodní nádrže. 
 
10. K § 4 odst. 10  

V dotčeném ustanovení navrhujeme za slovem 
„sklady“ nahradit slovo „a“ slovem „nebo“, obdobně také 
v ustanovení § 4 odst. 11. 

 
11. K § 4 odst. 12 

Zde na konci věty navrhujeme vypustit slovo 
„nepožadují“ s tím, že za slovem „cesty“ navrhujeme vložit 
slovo „nepožadují,“. 
12. K § 4 odst. 14, resp. § 5 odst. 7, § 6 odst. 8, § 7 
odst. 9  

Upozorňujeme, že ustanovení čl. 45a odst. 1 věty 
prvé Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) stanoví, 
že v případě odkazování na technickou normu se při 
stanovování technických požadavků v právním předpise 
přednostně použije indikativní odkaz. Z tohoto důvodu by 
tedy v právním předpise měly být výstižně definovány 
základní technické požadavky spolu s uvedením, že tyto 
se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě 
s určenou normou nebo její částí definovanou 
v ustanovení § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

 
7) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
8) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
 
 
 
9) Vysvětleno – v souvislosti s vypuštěním 

ustanovení o požadavcích na malé vodní 
nádrže v lesích vypuštěno i vymezení 
příslušných pojmů. 

 
 
10) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
 
 
11) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
 
12) Akceptováno – nemožnost využití 

indikativního odkazu do odůvodnění 
doplněna, názvy technických norem v návrhu 
vyhlášky doplněny o datum vydání. 
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požadavcích na výrobky. Aplikací indikativního odkazu se 
předejde použití výlučného odkazu, neboť v případě 
výlučného odkazu na technickou normu obsaženého 
v ustanovení právního předpisu se tato technická norma 
stává právně závaznou, což se neslučuje s charakterem 
technických norem, neboť dle § 4 odst. 1 věty druhé 
zákona o technických požadavcích na výrobky nejsou 
technické normy právně závazné, nadto je jejich použití 
založeno na principu dobrovolnosti.  

Jestliže v určitých případech nelze využít 
indikativního odkazu, ustanovení čl. 45a odst. 2 LPV 
stanovuje podmínky pro použití výlučného odkazu na 
technickou normu s tím, že v tomto případě musí být 
uvedená skutečnost vysvětlena v odůvodnění. V případě 
předmětného návrhu není aplikace výlučného odkazu 
namísto odkazu indikativního ve zvláštní části odůvodnění 
nijak zdůvodněna. Dále také chybí uvedení data vydání 
konkrétní technické normy dle ustanovení čl. 45a odst. 2 
věty čtvrté LPV. 

Na základě výše uvedeného tedy navrhujeme, aby 
namísto výlučného odkazu bylo v souladu s ustanovení čl. 
45a odst. 1 věty prvé LPV primárně využito indikativního 
odkazu. Obdobně také k § 5 odst. 7, § 6 odst. 8 návrhu a § 
7 odst. 9.Tato připomínka je zásadní. 
13. K § 5 odst. 1 

V tomto ustanovení navrhujeme slovo „umožňují“ 
nahradit slovy „musí umožňovat“. 
14. K 5 odst. 2 písm. a) 

V dotčeném ustanovení navrhujeme vypustit kulaté 
závorky s tím, že za slovem „konstrukcí“ doporučujeme 
doplnit čárku a slovo „například“ navrhujeme nahradit 
slovem „zejména“. Dále pak doporučujeme nahradit čárku 
za slovem „skluzů“ slovem „nebo“. 
15. K § 5 odst. 4 

Zde ve větě druhé navrhujeme doplnit za slovo 
„uzavřeným“ slovo „průtočným“. Dále doporučujeme na 
konci věty čtvrté nahradit slova „byl čistitelný“ slovy „bylo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
14) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
 
 
 
15) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
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umožněno jeho čištění“. 
16. K § 5 odst. 5 

V tomto ustanovení doporučujeme vypustit kulaté 
závorky s tím, že na třetím řádku za slovem „rýhy“ 
navrhujeme vložit čárku a slovo „například“ nahradit 
slovem „zejména“. Dále doporučujeme čárku za slovem 
„vrtáním“ nahradit slovem „nebo“. 
17. K § 6 odst. 1 písm. e) 

V dotčeném ustanovení navrhujeme vypustit kulaté 
závorky s tím, že za slovy „v lese“ navrhujeme vložit čárku 
a slovo „například“ nahradit slovem „zejména“. 
18. K § 7 odst. 3 

Zde navrhujeme vypustit kulaté závorky s tím, že 
za slovo „výpustmi“ doporučujeme vložit tečku a větu 
v závorce uvést velkým písmenem jako samostatnou větu 
druhou. Dále také navrhujeme slovo „výpustmi“ nahradit 
slovem „výpustěmi“. 
19. K § 7 odst. 4 

V tomto ustanovení doporučujeme na počátku věty 
druhé nahradit slova „Opatřuje se“ slovy „Výpust se 
opatřuje“. 
20. K § 7 odst. 6 

V dotčeném ustanovení navrhujeme před slova 
„čerpacím stanovištěm“ vložit slovo „s“. 
21. K § 7 odst. 7 

Ve druhé větě zmíněného ustanovení navrhujeme 
pro nadbytečnost vypustit celý text obsažený v závorce. 
22. K § 8 
 Navrhujeme vypuštění celého ustanovení § 8 bez 
náhrady, neboť zákonem č. 91/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo mimo 
jiné ke zrušení ustanovení § 196 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), které stanovovalo povinnost bezplatné 
veřejné přístupnosti technických norem, k jejichž aplikaci 

 
16) Vysvětleno – v souvislosti s ostatními 

připomínkami ustanovení přeformulováno, 
v současné podobě této připomínce vyhovuje. 

 
 
 
17) Akceptováno – formulace v návrhu 

upravena. 
 
 
18) Vysvětleno – ustanovení o požadavcích na 

malé vodní nádrže v lesích bylo ve smyslu 
ostatních připomínek z návrhu vyhlášky 
vypuštěno. 

 
 
19) Vysvětleno – ustanovení o požadavcích na 

malé vodní nádrže v lesích bylo ve smyslu 
ostatních připomínek vypuštěno. 

 
20) Vysvětleno – ustanovení o požadavcích na 

malé vodní nádrže v lesích bylo ve smyslu 
ostatních připomínek vypuštěno. 

21) Vysvětleno – ustanovení o požadavcích na 
malé vodní nádrže v lesích bylo ve smyslu 
ostatních připomínek vypuštěno. 

22) Akceptováno – příslušné ustanovení 
z návrhu vyhlášky vypuštěno. 
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zavazuje zákon nebo jiný právní předpis.  
23. K § 10 

Upozorňujeme, že doposud platná vyhláška č. 
433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, byla vydána na základě 
zákonného zmocnění v obsaženého v § 143 odst. 4 písm. 
b) a c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), tedy zákona, který již byl 
zrušen a nahrazen novou právní úpravou. Z tohoto důvodu 
nám tedy nepřijde vhodné v přechodném ustanovení 
návrhu odkazovat na další používání prováděcího 
předpisu, který byl určen k provedení v současné době již 
neplatné právní úpravy.  

Na základě výše uvedeného tedy navrhujeme, aby 
dosavadní znění přechodného ustanovení v § 10 bylo 
upraveno tak, aby se u zmíněných staveb, pro které byla 
projektová dokumentace zpracována a podána ke 
stavebnímu úřadu ke správnímu řízení před účinností nové 
vyhlášky, postupovalo od nabytí účinnosti nové úpravy 
právě podle ní. 
Projednáním připomínek je pověřen Mgr. Denis 
Panagopulos, e-mail: DPanagopulos@msp.justice.cz, tel.: 
221 997 304. 
 

 
23) Neakceptováno. Vysvětleno. Jde o 

přechodné ustanovení k dosud nezrušené 
vyhlášce. 

Ministerstvo vnitra Obecně: 
 Doporučujeme celý návrh vyhlášky podrobit revizi 
zejména s ohledem na dodržování čl. 39 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, neboť řada navržených 
ustanovení je velmi obecných až nenormativních (viz níže 
některé konkrétní připomínky), naopak jiné pasáže se 
svou detailností a rozsáhlým pojmovým aparátem blíží 
spíše technickým normám, na něž je ostatně v návrhu též 
odkazováno. 
K § 1: 
1. Navrhujeme vypustit odstavec 2, který je nadbytečný 

a v podstatě i nad rámec zákonného zmocnění, které 
umožňuje stanovit technické požadavky, zatímco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 1 – Akceptováno, zmíněná ustanovení 
z návrhu vyhlášky vypuštěna. 
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jejich použití v rámci správní činnosti vyplývá přímo ze 
stavebního zákona. 

2. Odstavec 3 je též nadbytečný, neboť postrádá 
normativní obsah. Ostatně úprava v podzákonném 
právním předpise se nemůže jakkoli dotknout úpravy 
na úrovni zákona.  

K § 2 odst. 1 písm. e): 
Použití slova „alespoň“ podle našeho mínění 

způsobuje nejasnost definice lesní cesty pro sezónní 
provoz, neboť do takto formulované definice by bylo 
možno podřadit i lesní cestu pro celoroční provoz. Za 
vhodnější bychom považovali rozlišit cesty podle toho, zda 
umožňují či neumožňují celoroční provoz.  
K § 3: 
 Ustanovení doporučujeme vypustit pro jeho 
nadbytečnost, neboť obsahuje pouze odkazy na jinou 
(speciální) právní úpravu, která se však použije i bez 
těchto odkazů. 
K § 6 odst. 3: 
 Z textu ustanovení ani z komentáře k němu ve 
zvláštní části odůvodnění není patrné, o jaký výpočet by 
se mělo jednat. 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K § 2 odst. 1 písm. a): 
 Z legislativně technického hlediska bychom 
považovali za vhodnější použít mezi slovy „myslivosti“ a 
„lesní cesty“ středník namísto tečky. 
K § 4 až 7: 

Dovolujeme si připomenout čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, podle nějž by v paragrafu 
zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. 
 

 
 
 
 
 
 
K § 2 odst. 1 písm. e) – Akceptováno, 
vysvětleno. zmíněné ustanovení upraveno ve 
smyslu ostatních připomínek. Terminologie „lesní 
cesty pro celoroční provoz“ a „lesní cesty pro 
sezónní provoz“ je v praxi dlouhodobě ustálené a 
její úprava by vyžadovala i revizi odborné 
literatury. 
K § 3 – Akceptováno. zmíněné ustanovení 
z návrhu vyhlášky vypuštěno. 
 
 
 
 
K § 6 odst. 3 – Vysvětleno. navrhovaná vyhláška 
přebírá ze stávající vyhlášky hodnoty doporučené 
pro průměrné půdní podmínky, které se pro 
specifické půdní prostředí upravuje příslušnými 
výpočetními postupy (podle odborné literatury či 
technických norem). 
K § 2 odst. 1 písm. a) – Akceptováno. formulace 
v návrhu upravena. 
 
K § 4 až 7 – Vysvětleno Považujeme uvedení 
technických požadavků na jednotlivé druhy staveb 
pro plnění funkcí lesa do jednoho paragrafu za 
přehlednější. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

K  § 2 odst. 4 písm. a) a k § 7 odst. 3 
Nesouhlasíme se stanovením parametrů pro malé vodní 
nádrže zařazené mezi stavby pro plnění funkce lesa a 
požadujeme ponechat dosavadní parametry pro malé 

Vysvětleno. Ustanovení o technických 
požadavcích pro malé vodní nádrže v lesích je 
s ohledem na ostatní připomínky z návrhu 
vyhlášky vypuštěno, vč. vymezení příslušných 
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vodní nádrže v lesích uvedených ve stávající vyhlášce č. 
433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro 
stavby pro plnění funkcí lesa.   
Odůvodnění: 
Argument, který předkladatel uvádí ve zvláštní části 
důvodové zprávy, že důvodem pro navrhovanou změnu je 
skutečnost, že „se považuje za vhodnější odvozovat 
technické požadavky od objemu nádrže, než od její 
plochy“ je nedostatečný.  
Nově stanovená definice malé vodní nádrže připouští, že 
mezi stavby pro plnění funkce lesa bude možné nyní 
zahrnout i vodní nádrže, jejichž rozloha může být více než 
10 násobně větší, než umožňuje dosud platná vyhláška. 
Maximální možná rozloha malé vodní nádrže v lesích je 
podle platné vyhlášky 2 ha (tj. cca 141x141m), zatímco 
parametry téže stavby pro plnění funkce lesa podle návrhu 
nové vyhlášky umožňují rozlohu cca 20 ha (při plné 
hloubce 9m), což představuje plochu o rozměrech cca 
447x447m (tj. pro ilustraci plocha cca 40 fotbalových 
hřišť). Při průměrné hloubce shodné s Máchovým jezerem 
2,2225 m pak navržené definici malé vodní nádrže v lesích 
vyhovuje vodní plocha o rozloze 90 ha, tj. pouze cca 3 x 
menší rozloha než rozloha Máchova jezera. 

Pro začlenění vodní nádrže takového rozsahu do území je 
nutné předem v rámci procesu územního plánování 
vytvořit předpoklady, posoudit stav území, jeho hodnoty a 
omezení, a na základě koordinace veřejných zájmů a 
záměrů na změny v území pak případně vymezit 
samostatnou funkční plochu pro vodní nádrž a stanovit 
podmínky jejího využití. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů, se k naplňování cílů 
a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního 
zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí 
území člení územním plánem na plochy, které se s 
přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v 
územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 

pojmů. 
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000 m².  Definice uvedená v ČSN 75 2410 platí pro malé 
vodní nádrže obecně, avšak pro malé vodní nádrže v 
lesích, jež jsou zařazeny mezi stavby pro plnění funkce 
lesa, požadujeme zachování dosavadních 
parametrů stanovených platnou vyhláškou.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Obecná připomínka k důvodové zprávě: 
 

Odůvodnění, na základě kterého je předkládán návrh 
předpisu, který by nahradil stávající platnou vyhlášku č. 
433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, pokládáme za 
nedostatečné. Postrádáme zde výčet konkrétních 
důvodů, které vedly ke zpracování návrhu 
v souvislosti s novou právní úpravou v oblasti 
stavebnictví, lesního hospodářství a vodního 
hospodářství i nově přijatých ČSN. Zároveň 
nesouhlasíme s prosazováním obecné závaznosti norem, 
jejichž tvorba a schvalování neprochází legislativním 
procesem, což znemožňuje hájení (zohlednění) ostatních 
veřejných zájmů. 
 

Neodůvodněné a nežádoucí změny oproti 
předchozímu znění příslušné vyhlášky č. 433/2001 Sb.: 
 

1) Požadujeme ponechat stávající znění či vhodně 
zapracovat problematiku "rekultivace cesty": 
 
Odůvodnění: rekultivace, tj. odstranění cesty z 
důvodů její další nevyužitelnosti a úprava lesních 
pozemků poškozených provozem na cestě je žádoucí 
nejen z důvodu biologické rozmanitosti, ale zejména 
z důvodu adaptace na změnu klimatu (zrušení již 
nepotřebného odvodnění komunikace je důležité z 
důvodu retence vody v krajině - viz prioritní opatření 
NAP adaptace: o2_2 Minimalizace technického 

Obecná připomínka – Částečně akceptováno. 
Odůvodnění bude doplněno. Závaznost vybraných 
technických norem není v rozporu s Legislativními 
pravidly vlády. Ačkoliv tvorba a schvalování 
technických norem neprochází legislativním 
procesem, jsou návrhy norem projednávány 
s dotčenými subjekty, u norem pro lesní cesty a 
pro hrazení bystřin a strží se tohoto projednávání 
účastnil i zástupce MŽP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 1 – Vysvětleno. Požadavek na 
rekultivaci lesní cesty v případě, že lesní doprava 
je v oblasti vyřešena jiným způsobem, nebyl ze 
stávající vyhlášky do návrhu nové vyhlášky přijat 
z důvodu kolize se zmocněním pro vydání 
vyhlášky: jednalo by se o požadavek na 
odstranění stavby, nikoliv o technický požadavek 
na způsob odstranění stavby.  
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odvodnění lesních pozemků využitím přirozených a 
přírodě blízkých postupů, o2_1 Revize opatření 
lesnickotechnických meliorací, hrazení bystřin a 
lesních cest se zaměřením na ochranu a obnovu 
přirozeného vodního režimu v lesích) 
 

stávající znění odst. 11 v § 4 a § 2 odst. 1 písm. i)  
i) rekultivací cesty - činnosti, které cestu nebo její 
zbytky odstraní z důvodů její další nevyužitelnosti a 
zároveň upraví lesní pozemky poškozené provozem 
na cestě,  
(11) Rekultivace cesty se provede vždy, je-li v oblasti 
vyřešena lesní doprava trvale jiným způsobem.  

2) V rámci definice hrazení bystřin a strží (§ 2 odst. 2 
písm. a) požadujeme ponechat stávající znění či 
vhodně zapracovat cíl "zadržování vod a 
splavenin, zvyšování vsaku":  
 
Odůvodnění: zadržování vod a splavenin a 
zvyšování vsaku přírodě blízkým způsobem je 
žádoucí z důvodu adaptace na změnu klimatu (viz 
prioritní opatření NAP adaptace: o2_3 Realizace 
opatření pro zadržení vody v lesích, o2_1 Revize 
opatření lesnickotechnických meliorací, hrazení 
bystřin a lesních cest se zaměřením na ochranu a 
obnovu přirozeného vodního režimu v lesích) 
 
stávající znění § 1 odst. 2 písm. a) 
a) hrazením bystřin a strží - systémová kombinace 
lesnickotechnických opatření pro povodí, 
usměrňování hospodářských aktivit s cílem 
zadržování vod a splavenin, zvyšování vsaku, 
prevence zrychlené eroze nebo následného 
odstraňování povodňových škod, 

3) V rámci problematiky hrazení bystřin a strží (§ 2 
odst.2) požadujeme ponechat definici břehových 
porostů: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 2. Vysvětleno. Navrhovaná definice 
hrazení bystřin a strží převzata z příslušné 
technické normy z toho důvodu, že přesně 
definuje příslušný pojem a přispívá tak 
k jednoznačnosti legislativy. Definice ve stávající 
vyhlášce v tomto směru vyhovuje méně, protože 
popisuje principy hrazení bystřin a strží, méně ale 
již samotný stavební obor („systémová kombinace 
lesnickotechnických opatření“, „usměrňování 
vodohospodářských aktivit“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 3. Vysvětleno. Pojem „břehové 
porosty“ není v příslušném ustanovení o 
požadavcích na stavby hrazení bystřin a strží 
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Odůvodnění: břehové porosty se významně podílejí 
na přirozeném zpevnění břehů a mohou hrát 
důležitou roli v jejich stabilizaci, zároveň plní další 
funkce, zejm. ekologickou - řešení je žádoucí z 
důvodu adaptace na změnu klimatu (viz prioritní 
opatření NAP adaptace: o2_3 Realizace opatření pro 
zadržení vody v lesích) 
stávající znění § 1 odst. 2 písm. d) 
d) břehovým porostem - účelový porost rostlinných 
společenstev, zejména bylinných a dřevinných 
porostů na březích vodních toků a nádrží, které 
chrání břehy proti vymílání vodou a zároveň plní další 
funkce, zejména ekologickou, 

4) V rámci § 4 ponechat stávající znění či vhodně 
zapracovat problematiku omezení nevhodného 
využívání cest z důvodu ochrany před jejich 
poškozováním 
 
Odůvodnění: ochrana před erozí a zrychleným 
povrchovým odtokem vody (viz prioritní opatření NAP 
adaptace: o2_4 Aplikování postupů a opatření při 
těžbě a obnově lesa k zamezení nebo zpomalení 
povrchového odtoku srážkových vod a proti erozi 
půdy) 
stávající znění § 4 odst. 10 
(10) Je nepřípustné užívat vozidel o větší povolené 
hmotnosti na nápravu, než pro jaké byla cesta 
vybudována, používání cesty v době, kdy není 
způsobilá k provozu (sezonnost), nebo způsobem, 
který pro daný typ cesty není uvažován (např. 
smýkání dříví po vozovce).  
 

Další závažné připomínky k návrhu: 
 

5) Požadujeme upravit definici zamokření lesních 
půd (§ 2 odst.3 písm.b): 

využit, proto není v navrhované vyhlášce ani 
vymezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 4. Vysvětleno. Požadavek nebyl ze 
stávající vyhlášky do návrhu nové vyhlášky přijat 
z důvodu kolize se zmocněním pro vydání 
vyhlášky: jednalo by se o požadavek na způsob 
provozu na účelové komunikaci, nikoliv o 
technický požadavek na projektování, povolování, 
provádění a užívání stavby. Navíc není zřejmé, jak 
by se řidič vozidla dozvěděl o „povolené hmotnosti 
na nápravu“, pro kterou byla cesta vybudována – 
tuto informaci nemají (s výjimkou některých mostů 
a propustků) ani uživatelé ostatních pozemních 
komunikací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 5. Akceptováno. Návrh vyhlášky 
upraven ve smyslu připomínky. 
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Odůvodnění: je nezbytné zohlednit problematiku 
sucha/nedostatku vody v souvislosti se změnou 
klimatu (viz prioritní opatření NAP adaptace: o2_2 
Minimalizace technického odvodnění lesních 
pozemků využitím přirozených a přírodě blízkých 
postupů, o2_3 Realizace opatření pro zadržení vody 
v lesích, o2_5 Stabilizace rozlohy skupin lesních typů 
ovlivněných vodou a ochrana mokřadů v lesích). 
Požadujeme formulaci upravit takto:  
§ 2 odst. 3 písm. b) 
b) zamokřením lesních půd nadměrná vlhkost lesní 
půdy neodpovídající přirozeným stanovištním 
poměrům a zároveň poškozující stávající lesní 
porosty ... 

6) Mezi požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa 
(§ 3) požadujeme doplnit požadavek na adaptaci 
na změnu klimatu: 
Odůvodnění: je nezbytné doplnit požadavek na 
adaptaci na změnu klimatu (viz prioritní opatření NAP 
adaptace:  o2_1 Revize opatření lesnickotechnických 
meliorací, hrazení bystřin a lesních cest se 
zaměřením na ochranu a obnovu přirozeného 
vodního režimu v lesích, o2_2 Minimalizace 
technického odvodnění lesních pozemků využitím 
přirozených a přírodě blízkých postupů, o2_3 
Realizace opatření pro zadržení vody v lesích, o2_4 
Aplikování postupů a opatření při těžbě a obnově 
lesa k zamezení nebo zpomalení povrchového 
odtoku srážkových vod a proti erozi půdy). 
Požadujeme doplnit následovně: 
§ 3 Požadavky na stavby a jejich zařízení  
Stavby pro plnění funkcí lesa musí být navrženy a 
provedeny tak, aby byly při respektování 
hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a 
současně splnily požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, bezpečnost při užívání, ochranu 
životního prostředí, adaptaci na změnu klimatu a na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 6. Vysvětleno.    Ustanovení 
o obecných požadavcích na stavby pro plnění 
funkcí lesa bylo na základě ostatních připomínek 
z návrhu vyhlášky vypuštěno. 
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využití pro účely požární ochrany území. 
7) Považujeme za nezbytné upravit požadavek na 

zvětšení rozměrů koryta bystřiny v § 5 odst. 2 
písm. c) s ohledem na adaptaci na změnu klimatu 
tak, aby umožňoval využití přírodě blízkých způsobů 
stabilizace - v některých případech je možné a 
žádoucí odolnost proti kinetické energii řešit 
zmenšením rozměrů koryta (obdobně jako u 
drobných vodních toků, např. na Q20d) s tím, že při 
zvýšených průtocích se voda neškodně krátkodobě 
rozlije a tím energii ztratí - v zahraničí (SK, GB aj.) se 
úspěšně aplikuje např. technika "chop and 
through/kácej a házej", která umožňuje přírodě 
blízkou stabilizaci strží s využitím místní biomasy. 
Takový přístup podporuje retenci a vsakování vody 
co nejvýše v povodí, což je důležité z hlediska řešení 
problematiky sucha a přívalových srážek (viz prioritní 
opatření NAP adaptace:  o2_1 Revize opatření 
lesnickotechnických meliorací, hrazení bystřin a 
lesních cest se zaměřením na ochranu a obnovu 
přirozeného vodního režimu v lesích, o2_3 Realizace 
opatření pro zadržení vody v lesích, o2_4 Aplikování 
postupů a opatření při těžbě a obnově lesa 
k zamezení nebo zpomalení povrchového odtoku 
srážkových vod a proti erozi půdy). Požadujeme 
upravit následovně: 
§ 5 odst. 2 
c) úpravou rozměrů koryta bystřiny nebo strže. 

8) Požadujeme nestanovovat právním předpisem 
závaznost oborových norem, zde ČSN 75 2106-1 a 
ČSN 75 2106-2 (§ 5 odst. 7): 

      Odůvodnění: Obecně příprava norem neprochází 
legislativním procesem, což znemožňuje hájení 
(zohlednění) ostatních veřejných zájmů. Navíc ČSN 
75 2106-2 není dosud schválena. 

9) § 6 odst. 1) požadujeme doplnit o vyhodnocení z 
hlediska adaptace na změnu klimatu. Takový přístup 

 
Připomínka č. 7. Akceptováno. Návrh vyhlášky 
upraven ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 8. Částečně akceptováno. Odkaz 
na technickou normu ČSN 75 2106-2 ve smyslu 
ostatních připomínek odstraněn. 
 
 
 
 
Připomínka č. 9. Akceptováno. Návrh vyhlášky 
upraven ve smyslu připomínky. 
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podpoří možnosti adaptace lesních porostů na změnu 
klimatu, ale také poskytování důležitých 
ekosystémových služeb lesů - retenci a vsakování 
vody, což je důležité z hlediska řešení problematiky 
sucha a přívalových srážek (viz řada opatření NAP 
adaptace. Požadujeme doplnit následovně: 

§ 6 odst. 1 
d) stav plnění funkcí lesa, zejména poškození 
stávajících lesních porostů 
g) potřeby a možnosti adaptace na změnu klimatu 
z hlediska lesních porostů, zohlednění přirozeného 
vodního režimu stanoviště a poskytování 
ekosystémových služeb lesů (např. retence a 
infiltrace vody) 
h) přírodní hodnoty a vliv uvažované stavby na ně 

10)  Požadujeme vypustit ust. § 7 odst. 8 a ust. § 2 
odst. 4 písm. c) 

Odůvodnění: nevidíme důvod pro takové omezení 
litorálního pásma klíčového pro zájmy ochrany přírody. 
Problematiku navíc řeší ČSN 752 4010. Zároveň 
požadujeme vypustit nepřesnou definici litorálního pásma 
(správně by mělo být litorální pásmo definováno jako 
mělkovodní část nádrže včetně střídavě zaplavované 
zóny. 
 
Další připomínky: 
 

1) Do poznámky č. 3 pod čarou k § 1 odst. 3 
požadujeme mezi příkladně uvedené právní 
normy zařadit zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odůvodnění: je nepochybné, že stavební činností 
v lesích mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto 
zákonem, a proto považujeme za vhodné tuto 
skutečnost zdůraznit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka č. 10. Vysvětleno. Ustanovení 
o požadavcích na malé vodní nádrže v lesích, vč. 
vymezení příslušných pojmů, bylo s odkazem na 
ostatní připomínky z návrhu vyhlášky vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další připomínka č. 1. Vysvětleno. Příslušné 
ustanovení bylo s odkazem na ostatní připomínky 
z návrhu vyhlášky vypuštěno. 
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2) V § 7 doporučujeme vypustit odst. 1-4 a odst. 7 
Odůvodnění: Jedná se o přílišný technický detail 
řešení, který neobsahuje ani vyhl. 590/2002 Sb. 
Technicky tuto problematiku řeší dostatečně ČSN 
75 2410 Malé vodní nádrže. 

 
3) Do § 7 doporučujeme doplnit nový odstavec (1) 

včetně odkazu ve znění: 
 
Malá vodní nádrž je ve smyslu Zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) vodním dílem. Technické 
požadavky na vodní díla stanoví zvláštní právní 
předpis. odkaz) 

 

odkaz) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích 
pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kontaktními osobami MŽP pro vypořádání připomínek jsou 
Ing. Tomáš Staněk, CSc. (tel: 267 122 042, e-mail: 
tomas.stanek@mzp.cz), Ing. Jakub Horecký, Ph.D., odbor 
obecné ochrany přírody a krajiny (tel: 267 122 410, e-mail: 
jakub.horecky@mzp.cz) a Ing. Miroslav Tesařík, odbor 
ochrany vod (miroslav.tesarik@mzp.cz, tel.: 267 122 198). 

Další připomínka č. 2. Akceptováno. S ohledem 
na stanovení požadavků na malé vodní nádrže 
vyhláškou č. 590/2002 Sb. bylo z návrhu vyhlášky 
ustanovení o požadavcích na malé vodní nádrže 
v lesích vypuštěno. 
 
Další připomínka č. 3. Vysvětleno. Ve smyslu 
ostatních připomínek bylo ustanovení 
o požadavcích na malé vodní nádrže v lesích 
z návrhu vyhlášky vypuštěno. 
 
    

Hospodářská komora Zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k § 7 

Požadujeme do § 7 vložit nový odst. 10 následujícího 
znění: 

„(10) Pro vodní nádrže s ovladatelným objemem do 
5 000 m3 může stavební úřad rozhodnout ve věci 
povolit z ustanovení tohoto paragrafu výjimku.“. 

Odůvodnění: 

U velmi malých vodních nádrží do 5000 m3 (eventuálně 
možno snížit hranici do 2000 m3) by měla být stanovena 
mírnější pravidla. Tyto velmi malé vodní nádrže jsou 

1) Vysvětleno. Ustanovení o technických 
požadavcích pro malé vodní nádrže v lesích 
bylo ve smyslu ostatních připomínek z návrhu 
vyhlášky vypuštěno. 
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většinou situované hluboko  
v lesích, uprostřed lesního majetku jednoho vlastníka. 
Není důvodné klást na tyto velmi malé vodní nádrže stejné 
požadavky jako na nádrže mnohonásobně větší. 
 Eventuální havárie takového velmi malého vodní díla 
neohrožuje bezpečnost, ochranu zdraví a život osob a 
zároveň neohrožuje majetek jiného vlastníka než vlastníka 
vodní nádrže. 

2. Připomínka k § 9 

Požadujeme upravit nesprávné číslování odstavců, na 
které je odkazováno.  

„Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona lze 
v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení § 
4 odst. 4, 10 9 nebo 12 11, z § 5 odst. 5 nebo 6 se 
souhlasem správce vodního toku a z § 6 odst. 6 nebo 7 se 
souhlasem správce vodního díla.“ 

Odůvodnění: 

v § 4 došlo k posunu odstavců – původní odst. 6 byl 
odstraněn. Výjimky byly projednány a schváleny pro počet 
výhyben a podmínky pro obratiště: 

 odst. (9) Výhybny se navrhují a zřizují v počtu 1 až 2 
výhybny na 1 km lesní cesty v místech s dobrým 
rozhledem na další průběh lesní cesty; 

 odst. (11) Na koncích neprůjezdných lesních cest 
delších než 100 m se navrhují a zřizují obratiště, 
pokud v těchto místech nelze pro otočení 
směrodatného vozidla využít samostatné sjezdy na 
sousední pozemky, lesní sklady a jiná rozšířená 
místa. V odůvodněných případech může stavební 
úřad příslušný rozhodnout ve věci povolit výjimku. 
Obratiště se provádí jako okružní nebo úvraťové. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Akceptováno. Znění § 9 ve smyslu 

připomínky upraveno. 
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SMOČR 
1. § 7 

- do tohoto paragrafu požadujeme vložit nový 
odstavec 

„(10) Pro vodní nádrže s ovladatelným objemem do 
5 000 m3 může stavební úřad příslušný rozhodnout ve 
věci povolit z ustanovení tohoto paragrafu výjimku.“ 

Odůvodnění:  
U velmi malých vodních nádrží do 5000 m3 (eventuálně 
možno snížit hranici do 2000 m3) by měla být stanovena 
mírnější pravidla. Tyto velmi malé vodní nádrže jsou 
většinou situované hluboko v lesích, uprostřed lesního 
majetku jednoho vlastníka. Není důvodné klást na tyto 
velmi malé vodní nádrže stejné požadavky jako na nádrže 
stonásobně větší.  Eventuální havárie takového velmi 
malého vodní díla neohrožuje bezpečnost, ochranu zdraví 
a život osob a zároveň neohrožuje majetek jiného 
vlastníka než vlastníka vodní nádrže. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

2. § 9 

- v tomto ustanovení upravit čísla odstavců § 4, na 
které je odkazováno – místo odstavce 10 odstavec 
9, místo odstavce 12 odstavec 11 

„Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona lze 
v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení § 
4 odst. 4, 10 9 nebo 12 11, z § 5 odst. 5 nebo 6 se 
souhlasem správce vodního toku a z § 6 odst. 6 nebo 7 se 
souhlasem správce vodního díla.“  
 
Odůvodnění:  
V § 4 došlo k posunu odstavců – původní odst. 6 byl 
odstraněn. Výjimky byly projednány a schváleny pro počet 
výhyben a podmínky pro obratiště. 

- odst. (9) Výhybny se navrhují a zřizují v počtu 1 až 

1) Vysvětleno. Ustanovení o technických 
požadavcích pro malé vodní nádrže v lesích 
bylo ve smyslu ostatních připomínek z návrhu 
vyhlášky vypuštěno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Akceptováno. Znění § 9 ve smyslu připomínky 

upraveno. 
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2 výhybny na 1 km lesní cesty v místech s dobrým 
rozhledem na další průběh lesní cesty. 

- odst. (11) Na koncích neprůjezdných lesních cest 
delších než 100 m se navrhují a zřizují obratiště, 
pokud v těchto místech nelze pro otočení 
směrodatného vozidla využít samostatné sjezdy na 
sousední pozemky, lesní sklady a jiná rozšířená 
místa. V odůvodněných případech může stavební 
úřad příslušný rozhodnout ve věci povolit výjimku. 
Obratiště se provádí jako okružní nebo úvraťové. 

Tato připomínka je technicko-legislativní. 
 

SVOL § 7-  vložit nový odst. 10 
(10) Pro vodní nádrže s ovladatelným objemem do 5 000 
m3 může příslušný stavební úřad rozhodnout ve věci 
povolení výjimky z ustanovení § 7. 
Odůvodnění: U velmi malých vodních nádrží do 5000 m3 
(eventuelně je možné snížit hranici do 2000 m3) by měla 
být stanovena mírnější pravidla. Tyto velmi malé vodní 
nádrže jsou většinou situované hluboko v lesích, uprostřed 
lesního majetku jednoho vlastníka. Není důvodné klást na 
tyto velmi malé vodní nádrže stejné požadavky jako na 
nádrže stonásobně větší.  Případná havárie takového 
velmi malého vodní díla neohrožuje bezpečnost, ochranu 
zdraví a život osob a zároveň neohrožuje majetek jiného 
vlastníka než vlastníka vodní nádrže. 
§ 9 
- upravit čísla odstavců § 4, na které je odkazováno - 
místo odstavce 10 odstavec 9, místo odstavce 12 
odstavec 11 
§ 9 Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 
lze v odůvodněných případech povolit výjimku z 
ustanovení § 4 odst. 4,10 9 nebo 12 11, z § 5 odst. 5 nebo 
6 se souhlasem správce vodního toku a z § 6 odst. 6 nebo 
7 se souhlasem správce vodního díla.  
Odůvodnění: v § 4 došlo k posunu odstavců, protože 
původní odst. 6 byl odstraněn. Výjimky byly projednány a 

1) Vysvětleno. Ustanovení o technických 
požadavcích pro malé vodní nádrže v lesích 
bylo ve smyslu ostatních připomínek z návrhu 
vyhlášky vypuštěno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Akceptováno. Znění § 9 ve smyslu 

připomínky upraveno. 
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schváleny pro počet výhyben a podmínky pro obratiště. 
 
odst. (9) Výhybny se navrhují a zřizují v počtu 1 až 2 
výhybny na 1 km lesní cesty v místech s dobrým 
rozhledem na další průběh lesní cesty. 
 
odst. (11) Na koncích neprůjezdných lesních cest delších 
než 100 m se navrhují a zřizují obratiště, pokud v těchto 
místech nelze pro otočení směrodatného vozidla využít 
samostatné sjezdy na sousední pozemky, lesní sklady a 
jiná rozšířená místa. V odůvodněných případech může 
stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci povolit výjimku. 
Obratiště se provádí jako okružní nebo úvraťové. 
 

ČKAIT 1) K nadpisu - Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 
194 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 350/2012 Sb.: 
- neodkazovat na znění zákona č. 350/2012 Sb.: 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 194 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Od roku 2006 bylo provedeno několik změn stavebního 
zákona 
2) K § 2 odst. 1 písm. d) -  doplnit text 
lesní cestou pro celoroční provoz lesní cesta umožňující 
svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností 
celoroční provoz, za předpokladu zimní údržby 
Definice dle ČSN 73 6108 
 
 
3) K § 2 odst. 1 písm. h) - Zde by bylo vhodnější 
konstatovat, že vozovky jsou a) tuhé, b) netuhé, c) 
dlážděné a z dílců 
Upravený text by byl v souladu s běžně používanou 
terminologii a také zejména s označováním druhů vozovek 

1) Vysvětleno. Příslušné ustanovení § 194 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., bylo dosud 
novelizováno jen zákonem č. 350/2002 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Vysvětleno. Lesní cesty umožňují provoz 

nejen za předpokladu zimní, ale i letní údržby. 
Z důvodu kolize se zmocněním pro 
navrhovanou vyhlášku (požadavek na 
provádění zimní údržby není technický 
požadavek na stavbu) nebylo uvedené 
ustanovení ze stávající vyhlášky převzato. 

3) Vysvětleno. Rozdělení vozovek na tuhé, 
netuhé, dlážděné a z dílců neumožňuje 
jednoduše vymezit vozovky, které se při 
větším sklonu mají opatřovat svodnicemi vody 
– jednalo by se primárně o vozovky netuhé, 
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v technických podmínkách pozemních komunikací (TP). 
Stávající text je zavádějící – např. vozovka ze silničních 
panelů zcela určitě není vozovkou se stmeleným krytem. 
 
4) K §  2 odst. 1 - mezi písm. n) a o) vložit definici lesní 
skládky dle ČSN 73 6108. Tato definice v pojmech chybí. 
5) K § 3 - Text nekoresponduje se stávajícím zněním § 
156 stavebního zákona, doporučujeme text 
přepracovat vzhledem k už navrhovanému znění 
připravované novely stavebního zákona (již oficiálně 
zveřejněn na stránkách PSP): 
V § 156 odst. 1 se slova „požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a 
užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla“ 
nahrazují slovy „základní požadavky na stavby73)“. 
Poznámka pod čarou č. 73 zní:  
„73) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS.“ 

6) K § 3 - Požadavky na stavby pro plnění funkcí 
lesa 

Stavby pro plnění funkcí lesa se navrhují – doplnit odkaz 
na autorizační zákon č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, povolují a provádějí tak, aby byly 
při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené 
užití a současně splnily požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, bezpečnost při užívání, ochranu 
životního prostředí1) a na využití pro účely požární ochrany 
území5). 
Z vyhlášky musí být zřejmé, že navrhování těchto staveb 
je vybranou činností ve výstavbě, na kterou mají oprávnění 

z nichž by ovšem musely být vyloučeny zejm. 
vozovky s asfaltovým krytem, čímž se opět 
ocitneme mimo členění doporučené 
připomínkovým místem. 

4) Vysvětleno. Termín „lesní skládka“ není 
v návrhu vyhlášky využit, proto není vymezen. 

5) Vysvětleno. Ustanovení § 3 bylo ve smyslu 
ostatních připomínek z návrhu vyhlášky 
vypuštěno (obecné požadavky na stavby jsou 
uvedeny přímo v § 169 stavebního zákona). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Vysvětleno. Ustanovení § 3 bylo ve smyslu 

ostatních připomínek z návrhu vyhlášky 
vypuštěno (obecné požadavky na stavby jsou 
uvedeny přímo v § 169 stavebního zákona). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNANJ9WPW7)



 30 

jenom autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb. 
7) K § 4 odst. 5 - Navrhujeme: Minimální příčný 

sklon je 3% u lesních cest s vozovkou a maximální dle 
použité technologie u provozních zpevnění lesních 
cest. V ČSN je v čl. 7.6.2. a 7.6.3 uveden minimální sklon 
3% a maximální až 6%. V případě cest budovaných tzv. 
„Bavorskou metodou“ je žádoucí i příčný sklon větší  než 
6%. 
 

8) K § 4 odst. 6  - Doporučujeme vypustit text: 
Svodnicemi vody se opatřují lesní cesty s podélným 
sklonem větším než 6 %, pokud nejsou opatřeny vozovkou 
se stmeleným krytem. 
Pokud za stmelený kryt považujeme i živičný povrch, pak 
není pravda, že se v tomto případě neosazují svodnice. 
V mnoha případech v horských polohách u cest bez 
příkopu jsou svodnice osazovány i do povrchu se živičným 
krytem ať již z penetračního makadamu nebo 
z asfaltobetonu. 

9) K § 8 - Tento paragraf se nám jeví  jako 
nadbytečný není používán v žádných jiných vyhláškách. 
 

10) K § 4, odst. 14, § 5 odst. 7, § 6 odst. 8, § 7 odst. 
9 - vyhláška používá odvolávky na čísla norem v přímém 
textu jednotlivých paragrafů – považujeme za nezvyklé. 

 
 

11) Vyhláška není ničím svázaná se zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích. Není k tomu důvod? 

 
7) Vysvětleno. V praxi se problémy 

s nadměrným příčným sklonem nevyskytují, 
zato nedostatečný příčný sklon bývá 
zaznamenán velmi často. Z tohoto důvodu se 
jako základní technický požadavek uvádí jen 
hodnota minimálního příčného sklonu 
(obdobně vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích). 

8) Vysvětleno. Osazení svodnic i do vozovek se 
stmeleným krytem se ponechává na uvážení 
stavebníka s ohledem na místní podmínky a 
není navrhován jako požadavek na stavby 
lesních cest. 

 
 
 
 
 
9) Vysvětleno. Uvedené ustanovení bylo 

z návrhu vyhlášky s odkazem na ostatní 
připomínky odstraněno. 

10) Vysvětleno. Odkazy na technické normy se 
v souladu s Legislativními pravidly vlády 
formulují jako výlučný odkaz v textu. 

 
 
11) Vysvětleno. Navrhovaná vyhláška je 

prováděcím předpisem stavebního zákona, 
s lesním zákonem je provázána jen ve věci 
vymezení některých pojmů z oblasti lesního 
práva.  

Lesy ČR,s.p. Připomínka k § 6 (nyní § 4 a 5)– změnit text ustanovení 
týkajícího se uložení trubních a kabelových vedení 
(připomínka zaslána emailem). 

Akceptováno. Text  ustanovení upraven. 

Vypracovala: JUDr. Šárka Kordová  
V Praze dne … 2017 
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