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IV. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů 
 
Návrh vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů byl do meziresortního připomínkového řízení 
rozeslán dne 15. 5. 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 5. 6. 2018. 
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Ministerstvo 
dopravy 

1 Nadpis § 7 doporučujeme uvést až pod číselné označení paragrafu, 
neboť se zjevně nejedná o nadpis skupinový. 

Akceptováno. 

2 Znění zrušovacího ustanovení (§ 9) doporučujeme uvést do 
souladu s čl. 52 odst. 2 legislativních pravidel vlády takto: 
„Vyhláška č. 83/1996 Sb., … se zrušuje.“ 
 

Akceptováno. 

3 Upozorňujeme na chybně stanovené datum nabytí účinnosti, které 
je navrženo ještě před ukončením mezirezortního připomínkového 
řízení. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

1 Chybí předkládací zpráva (dle čl. 16 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády). 

Akceptováno. 

2 K § 1: Na místo rozdělení předmětu vyhlášky na pododstavce 
doporučujeme sjednotit ustanovení do jedné věty ve znění: „Tato 
vyhláška upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“. 

Akceptováno. 

3 K § 2 odst. 3:  Doporučujeme slovo „termín“ nahradit vhodnějším 
slovem „lhůta", dovětek by proto měl znít: „lhůtu, ve které lze vůči 
oblastnímu plánu uplatnit připomínky.“. Zároveň doporučujeme 
v poslední větě sloveso „vyrovnal“ nahradit slovesem „vypořádat“. 
Vedlejší věta by proto měla znít „jak byly připomínky vypořádány.“.  

Akceptováno. 

4 K § 4 odst. 2 písm. e):  Za znění písmene e) je třeba vložit tečku.  Akceptováno. 
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5 
K § 8:  Dle důvodové zprávy přechodné ustanovení upravuje režim 
zachování platného zařazení pozemků dle původní právní úpravy 
po dobu aktualizace oblastních plánů, v rámci kterých by měla být 
provedena změna pozemků v evidenci dle účinné vyhlášky. 
Domníváme se však, že toto z ustanovení nevyplývá, a proto by 
mělo být ustanovení doplněno o dobu, po kterou lze pozemky dle 
původní vyhlášky považovat za pozemky zařazené do jednotek 
typologického systému dle § 5 této vyhlášky. Zároveň je třeba za 
slova „vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,“ vložit slova „ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,“.  

 

Vysvětleno/Akceptováno jinak. 
 
Časová souvislost mezi zachováním 
současného stavu a přechodem na nový 
typologický systém, respektive provedením 
aktualizace zařazení pozemků do jednotek 
typologického systému byla dovozována 
z ustanovení § 6 odst. 3) návrhu vyhlášky, 
když aktualizace typologie je možná pouze v 
rámci zpracování oblastního plánu nebo jeho 
změny. Do doby provedení mimořádné změny 
oblastního plánu nebo jeho řádné obnovy, při 
které dochází na základě terénního průzkumu 
k novému mapování typologických jednotek, 
není možné změnu typologie v praxi 
realizovat. 
 
S ohledem na to byla potřeba přechodného 
ustanovení v rámci vypořádávání připomínek 
přehodnocena. Do doby provedení 
mimořádné změny, nebo řádné obnovy 
oblastních plánů, při které dochází 
k mapování typologických jednotek (§ 6 odst. 
3) vyhl.), není možné změnu typologie ani 
dalších parametrů rámcově doporučovaných 
vyhláškou a sloužících pro zpracování lesních 
hospodářských plánů v praxi realizovat (§ 3 
písm. (b), (d), (f) vyhl. č. 84/1996 Sb.). 
Ministerstvo proto ve spolupráci s ÚHÚL po 
nabytí účinnosti vyhlášky připraví mimořádnou 
jednorázovou aktualizaci všech oblastních 
plánů v rozsahu sjednocení lesnické typologie 
a návrhové cílové dřevinné skladby s novou 
vyhláškou s platností od 1. 1. 2019. Tento 
termín poskytuje zpracovatelům plánů 
dostatečný prostor pro implementaci nových 
poznatků do přípravy plánů a osnov 
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s platností od 1. 1. 2020. Tvorba plánů 
s platností od 1. 1. 2019 bude dokončena 
podle současně platných oblastních plánů. 
 

6 K § 9:  Dle čl. 52 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády je 
třeba, aby zrušovací ustanovení bylo uvedeno ve znění: „Vyhláška 
č. 83/1993 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
a o vymezení hospodářských souborů, se zrušuje.“.  

Akceptováno. 

7 K § 10:  Upozorňujeme na nutnost stanovit pozdější datum nabytí 
účinnosti vyhlášky, s ohledem na nereálnost toho, aby vyhláška 
nabyla účinnosti dnem 1. června 2018.  

Akceptováno. 

8 K příloze č. 1 (str. 1): Ve větě „Oblast je tvořena dvěmi oddělenými 
částmi…“ doporučujeme slovo „dvěmi“ nahradit slovem „dvěma“. 

Akceptováno. 

9 K příloze č. 2, 3 a 5:  Poznámky nebo vysvětlivky v závěru 
uvedených příloh je třeba uvádět jako poznámku pod čarou 
v souladu s čl. 29 odst. 3 věty druhé Legislativních pravidel vlády, 
dle kterého se poznámky označují číslicemi v souvislém pořadí 
(nikoli symbolem).  

Akceptováno. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1 K § 3 odst. 1:  
 
Doporučujeme předkladateli zvážit přesun písm. i) ve výčtu směrem 
nahoru, nejlépe jako písm. a), nejvýše však jako písm. g). Důvodem 
je nesystematičnost bodů analytických a návrhových, kdy by bylo 
vhodné, aby ve výčtu stály v popředí body analytické a teprve za 
nimi následovaly body návrhové (návrh řešení).  

Akceptováno. 
Písmeno i) je zařazeno jako písmeno f). 

2 
 
Z 

K § 3 odst. 1:  
 
Z textu návrhu vyhlášky není zřejmý význam slov „oblastní plán 
zveřejní zpracovatel“. Proto se domníváme, že je nutné objasnit, jak 
je zajištěno, že zpracovatelem bude orgán veřejné správy nebo jím 
zřízená právnická osoba, např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
(dále jen „ÚHÚL“).  
Nelze-li zaručit, že zpracovatelem bude orgán správy či jím zřízená 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo zemědělství (MZe) zadává a 
schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 
odst. 1 lesního zákona). Za tímto účelem 
pověřilo jím zřízenou organizační složku státu 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs 
nad Labem (ÚHÚL) zpracováním oblastních 
plánů rozvoje lesů (OPRL). Tato organizační 
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právnická osoba, navrhujeme změnit text ustanovení v tom smyslu, 
že oblastní plány zveřejní Ministerstvo zemědělství nebo jím zřízená 
právnická osoba (např. ÚHÚL). Dále navrhujeme toto ustanovení 
doplnit o text, že tyto orgány budou rovněž disponovat vektorovými 
daty pro poskytnutí informací do územně analytických podkladů. 
Důvodem této připomínky je v zájmu zlepšení poskytování informací 
a dat pro potřebu veřejné správy (tímto účelem je odůvodněna nová 
právní úprava) vyřešit otázku, kdo bude zpracovatelem oblastního 
plánu a zda nebude zpracovatelů více. Dle našeho názoru je 
pravděpodobné, že bude nutné na tuto zakázku (na zpracování 
oblastních plánů) vyhlásit veřejnou soutěž. Není tedy vhodné, aby 
zveřejňování oblastních plánů leželo na zpracovateli samém. Tato 
úvaha je podpořena § 27 odst. 3 stavebního zákona, který stanoví, 
že údaje o území do územně analytických podkladů poskytuje orgán 
veřejné správy nebo jím zřízená právnická osoba, tedy např. 
Ministerstvo zemědělství nebo ÚHÚL, přičemž grafická data se 
poskytují ve vektorové formě v souřadnicovém systému JTSK. 
V tomto ohledu není dále jasné, zda návrh právního předpisu 
garantuje, že tyto orgány budou vůbec mít od zpracovatele potřebná 
data, resp. data použitelná do územně analytických podkladů.  
 

složka má zpracování OPRL uložené v bodu 
2) předmětu činnosti, zřizovací listiny ÚHÚL: 
Vyhotovování a správa dat oblastních plánů 
rozvoje lesů, včetně zajišťování jednotného 
typologického systému lesů ČR. Veškerá data 
OPRL budou veřejně dostupná 
ve standardizovaném otevřeném výměnném 
formátu OPRL, případně jiném široce 
uchopitelném datovém formátu (zejména pro 
výměnu grafických informací). 
Dotčené jevy územně analytických podkladů 
(ÚAP) evidované v OPRL jsou - Vyhl. č. 
500/2006 Sb. Příloha 1 - část A: „37a - lesy, 
jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa“ a část B dotčený jev: „32 - 
hranice přírodních lesních oblastí“. 
ÚHÚL není dle § 27 odstavce 3) stavebního 
zákona „poskytovatelem těchto údajů“, neboť 
není „orgánem veřejné správy, popřípadě jím 
zřízenou právnickou osobou ani vlastníkem 
dopravní či technické infrastruktury“. Z tohoto 
důvodu ÚHÚL neposkytuje údaje na základě 
ustanovení zmíněného zákona. ÚHÚL je 
organizační složka státu, zřízená MZe a 
nemůže garantovat „správnost, úplnost a 
aktuálnost“ údajů pořizovaných jinými 
subjekty. Správnost, úplnost a aktuálnost 
požadovaných údajů může garantovat pouze 
jejich pořizovatel - orgán státní správy lesů 
(§ 6 - § 9 lesního zákona – dotčený jev 37a). 
Jeho povinnost předávat vyhotovená 
rozhodnutí o kategorizaci lesů zpracovateli 
OPRL bude ošetřena metodickým pokynem 
MZe. 
Podle Standardu sledovaných jevů pro 
územně analytické podklady obcí (Metodický 
návod č. 1 A) a krajů (Metodický návod č. 1 B) 
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vystupuje ÚHÚL jako technická podpora 
Krajských úřadů a jako jiný zdroj údajů o 
území (dotčený jev 32). Ve smyslu výše 
uvedeného Standardu ÚAP poskytuje výše 
uvedené lesnické údaje (jejich souhrnnou 
grafickou vrstvu), neboť je jiná organizace 
nespravuje či nevytváří. Tato fungující praxe 
bude zachována i nadále. 

Ministerstvo 
obrany 

1 
 
Z 

K § 3 odst. 2) návrhu vyhlášky 
V § 3 odst. 2) požadujeme uvést, že hospodářská doporučení 
uvedená pod písmeny d) obmýtí – na tomto místě upozorňujeme na 
nesprávný tvar vztažného zájmena, správně je „kterým“ -  
a e) obnovní doba se týkají pouze lesů obhospodařovaných 
podrostním, násečným nebo holosečným hospodářským způsobem. 
Požadujeme doplnit, že pro lesy obhospodařované výběrným 
hospodářským postupem jsou hospodářská doporučení hektarová 
porostní zásoba a celkový běžný roční přírůst, a to takto: 
„d) hospodářská doporučení pro lesy obhospodařované 
hospodářským způsobem podrostním, násečným a holosečným: 
1. obmýtí (obmýtní doba) jako plánovaná rámcová ustálená 
produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských 
souborů, udaná počtem let zaokrouhleným na desítky, 
2. obnovní doba jako plánovaná průměrná doba, která uplyne od 
zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného 
do hospodářského souboru, udaná počtem let, zaokrouhleným na 
desítky, 
e) hospodářská doporučení pro lesy obhospodařované 
hospodářským způsobem výběrným: 
1. vzorová (normální) hektarová porostní zásoba, jako plánovaná 
rámcová ustálená hektarová zásoba lesních porostů odpovídajících 
normalitě výběrného lesa zařazených do hospodářských souborů 
udaná v m3/ha zaokrouhlená na desítky, 
2. celkový běžný přírůst roční, jako modelová rámcová hodnota 
odpovídající produkci vzorové hektarové porostní zásoby lesních 
porostů zařazených do hospodářských souborů udaná v m3/ha/rok 
zaokrouhlená na jednotky (alt. na desetiny m3 podle přesnosti 
odvození této hodnoty ze stávajících dat v datovém skladu). V 

Akceptováno částečně 
 
V ustanovení § 8 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb., 
se uvádí: „výše mýtní těžby se u lesů 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem podrostním, násečným a 
holosečným stanoví na základě ukazatelů 
těžební procento a normální paseka s 
využitím obmýtí, obnovní doby a počátku 
obnovy z rámcových směrnic hospodaření 
(vazba na OPRL a vyhl. č. 83/1996 Sb.). Dále 
vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 8 odst. 13 
jednoznačně konstatuje, že pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem 
výběrným se stanoví ukazatel celkové výše 
těžeb (těžba mýtní a předmýtní se nerozlišuje) 
pomocí celkového běžného přírůstu, na 
základě vztahu č. 3 a č. 4 uvedeného v 
příloze č. 5 této vyhlášky“. Ve spojitosti 
s ustanovením § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky je 
zřejmé, že parametry obmýtí a obnovní doby 
se pro výpočet závazného ustanovení použijí 
pouze u lesů obhospodařovaných 
hospodářským způsobem podrostním, 
násečným a holosečným, a není proto 
smysluplné toto duplicitní omezení do návrhu 
vyhlášky opětovně uvádět. 
Ministerstvo zemědělství nezpochybňuje, že 
exaktní stanovení údajů ročního celkového 
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případě opakovaných inventarizací se pro stanovení celkové výše 
těžeb použije celkový běžný přírůst zjištěný na základě rozdílu 
inventarizovaných zásob s přihlédnutím k výši těžby a k výši dorostu 
do kmenoviny.“. 
Odůvodnění:  
Stávající parametry obmýtí a obnovní doba jsou použitelné při 
tvorbě LHP pro lesy věkových tříd. V bohatě strukturovaných lesích, 
které by měly být cílem hospodaření, které bere v úvahu adaptaci 
na změny klimatu, jsou nepoužitelné. Proto je nezbytné pro tyto lesy 
vyhláškou stanovit jiná hospodářská doporučení pro stanovení 
závazného ukazatele maximální výše těžby, a to hektarovou 
porostní zásobu a celkový roční přírůst.  
Touto úpravou bude zajištěna dosud chybějící návaznost vyhlášky 
č. 83/1996 Sb. na vyhlášku č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském 
plánování (dále jen „vyhláška č. 84/1996 Sb.), která  
v § 8 důsledně odlišuje odvození závazného ustanovení maximální 
celkové výše těžeb dle hospodářských způsobů. Vyhláška č. 
84/1996 Sb. v § 8 odst. 1 uvádí, že výše mýtní těžby  
se u lesů obhospodařovaných hospodářským způsobem 
podrostním, násečným a holosečným stanoví na základě ukazatelů 
těžební procento a normální paseka s využitím obmýtí, obnovní 
doby a počátku obnovy z rámcových směrnic hospodaření (vazba 
na OPRL, tedy na vyhlášku č. 83/1996 Sb.). Dále vyhláška č. 
84/1996 Sb. v § 8 odst. 13 jednoznačně konstatuje, že pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem výběrným se stanoví 
ukazatel celkové výše těžeb (těžba mýtní a předmýtní se 
nerozlišuje) pomocí celkového běžného přírůstu na základě vztahu 
č. 3 a č. 4 uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Vztah pro výpočet celkové výše těžby pro lesy obhospodařované 
hospodářským způsobem výběrným pracuje, kromě běžných 
hodnot, s celkovým běžným přírůstem ročním (CBP) a vzorovou 
(normální) porostní zásobou (Zn). Exaktní stanovení těchto dvou 
údajů, zejména  
v období počátku přestaveb části pasečných lesů na lesy 
obhospodařované výběrným hospodářským způsobem, je 
nezbytným předpokladem pro využití výše uvedeného vztahu (dle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.) pro výpočet celkové výše těžeb 

běžného přírůstu a vzorové (normální) 
porostní zásoby, je pro lesy s výběrným 
hospodářským způsobem, nezbytným 
předpokladem pro využití vztahu pro výpočet 
celkové výše těžeb výběrných lesů (příloha č. 
5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). Nicméně oba 
uváděné pojmy jsou již definovány vyhl. č. 
84/1996 Sb. (§ 8 odst. 13 a příloha č. 5 
vyhlášky) a není proto smysluplné jejich 
definice upravovat opakovaně v jiném 
právním předpise. Využití uváděných 
ukazatelů pro odvození závazného 
ustanovení, u lesů skutečně 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem výběrným, nic nebrání. Současná 
právní úprava zná 4 hospodářské způsoby (§ 
1 odst. 7 písm. c) vyhl. č. 83/1996 Sb.) a 
všechny tyto způsoby mají řádně a 
dostatečně definované postupy odvození 
výpočtu etátu (§ 8 a příloha č. 5 vyhlášky č. 
84/1996 Sb.). Deduktivní metody jsou 
odvozovány na základě hospodářských 
doporučení (viz příloha č. 3 návrhu vyhlášky) 
a induktivní metody (včetně hospodářského 
způsobu výběrného) v návaznosti na 
individuální potřeby jednotlivých porostů-dílců 
(viz široká variabilita výběrných lesů a jejich 
přechodových stádií v rámci celé ČR). 
Stanovení vzorových (modelových) hodnot 
pro jednotlivé cílové hospodářské soubory je 
vhodné opatření pro výkon kontroly státní 
správy při posuzování odvození etátů pro 
jednotlivé porosty, případně lesní majetky a 
nikoli pro samotný výpočet etátu, který musí 
primárně vycházet ze stavu a potřeb 
jednotlivých porostů obhospodařovaných 
výběrným hospodářským způsobem. Tyto 
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výběrných lesů. Uvedením celkového přírůstu ročního a vzorové 
porostní zásoby se vytvoří v České republice podmínky pro tvorbu 
lesních hospodářských plánů pro výběrné lesy, které dosud nejsou 
vytvářeny. 
 

vzorové hodnoty není možné v současné 
době objektivně stanovit. A to jednak 
vzhledem k velice malému a 
nereprezentativnímu zastoupení výběrných 
lesů v ČR (cca 3 % rozlohy) a také velice 
obtížnému objektivnímu stanovení vzorových 
(normativních) hodnot pro potenciálně i reálně 
velice rozrůzněné porosty výběrných lesů. 
Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu (NAP) z tohoto důvodu uložil 
ministerstvu zemědělství založení tzv. 
demonstračních objektů, na kterých bude 
možné v budoucnu objektivně stanovit tyto 
hodnoty (úkol NAP 1_2.1.). Ministerstvem 
zemědělství je tento úkol průběžně plněn ve 
spolupráci s dalšími subjekty. 
Ve vztahu k navržené modulaci pomocí 
datového skladu je nutno uvést, že uvedený 
postup nezajistí správné informace z těchto 
důvodů: 
• Nevhodná kombinace datových podkladů, 

je nutno vzít v potaz to, že CHS z hlediska 
parametrizování potřebných ukazatelů 
není vhodnou bilanční jednotkou. V 
některých případech spojuje široké 
spektrum stanovištních podmínek. Pokud 
má být hospodaření založeno na přírodě 
blízkých principech musím v prvé řadě 
respektovat lesní stanoviště – jedná se 
především o soubory a podsoubory 
lesních typů. LHP/O obsahuje jednotky 
umělé – JPRL jsou výsledkem lidských – 
ne přírodních procesů. 

• Přesný porostní typ přirozené dřevinné 
skladbě je velice složité stanovit. Je nutné 
chápat to, že se jedná o rekonstruovanou 
současnou přirozenou dřevinnou skladbu 
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– nezaměňovat s výsledky historických 
průzkumů. Nelze ji zcela přesně definovat, 
a proto ji specialisté lesnické typologie 
uvádí v intervalech. 

• Navržená modulace nevede ke 
správnému výsledku protože, Data LHP/O 
jsou vhodná pro vlastníka lesů. Klást na 
ně jiné nároky z hlediska využití nelze. 
Např. lesnická typologická jednotka na 
datech LHP/O je převažující z mozaiky LT, 
která se v rámci PSK nachází. Vzniká tak 
určitá variabilita z hlediska popisu 
stanoviště, která je neznámá a nelze 
následně z dat odstranit. To je problém při 
parametrizování stanoviště respektive 
lesních typů při stanovení správné 
korelace z hlediska produkce lesních 
dřevin. 

• Data LHP/O byla kalkulována na základě 
celorepublikového modelu – růstových 
tabulek, které nepodchycují regionální 
rozdílnosti růstových podmínek. Souhrnné 
výsledky LHP/O jsou dostačující pro 
Zelenou zprávu, ale pro úroveň výsledku 
tohoto typu je nutné vycházet z 
regionálních růstových modelů a to 
zejména v době nejistého vývoje z 
hlediska extrémních projevů klimatické 
změny. 

Nicméně MZe vyhoví tomuto požadavku 
postupným uváděním dostupných a 
ověřených hodnot CBP a Zn přímo v OPRL a 
dále dojde k zadání funkčního úkolu,  jehož 
cílem bude ve stanoveném časovém rámci 
zjištění požadovaných hodnot pro výběrné 
lesy a navržení konkrétních legislativních 
úprav, a to ve spolupráci s odborníky z ÚHÚL 
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a Pro Silva Bohemica a dalšími specialisty z 
lesnických fakult. Současná data, vypočtená z 
datového skladu lesů obhospodařovaných 
HÚL věkových tříd, budou dána k dispozici 
pro metodické porovnání. 
 

2 
 
Z 

K § 6 odst. 3 návrhu vyhlášky 
V § 6 požadujeme formulovat odstavec 3 v tomto znění: 
„(3) Aktualizace je prováděna v rámci zpracování oblastního plánu 
nebo jeho změny, nebo na žádost vlastníka pozemku.“. 
Odůvodnění:  
Typologie má velký význam pro stanovení ceny lesních pozemků. 
Přitom se často při zařazení pozemků do jednotek typologického 
systému vyskytují chyby. Proto je potřebné, aby sám vlastník mohl 
v takových případech, kdy prokáže chybu, požádat o změnu 
zařazení svých pozemků do jednotek typologického systému. 
 

Akceptováno. 
 
Ministerstvo zemědělství považuje tuto 
připomínku za zcela v souladu 
s dlouhodobými záměry ministerstva na vznik 
uceleného samostatného systému lesnické 
typologie, obdobně jako je tomu u systému 
bonitovaných půdně ekologických jednotek 
v zemědělství (vyhl. č. 327/1998 Sb.). 
Lesnická typologie je jednou z nejdůležitějších 
součástí oblastních plánů a vytváří objektivní 
podklad pro stanovení celé řady dalších 
ukazatelů a doporučení oblastního plánu. Její 
aktualizace je prováděna v rámci zpracování 
oblastního plánu nebo jeho změny (§ 6 odst. 
3) a má zpětně zásadní dopad na změny 
celého oblastního plánu, zejména základních 
hospodářských doporučení pro hospodářské 
soubory. Provádění změn je dále upraveno v 
§ 2 odst. 5) vyhlášky – „Pokud dojde ke 
změně přírodních podmínek, za nichž byl 
oblastní plán schválen, zadá ministerstvo 
zpracování změny oblastního plánu a určí 
termín, způsob a rozsah zpracování této 
změny.“ Potřeba provádění změn je 
objektivně vázaná na skutečnou změnu 
přírodních podmínek (případně jejich chybné 
stanovení v minulosti), tedy i na potřebu 
aktualizace či úpravy mapování typologických 
jednotek v terénu, na kterou může v ideálním 
případě upozornit také odborně znalý vlastník 
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lesů. Vlastníkovi v případě pochybností o 
správném stanovení typologie nic nebrání 
podávat podněty na její revizi a to přímo u 
zpracovatele plánu či u orgánů státní správy 
lesů. Ministerstvo po identifikaci této potřeby 
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů 
bezodkladně zadá zpracování změny 
oblastního plánu, která bude po provedení 
publikována na internetových stránkách 
sloužících pro uveřejnění informací oblastních 
plánů. MZe vyhovělo požadavku úpravou 
znění § 6 odst. 2) vyhlášky takto: „Aktualizace 
je prováděna v rámci zpracování oblastního 
plánu nebo jeho změny nebo na žádost 
vlastníka pozemku.“ 

3 
 
Z 

K příloze č. 2 vyhlášky 

1. Požadujeme doplnit do přílohy č. 2 níže uvedené dřeviny 
jako dřeviny základní přípravné (DZP) u následujících 
cílových hospodářských souborů (CHS): 

- u CHS 13 a PCHS (podsoubor CHS) doplnit jako 
DZP modřín opadavý, 

- u CHS 29 doplnit jako DZP osiku, 
- u CHS 39 doplnit jako DZP smrk ztepilý, olši šedou a 

břízu pýřitou, 
- u CHS 41 doplnit jako DZP jeřáb ptačí, olši šedou a 

smrk ztepilý, 
- u CHS 43 doplnit jako DZP jeřáb ptačí a olši šedou, 

- u CHS 45 a PCHS a, b doplnit jako DZP smrk ztepilý a olši 
šedou a jako MZD olši   šedou, 

- u CHS 45 a PCHS c doplnit jako DZP jeřáb ptačí a 
olši šedou a jako MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) olši 
šedou, 

- u CHS 47 doplnit jako DZP osiku a břízu 
bradavičnatou, příp. břízu pýřitou, 

- u CHS 51 doplnit jako DZP olši šedou, 
- u CHS 53 doplnit jako DZP smrk ztepilý, jeřáb ptačí a 

Akceptováno částečně. 
 
Na základě současného vědeckého poznání 
stanovištních nároků a růstových vlastností 
jednotlivých dřevin byly uvedené připomínky 
akceptovány v rozsahu nové přílohy č. 2): 

- u CHS 13 (PCHS a, d) je modřín 
opadavý již uveden jako DZP, 

- JR na některých uváděných 
stanovištích neplní funkci základní 
dřeviny, 

- OLS není plně funkční na 
exponovaných stanovištích, 

- JD vzhledem k funkci, kterou plní 
v lesních ekosystémech, není možno 
z odborného hlediska považovat za 
přímou substituční náhradu smrku. 

Složení druhové skladby lesních porostů pro 
konkrétní lesní oblast lze projednat na 
základním šetření při zahájení procesu 
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olši šedou, 
- u CHS 55 doplnit jako DZP smrk ztepilý, jeřáb ptačí a 

olši šedou, 
- u CHS 57 doplnit jako DZP smrk ztepilý, 
- u CHS 59 doplnit jako DZP smrk ztepilý, břízu pýřitou a 

jeřáb ptačí. 
Důvodem doplnění uváděných dřevin je, že rychle odrůstají, 

meliorují a 30-40 let vydrží i na stanovišti, které pro ně není zcela 
přirozené, což se týká např. olše šedé, která je značně plastická. 

Důvodem doplnění smrku ztepilého je jeho využití jako 
přípravné dřeviny s možností jeho obnovy ve 40-50 letech, pokud 
nebude schopen dosáhnout na daném stanovišti vyššího věku. 

V případě jeho použití jako přípravné dřeviny nebude 
ohrožena budoucnost porostu cílových dřevin. Postupným 
odstraňováním smrku ztepilého jako přípravné dřeviny může být 
dosaženo vyšší prostorové diverzity porostů cílových dřevin a 
částečného vykrytí produkční mezery, která nastane po obnově 
kalamitních holin. 

aktualizace oblastního plánu. Není reálné na 
úrovni vyhlášky ošetřit veškeré nuance 
lesního stanoviště, ale také není možné 
považovat veškeré pomístně se vyskytující 
stanovištně vhodné druhy za vyhovující 
z pohledu plnění funkcí kladených na základní 
dřevinu, byť přípravnou. Tyto dřeviny s více či 
méně lokálním výskytem lze částečně uplatnit 
v obnově jako dřeviny meliorační a zpevňující 
a do výše až 15 % minimálních počtů sazenic 
(§ 2 odst. 4 vyhl. č. 139/2004 Sb.), též jako 
tzv. dřeviny pomocné. 
 

 
2. Požadujeme doplnit dub cer mezi základní cílové dřeviny 

PCHS 23b v PLO 33. Do návrhu CHS rozpracovat 
podrobněji CHS v 1. vegetačním stupni, kde mohou vznikat 
lesostepní formace s dřevinami jako dub pýřitý a dub cer, 
nebo kde mohou najít uplatnění další autochtonní teplomilné 
duby (dub žlutavý, mnohoplodý, jadranský, uherský, atd.) a z 
geneticky nepůvodních dřevin, např. líska turecká. Návrh 
CHS prakticky vůbec nezohledňuje realitu nárůstu teplot, 
tzn. změnu charakteru současné vegetační stupňovitosti. 

 

Akceptováno částečně. 
 
Dub cer byl akceptován v podsouboru 
cílových hospodářských souborů 23b i v lesní 
oblasti 33. 
 
Pro doložení plnění předpokládaných funkcí 
ostatních zmíněných druhů dubů nejsou 
dosud získány relevantní vědecké podklady. 
Připomínky nejsou dostatečně vědecky 
doloženy. 
 
Vegetační stupně (LVS) jsou určovány 
podmínkami prostředí a jsou pro ně typické 
určité dominantní dřeviny a jejich směsi 
(edifikátory). LVS nemají ostré hranice v 
krajině – typy porostů se mohou prolínat. V 
žádném případě nemůžeme predikovat, že z 
2. LVS bude v nějakém horizontu 1. LVS a 
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podobně. 
Význam introdukce určitých druhů je v LH 
dobře znám. Nicméně pokud mají jmenované 
druhy dubu u nás omezený areál, lze 
očekávat podle praxe ochrany přírody 
uplatňované vůči obdobně omezenému 
modřínu, že bude vyžadováno uplatňování jen 
v rámci lesních oblastí, kde jsou tzv. „domácí“. 
Kvalitu a vhodnost populací těchto druhů pro 
konkrétní podmínky je nutné nejprve vědecky 
prokázat a ověřit. 

3. Požadujeme upravit procentuální výši minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) tak, aby vyhláška 
zabezpečila nezbytný podíl stanovištně vhodných druhů 
dřevin v druhové skladbě obnovovaných lesů. Zavedení 
nového termínu „Dřeviny základní přípravné“ (DZP) vyvolává 
potřebu novely vyhlášky  
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu 
semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

 
Důvodem novely zmiňované vyhlášky je potřeba v souvislosti se 
zavedením nového termínu DZP stanovit pro tyto DZP samostatné 
minimální hektarové počty, které budou podstatně nižší (cca 2 – 2,5 
tis. ks/ha) než pro dřeviny základní cílové (DZC). Smyslem DZP je 
připravit stanoviště pro následnou podsadbu DZC, což prakticky 
nelze provést při nutnosti dodržet minimální hektarové počty 
stanovené pro DZC. Rovněž chybí vysvětlení, zda DZP ve smyslu 
nové předkládané vyhlášky jsou řazeny na úroveň základních dřevin 
a MZD ve smyslu § 2 odst. 4 vyhlášky č.139/2004 Sb. a nejsou tak 
považovány za dřeviny pomocné ve smyslu uvedené vyhlášky.  
 

Akceptováno částečně/vysvětleno. 
 
Povinnost dodržovat závazné ustanovení 
minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin je zakotvena v § 24 odst. 
2 zákona č.  289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále se 
v § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, mimo jiné uvádí, že 
„Při stanovení podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin se vychází z ustanovení 
zvláštních předpisů s přihlédnutím k 
porostnímu typu, aktuálnímu stavu porostní 
skupiny (etáže) a fázi rozpracovanosti 
obnovy, přitom se přihlédne k zastoupení 
melioračních a zpevňujících dřevin v již 
obnovených částech porostu.“ Je tak plně v 
kompetenci orgánu státní správy lesů, 
schvalujícího lesní hospodářský plán, aby 
posoudil odborný návrh zpracovatele lesního 
hospodářského plánu vypracovaný ve 
spolupráci s odborným lesním hospodářem a 
vlastníkem lesů a rozhodl o konkrétním 
poměru mezi dřevinou tzv. hlavní a meliorační 
a zpevňující, s dobrou znalostí místních 
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stanovištních a růstových poměrů. Stanovení 
minimálního podílu těchto dřevin je v oblasti 
evropské legislativy zcela ojedinělým 
nástrojem a je nutné si uvědomit, že se jedná 
pouze o doporučení, jehož závaznost nastává 
až po objektivním zhodnocení stavu lesa 
schvalujícím orgánem státní správy. Tento 
minimální podíl nikoho neomezuje v jeho 
případné snaze o aplikaci vyššího podílu s 
ohledem na konkrétní stanovištní poměry (viz 
průměrných 46 % MZD u státního podniku 
LČR). Vzhledem k účelu pěstování MZD, 
způsobu a významu zakládání těchto porostů 
(počty sazenic, systém ochrany a výchovy) je 
předkládaný paušální návrh z pohledu trvale 
udržitelného plnění všech funkcí lesů 
nekoncepční a vedl by ke ztrátě produkční 
schopnosti lesních porostů (bez ohledu na 
druh pěstované hlavní dřeviny), k enormnímu 
nárůstu nákladů na obnovu lesa a s tím 
spojených finančních podpor. Předložené 
připomínky k minimálnímu podílu MZD nejsou 
objektivně nijak doloženy a nerespektují 
závěry KA 7 Národního lesnického programu 
II, kde je doporučováno rozšíření druhového 
spektra MZD, ale nikoli navýšení minimálního 
podílu. Návrh vyhlášky naopak plně odpovídá 
plnění úkolů NAP 1_4.2. – „Nestátní vlastníky 
lesů finančně motivovat ke zvyšování podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při 
zajištění mladých lesních porostů „ (NAP 
1.4.2.) a NLPII – „Obnovovat a pěstovat lesní 
porosty ve vlastnictví státu tak, aby v nich byl 
trvale zachován zvýšený podíl MZD a dřevin 
přirozené druhové skladby. Podobného cíle 
se u nestátních vlastníků pokusit dosáhnout 
vhodnou dotační politikou, osvětou a 
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vzděláváním“.  
S ohledem na připomínku a výše popsaná 
specifika odvození závazného ustanovení 
minimálního podílu MZD byl minimální podíl 
MZD uváděný v příloze č. 2 navýšen formou 
kompromisní varianty mezi požadavkem MŽP 
a minimálním podílem uváděným v dosud 
platné vyhlášce. Důvodem navrženého řešení 
je skutečnost, že na jedné straně zohledňuje 
zájmy o navýšení podílu MZD ze strany MO, a 
na druhé straně alespoň částečně bere v 
úvahu skutečnost, že jde o významný dopad 
do regulace hospodaření vlastníků lesů. 
 
Cílem předkladatele vyhlášky bylo pomocí 
dřevin základních přípravných (DZP) co 
nejsnáze dosáhnout na kalamitních plochách 
následné přirozené či umělé obnovy 
základních dřevin cílových, které mohou být 
pěstovány pod ochranou těchto přípravných 
dřevin, či po jejich postupném smýcení. 
Přesto tyto porosty přípravných (náhradních) 
dřevin musí plnit funkce lesa, byť připusťme 
dočasně a v omezené míře. Lze souhlasit, že 
dřeviny základní přípravné jsou pěstovány 
primárně za jiným účelem, než dřeviny 
základní cílové, a proto by bylo možné u 
těchto dřevin volit tomuto účelu odpovídající 
minimální počty sazenic. Nicméně vyhláška 
nijak nebrání a ani nemůže, vlastníkům lesů 
tzv. dopěstovat takto založený porost a 
postupem času změnit jeho primární účel na 
účel běžně pěstovaného hospodářského lesa. 
Pro zajištění plnění všech funkcí lesů i po 
takto realizované změně je nutné již v době 
založení porostu respektovat minimální počty 
sazenic pro dřeviny základní cílové. Proto je 
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nezbytné naplňovat také vyhláškou 
č. 139/2004 Sb. stanovené minimální počty 
jedinců těchto druhů na jeden hektar při 
obnově lesa a zalesňování. Ministerstvu 
zemědělství není známa jakákoli vědecká 
studie objektivně hodnotící možné snížení 
minimálních počtů DZP s ohledem na jejich 
čistě účelovou výsadbu. Není vyloučeno, že 
v budoucnu by bylo možné současné počty 
DZP částečně redukovat, nicméně bude 
nutné tuto otázku nejprve důkladně vědecky 
zkoumat a teprve potom navrhovat snížení 
minimálních počtů jedinců při obnově. 
 
V důvodové zprávě k vyhlášce je uvedeno: 
„Dřeviny základní přípravné jsou systematicky 
řazeny mezi tzv. „základní dřeviny“, tudíž 
pozemky zalesněné odpovídajícím počtem 
těchto jedinců lze považovat za obnovené či 
zalesněné ve smyslu § 2 odst. 4) vyhlášky č. 
139/2004 Sb.“ Již sám název nově vytvořené 
skupiny „dřeviny základní přípravné“ 
signalizuje jejich význam a systematické 
řazení mezi dřeviny tzv. základní. Rovněž 
v příloze č. 2 k vyhlášce jsou tyto dřeviny 
podřazeny pod skupinu „dřeviny základní“, a 
proto se domníváme, že v praxi by jejich 
vnímání jako dřevin základních, se všemi 
z toho plynoucími důsledky, nemělo 
způsobovat výkladový problém. 

 
4. Požadujeme rozšířit výčet MZD pro jednotlivé hospodářské 

soubory či podsoubory o další stanovištně vhodné dřeviny.  
 

Akceptováno částečně. 
 
Konkrétní výčet melioračních a zpevňujících 
dřevin byl v souladu se závěry NLP II (KA 7) a 
NAP (KA 1_4.3.) silně rozšířen, vždy však s 
ohledem na skutečně objektivně prokázané 
meliorační či zpevňující schopnosti daného 
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druhu. Vyhláškou prezentované rozsáhlé 
výčty melioračních a zpevňujících druhů 
lesních dřevin jsou vědecky podložené 
výzkumnou prací VÚLHM v.v.i. Návrhy na 
jejich další rozšíření nejsou nijak odborně 
doloženy a chybí podklady k dalšímu rozšíření 
současného návrhu. Další stanovištně vhodné 
dřeviny s více či méně lokálním výskytem lze 
uplatnit při obnově až do výše 15 % 
minimálních počtů sazenic (§ 2 odst. 4 vyhl. č. 
139/2004 Sb.) jako tzv. dřeviny pomocné. 
S ohledem na finanční podporu výsadby 
těchto dřevin je nutné přesně definovat výčet 
stanovištně vhodných druhů, aby nemohlo 
docházet k neúčelnému vyplácení finančních 
podpor na jejich výsadbu. Mezi MZD byl 
doplněn habr na PCHS 13d. 

5. Do poznámek požadujeme doplnit potřebu mísení dřevin. 
 

Vysvětleno. 
 
Potřeba mísení dřevin a jejich konkrétních 
poměrů je předmětem odborných publikací 
pěstování lesů a nikoli legislativního předpisu. 
Návrh vyhlášky uvedenou problematiku řeší 
ve shodě s úkoly NAP (1_4.6, 1_4.7, 1_6.2, 
atd.) detailně formou obsahové náplně 
oblastních plánů - tvorba rámcových směrnic 
hospodaření pro jednotlivé cílové 
hospodářské soubory včetně definice 
doporučovaného zastoupení jednotlivých 
druhů dřevin cílové druhové skladby, 
stanoveného na základě terénních šetření v 
rámci zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů pro všech 41 přírodních lesních oblastí. 
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6. Výčet dřevin základních přípravných doplnit o jeřáb do CHS 
od středních poloh výše do kyselých, exponovaných a 
živných stanovišť. Dále doplnit olši šedou i lepkavou a další 
vhodné dřeviny. Pod tabulkou doplnit poznámku k DZP: „Za 
dřeviny základní přípravné jsou dále považovány všechny 
geograficky původní druhy dřevin, které se na kalamitní 
holině přirozeně zmladily, a nejsou uvedeny mezi dřevinami 
základními cílovými ani mezi MZD“. 

Akceptováno částečně. 
 
Vizte vysvětlení připomínky č. 3. Konkrétní 
vyhláškou doporučený výčet DZP byl 
stanoven s ohledem na skutečně objektivně 
prokázané stanovištní nároky daného druhu a 
plnění funkcí lesů. Není možné považovat 
veškeré pomístně se vyskytující stanovištně 
vhodné druhy za vyhovující z pohledu plnění 
funkcí kladených na základní dřevinu, byť 
přípravnou. Tyto dřeviny s více či méně 
lokálním výskytem lze částečně uplatnit 
v obnově jako dřeviny meliorační a zpevňující 
a do výše až 15 % minimálních počtů sazenic 
(§ 2 odst. 4 vyhl. č. 139/2004 Sb.), též jako 
tzv. dřeviny pomocné. 
Akceptovány byly konkrétní návrhy dřevin, 
které byly z odborného hlediska posouzeny 
jako vhodné - vizte nová příloha č. 2. 

4 
 
Z 

K příloze č. 3 vyhlášky 

1. Požadujeme prodloužit obmýtí u porostů přípravných dřevin 
v nižších a středních polohách z 20-40 na 20-60 let. Ve 
vyšších polohách z 50 na 60 let. 

 
Zkrátit obmýtí v CHS, kde jsou nyní lesy nejvíce ohrožené 
rozpadem v důsledku klimatické změny.  
 
Prodloužit obmýtí na vodou ovlivněných stanovištích (viz následující 
připomínka  č. 5), dále na citlivějších stanovištích, kde je potřeba 
pracovat s jedlí, zejména podmáčených a oglejených stanovištích 
nižších a středních poloh. U CHS 13 – 29, tj. na zonálních – vodou 
neovlivněných stanovištích 1. LVS a 2. LVS u porostního typu (i) 
„SM ohrožený“ stanovit obmýtí ve výši 60-80 let, neboť v těchto 
vegetačních stupních dochází v současné době k plošnému hynutí 
smrkových porostů; do CHS 39, 41, 43, 45 a 47, což jsou převážně 
3. a 4. LVS zařadit porostní typ (i) „SM ohrožený“ a stanovit obmýtí 

Akceptováno částečně/Vysvětleno: 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky 
se parametry obmýtí a obnovní doby, jakožto 
optimální hodnoty, používají pro výpočet (tzv. 
deduktivní odvození) závazného ustanovení 
maximální celkové výše těžeb a neukládají 
vlastníkům lesů povinnost smýcení porostů 
v daném okamžiku. Současný návrh těchto 
optimálních hodnot je výsledkem expertního 
posouzení návrhů na úpravu obmýtí na straně 
jedné a dopadů těchto návrhů na navýšení 
potenciálního objemu deduktivně odvozeného 
etátu na straně druhé. 
 
Navržené obmýtí u dřevin základních 
přípravných (DZP), 20 – 40 let, respektive 40 
– 60 let a obnovní dobou 20 let je výsledkem 
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ve výši 60-80 let; u CHS 13 – 47 a i u CHS 51 u porostního typu (8) 
DZP běžné kvality stanovit rozpětí obmýtí 50-70 let, neboť 
navrhované obmýtí ve výši 20-40 let (někde jen 20-30 let) je velmi 
nízké, pokud se má využít jejich meliorační efekt a působení na 
vnášené klimaxové dřeviny, produkční efekt, popř. prostorovou 
diverzifikaci; sjednotit porostní typy s indexy „i“ (SM ohrožený) a „p“ 
(SM poškozený), protože u CHS 13 – 47 mají tyto porostní typy 
shodné obmýtí i obnovní dobu a z definice porostního typu s 
indexem „p“ uvedeného v příloze č. 5 návrhu vyhlášky lze vyvodit, 
že tento porostní typ zahrnuje i smrkové porosty ohrožené 
klimatickou změnou. 
 

2. Požadujeme vypustit akátiny a zařadit je do pařeziny tvrdé. 
 

3.  Doplnit do tabulky pro jednotlivé porostní typy hospodářská 
doporučení pro lesy obhospodařované hospodářským 
způsobem výběrným, kterými jsou vzorová (normální) 
hektarová porostní zásoba a celkový běžný přírůst roční. 

 
4. Pro všechny hospodářské soubory (HS), do nichž jsou 

zařazeny soubory lesních typů (SLT), případně lesních typů 
(LT), (např. prameniště), které jsou ovlivněné vodou, zavést 
vedle porostních typů (PT) i stanovištní typ a upravit 
hospodářská doporučení  
s akcentem na společenské funkce související s infiltrací a 
retencí vody. 

Odůvodnění: 
Nově stanovené doporučené obmýtí u porostů dřevin základních 
přípravných 20 let v nižších polohách a 50 let ve vyšších polohách s 
navrženou OD 20 let nereflektuje důležitou funkci přípravných 
dřevin jako 
 náhrady budoucí chybějící dřevní suroviny po výpadku 

celých věkových tříd smrkových porostů (optimální 
produkční doba přípravných krátkověkých dřevin je jistě 
delší než 20 let), 

 možnosti dosáhnout vyšší skupinovité věkové a výškové 
diferenciace budoucích porostů na velkých kalamitních 

expertního posouzení optimálního času pro 
zvládnutí zdárné obnovy tzv. světlomilných i 
stinných cílových dřevin s pomocí jemnějších 
obnovních prvků a záměrem na co 
nejrychlejší převod na vhodný cílový porostní 
typ optimálně plnící veškeré funkce lesů. 
Cílem pěstování dřevin základních 
přípravných není náhrada (byť dočasná) 
produkční funkce lesních porostů 
odstraněných rozsáhlou nahodilou těžbou, ale 
naopak vytvoření optimálních podmínek pro 
urychlenou obnovu dřevin cílové druhové 
skladby a dosažení věkové diverzifikace 
obnovovaných porostů. Navržené hodnoty 
obmýtí a obnovní doby nijak nezavazují 
vlastníky k „povinnému“ smýcení porostů 
přípravných dřevin po dosažení navrženého 
věku, ale v souladu s ustanovením § 3 odst. 
3) vyhlášky slouží k odvození závazných 
ustanovení lesních hospodářských plánů a 
lesních hospodářských osnov – maximální 
celková výše těžeb. 
S ohledem na připomínku bylo obmýtí u 
porostů přípravných dřevin v nižších a 
středních polohách navýšeno až na 50 let viz 
nový návrh přílohy č. 3.  
 
Návrhy na snížení obmýtí vycházejí 
především z vědeckého projektu s názvem 
„Diferenciace intenzit a postupů hospodaření 
ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a 
ekonomické životaschopnosti lesního 
hospodářství“, řešeného Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze a 
následným porovnáním výsledků studie 
s datovým skladem Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů. Nicméně snahou předkladatele 
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holinách, 
 dřeviny vytvářející přirozené růstové prostředí pro 

dlouhověké stinné dřeviny, zejména JD, která by měla 
nahradit SM zejména v nižších a středních polohách a která 
pro optimální růst a odolnost vyžaduje dlouhodobé stínění 
po dobu mnohem delší než 20 - 30 let. 

Prodloužit obnovní doby je nezbytné i proto, aby bylo možné rozložit 
těžbu do delšího období a budoucí porosty nebyly znovu 
stejnověké, což hrozí zejména u aktuálně velkoplošně se 
rozpadajících porostů severní Moravy. 
 
Akátiny jsou výmladkového původu, a proto je vhodnější zařadit je 
mezi pařeziny. 
 
Pro odvození celkové výše těžby časově neupravených lesů 
obhospodařovaných hospodářským způsobem výběrným je 
rozhodující vzorová (normální) hektarová porostní zásoba a celkový 
běžný přírůst roční. Z tohoto důvodu je nezbytné důsledně odlišovat 
„těžební doporučení“ pro časově upravené a časově neupravené 
lesy. V současné době brání většímu rozšíření nepasečných 
postupů mimo jiné absence kontrolních nástrojů zabraňujících 
nadměrnému snižování porostních zásob, což je zásadní problém, 
který musí vyhláška řešit.  
K údajům „Normální zásoba“ a „Celkový běžný přírůst roční“ 
uvádíme, že pokládáme za žádoucí, aby tyto údaje byly rámcově 
stanoveny v OPRL minimálně pro období následujících 20–30 let, 
tedy po období počátku přestaveb současných lesních porostů na 
časově neupravené porosty obhospodařované hospodářským 
způsobem výběrným. 
Vzhledem k absenci exaktních údajů o výši normální zásoby a 
celkového běžného přírůstu za jednotlivé cílové hospodářské 
soubory, doporučujeme tyto údaje odvodit ze souhrnných lesních 
hospodářských plánů (datový sklad ÚHÚL) následujícím způsobem, 
když vycházíme z těchto předpokladů: 
 Les věkových tříd ve stavu normality (rovnoměrném 

zastoupení věkových tříd) produkuje optimální celkový běžný 

bylo na základě typologických podkladů 
definovat optimální základní hospodářské 
doporučení (obmýtí) na základě vyčíslené 
ekonomické efektivnosti pěstování lesa, při 
zohlednění diferencovaných intenzit 
hospodaření s ohledem na dané stanoviště. 
Výsledkem výše uvedených analýz je 
definování mírně snížených doporučených 
obmýtí u klimatickou změnou 
nejzasaženějších cílových hospodářských 
souborů nižších a středních poloh, při 
respektování možnosti vlastníků na nastavení 
vlastních parametrů odpovídajících jejich 
hospodářskému záměru při zachování 
trvalosti a vyrovnanosti produkce a 
respektování růstových a stanovištních 
podmínek. Podle provedených decenálních 
výhledů těžebních možností by ještě 
rozsáhlejší snížení obmýtí výrazně ovlivnilo 
trvalost a vyrovnanost produkce dřeva 
v našich lesích, což není v současné době 
dopadů klimatických změn žádoucí. V případě 
potřeby razantnějšího snížení obmýtí u 
jednotlivých lesních porostů výrazně 
zasažených dopady klimatických změn, lze 
tuto potřebu řešit výjimkou dle ustanovení 
§ 33 odst. 4) zákona č. 289/1995 Sb., 
stanovenou nejvhodněji na základě 
odborného posouzení každého jednotlivého 
případu postiženého lesního porostu. 
S ohledem na připomínku bylo obmýtí u 
ohrožených smrkových porostů v nižších 
polohách sníženo až na 60 let, viz nový návrh 
přílohy č. 3. 
 
Návrhová hospodářská doporučení u cílových 
hospodářských souborů nižších a středních 
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přírůst. Jinými slovy vzorová (normální) hektarová zásoba 
lesa ve stavu normality produkuje vzorový (optimální) 
celkový běžný přírůst roční. 

 Zásoba a přírůst lesa věkových tříd ve stavu normality jsou 
při vědomí odlišné struktury lesa shodné se zásobou a 
přírůstem výběrného lesa ve stavu normality. 

„Normální zásoba“ a „Celkový běžný přírůst roční“ pro jednotlivé 
cílové hospodářské soubory doporučujeme odvodit na základě dat 
souhrnných lesních hospodářských plánů jako průměrné hodnoty 
průměrných zásob a přírůstů za jednotlivé věkové třídy od 0 do 
poslední věkové třídy příslušného obmýtí porostního typu 
odpovídajícího přirozené dřevinné skladbě. Výchozí data SLHP 
doporučujeme filtrovat pouze podle stanovišť a nefiltrovat dle 
dřevinné skladby, jelikož reflektují skladbu výchozích současných 
porostů vstupujících do přestaveb. 
Vyhláška by měla vytvořit prostor pro specifické hospodaření na 
vodou ovlivněných stanovištích. K tomu vede kromě rozlišení 
porostních typů také rozlišení stanovištních typů a úprava 
hospodářských doporučení s akcentem na společenské funkce 
související s infiltrací a retencí vody. Následně bude nutné v katéně 
Lužní les (HS 19) → Vrchovištní rašeliniště (HS 01) rozpracovat 
rámcové směrnice hospodaření (RSH) za uplatnění širšího souboru 
hospodářsko-úpravnických opatření. Tato aplikace by se měla 
diferencovaně promítnout do všech Přírodních lesních oblastí 
(PLO). 
Navrhovaná úprava naplňuje zadání vládou schváleného Národního 
lesnického programu (2008), Klíčové akce 6: Snížit dopady 
očekávané globální klimatické změny a extrémních 
meteorologických jevů, opatření 6.1. „Pěstovat prostorově a 
druhově rozrůzněné porosty s co největším využitím přírodních 
procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené obnovy a variability 
pěstebních postupů“, opatření 6.10 „Snížit obmýtí u dřevin nejvíce 
ohrožených klimatickou změnou“, opatření 6.12. „Umožnit 
obhospodařování lesů ve tvaru lesa nízkého a středního“, Klíčové 
akce 7: Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích, 
opatření 7.3. „Podporovat rozmanitost hospodářských postupů jako 
jeden z předpokladů zachování biodiverzity lesů“ a Klíčové akce 9: 

poloh u porostních typů SM „ohrožený“ a SM 
„poškozený“ jsou dána potencionální 
rizikovostí pěstování SM v těchto polohách. 
Nicméně významově se tyto kategorie liší a 
jejich specifická existence (vylišení) je 
součástí rozsáhlých úprav spojených 
s potřebami lesnické praxe a stanovení jiných 
hospodářských postupů (RS). Na porosty 
„ohrožené“ je potenciálně pohlíženo jako na 
porosty pěstované s vysokým potenciálním 
rizikem dopadů změn spojených s extrémními 
projevy klimatu a hrozícího celoplošného 
rozpadu a tomu budou také přizpůsobeny 
zvláštní obnovní postupy v RS oblastních 
plánů. Porosty SM ve středních polohách je 
však již nutné diferencovat podle jejich vitality 
s ohledem na lokální stanovištní a klimatické 
podmínky. Za ty „poškozené“ lze považovat 
jen ty prokazatelně zasažené a poškozené 
nějakým škodlivým činitelem – poškození lze 
již nyní evidovat, např. i v souvislosti 
s probíhající klimatickou změnou a je nutné u 
nich přijmout specifická návrhová opatření pro 
eliminaci daného škodlivého činitele. 
 
Návrhová opatření pro akátiny, jako velice 
specifický porostní typ, je v souvislosti 
s požadavky lesnické praxe vhodné upravovat 
odlišně od běžné pařeziny tvrdé. Úprava 
návrhových parametrů bude řešena v souladu 
s připomínkou Jihomoravského kraje. 
 
V ustanovení § 8 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb., 
se uvádí: „výše mýtní těžby se u lesů 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem podrostním, násečným a 
holosečným stanoví na základě ukazatelů 
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Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů, opatření 9.4. 
„Podporovat diverzifikaci prostorové a druhové dřevinné skladby 
bližší skladbě přirozené jako předpoklad pro eliminaci působení 
stresových faktorů“ a přispívá k naplnění opatření 9.7 „Zajistit, aby 
lesy a trvale udržitelné hospodaření v nich hrály aktivní úlohu při 
udržování a zlepšování kvality a množství vody a při zmírňování 
následků živelných nebezpečí, jako jsou záplavy, sucha, laviny, 
sesuvy půdy, jakož i při boji s půdní erozí“.  
Námi navrhovaná úprava rovněž naplňuje Zásady státní lesnické 
politiky (2012), opatření C3 „Podporovat přírodě blízké způsoby 
hospodaření v lese včetně v minulosti tradičních způsobů 
hospodaření“ a opatření C4 „Podporovat zvyšování různorodosti 
druhové, věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění 
dlouhodobé stability lesa, včetně zvyšování podílu listnatých dřevin 
v lesních porostech“. 
 

těžební procento a normální paseka s 
využitím obmýtí, obnovní doby a počátku 
obnovy z rámcových směrnic hospodaření 
(vazba na OPRL a vyhl. č. 83/1996 Sb.). Dále 
vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 8 odst. 13 
jednoznačně konstatuje, že pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem 
výběrným se stanoví ukazatel celkové výše 
těžeb (těžba mýtní a předmýtní se nerozlišuje) 
pomocí celkového běžného přírůstu, na 
základě vztahu č. 3 a č. 4 uvedeného v 
příloze č. 5 této vyhlášky“. Ve spojitosti s 
ustanovením § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky je 
zřejmé, že parametry obmýtí a obnovní doby 
se pro výpočet závazného ustanovení použijí 
pouze u lesů obhospodařovaných 
hospodářským způsobem podrostním, 
násečným a holosečným, a není proto 
smysluplné toto duplicitní omezení do návrhu 
vyhlášky opětovně uvádět. 
Ministerstvo zemědělství nezpochybňuje, že 
exaktní stanovení údajů ročního celkového 
běžného přírůstu a vzorové (normální) 
porostní zásoby, je pro lesy s výběrným 
hospodářským způsobem, nezbytným 
předpokladem pro využití vztahu pro výpočet 
celkové výše těžeb výběrných lesů (příloha č. 
5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). Nicméně oba 
uváděné pojmy jsou již definovány vyhl. č. 
84/1996 Sb. (§ 8 odst. 13 a příloha č. 5 
vyhlášky) a není proto smysluplné jejich 
definice upravovat opakovaně v jiném 
právním předpise. Využití uváděných 
ukazatelů pro odvození závazného 
ustanovení, u lesů skutečně 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem výběrným, nic nebrání. Současná 
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právní úprava zná 4 hospodářské způsoby (§ 
1 odst. 7 písm. c) vyhl. č. 83/1996 Sb.) a 
všechny tyto způsoby mají řádně a 
dostatečně definované postupy odvození 
výpočtu etátu (§ 8 a příloha č. 5 vyhlášky č. 
84/1996 Sb.). Deduktivní metody jsou 
odvozovány na základě hospodářských 
doporučení (viz příloha č. 3 návrhu vyhlášky) 
a induktivní metody (včetně hospodářského 
způsobu výběrného) v návaznosti na 
individuální potřeby jednotlivých porostů-dílců 
(viz široká variabilita výběrných lesů a jejich 
přechodových stádií v rámci celé ČR). 
Stanovení vzorových (modelových) hodnot 
pro jednotlivé cílové hospodářské soubory je 
vhodné opatření pro výkon kontroly státní 
správy při posuzování odvození etátů pro 
jednotlivé porosty, případně lesní majetky a 
nikoli pro samotný výpočet etátu, který musí 
primárně vycházet ze stavu a potřeb 
jednotlivých porostů obhospodařovaných 
výběrným hospodářským způsobem. Tyto 
vzorové hodnoty není možné v současné 
době objektivně stanovit. A to jednak 
vzhledem k velice malému a 
nereprezentativnímu zastoupení výběrných 
lesů v ČR (cca 3 % rozlohy) a také velice 
obtížnému objektivnímu stanovení vzorových 
(normativních) hodnot pro potenciálně i reálně 
velice rozrůzněné porosty výběrných lesů. 
Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu (NAP) z tohoto důvodu uložil 
ministerstvu zemědělství založení tzv. 
demonstračních objektů, na kterých bude 
možné v budoucnu objektivně stanovit tyto 
hodnoty (úkol NAP 1_2.1.). Ministerstvem 
zemědělství je tento úkol průběžně plněn ve 
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spolupráci s dalšími subjekty. 
Ve vztahu k navržené modulaci pomocí 
datového skladu je nutno uvést, že uvedený 
postup nezajistí správné informace z těchto 
důvodů: 
Nevhodná kombinace datových podkladů, je 
nutno vzít v potaz to, že CHS z hlediska 
parametrizování potřebných ukazatelů není 
vhodnou bilanční jednotkou. V některých 
případech spojuje široké spektrum 
stanovištních podmínek. Pokud má být 
hospodaření založeno na přírodě blízkých 
principech musím v prvé řadě respektovat 
lesní stanoviště – jedná se především o 
soubory a podsoubory lesních typů. LHP/O 
obsahuje jednotky umělé – JPRL jsou 
výsledkem lidských – ne přírodních procesů. 
Přesný porostní typ přirozené dřevinné 
skladbě je velice složité stanovit. Je nutné 
chápat to, že se jedná o rekonstruovanou 
současnou přirozenou dřevinnou skladbu – 
nezaměňovat s výsledky historických 
průzkumů. Nelze ji zcela přesně definovat, a 
proto ji specialisté lesnické typologie uvádí v 
intervalech. 
Navržená modulace nevede ke správnému 
výsledku protože, Data LHP/O jsou vhodná 
pro vlastníka lesů. Klást na ně jiné nároky z 
hlediska využití nelze. Např. lesnická 
typologická jednotka na datech LHP/O je 
převažující z mozaiky LT, která se v rámci 
PSK nachází. Vzniká tak určitá variabilita z 
hlediska popisu stanoviště, která je neznámá 
a nelze následně z dat odstranit. To je 
problém při parametrizování stanoviště 
respektive lesních typů při stanovení správné 
korelace z hlediska produkce lesních dřevin. 
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Data LHP/O byla kalkulována na základě 
celorepublikového modelu – růstových 
tabulek, které nepodchycují regionální 
rozdílnosti růstových podmínek. Souhrnné 
výsledky LHP/O jsou dostačující pro Zelenou 
zprávu, ale pro úroveň výsledku tohoto typu je 
nutné vycházet z regionálních růstových 
modelů a to zejména v době nejistého vývoje 
z hlediska extrémních projevů klimatické 
změny. 
Nicméně MZe vyhoví tomuto požadavku 
postupným uváděním dostupných a 
ověřených hodnot CBP a Zn přímo v OPRL a 
dále dojde k zadání funkčního úkolu, jehož 
cílem bude ve stanoveném časovém rámci 
zjištění požadovaných hodnot pro výběrné 
lesy a navržení konkrétních legislativních 
úprav, a to ve spolupráci s odborníky z ÚHÚL 
a Pro Silva Bohemica a dalšími specialisty z 
lesnických fakult. Současná data, vypočtená z 
datového skladu lesů obhospodařovaných 
HÚL věkových tříd, budou dána k dispozici 
pro metodické porovnání. Tyto údaje mohou 
sloužit vlastníkům i orgánům státní správy pro 
celorepublikové prvotní porovnání 
prováděného hospodaření výběrným 
hospodářským způsobem. 
 
Porostní typy jsou v návrhu vyhlášky 
dostatečně definovány s ohledem na 
multifunkční obhospodařování lesů a v rámci 
jejich zacílení na stanoviště ovlivněné vodou 
umožňují nastavit optimální režim z hlediska 
retence vody a její infiltrace. Další vylišování 
PT by mohlo vést k nezpřehlednění řešení 
dané problematiky: Toto riziko nelze podcenit, 
neboť ve výsledku destabilizuje správné 
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pochopení multifunkčního obhospodařování 
jako základní předpoklad pro trvale udržitelné 
obhospodařování lesů.  V současnosti 
probíhá plnění úkolu NAP č. 2_5.1. („Upřesnit 
na základě revize lesnicko-typologických 
jednotek výskyt stanovišť ovlivněných vodou a 
stanovit v RSH vhodné způsoby jejich 
obhospodařování. Výsledky využít jako 
podklad pro případnou legislativní změnu“) 
s termínem dokončení do roku 2021. Tento 
metodický úkol byl již částečně splněn revizí 
lesnického typologického systému s důrazem 
na ujednocení charakteristik a podchycení 
stanovišť ovlivněných vodou. V rámci 
zpracování OPRL budou navržena specifická 
opatření vhodná pro dotčené CHS s ohledem 
na preferované funkce lesů na vodou 
ovlivněných stanovištích. 
 
V současné době Ministerstvu zemědělství 
není znám žádný relevantní odborný podklad, 
který by dokladoval potřebu obecného 
navýšení obnovní doby o 10 let. Současná až 
50 letá obnovní doba je z pohledu lesního 
hospodářství optimální a slouží ve vazbě na 
přílohu č. 5 vyhl. č. 84/1996 Sb., pro odvození 
závazného ustanovení maximální celkové 
výše těžeb a neukládá vlastníkům lesů 
povinnost smýcení porostů v daném 
okamžiku. Prodloužení obnovní doby by nutně 
vedlo k teoretickému uspíšení obnovy u všech 
CHS, neboť by se odrazila v dřívějším 
počátku obnovy a opět v potenciálním 
skokovém navýšení těžitelného etátu. 

5 
 
Z 

K příloze č. 5 vyhlášky 
Požadujeme doplnit číselné označení porostních typů a indexů 
porostních typů pro smíšené porosty listnato-jehličnaté, smíšené 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Návrh porostních typů uvedený v příloze č. 3 
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porosty jehličnato-listnaté a porosty přípravných dřevin, které jsou 
uváděny v příloze č. 3 návrhu vyhlášky. Rovněž chybí index pro 
lesní porosty první generace založené na zemědělské půdě (nabízí 
se „z“). 
Odůvodnění: 
Chybějící číselné označení a indexů porostních typů je velmi 
závažné, přičemž je nelze odůvodnit nedostatkem volných čísel či 
písmen. Pokud je snaha o zvýšení biodiverzity, tj. zakládání porostů 
více dřevin, je třeba s nimi počítat i při tvorbě rámcových směrnic 
hospodaření (jiné délky obmýtí, obnovní doby, hospodářská 
opatření…). Zejména index pro lesní porosty první generace 
založené na zemědělské půdě je zcela zásadní a je nutný jiný 
způsob hospodaření včetně stanovení kratšího obmýtí a obnovní 
doby. 
 

byl konstruován na základě analýzy 
současného zastoupení dřevin (skupin dřevin) 
v datovém skladu Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů a návrhu tomu odpovídajících 
parametrů základních hospodářských 
doporučení s ohledem na nutnou racionalitu 
při jejich vyjádření sledující jednoduchou a 
praktickou uplatnitelnost v rámci lesnického 
hospodaření. Z těchto důvodů lze akceptovat 
pouze návrhy na tvorbu porostních typů pro 
skutečně významně zastoupené skupiny 
dřevin, případně silně specifické skupiny a 
druhy. Např. požadovaný porostní typ 
„smíšený“ je natolik nespecifický z pohledu 
nastavení základních hospodářských 
doporučení, že jeho definice je pro lesnickou 
praxi a plánování zcela irelevantní (v praxi lze 
bezproblémově využít údajů pro porostní typ 
reprezentovaný jednou ze smíšených 
hlavních dřevin, preferované z pohledu 
lesního hospodáře). Porostní typ listnatý bude 
v příloze č. 3 upřesněn tak, aby lépe 
vypovídal o záměru předkladatele vyhlášky. 
V praxi vyhotovování děl hospodářské úpravy 
lesů je zcela běžné seskupovat jednotlivé 
minoritně zastoupené druhy lesních dřevin do 
skupin reprezentovaných ve vyhlášce 
uvedenými druhy s obdobnými růstovými 
vlastnostmi (např. JV a KL se řadí do BK 
porostního typu, atd..). 
 
Porostní typ DZP je součástí přílohy č. 5 – 
tabulky s názvem „Označení hospodářských 
souborů“. DZP jsou uváděny pod číslem „8“. 
 
Vzhledem k tomu, že porosty založené na 
zemědělské půdě jsou tradičně 
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v hospodářské úpravě označovány písm. „z", 
byl tento index pro lesní porosty první 
generace založené na zemědělské 
půdě doplněn do tabulky č. 5. Pro označení 
lze ovšem využít i porostní typ č. 8 – DZP. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1 
 
Z 

Požadujeme doplnit materiál o Předkládací zprávu, která je uvedena 
v Obsahu obálky pod č. I., ale není do materiálu vložena. 
 

Akceptováno. 

2 V návrhu vyhlášky v § 4 odst. 2 písm. e) doporučujeme za slovo 
„stupně“ doplnit tečku. Odstavce se oddělují čárkou (viz čl. 27 odst. 
7 Legislativních pravidel vlády). 
 

Akceptováno. 

3 Doporučujeme zvážit a posunout datum účinnosti vyhlášky    (1. 
června 2018). Zpětnou účinnost právního předpisu nelze navrhovat 
(viz. čl. 53 odst. 4 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

1 K § 2 odst. 3: 
Slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ doporučujeme 
nahradit slovy „na svých internetových stránkách“. Dojde tak 
k přesnému vymezení místa na internetu, kde bude záměr 
zveřejněn. 
 

Akceptováno. 

2 K § 3 odst. 1: 
Navrhujeme doplnit do oblastního plánu problematiku zdrojů požární 
vody. S ohledem na rostoucí trend sucha a s tím související riziko 
vzniku lesních požárů se jeví vhodným doplnit jako prvek požární 
ochrany do oblastního plánu přehled zdrojů požární vody. 
Doporučujeme proto do ustanovení doplnit nové písmeno k), které 
zní: 
„k) přehled o přirozených nebo umělých zdrojích požární vody, které 
jsou dostupné a přístupné pro požární techniku k čerpání vody pro 
hašení lesních požárů.“. 
 

Akceptováno 
 
Doplněno písmeno k) přehled o přirozených 
nebo umělých zdrojích požární vody, které 
jsou dostupné a přístupné pro požární 
techniku k čerpání vody pro hašení lesních 
požárů.“. 
  

3 K § 10: 
Je navrhováno nabytí účinnosti vyhlášky dne 1. června 2018. S 
ohledem na délku legislativního procesu je zřejmé, že vyhláška 

Akceptováno jinak. 
 
Účinnost vyhlášky bude stanovena 
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nabude účinnosti později, proto doporučujeme účinnost upravit, 
případně stanovit standardní nabytí účinnosti patnáctým dnem po 
vyhlášení. 
 

v návaznosti na průběh legislativního procesu. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1 
 
Z 

§ 3 odst. 1 
Návrh nepřevzal náležitost OPRL uvedenou v ust. § 1 odst. 5 písm. 
g) vyhl. č. 83/1996 „vymezený a schválený územní systém 
ekologické stability“. Požadujeme doplnit. 

 
Odůvodnění: Jak je uvedeno v odůvodnění k předkládanému 
návrhu, OPRL by měl obsahovat soubor textových, mapových 
a tabelárních podkladů s informacemi zejména o přírodních 
podmínkách dané přírodní lesní oblasti, funkčním potenciálu tohoto 
území a možnostech jeho lesnického využívání v souladu 
s celospolečenskými zájmy. Této proklamaci neodpovídá vypuštění 
vymezeného a schváleného územního systému ekologické stability 
z povinných součástí OPRL. 
 

Zásadní připomínka 
 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Oblastní plány se již od počátku svého vzniku 
před cca 20 lety potýkaly s nedostatkem 
validních datových zdrojů k informacím 
primárně vytvářeným jinými resorty včetně 
údajů ochrany přírody. Tato situace se 
v posledních letech zlepšila, ale spolehlivé a 
kompletní datové zdroje prvků ÚSES stále 
nejsou dostupné v potřebném rozsahu a 
spolehlivosti. V průběhu pilotního projektu 
byla několikrát požadována součinnost od 
MŹP při zajištění těchto podkladů. Tato byla 
odmítnuta s tím, že MŽP nemá způsob jak 
získat všechny úrovně ÚSES (nadregionální, 
regionální a lokální). Následně z inciativy 
ÚHÚL proběhla komunikace s úředníky na 
krajských úřadech, kteří aktuální verze 
nadregionálních a regionálních ÚSES 
poskytli. Nicméně tyto podklady jsou v 
takovém stavu, který neumožňuje 
garantované souvislé zobrazení daného 
tématu především na lokální úrovni. Nadále 
zůstává řada nejasností nad dostupností 
regionální úrovně ÚSES. 
Při řešení problémů spojených s ÚSES je 
nutné postupovat na základě principů 
INSPIRE, které jsou prosazovány v rámci EU. 
Tj. za správnost a použitelnost dat si 
zodpovídá subjekt, v jeho kompetenci je daná 
problematika. Zpracování ÚSES nespadá do 
působností MZe ani není uvedena v předmětu 
činnosti ÚHÚL. Novým trendem zpracování 
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OPRL je v maximální možné míře využívat již 
validované informace ze spolehlivých zdrojů a 
tím šetřit státní prostředky na opakované či 
dvojí pořizování dat. Pokud Ministerstvo 
životního prostředí poskytne zpracovateli 
oblastních plánů validní a úplný zdroj prvků 
ÚSES, je bezpochyby možné tento datový 
zdroj využít pro zpracování oblastních plánů. 
MZe nijak nezpochybňuje význam ÚSES, 
nicméně je zcela zřejmé, že tato agenda je 
plně v kompetenci rezortu ochrany přírody a 
krajiny (viz metodická podpora MŽP). Není 
zřejmé, proč u takto významného prvku MŽP 
nedisponuje jeho validní datovou vrstvou, 
kterou by mohlo poskytnout pro zapracování 
do oblastních plánů a snaží se tuto 
odpovědnost včetně nákladů s tímto 
spojených přenést na vyhotovení oblastních 
plánů. Zpracovatel oblastních plánů není, jak 
z ekonomického, tak ani kompetenčního 
hlediska, schopen do schvalovacího procesu 
oblastních plánů předložit bezchybnou 
datovou vrstvu (viz MŽP deklarované 
nedostatky při tvorbě a správě ÚSES). Tvorba 
oblastních plánů je důsledně prováděna v 
návaznosti na účelně vynaložené náklady při 
jejich zpracování (§ 23 odst. 2 lesního 
zákona). 
Podkladem pro oblastní plány v celo-
oblastním měřítku se ÚSES stává v momentě, 
kdy je jeho existence deklarována v podobě 
kategorizace lesů zvláštního určení (§ 8 odst. 
2 písm. f) lesního zákona) a nastalé potřebě 
specifického vymezení hospodářských 
souborů (§ 2 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 83/1996 
Sb.) dle preference plnění deklarovaných 
funkcí lesů a tomu odpovídajících základních 
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hospodářských doporučení. ÚSES jakožto 
součást tzv. „obecné ochrany přírody“ (§ 4 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) jsou tímto 
způsobem při tvorbě oblastních plánů 
dostatečně zohledněny a to i přes nedostatek 
způsobený neexistencí jejich validní datové 
vrstvy. Rovněž zpracovateli dostupné, 
informace o ÚSES budou využity při 
zpracování oblastních plánů jako podpůrný 
informační zdroj, případně podkladová 
mapová vrstva při jejich grafické prezentaci. 
Z objektivních důvodů však nemohou být 
předmětem jeho povinných obsahových 
součástí a schvalovacího procesu. 

 2 
 
Z 

§ 3 odst. 2 
Do § 3 odst. 2 písm. a), b), d), e) vyhlášky požadujeme na konec 
odstavců doplnit „v případě chráněných území vymezených dle 
části třetí a čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zásad péče, plánů 
péče, či souhrnů doporučených opatření“ 
 
Odůvodnění:  
Uplatnění postupu dle vyhlášky, bez zohlednění cílů ochrany 
chráněných území, by v konečném důsledku mohlo vést 
k podstatnému zhoršení dochovaného stavu předmětů ochrany 
chráněných území (lesní přírodní stanoviště, druhy vázané na 
les, ekosystémy), a to ve vazbě: 
 
a) na druhové složení lesních porostů – s ohledem na 

ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), b) vyhlášky odkazujícího na 
přílohu č. 2 vyhlášky (kde je stanoven výčet základních 
dřevin a MZD a % MZD) např. zaváděním či rozšiřováním 
geograficky nepůvodních (např. ORC v lužních lesích) či 
stanovištně nevhodných druhů dřevin (např. SM v bučinách), 
nemožnosti uplatnění dřevin zde neuvedených, ač se jedná 
o dřeviny přirozené druhové skladby (např. JD jako hlavní 
dřeviny v jedlových bučinách či JV či BŘ v kyselých 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Hodnoty a informace základních 
hospodářských doporučení vycházející 
z příloh návrhu vyhlášky uváděné v oblastních 
plánech jsou objektivně stanoveny na základě 
vědeckých poznatků a mají obecnou platnost 
bez preference účelově volených funkcí lesů 
(§ 8 zákona č. 289/1995 Sb.) a slouží mimo 
jiné pro objektivní stanovení vhodných 
parametrů s ohledem na rovnoměrné a trvalé 
plnění všech funkcí lesů. Úprava některých 
dotčených parametrů s ohledem na preferenci 
předmětu ochrany v chráněných územích 
vymezených dle části třetí a čtvrté zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, je předmětem 
jiných dokumentů (plány péče a souhrny 
doporučených opatření). Oblastní plány jsou 
obecným východiskem pro tvorbu lesních 
hospodářských plánů (§ 3 písm. f) vyhl. 
č. 84/1996 Sb.). Jednostrannou úpravou 
parametrů uváděných v oblastních plánech 
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bučinách); 
 

b) na strukturu a funkci lesních porostů  - s ohledem na  § 3 
odst. 2 písm. d), e) vyhlášky odkazujícího na přílohu č. 3 
vyhlášky (kde je stanoveno obmýtí a obnovní doba) – např. 
neumožněním obnovy prostorově diferenciovaných porostů 
a obnovy dřevin v souladu s jejich ekologickými nároky 
(např. u jedle se jeví jako vhodná obnovní doba 50 (60 let), 
díky které lze zaručit vhodnou prostorovou strukturu 
obnovovaného porostu, která je zásadní pro uplatnění 
přirozeného zmlazení této stínomilné dřeviny a pro zajištění 
její vitality, která je mj. závislá na postupném pozvolném 
odcloňování porostu); zhoršením věkové struktury lesních 
porostů (oproti stávající vyhlášce je navrhováno v některých 
případech snížení obmýtí), neumožněním zajištění 
vhodného biotopu pro druhy vázané na lesní porosty (pro 
dutinové druhy vázané na staré porosty je vhodné stanovit 
vyšší obmýtí dřevin). 
Zásadní připomínka 

 

podle výše uvedených dokumentů 
vytvářených pro chráněná území by 
docházelo k nekontrolovatelnému a 
neoprávněnému zásahu do vztahu mezi 
vlastníkem a orgánem ochrany přírody. Plány 
péče nejsou pro vlastníky lesů závazné a je 
tedy vždy na dohodě subjektů ochrany přírody 
a vlastníků lesů míra akceptace těchto 
opatření a s tím také spojená odpovídající 
náhrada za vzniklou újmu. 
Konkrétní realizace podle plánů péče 
upravených návrhů RS a tvorba na ně 
návazných hospodářsko-pěstebních 
doporučení pro výše uvedená chráněná 
území v celém rozsahu PLO by významně a 
neúměrně zatížila celý proces zpracování 
oblastních plánů, které nejsou koncipovány 
jako nástroj ochrany přírody, ale jako 
metodický nástroj státní lesnické politiky pro 
celou přírodní lesní oblast. 
V uváděných přílohách jsou tzv. rámcová 
doporučení, která nebrání uplatnění jiných 
hodnot na základě specifického plnění funkcí 
lesů. Navržené ustanovení je nadbytečné a 
jeho uplatnění by bylo nevyvážené z hlediska 
dalších informací vstupujících do OPRL např. 
zohlednění směrnic, které upravují režim v 
pásmech ochranných vod prvního stupně, 
kategorizaci ochranných lesů, atd… 
Je nutné porozumět zacílení OPRL a 
nepožadovat od něj to, co je předmětem 
detailních plánovacích dokumentů. HS v 
OPRL respektive porostní typy definované ve 
vztahu k dané přírodní oblasti je nutno 
koncipovat na tuto úroveň. Zmíněná chráněná 
území mají jiný „detail“ daný jejich posláním. 
Nicméně OPRL tato specifika zohledňuje 
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prostřednictvím přílohy č. 5. Indexace je 
aplikována ve vazbě na kategorizaci lesů 
standardně tak, jako i dalších subkategorií 
lesů zvláštního určení. 
Vyhláška je podzákonným předpisem 
vydávaným na základě zmocnění lesního 
zákona a její návrh nijak neomezuje ani 
neupřednostňuje žádné podkladové materiály 
vhodné pro zpracování oblastních plánů. 
Návrh je zcela vyvážený ve vztahu k plnění 
preferovaných funkcí lesů, včetně území 
definovaných v části třetí a čtvrté zákona 
č. 114/1992 Sb. Plány péče atd. jsou jedním, 
ale nikoli jediným podkladovým informačním 
zdrojem pro tvorbu oblastních plánů. Úprava 
vyhlášky ve smyslu jejich upřednostnění může 
potenciálně zapříčinit i při zpracování 
oblastního plánu neřešitelný střet jednotlivých 
funkcí lesů v daném území. Oblastní plány 
mají naopak za cíl analyzovat veškeré 
společenské požadavky na plnění funkcí lesů 
v daném území viz „přehled překryvu 
účelovosti lesů a funkcí lesa“ (§ 3 odst. 1 
písm. c návrhu vyhlášky).  
Požadavky na lesní hospodaření ve ZCHÚ 
odlišné od běžných hospodářských lesů, 
deklarované v podobě kategorizace lesů 
zvláštního určení (§ 8 odst. 1 a 2 lesního 
zákona), jsou v rámci lesní oblasti dostatečně 
zohledněny tvorbou specifického vymezení 
hospodářských souborů (§ 2 odst. 1 písm. b) 
vyhl. č. 83/1996 Sb.) podle preference plnění 
deklarovaných funkcí lesů a tomu 
odpovídajících základních hospodářských 
doporučení. Návrh vyhlášky plně respektuje 
současnou právní úpravu, která nepřináší v 
tomto ohledu žádné aplikační problémy. 
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S ohledem na tuto připomínku a připomínku č. 
5 doplnilo MZe do § 7 výslovné ustanovení o 
možnosti odchylného vymezení 
hospodářských souborů pro národní parky.    
 

 3 
 
Z 

§ 3 odst. 2 
 
V návrhu §3 odst. 2 požadujeme uvést, že hospodářská 
doporučení uvedená pod písm. d) obmýtí a e) obnovní doba se 
týkají pouze lesů obhospodařovaných podrostním, násečným 
nebo holosečným hospodářským způsobem. Doplnit, že pro lesy 
obhospodařované výběrným hospodářským postupem jsou 
hospodářská doporučení hektarová porostní zásoba a celkový 
běžný roční přírůst, takto: 

       
„d) hospodářská doporučení pro lesy obhospodařované 
hospodářským způsobem podrostním, násečným a holosečným: 

       
1. obmýtí (obmýtní doba), jako plánovaná rámcová ustálená 
produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských 
souborů, udaná počtem let zaokrouhleným na desítky, 

     2. obnovní doba, jako plánovaná průměrná doba, která uplyne 
od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, 
zařazeného do hospodářského souboru, udaná počtem let, 
zaokrouhleným na desítky, 

       
e) hospodářská doporučení pro lesy obhospodařované 
hospodářským způsobem výběrným: 

      
1. vzorová (normální) hektarová porostní zásoba, jako 
plánovaná rámcová ustálená hektarová zásoba lesních porostů 
odpovídajících normalitě výběrného lesa, zařazených do 
hospodářských souborů, udaná v m3/ha zaokrouhlená na 
desítky, 

     2. celkový běžný přírůst roční, jako modelová rámcová hodnota 
odpovídající produkci vzorové hektarové porostní zásoby 
lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udaná 

Akceptováno částečně/vysvětleno. 
V ustanovení § 8 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb., 
se uvádí: „výše mýtní těžby se u lesů 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem podrostním, násečným a 
holosečným stanoví na základě ukazatelů 
těžební procento a normální paseka s 
využitím obmýtí, obnovní doby a počátku 
obnovy z rámcových směrnic hospodaření 
(vazba na OPRL a vyhl. č. 83/1996 Sb.). Dále 
vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 8 odst. 13 
jednoznačně konstatuje, že pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem 
výběrným se stanoví ukazatel celkové výše 
těžeb (těžba mýtní a předmýtní se nerozlišuje) 
pomocí celkového běžného přírůstu, na 
základě vztahu č. 3 a č. 4 uvedeného v 
příloze č. 5 této vyhlášky“. Ve spojitosti s 
ustanovením § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky je 
zřejmé, že parametry obmýtí a obnovní doby 
se pro výpočet závazného ustanovení použijí 
pouze u lesů obhospodařovaných 
hospodářským způsobem podrostním, 
násečným a holosečným, a není proto 
smysluplné toto duplicitní omezení do návrhu 
vyhlášky opětovně uvádět. 
Ministerstvo zemědělství nezpochybňuje, že 
exaktní stanovení údajů ročního celkového 
běžného přírůstu a vzorové (normální) 
porostní zásoby, je pro lesy s výběrným 
hospodářským způsobem, nezbytným 
předpokladem pro využití vztahu pro výpočet 
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v m3/ha/rok zaokrouhlená na jednotky (alt. Na desetiny m3 
podle přesnosti odvození této hodnoty ze stávajících dat 
v datovém skladu). V případě opakovaných inventarizací se pro 
stanovení celkové výše těžeb použije celkový běžný přírůst 
zjištěný na základě rozdílu inventarizovaných zásob s 
přihlédnutím k výši těžby a k výši dorostu do kmenoviny.“ 

       
Odůvodnění: Stávající parametry obmýtí a obnovní doba jsou 
použitelné při tvorbě LHP pro lesy věkových tříd. V bohatě 
strukturovaných lesích, které by měly být cílem hospodaření, 
které bere v úvahu adaptaci na změny klimatu, jsou 
nepoužitelné. Tento cíl je uveden v řadě lesnických „politik“ 
z poslední doby. Proto je nezbytné pro tyto lesy vyhláškou 
stanovit jiná hospodářská doporučení pro stanovení závazného 
ukazatele maximální výše těžby, a to hektarovou porostní 
zásobu a celkový roční přírůst.  

       
Touto úpravou bude zajištěna dosud chybějící návaznost vyhl. 
č.83/1996 Sb. na vyhlášku č. 84/1996 Sb., která v § 8 důsledně 
odlišuje odvození závazného ustanovení maximální celkové 
výše těžeb dle hospodářských způsobů. Vyhláška č. 84/1996 
Sb. v § 8 odst. 1 uvádí, že výše mýtní těžby se u lesů 
obhospodařovaných hospodářským způsobem podrostním, 
násečným a holosečným stanoví na základě ukazatelů těžební 
procento a normální paseka s využitím obmýtí, obnovní doby a 
počátku obnovy z rámcových směrnic hospodaření (vazba na 
OPRL, tedy na vyhl. č. 83/1996 Sb.). Dále vyhláška č. 84/1996 
Sb. v § 8 odst. 13 jednoznačně konstatuje, že pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem výběrným se 
stanoví ukazatel celkové výše těžeb (těžba mýtní a předmýtní se 
nerozlišuje) pomocí celkového běžného přírůstu, na základě 
vztahu č. 3 a č. 4 uvedeného v příloze č. 5 této vyhlášky. 

 
Vztah pro výpočet celkové výše těžby pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem výběrným pracuje, 
kromě běžných hodnot, s celkovým běžným přírůstem ročním 
(CBP) a vzorovou (normální) porostní zásobou (Zn). Exaktní 

celkové výše těžeb výběrných lesů (příloha č. 
5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). Nicméně oba 
uváděné pojmy jsou již definovány vyhl. č. 
84/1996 Sb. (§ 8 odst. 13 a příloha č. 5 
vyhlášky) a není proto smysluplné jejich 
definice upravovat opakovaně v jiném 
právním předpise. Využití uváděných 
ukazatelů pro odvození závazného 
ustanovení, u lesů skutečně 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem výběrným, nic nebrání. Současná 
právní úprava zná 4 hospodářské způsoby (§ 
1 odst. 7 písm. c) vyhl. č. 83/1996 Sb.) a 
všechny tyto způsoby mají řádně a 
dostatečně definované postupy odvození 
výpočtu etátu (§ 8 a příloha č. 5 vyhlášky č. 
84/1996 Sb.). Deduktivní metody jsou 
odvozovány na základě hospodářských 
doporučení (viz příloha č. 3 návrhu vyhlášky) 
a induktivní metody (včetně hospodářského 
způsobu výběrného) v návaznosti na 
individuální potřeby jednotlivých porostů-dílců 
(viz široká variabilita výběrných lesů a jejich 
přechodových stádií v rámci celé ČR). 
Stanovení vzorových (modelových) hodnot 
pro jednotlivé cílové hospodářské soubory je 
vhodné opatření pro výkon kontroly státní 
správy při posuzování odvození etátů pro 
jednotlivé porosty, případně lesní majetky a 
nikoli pro samotný výpočet etátu, který musí 
primárně vycházet ze stavu a potřeb 
jednotlivých porostů obhospodařovaných 
výběrným hospodářským způsobem. Tyto 
vzorové hodnoty není možné v současné 
době objektivně stanovit. A to jednak 
vzhledem k velice malému a 
nereprezentativnímu zastoupení výběrných 
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stanovení těchto dvou údajů, zejména v období počátku 
přestaveb části pasečných lesů na lesy obhospodařované 
výběrným hospodářským způsobem, je nezbytným 
předpokladem pro využití výše uvedeného vztahu (dle přílohy č. 
5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.) pro výpočet celkové výše těžeb 
výběrných lesů. Uvedením celkového přírůstu ročního a vzorové 
porostní zásoby se vytvoří v České republice podmínky pro 
tvorbu lesních hospodářských plánů pro výběrné lesy, které 
dosud nejsou vytvářeny. 

     Zásadní připomínka 
 

lesů v ČR (cca 3 % rozlohy) a také velice 
obtížnému objektivnímu stanovení vzorových 
(normativních) hodnot pro potenciálně i reálně 
velice rozrůzněné porosty výběrných lesů. 
Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu (NAP) z tohoto důvodu uložil 
ministerstvu zemědělství založení tzv. 
demonstračních objektů, na kterých bude 
možné v budoucnu objektivně stanovit tyto 
hodnoty (úkol NAP 1_2.1.). Ministerstvem 
zemědělství je tento úkol průběžně plněn ve 
spolupráci s dalšími subjekty. 
Ve vztahu k navržené modulaci pomocí 
datového skladu je nutno uvést, že uvedený 
postup nezajistí správné informace z těchto 
důvodů: 
• Nevhodná kombinace datových 
podkladů, je nutno vzít v potaz to, že CHS z 
hlediska parametrizování potřebných 
ukazatelů není vhodnou bilanční jednotkou. V 
některých případech spojuje široké spektrum 
stanovištních podmínek. Pokud má být 
hospodaření založeno na přírodě blízkých 
principech musím v prvé řadě respektovat 
lesní stanoviště – jedná se především o 
soubory a podsoubory lesních typů. LHP/O 
obsahuje jednotky umělé – JPRL jsou 
výsledkem lidských – ne přírodních procesů. 
• Přesný porostní typ přirozené dřevinné 
skladbě je velice složité stanovit. Je nutné 
chápat to, že se jedná o rekonstruovanou 
současnou přirozenou dřevinnou skladbu – 
nezaměňovat s výsledky historických 
průzkumů. Nelze ji zcela přesně definovat, a 
proto ji specialisté lesnické typologie uvádí v 
intervalech. 
• Navržená modulace nevede ke 
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správnému výsledku protože, Data LHP/O 
jsou vhodná pro vlastníka lesů. Klást na ně 
jiné nároky z hlediska využití nelze. Např. 
lesnická typologická jednotka na datech 
LHP/O je převažující z mozaiky LT, která se v 
rámci PSK nachází. Vzniká tak určitá 
variabilita z hlediska popisu stanoviště, která 
je neznámá a nelze následně z dat odstranit. 
To je problém při parametrizování stanoviště 
respektive lesních typů při stanovení správné 
korelace z hlediska produkce lesních dřevin. 
• Data LHP/O byla kalkulována na 
základě celorepublikového modelu – 
růstových tabulek, které nepodchycují 
regionální rozdílnosti růstových podmínek. 
Souhrnné výsledky LHP/O jsou dostačující 
pro Zelenou zprávu, ale pro úroveň výsledku 
tohoto typu je nutné vycházet z regionálních 
růstových modelů a to zejména v době 
nejistého vývoje z hlediska extrémních 
projevů klimatické změny. 
Nicméně MZe vyhoví tomuto požadavku 
postupným uváděním dostupných a 
ověřených hodnot CBP a Zn přímo v OPRL a 
dále dojde k zadání funkčního úkolu,  jehož 
cílem bude ve stanoveném časovém rámci 
zjištění požadovaných hodnot pro výběrné 
lesy a navržení konkrétních legislativních 
úprav, a to ve spolupráci s odborníky z ÚHÚL 
a Pro Silva Bohemica a dalšími specialisty z 
lesnických fakult. Současná data, vypočtená z 
datového skladu lesů obhospodařovaných 
HÚL věkových tříd, budou dána k dispozici 
pro metodické porovnání. 
 

 4 
 

§ 6 odst. 3   
V návrhu § 6 odst. 3 požadujeme doplnit na konec věty slova 

Akceptováno/Vysvětleno. 
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Z „nebo na žádost vlastníka pozemku“ tak, že znění celého 
odstavce je „Aktualizace je prováděna v rámci zpracování 
oblastního plánu nebo jeho změny nebo na žádost vlastníka 
pozemku.“ 
 
Odůvodnění: Typologie má velký význam pro stanovení ceny 
lesních pozemků. Přitom se často při zařazení pozemků do 
jednotek typologického systému vyskytují chyby. Proto je 
potřebné, aby sám vlastník mohl v takových případech, kdy 
prokáže chybu, požádat o změnu zařazení svých pozemků do 
jednotek typologického systému. 
Zásadní připomínka 

 

Ministerstvo zemědělství považuje tuto 
připomínku za zcela v souladu 
s dlouhodobými záměry ministerstva na vznik 
uceleného samostatného systému lesnické 
typologie, obdobně jako je tomu u systému 
bonitovaných půdně ekologických jednotek 
v zemědělství (vyhl. č. 327/1998 Sb.). 
Lesnická typologie je jednou z nejdůležitějších 
součástí oblastních plánů a vytváří objektivní 
podklad pro stanovení celé řady dalších 
ukazatelů a doporučení oblastního plánu. Její 
aktualizace je prováděna v rámci zpracování 
oblastního plánu nebo jeho změny (§ 6 odst. 
3) a má zpětně zásadní dopad na změny 
celého oblastního plánu, zejména základních 
hospodářských doporučení pro 
hospodářské soubory. Provádění změn je 
dále upraveno v § 2 odst. 5) vyhlášky – 
„Pokud dojde ke změně přírodních podmínek, 
za nichž byl oblastní plán schválen, zadá 
ministerstvo zpracování změny oblastního 
plánu a určí termín, způsob a rozsah 
zpracování této změny.“ Potřeba provádění 
změn je objektivně vázaná na skutečnou 
změnu přírodních podmínek (případně jejich 
chybné stanovení v minulosti), tedy i na 
potřebu aktualizace či úpravy mapování 
typologických jednotek v terénu, na kterou 
může v ideálním případě upozornit také 
odborně znalý vlastník lesů. Vlastníkovi v 
případě pochybností o správném stanovení 
typologie nic nebrání podávat podněty na její 
revizi a to přímo u zpracovatele plánu či u 
orgánů státní správy lesů. Ministerstvo po 
identifikaci této potřeby Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů bezodkladně zadá 
zpracování změny oblastního plánu, která 
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bude po provedení publikována na 
internetových stránkách sloužících pro 
uveřejnění informací oblastních plánů. MZe 
vyhovělo požadavku úpravou znění § 6 odst. 
2) vyhlášky takto: „Aktualizace je prováděna v 
rámci zpracování oblastního plánu nebo jeho 
změny nebo na žádost vlastníka pozemku.“ 

 5 § 7 Vymezení hospodářských souborů:  
     Požadujeme doplnit odst. 5 ve znění:  
     Pro potřeby chráněných území vymezených dle části třetí a 

čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, se mohou hospodářské soubory 
vymezovat odchylně od této vyhlášky a Přílohy 2 a 3 v souladu 
s cílem ochrany a s plánem péče, zásadami péče či souhrnem 
doporučených opatření.  

       
Odůvodnění: viz bod 2. Celá vyhláška včetně jejích příloh je 
koncipována primárně pro lesy hospodářské, částečně pro lesy 
zvláštního určení. Lesy zvláště chráněných území a lokalit 
soustavy Natura 2000 mají primárně jiný cíl hospodaření (resp. 
péče o lesy), způsoby péče jsou pak definovány právě 
uvedenými dokumenty. Jde o variantní postup navržený tak, aby 
např. nestátní vlastníci v těchto územích mohli hospodařit podle 
vymezených hospodářských souborů.  

 

Akceptováno částečně/vysvětleno. 
 
Je nutné porozumět zacílení OPRL a 
nepožadovat od něj to, co je předmětem 
detailních plánovacích dokumentů. HS 
v OPRL respektive porostní typy definované 
ve vztahu k dané přírodní oblasti je nutno 
koncipovat na tuto úroveň. Zmíněná chráněná 
území mají jiný „detail“ daných jejich 
posláním. Nicméně OPRL tyto specifika 
zohledňuje prostřednictvím přílohy č. 5. 
Indexace je aplikována ve vazbě na 
kategorizaci lesů (LZ § 8) standardně tak, jako 
i dalších subkategorií lesů zvláštního určení. 
Tvorba specifických HS ve vazbě např. na 
plán péče je předmětem RSH lesních 
hospodářských plánů – příklad výsledků 
generelu Krušných hor. 
 
Stanovení hospodářských souborů vychází 
z objektivně stanovených stanovištních 
poměrů reprezentovaných cílovými 
hospodářskými soubory případně 
podsoubory, které jsou obecně platné pro 
trvale udržitelné pěstování lesů na základě 
stanovištních podmínek a nepreferují žádné 
funkce lesů. Jedná se o objektivní diferenciaci 
přírodních podmínek na lesnicko-
typologickém základě. 
Na základě dalších ekosystémových analýz, 
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zejména: 
• diferenciaci stavu porostů na úrovni 
porostních typů (HS v RSH), 
• diferenciaci funkcí lesa na úrovni 
funkčních typů, 
• diferenciaci způsobů hospodaření dle 
přírodních podmínek, stavu lesa a funkčních 
typů, 
• klasifikaci terénních typů a těžebně-
dopravních technologií, 
dochází ke stanovení konkrétního HS. Výše 
uvedené členění (nastavené rámce) tedy plně 
postihuje i specifika účelového nastavení dle 
zájmů ochrany přírody. 
Pokud jde o návrhová hospodářská 
doporučení uváděná v přílohách č. 2 a 3. 
(optimalizované pro trvale udržitelné 
hospodaření), je možné podle preferované 
funkce lesů (ochranu přírody) tyto hodnoty 
upravovat s ohledem na předmět ochrany a 
v souladu s plány péče a těmto úpravám 
návrh vyhlášky nijak nebrání. 
Ustanovení je nadbytečné a jeho uplatnění by 
bylo nesystematické z hlediska plnění dalších 
specifických funkcí lesů (hydrické, lázeňské, 
ochranné, atd..). 
Návrh vyhlášky plně respektuje současnou 
právní úpravu, která nepřináší v tomto ohledu 
žádné aplikační problémy. S ohledem na tuto 
připomínku a připomínku č. 2 doplnilo MZe do 
§ 7 odst. 5) výslovné ustanovení o možnosti 
odchylného vymezení hospodářských 
souborů pro národní parky: Na území 
národních parků (§ 15 zákona č. 114/1992 
Sb.) se při vymezení hospodářských souborů 
vychází ze zásad péče o národní parky (§ 38a 
zákona č. 114/1992 Sb.), účelu zachování 
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jejich ekologicky stabilních přirozených 
ekosystémů odpovídajících danému stanovišti 
a cílů ochrany sledovaných jejich vyhlášením. 

 6 
 
Z 

Příloha č. 2.  
V návrhu přílohy č. 2 požadujeme: 

 
• pro jednotlivé hospodářské soubory v nižších a středních 

polohách vyjmout z výčtu základních cílových dřevin smrk 
(CHS 41, 43, 45, 47) a v nižších polohách i borovici tam, kde 
tyto dřeviny odumírají, nebo je vysoké riziko, že v příštích 
desetiletích odumírat budou (alt. je přeřadit do kategorie 
dřevin základních přípravných) 

• doplnit dub cer mezi základní cílové dřeviny PCHS 23b v 
PLO 33 

• upravit procentuální výši minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin (MZD) tak, aby vyhláška zabezpečila 
nezbytný podíl stanovištně vhodných druhů dřevin v druhové 
skladbě obnovovaných lesů,  

• vypustit geograficky nepůvodní dřeviny douglasku, jedli 
obrovskou a dub červený z výčtu MZD. Vypustit geograficky 
nepůvodní dřeviny ořešák černý a hybridní topoly z výčtu 
základních cílových dřevin v CHS 19 (lužní stanoviště), 

• rozšířit výčet MZD pro jednotlivé hospodářské soubory či 
podsoubory o další stanovištně vhodné dřeviny. Do 
poznámek doplnit, že za meliorační a zpevňující dřeviny se 
považují i další, ve výčtu neuvedené geograficky původní a 
stanovištně přirozené druhy stromů a keřů (pak je možné 
jednotlivé druhy neuvádět), 

• do poznámek doplnit potřebu míšení dřevin (jednotlivě, 
skupinově), 

• do výčtu dřevin základních přípravných doplnit jeřáb do CHS 
od středních poloh výše do kyselých, exponovaných a 
živných stanovišť. Dále doplnit olši šedou i lepkavou a další 
vhodné dřeviny. Pod tabulkou doplnit poznámku k DZP: „Za 
dřeviny základní přípravné jsou dále považovány všechny 
geograficky původní druhy dřevin, které se na kalamitní 
holině přirozeně zmladily a nejsou uvedeny mezi dřevinami 

Akceptováno částečně/vysvětleno. 
 
Definování stanovištně vhodných druhů 
dřevin vychází z vědeckých podkladů, 
koncepcí lesního hospodářství a 
stanovištních nároků jednotlivých druhů a 
plně reflektuje mimo jiné úkoly NAP:  
„Revidovat cílové druhové skladby a 
doporučené způsoby hospodaření pro 
hospodářské soubory s důrazem na 
částečnou náhradu smrku stanovištně 
vhodnými dřevinami v závislosti na přírodní 
lesní oblasti a příslušných hospodářských 
souborech. Do 3. lesního vegetačního stupně 
v oblastních plánech nedoporučovat umělou 
obnovu smrku s výjimkou vhodných ekotypů a 
stanovišť (zejména vodou ovlivněných nebo 
inverzních)“ a „Zaměřit se na záchranu a 
posílení genetických zdrojů původních 
ekotypů smrku, zejména z nižších poloh.“ 
Návrh vyhlášky vychází z možností 
podzákonného předpisu, kdy vyhláška 
nemůže přímo ukládat zákazy, ale na základě 
zákonného zmocnění pouze blíže specifikuje 
a upravuje podrobnosti o povinnostech nebo 
omezeních, která stanoví zákon č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Jelikož z hlediska využívání 
jednotlivých druhů lesních dřevin při obnově 
lesních porostů lesní zákon konkrétní 
omezení nezakládá, také vyhláška se 
omezuje pouze na definování rámců 
stanovištně vhodných dřevin určených k 
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základními cílovými ani mezi MZD, 
• mezi základní cílové dřeviny zařadit na vhodných 

stanovištích jedli, ale i jiné dřeviny. Nepovažujeme za 
správné, aby jedle byla uváděna pouze mezi MZD, což např. 
nekoresponduje s přílohou č. 3, kde je v rámci CHS 43, 45, 
51 a 55 rozlišován jedlový porostní typ. Jedli lze považovat 
za vhodnou alternativu smrku na řadě stanovišť, kde 
v současné době dochází k plošnému rozpadu smrkových 
porostů, jedle v řadě porostů navíc přirozeně zmlazuje, 

• za DZC v CHS 71, 73 a 75 považovat i BK. V polohách 
bukových smrčin se buk přirozeně vyskytuje v porostech se 
smrkem a působením klimatické změny lze očekávat jeho 
další šíření.  

• požadujeme upravit definici DZP tak, aby byly využitelné i 
mimo kalamitní holiny. Chápeme, že využití na kalamitních 
holinách je prioritní, nevidíme však důvod, proč by takto 
nebylo možné postupovat i v případě, kdy není překročena 
přípustná velikost holé seče.  

 
Upravená příloha č. 2 je přílohou k tomuto dokumentu. 
 
Zásadní připomínky 
 
Odůvodnění: Nová vyhláška musí napravit historické pochybení 
rozšíření smrku do nižších a středních poloh mimo ekologické 
optimum jeho výskytu (a nyní i mimo ekologickou valenci 
výskytu), reagovat na změny klimatu, zejména projevy sucha, a 
začít nahrazovat smrk v některých souborech lesů středních 
poloh dubem nebo bukem a dalšími dřevinami. Obdobně je 
nezbytné začít nahrazovat i borovici v nižších polohách tam, kde 
začaly borové porosty odumírat. Vědecké studie a modely 
upozorňují na velké riziko rozpadu u 80% smrkových porostů na 
většině území České republiky (např. Čermák, P., Mikita, T. a 
Kadavý J., 2017, Budoucnost hospodaření se smrkem v období 
předpokládaných klimatických změn. Lesnická práce. 2017/3). 
Vzhledem k nejistotě dalšího vývoje a reakcí lesních porostů na 
změny klimatu je nezbytné začít pěstovat pestré směsi více 

obnově porostů. Uplatnění vyhláškou 
doporučovaných druhů dřevin musí být vždy 
spojeno se znalostí konkrétních přírodních 
podmínek zalesňované lokality. Vzhledem ke 
značné diferenciaci přírodních podmínek v ČR 
je zřejmé, že odborně zhodnocené vlastnosti 
jednotlivých stanovišť musí mít logicky 
přednost před systematickým a plošným 
omezováním jednotlivých druhů dřevin. 
Plošné zákazy jednotlivých druhů dřevin 
nejsou aplikovány nikde v okolních lesnicky 
vyspělých zemích. 
Návrh vyhlášky novou úpravou tvorby 
oblastních plánů rozvoje lesů, které jsou 
hlavním koncepčním nástrojem státu v oblasti 
lesního hospodářství, umožní vlastníkům lesů 
zjistit, jaká ekologická rizika ovlivňují 
bezpečnou produkci zvoleného způsobu 
hospodaření v jednotlivých hospodářských 
souborech. Na základě těchto informací lze 
cílenou podporou motivovat vlastníky k 
pěstování druhově pestrých a odolných lesů. 
V oblastních plánech budou rámcová 
doporučení vyhlášky konkrétně rozpracovány 
do podoby doporučované cílové druhové 
skladby (vhodného zastoupení jednotlivých 
dřevin), která plně zohlední lokální podmínky 
dané lesní oblasti a současné i 
předpokládané klimatické poměry. Vzhledem 
k současnému a očekávanému vývoji klimatu 
proto bylo pěstování smrku ve 3. a 4. LVS 
označeno za rizikové. K otázce stanovištní 
vhodnosti pěstování smrku je nutné uvést, že 
je nutné důsledně uplatňovat lokální 
stanovištní přístup se znalostí konkrétních 
přírodních podmínek, neboť v rámci ČR se na 
obdobných stanovištních setkáváme se zcela 
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druhů dřevin, věkově i prostorově diferencované. 
 
Zařazení geograficky nepůvodních druhů dřevin mezi takzvané 
meliorační a zpevňující dřeviny (douglasku, jedli obrovskou, dub 
červený) nebo v lužních lesích dokonce mezi dřeviny hlavní 
(ořešák černý) by přineslo jejich nežádoucí významné rozšíření 
v našich lesích. To by znamenalo obrovská rizika pro 
biodiverzitu lesů, protože naše ostatní druhy rostlin, hub, hmyzu 
a dalších živočichů nejsou na soužití s těmito cizokrajnými 
stromy přizpůsobené. Nikdo neví, jak introdukované druhy 
ovlivní naše lesy, když budou pěstované ve větším množství. 
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že se mohou začít chovat 
invazivně (např. douglaska ve Francii, dub červený již i u nás). 
Jejich výsadba by neměla být dotovaná (zařazením mezi 
meliorační a zpevňující dřeviny ve vyhlášce vzniká možnost je 
dotovat) a už vůbec by nemělo být přípustné pěstovat je jako 
převažující dřeviny. Jejich vypuštění ze seznamu MZD či 
nezařazení mezi základní cílové dřeviny přitom nebrání jejich 
využívání v rozumné míře. 
 
Úprava naplňuje zadání vládou schváleného Národního 
lesnického programu (2008), Klíčové akce 6: Snížit dopady 
očekávané globální klimatické změny a extrémních 
meteorologických jevů, opatření 6.1. „Pěstovat prostorově a 
druhově rozrůzněné porosty s co největším využitím přírodních 
procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené obnovy a variability 
pěstebních postupů“, Klíčové akce 7: Zachování a zlepšení 
biologické rozmanitosti v lesích, opatření 7.1. „Zhodnotit a v 
odůvodněných případech revidovat cílovou druhovou skladbu 
jako průnik mezi ekonomickým, ekologickým, a sociálním pilířem 
lesa“, opatření 7.5. „Podporovat stanovištně přirozené druhy, 
které jsou hlavními nositeli biologické rozmanitosti v lesích“, 
opatření 7.6. „Pro případné použití geograficky nepůvodních 
druhů dřevin respektovat limity s ohledem na současné znalosti 
o jejich ekologickém chování a princip předběžné opatrnosti“ a 
Klíčové akce 9: Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů, 
opatření 9.4. „Podporovat diverzifikaci prostorové a druhové 

rozdílnou vitalitou smrkových porostů 
(výzkumný projekt VÚLHM, v.v.i.  Jíloviště - 
Strnady „Ekologické limity a produkční efekty 
pěstování smrku ztepilého v nižších polohách 
– analýza rizik a produkčních možností 
populací chlumního smrku“). Např. identická 
stanoviště středních poloh ve Středočeském a 
Moravskoslezském kraji vykazují zcela 
rozdílnou reakci smrkových porostů na 
současně probíhající přírodní změny (viz 
např. SM ze Žatecké oblasti - jedna z 
nejsušších v ČR, či vzorový objekt Klokočná, 
kde lze pozorovat prosperující smrko-borové 
hospodářství, ve srovnání s kritickou situací a 
silným postižením SM na Bruntálsku). K 
problematice pěstování smrku a borovice je 
nutné dále zohlednit: 
- SM je podle publikace Dřeviny ČR 
(Úradníček, Maděra a kol., 2001) přirozeně 
rozšířen od 4. LVS výše, autoři uvádí 300 – 
1350 m. n. m. na půdách s příznivou vlhkostí 
(normálně vlhké až mokré) – není důvod 
omezovat SM v přirozených podmínkách, byť 
je 4. LVS okrajem jeho přirozeného výskytu, 
- nelze pominout výskyt populací tzv. 
chlumního smrku v nižších a středních 
polohách, které jsou však přirozeně vázány 
na vlhkostně a trofně příznivá stanoviště – pro 
SM platí, že čím je stanoviště chudší a vlhčí, 
tak je SM odolnější (specificky stinné svahy 
se severní expozicí a údolní reliéfy, kde vodní 
tok zajišťuje dostatek vlhkosti půdní i vzdušné 
(typicky např. údolí Dyje, Ohře, Berounky, 
Sázavy atd.), 
- pro růst a odolnost porostů smrku mohou 
hrát významnou roli nejenom vlastnosti 
stanoviště, ale i vhodnost ekotypu smrku. 
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dřevinné skladby bližší skladbě přirozené jako předpoklad pro 
eliminaci působení stresových faktorů“. 
 
Úprava naplňuje Zásady státní lesnické politiky (2012), opatření 
C1 „Podporovat hospodaření v lese s cílem zachovat a zvyšovat 
biologickou rozmanitost zejména tak, aby se lesní porost blížil 
přirozené skladbě lesa a byly v něm stanovištně přirozené 
druhy“ a opatření C4 „Podporovat zvyšování různorodosti 
druhové, věkové a prostorové struktury lesa pro zajištění 
dlouhodobé stability lesa, včetně zvyšování podílu listnatých 
dřevin v lesních porostech“. 
 
Úprava lépe naplňuje opatření 1_4.3 Národního akčního 
programu adaptace na změnu klimatu (2017) „Úpravou vyhlášky 
rozšířit výčet MZD o vybrané dřeviny přimíšené, vtroušené a 
pomocné pro vybrané hospodářské soubory a případně 
podsoubory“. 
 
Úprava naplňuje důvody změny vyhlášky uvedené v důvodové 
zprávě, zejm.: „pružně reagovat na přírodní změny a měnící se 
požadavky společnosti, jak vyplývá ze Závěrů a doporučení 
Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II 
a z Národního akčního plánu adaptace na změny klimatu“ tak, 
aby skutečně platilo v důvodové zprávě uvedené „Příloha byla 
dále upravena tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu lesnické 
typologie a novým požadavkům lesního hospodářství z pohledu 
přizpůsobení se na očekávanou změnu klimatu.“ 
 
Naproti tomu stávající navrhované znění vyhlášky výše 
jmenovaným dokumentům odporuje a není tak v souladu 
s vytyčenými dlouhodobými cíli.  

 

Výskyt chlumního ekotypu smrku v nižších 
nadmořských výškách je na mnoha lokalitách 
považován za autochtonní, 
- nelze pominout, že určitý podíl SM je 
z pohledu zvyšování biodiverzity a produkce 
žádoucí i ve středních polohách, 
- SM se ve středních polohách 
přirozeně zmlazuje, (lze se domnívat, že 
přirozeně zmlazené porosty budou mít větší 
odolnost na sucho a přirozeně se adaptují), 
- nelze pominout, že nevíme přesný 
vývoj klimatické změny, 
- chceme-li jako adaptační opatření 
pěstovat druhově různorodé porosty, pak je 
třeba zkoušet co nejširší paletu dřevin včetně 
SM v zastoupeních doporučených oblastním 
plánem, 
- u BO porostů zatím nevíme přesně co 
je příčinou jejich hynutí – potenciálně může 
nastat obdobná situace jako byla dříve 
evidována s chřadnutím jedle. 
S ohledem na připomínku a výše popsaná 
specifika pěstování smrku MZe doplnilo do 
přílohy č. 2 poznámku upřesňující rozsah 
využití smrku jako stanovištně vhodné dřeviny 
na cílových hospodářských souborech 
středních poloh. Text poznámky doplněné pod 
přílohu č. 2 zní: „Pěstování smrku ztepilého 
jako základní cílové dřeviny je s ohledem na 
možnou změnu klimatu na stanovištích 4. 
lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a 
na stanovištích 3. lesního vegetačního stupně 
velmi rizikové, a proto je jeho obnova 
přípustná pouze na stanovištích 
odpovídajících jeho ekologickým nárokům 
(např. inverzní polohy a vodou ovlivněná 
stanoviště, zejména na místech, kde se smrk 
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přirozeně zmlazuje).“     
Zařazení smrku mezi přípravné dřeviny je 
s ohledem na jeho schopnost přizpůsobení se 
širokému spektru stanovištních podmínek 
(plasticitu zejména v mladším věku) 
akceptovatelným požadavkem na úpravu 
návrhu vyhlášky – vizte upravená příloha č. 2 
vyhlášky. 
 
Dub cer byl akceptován v podsouboru 
cílových hospodářských souborů 23b i v lesní 
oblasti 33. 
 
Povinnost dodržovat závazné ustanovení 
minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin je zakotvena v § 24 odst. 
2 zákona č.  289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále se 
v § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním 
hospodářském plánování, mimo jiné uvádí, že 
„Při stanovení podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin se vychází z ustanovení 
zvláštních předpisů s přihlédnutím k 
porostnímu typu, aktuálnímu stavu porostní 
skupiny (etáže) a fázi rozpracovanosti 
obnovy, přitom se přihlédne k zastoupení 
melioračních a zpevňujících dřevin v již 
obnovených částech porostu.“ Je tak plně v 
kompetenci orgánu státní správy lesů, 
schvalujícího lesní hospodářský plán, aby 
posoudil odborný návrh zpracovatele lesního 
hospodářského plánu vypracovaný ve 
spolupráci s odborným lesním hospodářem a 
vlastníkem lesů a rozhodl o konkrétním 
poměru mezi dřevinou tzv. hlavní a meliorační 
a zpevňující, s dobrou znalostí místních 
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stanovištních a růstových poměrů. Stanovení 
minimálního podílu těchto dřevin je v oblasti 
evropské legislativy zcela ojedinělým 
nástrojem a je nutné si uvědomit, že se jedná 
pouze o doporučení, jehož závaznost nastává 
až po objektivním zhodnocení stavu lesa 
schvalujícím orgánem státní správy. Tento 
minimální podíl nikoho neomezuje v jeho 
případné snaze o aplikaci vyššího podílu s 
ohledem na konkrétní stanovištní poměry (viz 
průměrných 46 % MZD u státního podniku 
LČR). Vzhledem k účelu pěstování MZD, 
způsobu a významu zakládání těchto porostů 
(počty sazenic, systém ochrany a výchovy) je 
předkládaný paušální návrh z pohledu trvale 
udržitelného plnění všech funkcí lesů 
nekoncepční a vedl by ke ztrátě produkční 
schopnosti lesních porostů (bez ohledu na 
druh pěstované hlavní dřeviny), k enormnímu 
nárůstu nákladů na obnovu lesa a s tím 
spojených finančních podpor. Předložené 
připomínky k minimálnímu podílu MZD nejsou 
objektivně nijak doloženy a nerespektují 
závěry KA 7 Národního lesnického programu 
II, kde je doporučováno rozšíření druhového 
spektra MZD, ale nikoli navýšení minimálního 
podílu. Návrh vyhlášky naopak plně odpovídá 
plnění úkolů NAP 1_4.2. – „Nestátní vlastníky 
lesů finančně motivovat ke zvyšování podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při 
zajištění mladých lesních porostů „ (NAP 
1.4.2.) a NLPII – „Obnovovat a pěstovat lesní 
porosty ve vlastnictví státu tak, aby v nich byl 
trvale zachován zvýšený podíl MZD a dřevin 
přirozené druhové skladby. Podobného cíle 
se u nestátních vlastníků pokusit dosáhnout 
vhodnou dotační politikou, osvětou a 
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vzděláváním“.  
S ohledem na připomínku a výše popsaná 
specifika odvození závazného ustanovení 
minimálního podílu MZD byl minimální podíl 
MZD uváděný v příloze č. 2 navýšen formou 
kompromisní varianty mezi požadavkem MŽP 
a minimálním podílem uváděným v dosud 
platné vyhlášce. Důvodem navrženého řešení 
je skutečnost, že na jedné straně zohledňuje 
zájmy o navýšení podílu MZD ze strany MŽP, 
a na druhé straně alespoň částečně bere v 
úvahu skutečnost, že jde o významný dopad 
do regulace hospodaření vlastníků lesů.     
 
Využití navržených introdukovaných dřevin 
zcela odpovídá cílům stanoveným v Národním 
akčním plánu adaptace na změnu klimatu, 
protože tyto dřeviny mají předpoklady nejen 
lépe snášet dopady sucha a zvyšujících se 
teplot, ale zároveň mohou lépe odolávat 
chorobám postihujícím domácí dřeviny. 
Všechny vyhláškou doporučované 
introdukované dřeviny nejsou řazeny mezi 
dřeviny invazivní a jsou na našem území 
dlouhodobě prověřené a jejich pěstování bylo 
podrobeno mnoha vědeckým studiím jak u 
nás, tak také v zahraničí. Meliorační a 
zpevňující vlastnosti doporučovaných 
introdukovaných dřevin jsou doloženy 
výzkumem (např. certifikovaná metodika a 
monografie VULHM „Meliorační a zpevňující 
funkce lesních dřevin“ – kol. autorů, 2017 
ISBN 978-80-7458-102-1; 978-80-7417-148-2 
a také výsledky dalších vědeckých projektů 
např. QI 112A172 „Pěstební postupy pro 
zavádění DG do porostních směsí 
v podmínkách ČR“ ISBN 978-80-7458-65-9). 
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Tyto dřeviny jsou široce pěstovány i v 
okolních evropských státech jako je např. 
Německo a Rakousko, a jejich využití v těchto 
lesnicky vyspělých státech není omezováno 
(viz narůstající spotřeba reprodukčního 
materiálu DG v Rakousku jako náhrady 
smrkových porostů postižených kůrovcovou 
kalamitou). Naše legislativa spojená s 
přenosem reprodukčního materiálu lesních 
dřevin velice důsledně dbá na vysokou 
genetickou kvalitu těchto introdukovaných 
dřevin, zajišťující jejich odolnost a zdárný růst. 
Mezi dřeviny meliorační a zpevňující je 
vyhláška řadí právě pro jejich nesporné, 
vědecky prokázané, kvality plnění 
melioračních a zpevňujících funkcí a zároveň 
je tím ze strany MZe deklarován předpoklad 
jejich využívání v menším zastoupení, než 
tomu bývá u dřevin hlavních. V neposlední 
řadě je jejich využívání v lesnické praxi silně 
omezeno na základě stanoviska ústředního 
orgánu státní správy na úseku ochrany 
přírody nutném pro schválení oblastních plánů 
rozvoje lesů a následně závazného 
stanoviska příslušných orgánů státní správy 
na úseku ochrany přírody ke zpracování 
lesních hospodářských plánů (§ 23 lesního 
zákona a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů). Již současná 22 let platná vyhláška 
doporučovala využití všech v připomínkách 
uvedených introdukovaných dřevin, a přesto 
jejich souhrnné zastoupení v současné době 
podle výstupů národní inventarizace lesů 
dosahuje pouze cca 2 %. 
S ohledem na připomínku a doslovné znění 
úkolů NLPII „Zachovat legislativní zakotvení a 
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systém podpory výsadby MZD. V 
odůvodněných případech výběr dřevin rozšířit 
o dřeviny přípravné, pionýrské, okrajové a 
případně i introdukované.“, „Změna vyhlášky 
č. 83/96 Sb., - zařazení modřínu opadavého a 
douglasky tisolisté mezi meliorační a 
zpevňující dřeviny ve 2. - 4. LVS u DG a ve 2. 
- 6. LVS u MD.“ a „Podpořit širší používání 
produkčně významných MZD (např. modřínu 
a douglasky) jako stabilizačních dřevin s 
vysokým produkčním potenciálem do 
porostních směsí na stanovištích ohrožených 
klimatickými stresy na úkor labilních 
produkčních dřevin.“, MZe vypustilo z návrhu 
melioračních a zpevňujících dřevin všechny 
nepůvodní druhy dřevin vyjma douglasky 
tisolisté a modřínu opadavého (viz nový návrh 
přílohy č. 2.) 
 
Konkrétní výčet melioračních a zpevňujících 
dřevin byl v souladu se závěry NLP II (KA 7) a 
NAP (KA 1_4.3.) silně rozšířen, vždy však s 
ohledem na skutečně objektivně prokázané 
meliorační či zpevňující schopnosti daného 
druhu. Vyhláškou prezentované rozsáhlé 
výčty melioračních a zpevňujících druhů 
lesních dřevin jsou vědecky podložené 
výzkumnou prací VÚLHM v.v.i. Návrhy na 
jejich další rozšíření nejsou nijak odborně 
doloženy a chybí podklady k dalšímu rozšíření 
současného návrhu. Další stanovištně vhodné 
dřeviny s více či méně lokálním výskytem lze 
uplatnit při obnově až do výše 15 % 
minimálních počtů sazenic (§ 2 odst. 4 vyhl. č. 
139/2004 Sb.) jako tzv. dřeviny pomocné. 
S ohledem na finanční podporu výsadby 
těchto dřevin je nutné přesně definovat výčet 
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stanovištně vhodných druhů, aby nemohlo 
docházet k neúčelnému vyplácení finančních 
podpor na jejich výsadbu.  
Návrh vyhlášky konkrétním výčtem dřevin 
MZD plní úkoly NLPII „Ponechat stávající stav 
zákona a doplnit stávající seznam MZD o 
dosud chybějící dřeviny přirozené dřevinné 
skladby. V tomto duchu upravit přílohy k 
Vyhlášce č. 83/1996 Sb.“ a NAP „Úpravou 
vyhlášky rozšířit výčet MZD o vybrané dřeviny 
přimíšené, vtroušené a pomocné pro vybrané 
hospodářské soubory a případně 
podsoubory“. 
Mezi MZD byl nově doplněn habr, osika a 
jeřáb a to na stanovištích s objektivně 
prokázanou schopností těchto dřevin plnit 
meliorační a zpevňující funkce. 
 
Potřeba mísení dřevin a jejich konkrétních 
poměrů je předmětem odborných publikací 
pěstování lesů a nikoli legislativního předpisu. 
Návrh vyhlášky uvedenou problematiku řeší 
ve shodě s úkoly NAP (1_4.6, 1_4.7, 1_6.2, 
atd.) detailně formou obsahové náplně 
oblastních plánů - tvorba rámcových směrnic 
hospodaření pro jednotlivé cílové 
hospodářské soubory včetně definice 
doporučovaného zastoupení jednotlivých 
druhů dřevin cílové druhové skladby, 
stanoveného na základě terénních šetření v 
rámci zpracování oblastních plánů rozvoje 
lesů pro všech 41 přírodních lesních oblastí. 
 
Vizte vysvětlení připomínky č. 3. Konkrétní 
vyhláškou doporučený výčet DZP byl 
stanoven s ohledem na skutečně objektivně 
prokázané stanovištní nároky daného druhu a 
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plnění funkcí lesů. Není možné považovat 
veškeré pomístně se vyskytující stanovištně 
vhodné druhy za vyhovující z pohledu plnění 
funkcí kladených na základní dřevinu, byť 
přípravnou. Tyto dřeviny s více či méně 
lokálním výskytem lze částečně uplatnit v 
obnově jako dřeviny meliorační a zpevňující a 
do výše až 15 % minimálních počtů sazenic (§ 
2 odst. 4 vyhl. č. 139/2004 Sb.), též jako tzv. 
dřeviny pomocné. 
 
Další návrhy na rozšíření jednotlivých druhů 
dřevin (JD, BK, DZP, MZD) v příloze č. 2 byly 
vypořádány v souvislosti se stejnou 
připomínkou Ministerstva obrany (vizte 
připomínka Ministerstva obrany č. 3). 
Akceptovány byly konkrétní návrhy dřevin, 
které byly z odborného hlediska posouzeny 
jako vhodné - vizte nová příloha č. 2. 
 
Účelové pěstování DZP je vázáno na 
existenci kalamitních holin z důvodu zvýšené 
náročnosti provádění obnovy na těchto 
plochách. V ostatních případech 
(nevymykajících se běžnému systému 
obnovy) není využití DZP odůvodněné a 
vzhledem k omezenému rozsahu plnění 
všech funkcí lesů u těchto porostů z hlediska 
lesního hospodářství ani žádoucí. Omezení 
aplikace DZP pouze na rozsáhlé kalamitní 
plochy limituje potenciální možnosti zneužití 
tohoto způsobu obnovy ze strany 
nezodpovědných vlastníků lesů, kteří by se 
mohli úmyslně vyhýbat povinnosti zalesnění 
dřevinou základní cílovou u holin vzniklých 
úmyslnou těžbou. Lesní zákon preferuje 
využívání tzv. „přirozené obnovy“, která je 
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také nejvhodnější z pohledu pěstování 
stínomilných dřevin. V případě jejich 
nedostatku v mateřském porostu je možné 
jejich vnášení formou podsadeb do 
současných, rozpracovaných (prosvětlených) 
porostů bez nutnosti holosečného způsobu 
hospodaření a následného využití přípravných 
dřevin. Návrh vyhlášky plní úkoly NAP „Při 
obnově lesních porostů umožnit využívat 
přípravné dřeviny (zanést do OPRL 
vyjmenované druhy).“ A NLPII „Za určitých 
specifických podmínek (zejména na 
kalamitních plochách a při zalesňování 
zemědělských půd) akceptovat využití 
přípravných a pionýrských dřevin při obnově s 
cílem připravit podmínky pro úspěšnou 
obnovu cílové dřevinné skladby.“, „Umožnit a 
podporovat využívání přípravných dřevin 
zejména na kalamitních holinách a při 
zalesňování zemědělských půd s cílem 
připravit podmínky pro úspěšnou obnovu 
cílové dřevinné skladby“. 

 7 
 
Z 

Příloha č. 3.  
V návrhu přílohy č. 3 požadujeme: 
 
• významněji prodloužit obmýtí u porostů přípravných dřevin. 

Navržené doby obmýtí, resp. obnovní doby považujeme za 
příliš krátké z hlediska možného hospodářského využití 
dřevní hmoty a především z hlediska obnovy stinných dřevin 
(JD) pod ochranou porostu přípravných dřevin. V souvislosti 
s větší mírou využívání případných dřevin upozorňujeme na 
vhodnost novely vyhl. č. 139/2004 Sb. (minimální ha počty 
jedinců) i zákona č. 289/1995 Sb. (termíny pro zalesnění a 
zajištění porostů),  

• zkrátit obmýtí v CHS, kde jsou nyní lesy nejvíce ohrožené 
rozpadem v důsledku klimatické změny, 

• prodloužit obmýtí na vodou ovlivněných stanovištích, dále na 

Akceptováno částečně/vysvětleno. 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky 
se parametry obmýtí a obnovní doby, jakožto 
optimální hodnoty, používají pro výpočet (tzv. 
deduktivní odvození) závazného ustanovení 
maximální celkové výše těžeb a neukládají 
vlastníkům lesů povinnost smýcení porostů 
v daném okamžiku. Současný návrh těchto 
optimálních hodnot je výsledkem expertního 
posouzení návrhů na úpravu obmýtí na straně 
jedné a dopadů těchto návrhů na navýšení 
potenciálního objemu deduktivně odvozeného 
etátu na straně druhé. 
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citlivějších stanovištích, kde je potřeba pracovat s jedlí, 
zejména podmáčených a oglejených stanovištích nižších a 
středních poloh. Pro všechny hospodářské soubory, do 
nichž jsou zařazeny soubory lesních typů, případně lesní 
typy (např. prameniště), které jsou ovlivněné vodou, vylišit 
vedle porostních typů i stanovištní typ a upravit hospodářská 
doporučení s akcentem na společenské funkce související s 
infiltrací a retencí vody, 

• obecně prodloužit obnovní doby řádově o 10 let, 
• do tabulky pro vybrané porostní typy doplnit hospodářská 

doporučení pro lesy obhospodařované hospodářským 
způsobem výběrným, kterými jsou vzorová (normální) 
hektarová porostní zásoba a celkový běžný přírůst roční (viz 
připomínky k příloze č. 2) 

• do všech HS doplnit porostní typ „smíšený“ odpovídající 
přirozené dřevinné skladbě (např. JD-BK-SM ve středních a 
vyšších polohách). Navržené porostní typy systémově 
nepodporují vznik smíšených porostů. 

• žádáme do CHS 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 
57 přidat porostní typ listnatý běžné kvality s obmýtím 110 
(80-130) let a obnovní dobou 20-30 let.  

o Odůvodnění: Listnaté porosty s převahou zastoupení 
dřevin neuvedených v jednotlivých HS mezi 
základními cílovými dřevinami jsou natolik rozšířené, 
že by neměly v příloze č. 3 Vyhlášky chybět. Tyto 
porosty jsou často jedinými nositeli biologické 
rozmanitosti v lesích tvořenými stanovištně 
nevhodnými druhy dřevin. 

 
Zásadní připomínky 
 
Odůvodnění: 
Doporučené obmýtí u porostů dřevin základních přípravných 
nereflektuje důležitou funkci přípravných dřevin jako: 
 náhrady budoucí chybějící dřevní suroviny po výpadku 

celých věkových tříd smrkových porostů  
 možnosti dosáhnout vyšší skupinovité věkové a výškové 

Navržené obmýtí u dřevin základních 
přípravných (DZP), 20 – 40 let, respektive 40 
– 60 let a obnovní dobou 20 let je výsledkem 
expertního posouzení optimálního času pro 
zvládnutí zdárné obnovy tzv. světlomilných i 
stinných cílových dřevin s pomocí jemnějších 
obnovních prvků a záměrem na co 
nejrychlejší převod na vhodný cílový porostní 
typ optimálně plnící veškeré funkce lesů. 
Cílem pěstování dřevin základních 
přípravných není náhrada (byť dočasná) 
produkční funkce lesních porostů 
odstraněných rozsáhlou nahodilou těžbou, ale 
naopak vytvoření optimálních podmínek pro 
urychlenou obnovu dřevin cílové druhové 
skladby a dosažení věkové diverzifikace 
obnovovaných porostů. Navržené hodnoty 
obmýtí a obnovní doby nijak nezavazují 
vlastníky k „povinnému“ smýcení porostů 
přípravných dřevin po dosažení navrženého 
věku, ale v souladu s ustanovením § 3 odst. 
3) vyhlášky slouží k odvození závazných 
ustanovení lesních hospodářských plánů a 
lesních hospodářských osnov – maximální 
celková výše těžeb. 
S ohledem na připomínku a bylo obmýtí u 
porostů přípravných dřevin v nižších a 
středních polohách navýšeno až na 50 let viz 
nový návrh přílohy č. 3. 
 
Návrhy na snížení obmýtí vycházejí 
především z vědeckého projektu s názvem 
„Diferenciace intenzit a postupů hospodaření 
ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a 
ekonomické životaschopnosti lesního 
hospodářství“, řešeného Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze a 
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diferenciace budoucích porostů na velkých kalamitních 
holinách 

 dřeviny vytvářející přirozené růstové prostředí pro 
dlouhověké stinné dřeviny, zejména JD, která by měla 
nahradit SM zejména v nižších a středních polohách a která 
pro optimální růst a odolnost vyžaduje dlouhodobé stínění 
po dobu mnohem delší než 20-30 let. 

 
Prodloužit obnovní doby je nezbytné i proto, aby bylo možné rozložit 
těžbu do delšího období a budoucí porosty nebyly znovu 
stejnověké, což hrozí zejména u aktuálně velkoplošně se 
rozpadajících porostů severní Moravy. 
 
Pro odvození celkové výše těžby časově neupravených lesů 
obhospodařovaných hospodářským způsobem výběrným je 
rozhodující vzorová (normální) hektarová porostní zásoba a celkový 
běžný přírůst roční. Z tohoto důvodu je nezbytné důsledně odlišovat 
„těžební doporučení“ pro časově upravené a časově neupravené 
lesy. V současné době brání většímu rozšíření nepasečných 
postupů mimo jiné absence kontrolních nástrojů zabraňujících 
nadměrnému snižování porostních zásob, což je zásadní problém, 
který musí vyhláška řešit.  
 
Pokládáme za žádoucí, aby údaje „Normální zásoba“ a „Celkový 
běžný přírůst roční“ byly rámcově stanoveny v OPRL minimálně pro 
období následujících 20–30 let, tedy po období počátku přestaveb 
současných lesních porostů na časově neupravené porosty 
obhospodařované hospodářským způsobem výběrným. 
 
Vzhledem k absenci exaktních údajů o výši normální zásoby 
a celkového běžného přírůstu za jednotlivé cílové hospodářské 
soubory doporučujeme tyto údaje odvodit ze souhrnných lesních 
hospodářských plánů (datový sklad ÚHÚL) následujícím způsobem: 
 
Vycházíme z následujících předpokladů: 
- Les věkových tříd ve stavu normality (rovnoměrném zastoupení 
věkových tříd) produkuje optimální celkový běžný přírůst. Jinými 

následným porovnáním výsledků studie 
s datovým skladem Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů. Nicméně snahou předkladatele 
bylo na základě typologických podkladů 
definovat optimální základní hospodářské 
doporučení (obmýtí) na základě vyčíslené 
ekonomické efektivnosti pěstování lesa, při 
zohlednění diferencovaných intenzit 
hospodaření s ohledem na dané stanoviště. 
Výsledkem výše uvedených analýz je 
definování mírně snížených doporučených 
obmýtí u klimatickou změnou 
nejzasaženějších cílových hospodářských 
souborů nižších a středních poloh, při 
respektování možnosti vlastníků na nastavení 
vlastních parametrů odpovídajících jejich 
hospodářskému záměru při zachování 
trvalosti a vyrovnanosti produkce a 
respektování růstových a stanovištních 
podmínek. Podle provedených decenálních 
výhledů těžebních možností by ještě 
rozsáhlejší snížení obmýtí výrazně ovlivnilo 
trvalost a vyrovnanost produkce dřeva 
v našich lesích, což není v současné době 
dopadů klimatických změn žádoucí. V případě 
potřeby razantnějšího snížení obmýtí u 
jednotlivých lesních porostů výrazně 
zasažených dopady klimatických změn, lze 
tuto potřebu řešit výjimkou dle ustanovení 
§ 33 odst. 4) zákona č. 289/1995 Sb., 
stanovenou nejvhodněji na základě 
odborného posouzení každého jednotlivého 
případu postiženého lesního porostu. 
S ohledem na připomínku bylo obmýtí u 
ohrožených smrkových porostů v nižších 
polohách sníženo až na 60 let, viz nový návrh 
přílohy č. 3. 
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slovy vzorová (normální) hektarová zásoba lesa ve stavu normality 
produkuje vzorový (optimální) celkový běžný přírůst roční. 
- Zásoba a přírůst lesa věkových tříd ve stavu normality je při 
vědomí odlišné struktury lesa shodná se zásobou a přírůstem 
výběrného lesa ve stavu normality. 
 
„Normální zásoba“ a „Celkový běžný přírůst roční“ pro jednotlivé 
cílové hospodářské soubory doporučujeme odvodit na základě dat 
souhrnných lesních hospodářských plánů (SLHP) jako průměrné 
hodnoty průměrných zásob a přírůstů za jednotlivé věkové třídy od 
0 do poslední věkové třídy příslušného obmýtí porostního typu 
odpovídajícího přirozené dřevinné skladbě. Výchozí data SLHP 
doporučujeme filtrovat pouze podle stanovišť a nefiltrovat dle 
dřevinné skladby, jelikož reflektují skladbu výchozích současných 
porostů vstupujících do přestaveb. 
 
Vyhláška by měla vytvořit prostor pro specifické hospodaření na 
vodou ovlivněných stanovištích. K tomu vede vedle vylišení 
porostních typů vylišení stanovištních typů a úprava hospodářských 
doporučení s akcentem na společenské funkce související s 
infiltrací a retencí vody. Následně bude nutné v katéně Lužní les 
(HS 19) → Vrchovištní rašeliniště (HS 01) rozpracovat rámcové 
směrnice hospodaření (RSH) za uplatnění širšího souboru 
hospodářsko-úpravníckých opatření. Tato aplikace by se měla 
diferencovaně promítnout do všech Přírodních lesních oblastí 
(PLO). 
 
Úprava naplňuje zadání vládou schváleného Národního lesnického 
programu (2008), Klíčové akce 6: Snížit dopady očekávané globální 
klimatické změny a extrémních meteorologických jevů, opatření 6.1. 
„Pěstovat prostorově a druhově rozrůzněné porosty s co největším 
využitím přírodních procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené 
obnovy a variability pěstebních postupů“, opatření 6.10 „Snížit 
obmýtí u dřevin nejvíce ohrožených klimatickou změnou“, opatření 
6.12. „Umožnit obhospodařování lesů ve tvaru lesa nízkého a 
středního“, Klíčové akce 7: Zachování a zlepšení biologické 
rozmanitosti v lesích, opatření 7.3. „Podporovat rozmanitost 

 
Porostní typy jsou v návrhu vyhlášky 
dostatečně definovány s ohledem na 
multifunkční obhospodařování lesů a v rámci 
jejich zacílení na stanoviště ovlivněné vodou 
umožňují nastavit optimální režim z hlediska 
retence vody a její infiltrace. Další vylišování 
PT by mohlo vést k nezpřehlednění řešení 
dané problematiky: Toto riziko nelze podcenit, 
neboť ve výsledku destabilizuje správné 
pochopení multifunkčního obhospodařování 
jako základní předpoklad pro trvale udržitelné 
obhospodařování lesů.  V současnosti 
probíhá plnění úkolů NAP „V rámci OPRL 
vymezit erozně a hydrologicky citlivá lesní 
území a lesy se zvýšenou vodohospodářskou 
funkcí.“ a „Upřesnit na základě revize 
lesnicko-typologických jednotek výskyt 
stanovišť ovlivněných vodou a stanovit v RSH 
vhodné způsoby jejich obhospodařování. 
Výsledky využít jako podklad pro případnou 
legislativní změnu“) s termínem dokončení do 
roku 2021. Tento metodický úkol byl již 
částečně splněn revizí lesnického 
typologického systému s důrazem na 
ujednocení charakteristik a podchycení 
stanovišť ovlivněných vodou. V rámci 
zpracování OPRL budou navržena specifická 
opatření vhodná pro dotčené CHS s ohledem 
na preferované funkce lesů na vodou 
ovlivněných stanovištích. 
 
V současné době Ministerstvu zemědělství 
není znám žádný relevantní odborný podklad, 
který by dokladoval potřebu obecného 
navýšení obnovní doby o 10 let. Současná až 
50 letá obnovní doba je z pohledu lesního 
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hospodářských postupů jako jeden z předpokladů zachování 
biodiverzity lesů“ a Klíčové akce 9: Zlepšení zdravotního stavu a 
ochrany lesů, opatření 9.4. „Podporovat diverzifikaci prostorové a 
druhové dřevinné skladby bližší skladbě přirozené jako předpoklad 
pro eliminaci působení stresových faktorů“ a přispívá k naplnění 
opatření 9.7 „Zajistit, aby lesy a trvale udržitelné hospodaření v nich 
hrály aktivní úlohu při udržování a zlepšování kvality a množství 
vody a při zmírňování následků živelných nebezpečí, jako jsou 
záplavy, sucha, laviny, sesuvy půdy, jakož i při boji s půdní erozí“.  
 
Úprava naplňuje Zásady státní lesnické politiky (2012), opatření C3 
„Podporovat přírodě blízké způsoby hospodaření v lese včetně 
v minulosti tradičních způsobů hospodaření“ a opatření C4 
„Podporovat zvyšování různorodosti druhové, věkové a prostorové 
struktury lesa pro zajištění dlouhodobé stability lesa, včetně 
zvyšování podílu listnatých dřevin v lesních porostech“. 
 

hospodářství optimální a slouží ve vazbě na 
přílohu č. 5 vyhl. č. 84/1996 Sb., pro odvození 
závazného ustanovení maximální celkové 
výše těžeb a neukládá vlastníkům lesů 
povinnost smýcení porostů v daném 
okamžiku. Prodloužení obnovní doby by nutně 
vedlo k teoretickému uspíšení obnovy u všech 
CHS, neboť by se odrazila v dřívějším 
počátku obnovy a v potenciálním skokovém 
navýšení těžitelného etátu. 
 
Ministerstvo zemědělství nezpochybňuje, že 
exaktní stanovení údajů ročního celkového 
běžného přírůstu a vzorové (normální) 
porostní zásoby, je pro lesy s výběrným 
hospodářským způsobem, nezbytným 
předpokladem pro využití vztahu pro výpočet 
celkové výše těžeb výběrných lesů (příloha č. 
5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). Nicméně oba 
uváděné pojmy jsou již definovány vyhl. č. 
84/1996 Sb. (§ 8 odst. 13 a příloha č. 5 
vyhlášky) a není proto smysluplné jejich 
definice upravovat opakovaně v jiném 
právním předpise. Využití uváděných 
ukazatelů pro odvození závazného 
ustanovení, u lesů skutečně 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem výběrným, nic nebrání. Současná 
právní úprava zná 4 hospodářské způsoby (§ 
1 odst. 7 písm. c) vyhl. č. 83/1996 Sb.) a 
všechny tyto způsoby mají řádně a 
dostatečně definované postupy odvození 
výpočtu etátu (§ 8 a příloha č. 5 vyhlášky č. 
84/1996 Sb.). Deduktivní metody jsou 
odvozovány na základě hospodářských 
doporučení (viz příloha č. 3 návrhu vyhlášky) 
a induktivní metody (včetně hospodářského 
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způsobu výběrného) v návaznosti na 
individuální potřeby jednotlivých porostů-dílců 
(viz široká variabilita výběrných lesů a jejich 
přechodových stádií v rámci celé ČR). 
Stanovení vzorových (modelových) hodnot 
pro jednotlivé cílové hospodářské soubory je 
vhodné opatření pro výkon kontroly státní 
správy při posuzování odvození etátů pro 
jednotlivé porosty, případně lesní majetky a 
nikoli pro samotný výpočet etátu, který musí 
primárně vycházet ze stavu a potřeb 
jednotlivých porostů obhospodařovaných 
výběrným hospodářským způsobem. Tyto 
vzorové hodnoty není možné v současné 
době objektivně stanovit. A to jednak 
vzhledem k velice malému a 
nereprezentativnímu zastoupení výběrných 
lesů v ČR (cca 3 % rozlohy) a také velice 
obtížnému objektivnímu stanovení vzorových 
(normativních) hodnot pro potenciálně i reálně 
velice rozrůzněné porosty výběrných lesů. 
Národní akční plán adaptace na změnu 
klimatu (NAP) z tohoto důvodu uložil 
ministerstvu zemědělství založení tzv. 
demonstračních objektů, na kterých bude 
možné v budoucnu objektivně stanovit tyto 
hodnoty (úkol NAP 1_2.1.). Ministerstvem 
zemědělství je tento úkol průběžně plněn ve 
spolupráci s dalšími subjekty. 
Ve vztahu k navržené modulaci pomocí 
datového skladu je nutno uvést, že uvedený 
postup nezajistí správné informace z těchto 
důvodů: 
• Nevhodná kombinace datových podkladů, 

je nutno vzít v potaz to, že CHS z hlediska 
parametrizování potřebných ukazatelů 
není vhodnou bilanční jednotkou. V 
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některých případech spojuje široké 
spektrum stanovištních podmínek. Pokud 
má být hospodaření založeno na přírodě 
blízkých principech musím v prvé řadě 
respektovat lesní stanoviště – jedná se 
především o soubory a podsoubory 
lesních typů. LHP/O obsahuje jednotky 
umělé – JPRL jsou výsledkem lidských – 
ne přírodních procesů. 

• Přesný porostní typ přirozené dřevinné 
skladbě je velice složité stanovit. Je nutné 
chápat to, že se jedná o rekonstruovanou 
současnou přirozenou dřevinnou skladbu 
– nezaměňovat s výsledky historických 
průzkumů. Nelze ji zcela přesně definovat, 
a proto ji specialisté lesnické typologie 
uvádí v intervalech. 

• Navržená modulace nevede ke 
správnému výsledku protože, Data LHP/O 
jsou vhodná pro vlastníka lesů. Klást na 
ně jiné nároky z hlediska využití nelze. 
Např. lesnická typologická jednotka na 
datech LHP/O je převažující z mozaiky LT, 
která se v rámci PSK nachází. Vzniká tak 
určitá variabilita z hlediska popisu 
stanoviště, která je neznámá a nelze 
následně z dat odstranit. To je problém při 
parametrizování stanoviště respektive 
lesních typů při stanovení správné 
korelace z hlediska produkce lesních 
dřevin. 

• Data LHP/O byla kalkulována na základě 
celorepublikového modelu – růstových 
tabulek, které nepodchycují regionální 
rozdílnosti růstových podmínek. Souhrnné 
výsledky LHP/O jsou dostačující pro 
Zelenou zprávu, ale pro úroveň výsledku 
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tohoto typu je nutné vycházet z 
regionálních růstových modelů a to 
zejména v době nejistého vývoje z 
hlediska extrémních projevů klimatické 
změny. 

Nicméně MZe vyhoví tomuto požadavku 
postupným uváděním dostupných a 
ověřených hodnot CBP a Zn přímo v OPRL a 
dále dojde k zadání funkčního úkolu, jehož 
cílem bude ve stanoveném časovém rámci 
zjištění požadovaných hodnot pro výběrné 
lesy a navržení konkrétních legislativních 
úprav, a to ve spolupráci s odborníky z ÚHÚL 
a Pro Silva Bohemica a dalšími specialisty z 
lesnických fakult. Současná data, vypočtená z 
datového skladu lesů obhospodařovaných 
HÚL věkových tříd, budou dána k dispozici 
pro metodické porovnání. Tyto údaje mohou 
sloužit vlastníkům i orgánům státní správy pro 
celorepublikové prvotní porovnání 
prováděného hospodaření výběrným 
hospodářským způsobem. 
 
Návrh porostních typů uvedený v příloze č. 3 
byl konstruován na základě analýzy 
současného zastoupení dřevin (skupin dřevin) 
v datovém skladu Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů a návrhu tomu odpovídajících 
parametrů základních hospodářských 
doporučení s ohledem na nutnou racionalitu 
při jejich vyjádření sledující jednoduchou a 
praktickou uplatnitelnost v rámci lesnického 
hospodaření. Z těchto důvodů lze akceptovat 
pouze návrhy na tvorbu porostních typů pro 
skutečně významně zastoupené skupiny 
dřevin, případně silně specifické skupiny a 
druhy. Např. požadovaný porostní typ 
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„smíšený“ je natolik nespecifický z pohledu 
nastavení základních hospodářských 
doporučení, že jeho definice je pro lesnickou 
praxi a plánování zcela irelevantní (v praxi lze 
bezproblémově využít údajů pro porostní typ 
reprezentovaný jednou ze smíšených 
hlavních dřevin, preferované z pohledu 
lesního hospodáře). 
 
Porostní typ listnatý byl v příloze č. 3 
upřesněn tak, aby lépe vypovídal o záměru 
předkladatele vyhlášky. 
 
V praxi vyhotovování děl hospodářské úpravy 
lesů je zcela běžné seskupovat jednotlivé 
minoritně zastoupené druhy lesních dřevin do 
skupin reprezentovaných ve vyhlášce 
uvedenými druhy s obdobnými růstovými 
vlastnostmi (např. JV a KL se řadí do BK 
porostního typu, atd..). V praxi vyhotovování 
děl hospodářské úpravy lesů je zcela běžné 
seskupovat jednotlivé minoritně zastoupené 
druhy lesních dřevin do skupin 
reprezentovaných uvedenými druhy 
s obdobnými růstovými vlastnostmi (např. JV 
a KL se řadí do BK porostního typu, atd..). 
Porostní typy respektive HS v OPRL jsou 
chápány jako hlavní typy hospodářství (Plíva, 
2000). Označení porostního typu v RSH 
nesměřuje k vytvoření stejnorodých porostů a 
toto se projevuje i v návrzích různorodé cílové 
druhové skladby prezentované v oblastních 
plánech. 
 

 8 
 
Z 

Příloha č. 3 
Žádáme nesnižovat doporučené obmýtí bukových porostů 
v CHS ve středních a vyšších polohách pod 120 let.  

Vysvětleno. 
 
Současný návrh je výsledkem expertního 
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zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: Snížení obmýtí u bukových porostů by přinášelo 
zvýšený tlak na jejich obnovu přesto, že tyto porosty jsou schopny 
dál plnit své funkce. 
 

posouzení návrhů na úpravu obmýtí na straně 
jedné a dopadů navržených změn na 
navýšení potenciálního objemu deduktivně 
odvozeného etátu na straně druhé. Při jeho 
stanovení se vyházelo z výsledků odborných 
studií a projektů: 
• Interní studie ÚHÚL 2017: Ekonomické 
doby obmýtí v členění porostních typů v 
OPRL v ČR, jejíž výsledky byly hodnoceny z 
hlediska modelových dopadů na těžební 
možnosti v lesích (modelové zpracování 
těžebních možností na pilotní přírodní lesní 
oblasti č. 40). 
• KUPČÁK, V. A KOL., 2016: 
Diferenciace intenzit a postupů hospodaření 
ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a 
ekonomické životaschopnosti lesního 
hospodářství (FLD ČZU v Praze), 
• PULKRAB, Karel; Miroslav, SLOUP; 
SLOUP, Roman. Ekonomická doba obmýtí. 
Forestry Journal, 2014, Vol. 60, Issue 4. pp. 
223–230, 
• KUPČÁK, V.; PULKRAB, K. 2012. 
Ekonomika pěstební činnosti na základě 
souborů lesních typů. In Holušová, K. (ed): 
Rozvoj Lesnické typologie a její užití v 
lesnické praxi. 1. vyd. Brandýs nad Labem: 
ČLS o. s., ÚHÚL, 2012. ISBN 978-80-02-
02386-9. 
Snahou předkladatele bylo na základě 
typologických podkladů definovat optimální 
základní hospodářské doporučení (obmýtí) na 
základě vyčíslené ekonomické efektivnosti 
pěstování lesa, při zohlednění 
diferencovaných intenzit hospodaření na 
základě stanovištních podmínek. Výsledkem 
výše uvedených analýz je definování mírně 
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snížených doporučených obmýtí, při 
respektování možnosti vlastníků na nastavení 
vlastních parametrů odpovídajících jejich 
hospodářskému záměru při zachování 
trvalosti a vyrovnanosti produkce a 
respektování růstových a stanovištních 
podmínek. 
U buku se jako limitující faktor pro stanovení 
obmýtí jeví zejména tvorba nepravého jádra a 
snížení produkčních schopností. Riziko 
výskytu znehodnocení nejcennější oddenkové 
části kmene se zvyšuje právě s přibývajícím 
věkem porostů a tyto porosty tak přestávají 
plnit produkční funkci lesů v optimální výši. 
Má-li se buk stát více zastoupenou a 
atraktivní dřevinou z pohledu majitelů lesů, je 
nutné také u této dřeviny zohledňovat plnění 
veškerých, tedy i produkčních funkcí lesů. 
 
Pozn.: stávající obmýtí byla v roce 1996 
navržena s ohledem na možný budoucí 
nedostatek smrkového dřeva na trhu. Proto v 
řadě případů bylo obmýtí posunuto s cílem 
oddálit obnovu hlavních hospodářských 
dřevin. Aktuálně zpracované studie u BK 
ukazují na neopodstatněné prodloužení 
obmýtí v současně platné vyhlášce oproti 
optimálnímu stavu, který byl určen na základě 
výše uvedených studií. Zvyšování obmýtí 
přináší rizika spojená mimo jiné s nestabilitou 
přestárlých porostů. 
 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

  
Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
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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.  
 
Po stránce materiální: 

 
Předkladatel v odůvodnění uvádí, že důvodem předložení nového 
návrhu vyhlášky je odstranění zjištěných nedostatků při praktické 
aplikaci současně platné vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
a doplnění nové právní úpravy o požadavky vzešlé z lesnické praxe. 

Oblast upravená návrhem není právem EU regulována. K návrhu 
neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné 
připomínky.  

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

 
Český úřad 
zeměměřičský 
a katastrální 

 K příloze č. 1 
Doporučuji přeformulovat text přílohy, neboť co se týče vymezení 
hranic, je příloha nejasná. Podle § 2 odst. 1 mají být v příloze č. 1 
vymezeny hranice přírodních lesních oblastí, avšak v příloze je 
uveden pouze výčet blíže neurčených územních jednotek (jsou 
nejednotně směšovány obce, části obcí a katastrální území), 
hranice zde uvedených územních jednotek na sebe vzájemně 
nenavazují ani není dále uvedeno, po jaké spojnici hranice probíhá. 
Není ani zcela zřejmé, která hranice zde uvedených územních 
jednotek tvoří hranici přírodních lesních oblastí. V některých 
případech jsou vymezeny hranice přírodních lesních oblastí jako 
společné s jinými přírodních lesních oblastí, aniž by bylo dále 

Vysvětleno 
 
Součástí analogového popisu hranic 
přírodních lesních oblastí (PLO) je také 
grafické znázornění průběhu těchto hranic, 
které vychází z digitální mapové vrstvy 
zpracované v měřítku 1:10 000 na podkladě 
základní mapy ČR. Detailně budou hranice 
jednotlivých PLO také zobrazeny v rámci 
zpracování dotčených oblastních plánů 
(OPRL). Vzhledem k obtížně definovatelnému 
průběhu hranic PLO v terénu považujeme 
současný popis hranic pro daný účel za 
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určeno, do které přírodních lesních oblastí předmětná územní 
jednotka spadá.    
 

dostatečný a také dostatečně prověřený praxí 
s ohledem na předchozí 20 leté období trvání 
OPRL. 

Jihomoravský 
kraj 

1 
 
Z 

Znění návrhu vyhlášky: 
K samotnému znění jednotlivých ustanovení návrhu předmětné 
vyhlášky nemáme žádné připomínky. Nicméně součástí návrhu 
vyhlášky nejsou definovány bližší podmínky přechodného stavu, tj. 
postupu od doby její účinnosti až do doby předpokládaného 
překlopení nového typologického systému definovaného 
v ustanovení § 4 navrhované vyhlášky, jakožto jednoho ze 
základních podkladů pro tvorbu LHP a LHO. V tomto mezidobí 
vzniká nejistá otázka při tvorbě rozpracovaných LHP a LHO, jelikož 
navrhovaná vyhláška je již na nový typologický systém ve svých 
přílohách č. 2 a 4 napojená.  
 

Vysvětleno. 
 
Přechodné ustanovení ve vztahu k LHP a 
LHO není potřeba, protože ty jsou upraveny 
samostatně vyhláškou č. 84/1996 Sb. Dokud 
tedy nedojde k aktualizaci oblastního plánu 
rozvoje lesů, tak pro lesní hospodářské plány 
a lesní hospodářské osnovy se z hlediska 
adaptace na novou právní úpravu nic nemění. 
 
Ministerstvo ve spolupráci s ÚHÚL po nabytí 
účinnosti vyhlášky připraví mimořádnou 
jednorázovou aktualizaci všech oblastních 
plánů v rozsahu sjednocení lesnické typologie 
a návrhové cílové dřevinné skladby s novou 
vyhláškou s platností od 1. 1. 2019. Tento 
termín poskytuje zpracovatelům plánů 
dostatečný prostor pro implementaci nových 
poznatků do přípravy plánů a osnov 
s platností od 1. 1. 2020. Tvorba plánů 
s platností od 1. 1. 2019 bude dokončena 
podle současně platných oblastních plánů. 
 

2 
 
Z 

Příloha č. 2 vyhlášky (rámcové vymezení cílových 
hospodářských souborů): 
CHS 13 (přirozená borová stanoviště) – u podsouboru cílového 
hospodářského souboru „d“ (reprezentovaný SLT 1M) rozšířit výčet 
melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) o dřevinu habr obecný 
(HB), tato dřevina má velkou stanovištní amplitudu a bezesporu i 
zde funkci meliorační a zpevňující může plnit. 
 

Akceptováno. 
 
 

3 
 
Z 

Příloha č. 3 vyhlášky (základní hospodářská doporučení pro 
odvození závazných ustanovení maximální celkové výše 
těžby): 

Akceptováno. 
 
Zkušenosti lesnické praxe a státní správy lesů 
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CHS 21 a CHS 23 (exponovaná stanoviště nižších poloh a kyselá 
stanoviště nižších poloh) – u akátového porostního typu změnit 
nastavení obmýtí z rozmezí 70 – 80 let na 60 – 80 let (obnovní doba 
20 let zůstává bez připomínek). 
CHS 25 (živná stanoviště nižších poloh) – u akátového porostního 
typu změnit nastavení obmýtí z rozmezí 70 – 80 let na 50 – 70 let 
(obnovní doba 20 let zůstává bez připomínek). 
V územní působnosti Jihomoravského kraje má dřevina trnovník 
akát lokálně bohaté zastoupení (v rámci Jihomoravského kraje se 
jedná o 4 % rozlohy všech lesů, zdroj ÚHUL - NLP 2017) a velkou 
tradici pěstování.  U řady lesní majetků v regionech Znojemska, 
Břeclavska a Hodonínska je akát hlavní hospodářskou dřevinou. 
Snížení věku počátku obnovy těchto porostů od 51 let u CHS 21 a 
CHS 23 a od 41 let u CHS 25 je námi navrženo ve vazbě na 
dlouhodobě zavedenou praxi při pěstování a obnově těchto lesů. 
Počátek obnovy akátových porostů se ve většině případů ustálil na 
výše navrhovaném věku, který vychází ze specifických růstových 
podmínek této dřeviny a hlavního způsobu využití dřevní hmoty 
k energetickým účelům. Jedná se o tvar lesa nízkého, jehož obnova 
probíhá vegetativně prostřednictvím pařezové a kořenové 
výmladnosti. Charakterem pěstování a obnovy se jedná o specifický 
druh pařeziny, kde se takto snížené obmýtí obecně aplikuje. Posun 
rámce počátku obnovy, který se oproti současně platnému znění 
vyhlášky zvyšuje, by na těchto lesních majetcích (s převážným 
zastoupením akátu) negativně ovlivnil zavedený cyklus obnovy, 
který by vedl k disproporci plošného zastoupení jednotlivých 
věkových stupňů a mohl by narušit vyrovnanost těžeb a tím ohrozit 
stabilitu trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
 

ukazují, že původně navržené obmýtí 
odvozené na základě analýzy datového 
skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem má určité limity z 
hlediska nerovnoměrné distribuce zastoupení 
marginálnějších druhů v dřevinné skladbě 
zpracované na úrovni ČR (podle údajů SIL k 
31. 12. 2017 akát v rámci ČR zaujímá 0,54 
%). Tyto dřeviny díky své regionální distribuci 
mohou nabývat významnějšího zastoupení na 
regionální úrovni. Příloha č. 3 byla upravena v 
rozsahu podané připomínky. 

Liberecký kraj 1 
 
Z 

K § 4 definice typologického systému 
Dle názoru Libereckého kraje je definice nedostatečná. Strohost 
kontrastuje např. s definicí značení hospodářských souborů v § 7 a 
příloze vyhlášky. Není definováno, jak se kód lesního typu a 
souboru lesních typů tvoří, co jednotlivé složky kódu znamenají, a 
jek se určí.  Definice lesních typů zcela chybí. Mělo by být řešeno 
alespoň odkazem na přiloženou metodiku zpracovatele.  

Vysvětleno/akceptováno částečně. 
 
Uvádění podrobných jednotek lesnického 
typologického systému – lesních typů (LT) si 
vyžádala potřeba jednoznačného určení 
stanovištních podmínek jednotlivých cílových 
hospodářských souborů a v souvislosti s úkoly 
NAP (1_6.1, 1_6.2, 2_4.1, 2_5.1) také 
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Pro běžný provoz je však lesní typ nepřiměřeně podrobný a 
nevyužívaný údaj. Měl by být zachován pouze v laboratorních 
podmínkách pro speciální využití a lesnické plánování i politiku 
založit na souborech lesních typů. 
 

požadavek na detailní mapování zejména 
vodou ovlivněných stanovišť, bez kterého by 
nebylo možné navrhovat pro tyto lokality 
konkrétní vhodné postupy do rámcových 
směrnic hospodaření oblastních plánů. 
Podrobné definice jednotlivých součástí 
celého lesnického typologického systému byly 
doplněny do přílohy č. 4. 

2 
 
Z 

K § 6 odst. 3 – aktualizace typologického systému 
Navrhujeme, aby aktualizace typologického systému byla 
umožněna průběžně v reálném čase, např. provedením záznamu o 
změně typologie. Dle navrhovaného znění by změny, doplnění  a 
opravené chyby typologického systému byly platné až po schválení 
oblastního plánu nebo jeho změny. To se děje velmi zřídka, zatímco 
potřeba aktualizace typologického systému je průběžná. Bylo by 
trapné 20 let zachovávat chybné nebo chybějící zařazení a čekat na 
změnu či nový plán. 
 

Vysvětleno. 
 
Aktualizace je prováděna v rámci zpracování 
oblastního plánu nebo jeho změny (§ 6 odst. 
3). Provádění změn je dále upraveno v § 2 
odst. 5) vyhlášky – „Pokud dojde ke změně 
přírodních podmínek, za nichž byl oblastní 
plán schválen, zadá ministerstvo zpracování 
změny oblastního plánu a určí termín, způsob 
a rozsah zpracování této změny.“ Potřeba 
provádění změn je tedy objektivně vázaná na 
skutečnou změnu přírodních podmínek, 
případně na potřebu upřesnění (opravy chyb) 
a aktualizace vymapovaných typologických 
jednotek v terénu. Ministerstvo po identifikaci 
této potřeby Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů bezodkladně zadá zpracování 
změny oblastního plánu, která bude po 
provedení publikována na internetových 
stránkách sloužících pro uveřejnění informací 
oblastních plánů. Navrhovaná úprava je 
odlišná od současné praxe a nijak nebrání 
dostatečně rychle reagovat na měnící se 
přírodní podmínky a objektivní potřebu 
aktualizace lesnické typologie. 

3 
 
Z 

K § 7 a příloha 5 – označení hospodářských souborů 
Není zřejmé, proč v první číslici označení hospodářského souboru 
je uvedena tzv. výšková poloha, která není nikde definována,  a ne 
lesní vegetační stupeň. Chybí vysvětlení či převodník. Za zcela 

Vysvětleno. 
 
Současný systém označování cílových 
hospodářských souborů (CHS) je používán od 
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nelogické považujeme, že lesy ochranné nemají výškové členění. 
Označení je provozně zbytečně komplikované a těžko pochopitelné. 
  
 

r. 1977 a za tu dobu byla jeho účelnost dobře 
prověřena. Dělení CHS podle lesních 
vegetačních stupňů (LVS) má smysl pouze u 
zonálních stanovišť (tam kde je to praktické, 
je řešeno podsouborem CHS). U azonálních 
stanovišť toto dělení není smysluplné. Navíc 
při dělení podle LVS by se celá řada 
doporučení a údajů opakovala. U lesů 
ochranných je výškové členění stanovišť 
neúčelné vzhledem k jejich nezonální povaze. 
Definice výškové polohy podle našeho názoru 
není třeba, neboť je dána přímo slovním 
názvem CHS (nižší, střední, vyšší a horské 
polohy). 
Převod výškové polohy CHS na lesní 
vegetační stupně:  
Výšková poloha CHS - Lesní vegetační 
stupeň (zonální) 
1 - 1. a 2. LVS , částečně 3. a 4. 
2 - 1. a 2. LVS , pouze na vodou ovlivněných 
stanovištích 1. až 5. 
3 - 1. až 5. LVS - pouze na vodou ovlivněných 
stanovištích 
4 - 3. a 4. LVS 
5 - 5. a 6. LVS, pouze na podmáčených 
stanovištích 2. až 6. 
7 - 7. LVS, pouze na vodou ovlivněných 
stanovištích 7. až 8. 
0 - stanoviště s ochranným charakterem lesa 
od 1. do 9. LVS 
 

4  
 
Z 

K příloze 2 – rámcové vymezení CHS 
Tabulka je provozně zbytečně složitá. Navrhujeme zcela vypustit 
detail do úrovně jednotlivých lesních typů a vše generalizovat na 
soubory lesních typů. Tabulka je významným vstupem  
do poskytování podpor dle NV 30/2014 Sb. a současné jemné 
členění by vyvolávalo vysokou chybovost. 

Vysvětleno. 
 
Uvádění podrobných jednotek lesnického 
typologického systému – lesních typů (LT) si 
vyžádala potřeba jednoznačného určení 
stanovištních podmínek jednotlivých cílových 
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hospodářských souborů s ohledem např. na 
stanovení odpovídajícího doporučeného 
minimálního podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin (MZD) a stanovištně 
vhodných druhů MZD. Předchozí nedokonale 
specifikovaná úprava umožňovala dvojznačný 
výklad při stanovení minimálního podílu a 
druhů MZD a naopak způsobovala problémy 
při praktické aplikaci a kontrolovatelnosti 
uplatnění MZD a dotačních nástrojů. Detailní 
popis stanovištních poměrů je také nezbytným 
předpokladem pro realizaci mnoha úkolů 
stanovených Národním akčním plánem pro 
adaptaci na změnu klimatu. 

5 
 
Z 

K příloze 4 – přehled souborů lesních typů 
Předpokládáme, že první číslo již bude korespondovat se 
skutečným vegetačním stupněm a nebude se uplatňovat provozně 
nepochopitelný posun u azonálních a extrazonálních poloh. Bylo by 
žádoucí problematiku začlenění vegetačního stupně jednoznačně 
vyřešit i u přirozených borových stanovišť, např. třetím údajem 
v kódu lesního typu, a to i za cenu generalizace jednotlivých lesních 
typů v rámci souboru. 
 

Vysvětleno. 
 
Klasifikování rozmanitých přírodních 
podmínek v České republice je poměrně 
složitý přírodovědecký problém, s kterým se 
potýká několik klasifikací. Je třeba mít na 
paměti, že teorie vegetační stupňovitosti jak je 
všeobecně chápána (teorii vegetační 
stupňovitosti používanou v našem lesnictví 
vytvořil prof. A. Zlatník, který ji vytvořil na 
základě studia karpatských pohoří v tehdejší 
Československé republice a Ukrajině, což 
jsou území s výrazným výškovým 
gradientem), vyhovuje podmínkám 
s kontinuální a výraznou změnou přírodních 
podmínek. Území s výraznou výškovou 
rozrůzněností dobře korespondují s tímto 
konceptem, pro který je typická změna 
vegetačního společenstva se změnou 
podmínek, která je dána výraznou změnou 
vlhkostních a trofnostních poměrů v korelaci 
s nadmořskou výškou. Naopak v plochých a 
mírně zvlněných tvarech terénu (krajiny) 
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nedochází ke změnám vlhkostních a 
trofnostních poměrů v korelaci s nadmořskou 
výškou, ale jsou vázány více na tvary a 
expozice terénu, tudíž zde koncept vegetační 
stupňovitosti není dostatečně silný. To je i 
případ ČR, kde zejména v rovinatých a 
pahorkatinných oblastech je koncept 
zonálnosti nevýrazný. Samozřejmě je třeba 
připustit, že v minulosti byl při mapování 
lesních typů často používán šablonovitý 
koncept posunu vegetační stupňovitosti u 
azonálních společenstev, nicméně ten je při 
současných revizích lesnicko-typologické 
mapy přehodnocován a revidován. Stále je 
třeba mít na paměti, že azonálnost a 
extrazonálnost společenstva jsou obecné 
přírodní zákonitosti a nelze je tudíž za 
současného stavu poznání zcela vyloučit. 
Úpravy typologického systému – označování 
jeho jednotek – je složitou záležitostí zejména 
vzhledem k navazujícím aplikacím a každý 
zásah do algoritmu označování typologických 
jednotek má výrazné přesahy do dalších 
disciplín. Je tedy třeba při evoluci systému 
postupovat s vědomím všech těchto 
návazností a přesahů.  

6 
 
Z 

Absence přechodného ustanovení 
Mělo by být doplněno přechodné ustanovení alespoň v následujícím 
rozsahu: 
Lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy s platností od 
1. 1. 2018 mohou obsahovat hospodářská doporučení, označení 
hospodářských souborů a prvků typologického systému dle 
dosavadních předpisů. 
Dle zkušeností mnoho plánů a osnov nebude k datu účinnosti 
vyhlášky schváleno resp. odevzdáno. Schválení musí být v souladu 
s aktuálně platnými předpisy. Takové plány by se bez přechodného 
ustanovení nemohly schválit. 

Vysvětleno. 
 
Přechodné ustanovení ve vztahu k LHP a 
LHO není potřeba, protože ty jsou upraveny 
samostatně vyhláškou č. 84/1996 Sb. Dokud 
tedy nedojde k aktualizaci oblastního plánu 
rozvoje lesů, tak pro lesní hospodářské plány 
a lesní hospodářské osnovy se z hlediska 
adaptace na nový typologický systém nic 
nemění. 
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 Ministerstvo ve spolupráci s ÚHÚL po nabytí 
účinnosti vyhlášky připraví mimořádnou 
jednorázovou aktualizaci všech oblastních 
plánů v rozsahu sjednocení lesnické typologie 
a návrhové cílové dřevinné skladby s novou 
vyhláškou s platností od 1. 1. 2019. Tento 
termín poskytuje zpracovatelům plánů 
dostatečný prostor pro implementaci nových 
poznatků do přípravy plánů a osnov 
s platností od 1. 1. 2020. Tvorba plánů 
s platností od 1. 1. 2019 bude dokončena 
podle současně platných oblastních plánů. 

7 
 
Z 

Absence souběžné novelizace vyhl. 139/2004 
§ 2 odst. 4 této vyhlášky odkazuje na rušenou vyhlášku. Texty je 
třeba harmonizovat. Minimálně tak, že se změní označení odkazu a 
změní, nebo ještě lépe vypustí druhá věta § 2 odst. 4, která jde 
beztak nad rámec zákona. Bez této změny by nebylo možno 
realizovat záměr rehabilitace přípravných dřevin. 

 

Vysvětleno. 
 
Novelizovat vyhlášku č. 139/2004 Sb. pouze 
kvůli úpravě poznámky pod čarou není nutné, 
protože poznámka pod čarou nemá 
normativní charakter. Odkaz bude upraven při 
budoucí řádné novelizaci vyhlášky č. 
139/2004 Sb. 
 
Dřeviny základní přípravné jsou systematicky 
řazeny mezi tzv. „základní dřeviny“ (viz 
příloha č. 2 vyhlášky), tudíž pozemky 
zalesněné odpovídajícím počtem těchto 
jedinců lze považovat za obnovené či 
zalesněné ve smyslu § 2 odst. 4) vyhlášky č. 
139/2004 Sb. MZe má za to, že uvedený 
postup nebude v praxi způsobovat výkladový 
problém. 

8 Připomínka 
Plánování na jednotlivé lesní oblasti je zbytečně složité. Díky 
jednotnému typologickému systému by postačil jediný plán rozvoje 
lesa. Je však zřejmé, že by se muselo jednat o změnu na úrovni 
zákona. 
 

Vysvětleno. 
 
Jednotný typologický systém vytváří pouze 
předpoklady pro diferencované uplatňování 
státní lesnické politiky uzpůsobené podle 
lokálních potřeb daných lesních oblastí. 
Každá z těchto oblastí vyžaduje uplatňování 
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jiných přístupů i s ohledem na oblastním 
plánem vydefinovaná rizika a funkční priority 
(viz jednotlivé indikátory oblastních plánů). 

Kraj Vysočina 1 
 
Z 

K Příloze č. 2: 
Navrhujeme vysvětlivku „2)“ změnit na „2a“ a dále vysvětlivku „2b“ 
uvést u CHS 51, 53, 55, 57 a 59 a provést změnu textu tak, aby 
kromě stávajícího argumentu byl u takto označených CHS stanoven 
maximální podíl smrku ztepilého při obnově porostu.  
Dále navrhujeme novelou zajistit maximální možný podíl smrku 
ztepilého pro CHS s vysvětlivkou „2a“ cca  o 15 % nižší, než je 
současný stav, pro CHS s vysvětlivkou „2b“ cca o 10 % nižší, než je 
současný stav.  
Příloha mimo jiné stanovuje minimální podíl melioračních a 
zpevňujících dřevin. S tím souvisí možný vysoký podíl smrku 
ztepilého při obnově porostu. Tento návrh nedostatečně akcentuje 
důsledky klimatických změn.  
 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Ustanovení obsažená v návrhu vyhlášky musí 
vycházet z možností podzákonného předpisu, 
kdy vyhláška nemůže přímo ukládat 
povinnosti a obsahovat zákazy, ale na 
základě zákonného zmocnění pouze blíže 
specifikuje a upravuje podrobnosti o 
povinnostech nebo omezeních, stanovených 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Jelikož z hlediska 
využívání jednotlivých druhů lesních dřevin při 
obnově lesních porostů lesní zákon konkrétní 
povinnosti nezakládá, také vyhláška se ve 
svých přílohách omezuje pouze na definování 
rámců stanovištně vhodných dřevin určených 
k obnově porostů bez možnosti jejich dalšího 
omezování, např. formou sníženého 
zastoupení. 
Uplatnění vyhláškou doporučovaných druhů 
dřevin musí být vždy spojeno se znalostí 
konkrétních přírodních podmínek zalesňované 
lokality. Vzhledem ke značné diferenciaci 
přírodních podmínek v ČR je zřejmé, že 
odborně zhodnocené vlastnosti jednotlivých 
stanovišť musí mít logicky přednost před 
systematickým a plošným omezováním 
jednotlivých druhů dřevin vyhláškou. 
Nově zpracovávané oblastní plány rozvoje 
lesů umožní vlastníkům lesů zjistit, jaká 
aktuální ekologická rizika ovlivňují bezpečnou 
produkci zvoleného způsobu hospodaření v 
jednotlivých hospodářských souborech a 
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cílenou podporou je pak možné je motivovat k 
pěstování druhově pestrých a odolných lesů. 
Definice vhodné cílové druhové skladby 
(CDS) je zcela legitimním požadavkem 
lesnické praxe navazujícím na rámce 
stanovené vyhláškou. Takovýto provozní 
detail však vyhláška není schopna pojmout, a 
proto návrh CDS (zastoupení jednotlivých 
druhů dřevin) bude publikován až v rámci 
rámcových směrnic hospodaření při obnově 
oblastních plánů. Tam zcela nepochybně 
dojde k navrhovanému doporučenému 
omezení zastoupení smrku, podpořenému 
motivačními nástroji. 
 
S ohledem na připomínku a výše popsaná 
specifika odvození závazného ustanovení 
minimálního podílu MZD byl minimální podíl 
MZD uváděný v příloze č. 2 navýšen formou 
kompromisní varianty. Důvodem navrženého 
řešení je skutečnost, že na jedné straně 
zohledňuje zájmy o navýšení podílu MZD a na 
druhé straně alespoň částečně bere v úvahu 
skutečnost, že jde o významný dopad do 
regulace hospodaření vlastníků lesů.     
 

2 
 
Z 

K Příloze č. 3: 
Navrhujeme obecně stanovit u všech hospodářských souborů 
nižší hranici obmýtí.  
Návrh je zbytečně svazující, nepočítá s možnými klimatickými 
změnami a nakonec není adekvátní reakcí na tyto změny. Vyhláška 
musí nabídnout větší variabilitu širším rozpětím obmytí; od 
nejnižších až po nejvyšší možné. Proto by bylo vhodné všechna 
nejkratší obmýtí u příslušných cílových hospodářských souborů 

Vysvětleno. 
 
Současný návrh je výsledkem expertního 
posouzení návrhů na úpravu obmýtí na straně 
jedné a dopadů těchto návrhů na navýšení 
potenciálního objemu deduktivně odvozeného 
etátu na straně druhé. 
 
Návrhy na snížení etátu vycházely především 
z vědeckého projektu s názvem „Diferenciace 
intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k 
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ještě více ponížit, například o 10 až 20 let. 
Pozn: Navrhujeme v této souvislosti zařadit do legislativního plánu 
novelu této právní normy tak, aby se s odkazem na vývoj stavu 
porostů provedla v intervalu 5 let analýza této právní úpravy a přijala 
případná novela vyhlášky. 
 

zajištění biodiverzity lesa a ekonomické 
životaschopnosti lesního hospodářství“, 
řešeného Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze a následným porovnáním výsledků 
studie s datovým skladem Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů. Nicméně snahou 
předkladatele bylo na základě typologických 
podkladů definovat optimální základní 
hospodářské doporučení (obmýtí) na základě 
vyčíslené ekonomické efektivnosti pěstování 
lesa, při zohlednění diferencovaných intenzit 
hospodaření. Výsledkem výše uvedených 
analýz je definování mírně snížených 
doporučených obmýtí u klimatickou změnou 
nejvíce zasažených cílových hospodářských 
souborů nižších a středních poloh, při 
respektování možnosti vlastníků na nastavení 
vlastních parametrů odpovídajících jejich 
hospodářskému záměru při zachování 
trvalosti a vyrovnanosti produkce a 
respektování růstových a stanovištních 
podmínek. 
Podle provedených decenálních výhledů 
těžebních možností by ještě rozsáhlejší 
snížení obmýtí výrazně ovlivnilo trvalost a 
vyrovnanost produkce dřeva v našich lesích, 
což není v současné době dopadů 
klimatických změn žádoucí. 
V případě potřeby razantnějšího snížení 
obmýtí u jednotlivých lesních porostů výrazně 
zasažených dopady klimatických změn, lze 
tuto potřebu řešit výjimkou dle ustanovení § 
33 odst. 4) zákona č. 289/1995 Sb., 
stanovenou nejvhodněji na základě 
odborného posouzení každého jednotlivého 
případu postiženého lesního porostu. 

Zlínský kraj 1 V příloze č. 2 navrhujeme nově vytvořit pro 3.LVS samostatné Vysvětleno/akceptováno částečně. 
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hospodářské soubory, zejména pro exponovaná a živná stanoviště 
(31 - exponovaná stanoviště nižších středních poloh, resp. 35 - 
živná stanoviště nižších středních poloh). V těchto souborech 
navrhujeme odstranit z dřevin základních cílových smrk. 

 
Odůvodnění: 

 
Vyhláškou navrhovaná reakce na současné klimatické změny je 
nedostatečná. Ve vysvětlivkách k tabulce je uvedeno: „pěstování 
smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na 
možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního 
stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. lesního vegetačního 
stupně velmi rizikové“. V souvislosti s tímto vysvětlením je 
nežádoucí smrk na stanoviště vnášet jako cílovou dřevinu. Lze jej 
využít jako dřevinu základní - přípravnou. 
 

 
Zařazení smrku mezi přípravné dřeviny je 
s ohledem na jeho schopnost přizpůsobení se 
širokému spektru stanovištních podmínek 
(plasticitu zejména v mladším věku) 
akceptovatelným požadavkem na úpravu 
návrhu vyhlášky. 
 
Problematika 3. a 4 lesního vegetačního 
stupně je ve vyhlášce dostatečně řešena 
formou podsouborů cílových hospodářských 
souborů. 
 
K otázce stanovištní vhodnosti pěstování 
smrku je nutné uvést, že je nutné důsledně 
uplatňovat lokální stanovištní přístup se 
znalostí konkrétních přírodních podmínek, 
neboť v rámci ČR se na obdobných 
stanovištních setkáváme se zcela rozdílnou 
vitalitou smrkových porostů (výzkumný projekt 
VÚLHM, v.v.i.  Jíloviště - Strnady „Ekologické 
limity a produkční efekty pěstování smrku 
ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a 
produkčních možností populací chlumního 
smrku“). Např. identická stanoviště středních 
poloh ve Středočeském a Moravskoslezském 
kraji vykazují zcela rozdílnou reakci 
smrkových porostů na současně probíhající 
přírodní změny (viz např. SM ze Žatecké 
oblasti - jedna z nejsušších v ČR, či známý 
vzorový objekt Klokočná, kde lze pozorovat 
prosperující smrko-borové hospodářství, ve 
srovnání s kritickou situací a silným 
postižením SM např. na Bruntálsku). 
K problematice pěstování smrku je nutné dále 
zohlednit: 
- SM je podle publikace Dřeviny ČR 
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(Úradníček, Maděra a kol., 2001) přirozeně 
rozšířen od 4. LVS výše, autoři uvádí 300 – 
1350 m. n. m. na půdách s příznivou vlhkostí 
(normálně vlhké až mokré) – není důvod 
omezovat SM v přirozených podmínkách, byť 
je 4. LVS okrajem jeho přirozeného výskytu, 
- nelze pominout výskyt populací tzv. 
chlumního smrku v nižších a středních 
polohách, které jsou však přirozeně vázány 
na vlhkostně a trofně příznivá stanoviště – pro 
SM platí, že čím je stanoviště chudší a vlhčí, 
tak je SM odolnější (specificky stinné svahy 
se severní expozicí a údolní reliéfy, kde vodní 
tok zajišťuje dostatek vlhkosti půdní i vzdušné 
– typicky např. údolí Dyje, Ohře, Berounky, 
Sázavy atd. 
- Pro růst a odolnost porostů smrku mohou 
hrát významnou roli nejenom vlastnosti 
stanoviště, ale i vhodnost ekotypu smrku. 
Výskyt chlumního ekotypu smrku v nižších 
nadmořských výškách je na mnoha lokalitách 
považován za autochtonní, 
- nelze pominout, že určitý podíl SM je 
z pohledu zvyšování biodiverzity a produkce 
žádoucí i ve středních polohách, 
- SM se ve středních polohách 
přirozeně zmlazuje, (lze se domnívat, že 
přirozeně zmlazené porosty budou mít větší 
odolnost na sucho a přirozeně se neadaptují), 
- nelze pominout, že nevíme přesný 
vývoj klimatické změny, 
- chceme-li jako adaptační opatření 
pěstovat druhově různorodé porosty, pak je 
třeba zkoušet co nejširší paletu dřevin včetně 
SM v zastoupeních doporučených cílovou 
skladbou v oblastních plánech. 
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S ohledem na připomínku a výše popsaná 
specifika pěstování smrku MZe doplnilo do 
přílohy č. 2 poznámku upřesňující rozsah 
využití smrku jako stanovištně vhodné dřeviny 
na cílových hospodářských souborech 
středních poloh. Text poznámky doplněné pod 
přílohu č. 2 zní: „Pěstování smrku ztepilého 
jako základní cílové dřeviny je s ohledem na 
možnou změnu klimatu na stanovištích 4. 
lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a 
na stanovištích 3. lesního vegetačního stupně 
velmi rizikové, a proto je jeho obnova 
přípustná pouze na stanovištích 
odpovídajících jeho ekologickým nárokům 
(např. inverzní polohy a vodou ovlivněná 
stanoviště, zejména na místech, kde se smrk 
přirozeně zmlazuje).“  
Zařazení smrku mezi přípravné dřeviny je 
s ohledem na jeho schopnost přizpůsobení se 
širokému spektru stanovištních podmínek 
(plasticitu zejména v mladším věku) 
akceptovatelným požadavkem na úpravu 
návrhu vyhlášky – vizte upravená příloha č. 2 
vyhlášky. 

2 V příloze č. 2 navrhujeme vypustit z CHS č. 45 břízu z dřevin 
melioračních a zpevňujících a do CHS č. 35 břízu vůbec 
nezařazovat jako MZD. 

 
Odůvodnění: 

 
Na živných stanovištích je zpevňující a meliorační funkce břízy 
sporná, zejména porovnáme-li to s jejím škodlivým působením 
ošleháváním ostatních dřevin. Bříza je na těchto stanovištích 
náchylná ke škodám těžkým sněhem a v těchto hospodářských 
souborech je dostatek jiných kvalitnějších MZD. 
 

Vysvětleno. 
 
V podmínkách probíhající klimatické změny si 
nemůžeme dovolit odmítat jakoukoliv vědecky 
ověřenou dřevinu. Začlenění břízy je 
v souladu s plněním úkolů NAP č. 1_4.3. 
V případě prokázání existence lokálních 
problémů s pěstováním břízy je možné tyto 
připomínky uplatnit při základním šetření 
oblastních plánů a promítnout je do cílové 
druhové skladby či rámcových směrnic 
hospodaření. 

Hlavní město 1 K § 7 – Vymezení hospodářských souborů Akceptováno. 
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Praha Nadpis „Vymezení hospodářských souborů“ je nesprávně umístěn 
nad § 7. Nejedná se o společný (skupinový) nadpis nejméně dvou 
po sobě jdoucích paragrafů ve smyslu čl. 30 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, neboť se týká pouze jednoho paragrafu - § 7. 
Následující § 8 obsahuje přechodné ustanovení. Citovaný nadpis je 
proto třeba vyznačit pod označení § 7. 
 

2 K § 10 – Účinnost 
Je třeba změnit datum nabytí účinnosti vyhlášky. Účinnosti má 
vyhláška podle předloženého návrhu nabýt dnem 1. června 2018;  
připomínkové řízení přitom probíhá od 15. května  do 5. června  
2018. 
 

Akceptováno. 
 
Účinnost vyhlášky bude stanovena 
v návaznosti na průběh legislativního procesu. 
 

Hospodářská 
komora ČR 

 Domníváme se, že předložený návrh vyhlášky nenaplní deklarovaný 
cíl, kterým je odstranění nedostatků při aplikaci současně platné 
vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
(dále jen „OPRL“). Nový návrh vyhlášky obsahuje i nadále vágní 
ustanovení, která dnes působí interpretační problémy a lze 
předpokládat, že tak budou působit i za nové právní úpravy. 
Z těchto důvodů uplatňujeme níže uvedené konkrétní připomínky. 
 

 

1 Připomínka k § 2 odst. 5 
Doporučujeme demonstrativně specifikovat, co se rozumí změnou 
přírodních podmínek. 
Odůvodnění:  
Předmětné ustanovení v navrhované podobě bude vyvolávat 
interpretační obtíže.  
 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k pestrosti přírodních podmínek 
nacházejících se v ČR a možností jejich 
nepředvídatelných změn vlivem synergického 
působení mnoha faktorů je jejich konkrétní 
výčet legislativním předpisem prakticky 
nemožný. Důvodová zpráva k tomuto odstavci 
mimo jiné uvádí: „V souvislosti s potřebou 
pružněji reagovat na možné změny přírodních 
podmínek (např. aktualizace zařazení 
pozemků do jednotek typologického systému, 
lokální škody na lesních porostech), které 
vyvstanou v průběhu jeho dvacetileté 
platnosti, byl nově upraven postup zpracování 
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změn oblastního plánu.“ Za změnu přírodních 
podmínek tedy lze považovat změny v 
úživnosti půdy, erozi a další projevy 
vyvolávající nutnost aktualizace typologického 
systému a také změny vyvolané lokálním 
působením abiotických a biotických 
škodlivých činitelů jako je vítr, sucho, 
povodně, mráz, sníh, podkorní hmyz a další, 
např. velkoplošný rozpad lesních ekosystémů. 
Vzhledem k následné úpravě schvalovacího a 
změnového režimu oblastních plánů lze 
navrženou úpravu považovat za dostatečně 
precizní. 

2 Připomínka k § 3 odst. 1 písm. d) 
Navrhujeme doplnění stanovení způsobu, jakým má být provedena 
a ověřena/kontrolována správnost typologie. 
Odůvodnění:  
V návrhu vyhlášky chybí stanovení způsobu, jakým má být 
provedena a ověřena či kontrolována správnost typologie, se kterou 
pracuje návrh vyhlášky. Navrhujeme doplnění tohoto způsobu. 
V případě, že nebude systém typologie ověřitelný a doložený 
oponovanými vědeckými studiemi, nemůže být dosaženo 
deklarovaného cíle nové právní úpravy, tj. odstranění věcných i 
procesních nedostatků v oblasti tvorby oblastních plánů, posílení 
jejich obsahové náplně. 
 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení obsažená v návrhu vyhlášky musí 
vycházet z možností podzákonného předpisu 
a zákonných zmocnění stanovených zákonem 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Navrhovaná úprava směřující do oblasti 
provádění kontroly a ověřování typologického 
systému by mohla být realizovatelná pouze 
v souvislosti s přijetím samostatného 
podzákonného předpisu upravujícího 
typologický systém, ke kterému ovšem 
v současnosti neexistuje zákonné zmocnění. 
Vyhláškou navrženou úpravu typologie lze 
označit za komplexní s ohledem na výše 
uvedené a potřeby tvorby oblastních plánů. 
Typologické mapování je posuzováno 
(kontrolováno) v rámci běžného 
schvalovacího procesu tvorby oblastních 
plánů (včetně jejich změn) a podléhá stejné 
kontrole jako jiné informace obsažené 
v oblastních plánech. 
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Nad to současný lesnický typologický systém 
byl vyvinut právě Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů a také je tímto ústavem 
dlouhodobě a kvalitně provozován. 

3 Připomínka k § 3 odst. 1 písm. e) 
Navrhujeme doplnění stanovení závazného, průkazného a 
kontrolovatelného způsobu zjišťování jednotlivých škodlivých 
činitelů, zejména pokud jde o jednotlivé složky imisí. Doporučujeme 
vypuštění pojmu „imise“ z plánovacích dokumentů.  
Odůvodnění:  
Navrhované ustanovení je vágní a v podstatě neaplikovatelné. 
Dosud působil interpretační problémy pojem „imise“, který zahrnoval 
desítky různě působících škodlivých činitelů. Pokud mají OPRL plnit 
svou funkci, je nezbytné, aby byl stanoven způsob identifikace 
jednotlivých složek imisí, pakliže bude existovat objektivní, 
přezkoumatelný metodicky správný způsob jak poškození 
jednotlivými složkami imisí, zejm. SO2 nebo NOx identifikovat. 
V opačném případě trváme alespoň v rámci odůvodnění na 
konstatování, že s ohledem na to, že škody způsobené SO2, resp. 
NOx nejsou v porostu rozpoznatelné, proto se doporučuje je nadále 
v plánovacích dokumentech neuvádět. Doposud totiž žádný právní 
předpis ani metodika nestanoví zjišťování škod způsobených SO2 
ani NOx nebo škod způsobených jinými složkami (s výjimkou O3), 
přestože prováděcí právní předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší mezi jednotlivými složkami ovzduší činí rozdíly.  
Rozbor škodlivých činitelů by měl tedy navazovat na výše uvedenou 
související právní úpravu a závazně stanovit průkazný a 
kontrolovatelný způsob zjišťování výskytu jednotlivých škodlivých 
činitelů.  
V současné době probíhají desítky soudních sporů mezi Lesy ČR 
jako žalobcem a emitenty SO2, jejichž důvodem je vágní vymezení 
škodlivých činitelů. Tím, že OPRL zahrnují jednotlivé Lesní 
hospodářské plány (LHP), vzniká tak situace, kdy orgány veřejné 
správy de facto povyšují LHP na veřejné listiny a potvrzují správnost 
zde uváděných údajů. V důsledku toho dochází na straně 

Vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky aktivně reaguje na postupně 
se snižující plošný rozsah poškození lesních 
porostů jednotlivými složkami imisí (SO2 a 
NOx) a na rozdíl od současného znění 
vyhlášky zcela vypouští samostatně uváděný 
pojem „imise“ z obsahové náplně oblastních 
plánů. Nový návrh vyhlášky uvádí v § 3 odst. 
1) písm. e) pouze „rozbor ohrožení lesů 
škodlivými činiteli“. Důvodová zpráva mezi 
tyto činitele zcela objektivně řadí i tzv. „imise“. 
Údaje o plošném rozsahu imisního působení 
však nejsou a nikdy nebyly samostatným 
předmětem terénního zjišťování (průzkumu) 
prováděném v rámci zpracování oblastních 
plánů. Informace o výskytu pásem ohrožení 
lesních porostů imisemi jsou předmětem zcela 
jiné vyhlášky č. 78/1996 Sb. a do oblastních 
plánů jsou pouze přebírány ve formě mapové 
vrstvy, která je v rámci prováděného 
monitoringu datových zdrojů o škodlivých 
činitelích zapracována do oblastních plánů 
spolu s návrhy odpovídajících pěstebně-
hospodářských opatření. 
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soukromých, veřejné správě nepodřízených subjektů, ke škodám 
v řádu desítek mil. Kč. 
Pokud by měl být naplněn důvod předložení nového návrhu 
předmětné vyhlášky, tj. odstranění zjištěných nedostatků při 
praktické aplikaci současně platné vyhlášky č. 83/1996 Sb., nová 
vyhláška by měla být schopna odlišit jednotlivé škodlivé činitele a 
nadále neužívat pojem „imise“, ale rozlišovat mezi alespoň 
nejzávažnějšími látkami. V opačném případě se otevírá značný 
prostor svévoli. S ohledem na nemožnost prokázat v porostu 
symptomy poškození SO2 a NOx však doporučujeme přímo 
vypuštění pojmu imise z plánovacích dokumentů. V opačném 
případě se ještě zhorší dosavadní stav vedoucí k desítkám 
soudních sporů ročně. 
Pojem „ohrožení imisemi“ je v současné době historickým 
přežitkem.  
 

4 Připomínka k § 7 
Navrhujeme, aby Česká geologická služba mohla uplatňovat 
připomínky k  OPRL. 
Odůvodnění:  
MŽP mělo plán zonace lesů podle stavu lesních půd, předložilo 
plán, na kterém pracovala Česká geologická služba, a proto 
navrhujeme, aby uvedená instituce mohla uplatňovat připomínky 
k OPRL. 
 

Vysvětleno. 
 
Uplatňovat připomínky k oblastním plánům 
může v rámci uveřejnění záměru o jeho 
zpracování kdokoli včetně České geologické 
služby (§ 2 odst. 3) návrhu vyhlášky: 
„Ministerstvo uveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup záměr vypracovat oblastní 
plán a stanoví termín, do kdy lze uplatnit 
připomínky.“). 
Nad to, předmětná studie zonace lesů není 
součástí žádného legislativního předpisu a 
nemá žádný dopad na oblastní plány. 
Ministerstvo zemědělství v současné době 
připravuje zcela nový a objektivní způsob 
určení zdravotního stavu lesů na základě 
dálkového průzkumu země a po validaci 
tohoto systému plánuje jeho implementaci i do 
oblastních plánů. 
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5 Připomínka k příloze č. 3  
Navrhujeme nevztahovat nový index „p“ k poškození vyvolaném 
přímým či chronickým imisním zatížením. 
Odůvodnění:  
Předmětné ustanovení v navrhované podobě bude vyvolávat 
interpretační obtíže. Navrhovaný nový index „p“ jako podklad pro 
vyčíslení škody je nespecifický a bude působit aplikační problémy, 
rovněž bude i předmětem ústavních stížností¨. 
Po dobu více než patnácti let nebylo přímé poškození SO2 a NOx 
zaznamenáno. Přímé poškození je proto anachronismus. 
K vágnímu pojmu „imisní zatížení“ viz výše uvedené připomínky. 
 

Vysvětleno. 
 
Index „p“ (poškozeno) umožňuje vlastníkům 
lesů a zpracovateli oblastních plánů tvorbu 
hospodářských souborů a k nim 
přináležejících rámcových směrnic 
hospodaření specificky reagujících na 
konkrétní příčiny poškození lesa v dané 
lokalitě. Imise, jako jeden z potenciálních 
škodlivých činitelů, včetně přímého poškození 
lesních porostů imisemi, objektivně patří mezi 
nezbytně indikované škody na lesích. 
Stanovení těchto škod a jejich rozsahu není 
předmětem oblastních plánů. Oblastní plány 
pouze doporučují vhodné pěstební postupy u 
takto poškozených porostů, a to bez 
jakéhokoli dopadu na uváděné vymáhání 
náhrad za škody způsobené imisemi. 

Agrární komora 
ČR 

1 
 
Z 

Příloha č. 2 

Navrhujeme doplnit do přílohy č.2 níže uvedené dřeviny jako 
dřeviny základní přípravné (DZP), které rychle odrůstají, meliorují a 
30–40 let vydrží i na stanovišti, které pro ně není zcela přirozené, 
což se týká např. olše šedé, která je značně plastická. 
Smrk ztepilý navrhujeme doplnit z důvodu jeho využití jako 
přípravné dřeviny s možností jeho obnovy ve 40–50 letech, pokud 
nebude schopen dosáhnout na daném stanovišti vyššího věku. 
V případě jeho použití jako přípravné dřeviny nebude ohrožena 
budoucnost porostu cílových dřevin. Postupným odstraňováním 
smrku ztepilého jako přípravné dřeviny může být dosaženo vyšší 
prostorové diverzity porostů cílových dřevin 
a částečného vykrytí produkční mezery, která nastane po obnově 
kalamitních holin. 
  

• U CHS (cílový hospodářský soubor) 13 a PCHS b doplnit 
jako DZP modřín opadavý. 

Akceptováno částečně. 
 
Na základě současného vědeckého poznání 
stanovištních nároků a růstových vlastností 
jednotlivých dřevin byly uvedené připomínky 
posouzeny takto (akceptované návrhy vizte 
nová příloha č. 2): 

- JR na některých uváděných 
stanovištích neplní funkci základní 
dřeviny, 

- OLS není plně funkční na 
exponovaných stanovištích, 

Není možné považovat veškeré pomístně se 
vyskytující stanovištně vhodné druhy za 
vyhovující z pohledu plnění funkcí kladených 
na základní dřevinu, byť přípravnou. Tyto 
dřeviny s více či méně lokálním výskytem lze 
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• U CHS 29 doplnit jako DZP osiku. 

• U CHS 39 doplnit jako DZP smrk ztepilý, olši šedou a 
břízu pýřitou. 

• U CHS 41 doplnit jako DZP jeřáb ptačí, olši šedou a 
smrk ztepilý. 

• U CHS 43 doplnit jako DZP jeřáb ptačí a olši šedou. 

• U CHS 45 a PCHS a, b doplnit jako DZP smrk ztepilý a 
olši šedou a jako MZD olši šedou. 

• U CHS 45 a PCHS c doplnit jako DZP jeřáb ptačí a olši 
šedou a jako MZD olši šedou. 

• U CHS 47 doplnit jako DZP osiku a břízu bradavičnatou, 
příp. břízu pýřitou. 

• U CHS 51 doplnit jako DZP olši šedou. 

• U CHS 53 doplnit jako DZP smrk ztepilý, jeřáb ptačí a 
olši šedou. 

• U CHS 55 doplnit jako DZP smrk ztepilý, jeřáb ptačí a 
olši šedou. 

• U CHS 57 doplnit jako DZP smrk ztepilý. 

• U CHS 59 doplnit jako DZP smrk ztepilý, břízu pýřitou a 
jeřáb ptačí. 

částečně uplatnit v obnově jako dřeviny 
meliorační a zpevňující a do výše až 15 % 
minimálních počtů sazenic (§ 2 odst. 4 vyhl. č. 
139/2004 Sb.), též jako tzv. dřeviny pomocné. 
 

 V návrhu CHS se prakticky vůbec nepočítá s realitou nárůstu teplot, 
tzn. změnou charakteru současné vegetační stupňovitosti. 
Navrhujeme rozpracovat podrobněji CHS v 1. vegetačním stupni, 
kde mohou vznikat lesostepní formace s dřevinami jako dub pýřitý a 
dub cer; nebo kde mohou najít uplatnění další autochtonní 
teplomilné duby (dub žlutavý, mnohoplodý, jadranský, uherský atd.) 
a z geneticky nepůvodních dřevin např. líska turecká. 

Vysvětleno. 
 
Pro doložení plnění předpokládaných funkcí 
zmíněných druhů dubů nejsou dosud získány 
relevantní vědecké podklady. Připomínky 
nejsou dostatečně vědecky doloženy. 
 
Vegetační stupně (LVS) jsou určovány 
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podmínkami prostředí a jsou pro ně typické 
určité dominantní dřeviny a jejich směsi 
(edifikátory). LVS nemají ostré hranice v 
krajině – typy porostů se mohou prolínat. V 
žádném případě nemůžeme predikovat, že z 
2. LVS bude v nějakém horizontu 1. LVS a 
podobně. 
Význam introdukce určitých druhů je v LH 
dobře znám. Nicméně pokud mají jmenované 
druhy dubu u nás omezený areál, lze 
očekávat podle praxe ochrany přírody 
uplatňované vůči obdobně omezenému 
modřínu, že bude opět vyžadováno 
uplatňování jen v rámci lesních oblastí, kde 
jsou tzv. „domácí“. Kvalitu a vhodnost 
populací těchto druhů pro konkrétní podmínky 
je nutné nejprve vědecky prokázat a ověřit. 

 Vzhledem k zavedení nového termínu „Dřeviny základní přípravné“ 
(DZP) navrhujeme provést novelu vyhlášky č.139/2004 Sb., kdy by 
bylo vhodné pro ně stanovit samostatné minimální hektarové počty, 
které budou podstatně nižší (cca 2 – 2,5 tis.ks/ha) než pro dřeviny 
základní cílové. Smyslem přípravných dřevin je připravit stanoviště 
pro následnou podsadbu dřevinami základními cílovými, což 
prakticky nelze provést při nutnosti dodržet minimální hektarové 
počty stanovené pro dřeviny základní. 

Vysvětleno. 
 
Cílem předkladatele vyhlášky bylo pomocí 
dřevin základních přípravných (DZP) co 
nejsnáze dosáhnout na kalamitních plochách 
následné přirozené či umělé obnovy 
základních dřevin cílových, které mohou být 
pěstovány pod ochranou těchto přípravných 
dřevin, či po jejich postupném smýcení. 
Přesto tyto porosty přípravných (náhradních) 
dřevin musí plnit funkce lesa, byť připusťme 
dočasně a v omezené míře. Lze souhlasit, že 
dřeviny základní přípravné jsou pěstovány 
primárně za jiným účelem, než dřeviny 
základní cílové, a proto by bylo možné u 
těchto dřevin volit tomuto účelu odpovídající 
minimální počty sazenic. Nicméně vyhláška 
nijak nebrání a ani nemůže, vlastníkům lesů 
tzv. dopěstovat takto založený porost a 
postupem času změnit jeho primární účel na 
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účel běžně pěstovaného hospodářského lesa. 
Pro zajištění plnění všech funkcí lesů i po 
takto nesystémově realizované změně je 
nutné již v době založení porostu respektovat 
minimální počty sazenic pro dřeviny základní 
cílové. Proto je nezbytné naplňovat také 
vyhláškou č. 139/2004 Sb. stanovené 
minimální počty jedinců těchto druhů na jeden 
hektar při obnově lesa a zalesňování. 
Ministerstvu zemědělství není známa jakákoli 
vědecká studie objektivně hodnotící možné 
snížení minimálních počtů DZP s ohledem na 
jejich čistě účelovou výsadbu. Není 
vyloučeno, že v budoucnu by bylo možné 
současné počty DZP částečně redukovat, 
nicméně bude nutné tuto otázku nejprve 
důkladně vědecky zkoumat a teprve potom 
navrhovat snížení minimálních počtů jedinců. 

 Žádáme o vysvětlení, zda dřeviny základní přípravné (ve smyslu 
novely vyhlášky č.83/1996 Sb.) jsou řazeny na úroveň základních 
dřevin a MZD ve smyslu §2 odst.4 vyhlášky č.139/2004 Sb. a 
nejsou tak považovány za dřeviny pomocné ve smyslu §2 odst.4 
vyhlášky č.139/2004 Sb.? 

Vysvětleno. 
 
V důvodové zprávě k vyhlášce je uvedeno: 
„Dřeviny základní přípravné jsou systematicky 
řazeny mezi tzv. „základní dřeviny“, tudíž 
pozemky zalesněné odpovídajícím počtem 
těchto jedinců lze považovat za obnovené či 
zalesněné ve smyslu § 2 odst. 4) vyhlášky č. 
139/2004 Sb.“ 
Již sám název nově vytvořené skupiny 
„dřeviny základní přípravné“ signalizuje jejich 
význam a systematické řazení mezi dřeviny 
tzv. základní. Rovněž v příloze č. 2 k vyhlášce 
jsou tyto dřeviny podřazeny pod skupinu 
„dřeviny základní“, a proto se domníváme, že 
v praxi by jejich aplikace, se všemi z toho 
plynoucími důsledky, neměla způsobovat 
výkladový problém. 
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2 
 
Z 

Příloha č. 3 

Porostní typ (i) „SM ohrožený“ (na CHS 13–29 – tj. na zonálních – 
vodou neovlivněných stanovištích 1. a 2. LVS) má doporučené 
obmýtí 80–90 let, což je vzhledem k realitě vysoké. Navrhujeme 
stanovit obmýtí ve výši 60–80 let. 

  
Do CHS 39, 41, 43, 45 a 47, což jsou převážně 3. a 4. LVS 
navrhujeme zařadit porostní typ (i) „SM ohrožený“. Právě v těchto 
vegetačních stupních dochází v současné době k plošnému hynutí 
smrkových porostů. Navrhujeme zde stanovit obmýtí ve výši 60 – 80 
let. 

  
Porostní typ „DZP běžné kvality“ na CHS 13 – 47 má doporučené 
obmýtí 20-40 (někde jen 20-30), což považujeme za velmi nízké, 
pokud se má využít jejich meliorační efekt a působení na vnášené 
klimaxové dřeviny, produkční efekt přípravných dřevin, popř. 
prostorovou diverzifikaci.  Navrhujeme stanovit rozpětí obmýtí 50 -
70 (mj. také proto, že jako DZP jsou podle CHS uvedeny i MD, BO, 
SM, KL). Lze částečně souhlasit se stanovením obmýtí od CHS 51 
výše, kde je navrženo obmýtí 50 (40-60), ale i tam navrhujeme 
rozpětí 50 – 70. 

  
Navrhujeme sjednotit porostní typy s indexy „i“ (SM ohrožený) a „p“ 
(SM poškozený). Až po CHS 47 mají tyto porostní typy shodné 
obmýtí i obnovní dobu a z definice porostního typu s indexem „p“ 
uvedeného v příloze č.5 lze vyvodit, že tento porostní typ zahrnuje i 
smrkové porosty ohrožené klimatickou změnou. 

 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Návrhy na snížení obmýtí vycházejí 
především z vědeckého projektu s názvem 
„Diferenciace intenzit a postupů hospodaření 
ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a 
ekonomické životaschopnosti lesního 
hospodářství“, řešeného Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze a 
následným porovnáním výsledků studie 
s datovým skladem Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů. Nicméně snahou předkladatele 
bylo na základě typologických podkladů 
definovat optimální základní hospodářské 
doporučení (obmýtí) na základě vyčíslené 
ekonomické efektivnosti pěstování lesa, při 
zohlednění diferencovaných intenzit 
hospodaření s ohledem na dané stanoviště. 
Výsledkem výše uvedených analýz je 
definování mírně snížených doporučených 
obmýtí u klimatickou změnou 
nejzasaženějších cílových hospodářských 
souborů nižších a středních poloh, při 
respektování možnosti vlastníků na nastavení 
vlastních parametrů odpovídajících jejich 
hospodářskému záměru při zachování 
trvalosti a vyrovnanosti produkce a 
respektování růstových a stanovištních 
podmínek. Podle provedených decenálních 
výhledů těžebních možností by ještě 
rozsáhlejší snížení obmýtí výrazně ovlivnilo 
trvalost a vyrovnanost produkce dřeva 
v našich lesích, což není v současné době 
dopadů klimatických změn žádoucí. V případě 
potřeby razantnějšího snížení obmýtí u 
jednotlivých lesních porostů výrazně 
zasažených dopady klimatických změn, lze 
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tuto potřebu řešit výjimkou dle ustanovení 
§ 33 odst. 4) zákona č. 289/1995 Sb., 
stanovenou nejvhodněji na základě 
odborného posouzení každého jednotlivého 
případu postiženého lesního porostu. 
S ohledem na připomínku bylo obmýtí u 
ohrožených smrkových porostů v nižších 
polohách sníženo až na 60 let, viz nový návrh 
přílohy č. 3. 
 
Shodná návrhová hospodářská doporučení u 
cílových hospodářských souborů nižších a 
středních poloh u porostních typů SM 
„ohrožený“ a SM „poškozený“ jsou dána 
rizikovostí pěstování SM v těchto polohách. 
Nicméně významově se tyto kategorie liší a 
jejich specifická existence (vylišení) je 
součástí rozsáhlých úprav spojených 
s potřebami lesnické praxe a stanovení jiných 
hospodářských postupů (RS). Na porosty 
„ohrožené“ je potenciálně pohlíženo jako na 
porosty pěstované s vysokým rizikem dopadů 
změn přírodních podmínek a hrozícího 
celoplošného rozpadu a tomu budou také 
přizpůsobeny zvláštní obnovní postupy v RS 
oblastních plánů. Porosty SM ve středních 
polohách je však již nutné diferencovat podle 
jejich vitality s ohledem na lokální stanovištní 
a klimatické podmínky. Za ty „poškozené“ lze 
považovat jen ty prokazatelně zasažené a 
poškozené nějakým škodlivým činitelem, 
např. i v souvislosti s probíhající klimatickou 
změnou a je nutné u nich přijmout specifická 
návrhová opatření pro eliminaci daného 
škodlivého činitele. Návrhové hodnoty 
porostních typů „SM ohrožený“ a „SM 
poškozený“ byly na základě analýzy datového 
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skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
shledány natolik blízké, že v rámci 
zjednodušení a zpřehlednění přílohy č. 3 není 
z pohledu lesnické praxe nutné samostatný 
porostní typ „SM ohrožený“ pro CHS 
středních poloh zavádět. 
 
Navržené obmýtí u dřevin základních 
přípravných (DZP), 20 – 40 let, respektive 40 
– 60 let a obnovní dobou 20 let je výsledkem 
expertního posouzení optimálního času pro 
zvládnutí zdárné obnovy tzv. světlomilných i 
stinných cílových dřevin s pomocí jemnějších 
obnovních prvků a záměrem na co 
nejrychlejší převod na vhodný cílový porostní 
typ optimálně plnící veškeré funkce lesů. 
Cílem pěstování dřevin základních 
přípravných není náhrada (byť dočasná) 
produkční funkce lesních porostů 
odstraněných rozsáhlou nahodilou těžbou, ale 
naopak vytvoření optimálních podmínek pro 
urychlenou obnovu dřevin cílové druhové 
skladby a dosažení věkové diverzifikace 
obnovovaných porostů. Navržené hodnoty 
obmýtí a obnovní doby nijak nezavazují 
vlastníky k „povinnému“ smýcení porostů 
přípravných dřevin po dosažení navrženého 
věku, ale v souladu s ustanovením § 3 odst. 
3) vyhlášky slouží k odvození závazných 
ustanovení lesních hospodářských plánů a 
lesních hospodářských osnov – maximální 
celková výše těžeb. 
S ohledem na připomínku bylo obmýtí u 
porostů přípravných dřevin v nižších a 
středních polohách navýšeno až na 50 let viz 
nový návrh přílohy č. 3. 

3 Příloha č. 5 Vysvětleno/akceptováno částečně. 
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Z 

  
V číselném označení porostních typů ani v indexech porostních typů 
není pamatováno na smíšené porosty listnato-jehličnaté, smíšené 
porosty jehličnato-listnaté a na porosty přípravných dřevin (ty však 
uvádí příloha č. 3). To považujeme z řady důvodů za velmi závažné. 
Nelze zdůvodnit tím, že už nejsou volná čísla či písmena.  Pokud je 
snaha o zvýšení biodiverzity, tj. zakládání porostů více dřevin, je 
třeba s nimi počítat i při tvorbě rámcových směrnic hospodaření 
(jiné délky obmýtí, obnovní doby, hospodářská opatření, …). Dále 
není index pro lesní porosty první generace založené na 
zemědělské půdě (nabízí se „z“), což jsou porosty, u kterých je opět 
zcela zásadní a nutný jiný způsob hospodaření včetně stanovení 
kratšího obmýtí a obnovní doby. 

  
V případě potřeby získat volná písmena abecedy pro důležité 
porostní typy, navrhujeme nepoužívat indexy pro „Určující 
charakteristiky funkčního prostředí“, které prakticky odpovídají 
členění subkategorií lesa, jež jsou v databázích LHP 
identifikovatelné jiným způsobem a nemusí být využíván index HS. 

 

 
Návrh porostních typů uvedený v příloze č. 3 
byl konstruován na základě analýzy 
současného zastoupení dřevin (skupin dřevin) 
v datovém skladu Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů a návrhu tomu odpovídajících 
parametrů základních hospodářských 
doporučení s ohledem na nutnou racionalitu 
při jejich vyjádření sledující jednoduchou a 
praktickou uplatnitelnost v rámci lesnického 
hospodaření. Z těchto důvodů lze akceptovat 
pouze návrhy na tvorbu porostních typů pro 
skutečně významně zastoupené skupiny 
dřevin, případně silně specifické skupiny a 
druhy. Např. požadovaný porostní typ 
„smíšený“ (listnato-jehličnatý) je natolik 
nespecifický z pohledu nastavení základních 
hospodářských doporučení, že jeho definice 
je pro lesnickou praxi a plánování zcela 
irelevantní (v praxi lze bezproblémově využít 
údajů pro porostní typ reprezentovaný jednou 
ze smíšených hlavních dřevin, preferované 
z pohledu lesního hospodáře). Porostní typ 
listnatý byl v příloze č. 3 upřesněn tak, aby 
lépe vypovídal o záměru předkladatele 
vyhlášky. V praxi vyhotovování děl 
hospodářské úpravy lesů je zcela běžné 
seskupovat jednotlivé minoritně zastoupené 
druhy lesních dřevin do skupin 
reprezentovaných ve vyhlášce uvedenými 
druhy s obdobnými růstovými vlastnostmi 
(např. JV a KL se řadí do BK porostního typu, 
atd..). 
 
Porostní typ DZP je součástí přílohy č. 5 – 
tabulky s názvem „Označení hospodářských 
souborů“. DZP jsou uváděny pod číslem „8“. 
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Vzhledem k tomu, že porosty založené na 
zemědělské půdě jsou tradičně 
v hospodářské úpravě označovány písm. „z", 
byl tento index pro lesní porosty první 
generace založené na zemědělské 
půdě doplněn do tabulky č. 5. Pro označení 
lze ovšem využít i porostní typ č. 8 – DZP. 

4 K § 3 odst. 2 písm. d – chybná pádová koncovka, „obmýtí, 
kterou …“ nahradit  „obmýtí, kterým …“ 

Akceptováno. 

Česká lesnická 
společnost 

 Přechodná ustanovení návrhu vyhlášky neobsahují úpravu poměrů, 
které vzniknou minimálně v roce nabytí účinnosti vyhlášky, 
pravděpodobně i v roce následujícím. 
 
Důvody: 
• Ze základních hospodářských doporučení dle § 3 odst. 3 se 
odvozují závazná ustanovení LHPO. Doporučení minimálního 
podílu MZD (dle písm. b)), obmýtí (písm. d)) a obnovní doby (písm. 
e)) se dovozuje z přílohy vyhlášky. U těchto parametrů nastávají 
změny. 
• Při nabytí účinnosti vyhlášky k 1. 6. 2018 dojde k řadě 
konfliktních situací u LHP předložených ke schválení v roce 2018 v 
těch případech, kdy orgán SSL je bude schvalovat až po tomto 
datu. Ještě pravděpodobnější jsou konflikty u děl LHP, na kterých 
práce v roce 2018 začaly a budou předkládány ke schválení v roce 
2019. Tam je pravděpodobnost konfliktu s orgánem SSL prakticky 
100%, protože není pravděpodobné, že orgány SSL budou 
schvalovat plány zpracované na stará data (rozuměj na legislativní 
stav vyhlášky č.83/1996 Sb.) ještě 8 měsíců poté a legislativního 
stavu vyhlášky nové. 
• I v letech následujících, zvláště v mezidobí mezi skončením 
platnosti starého OPRL a schválením nového (odlišná základní 
hospodářská doporučení vycházející z některých odlišně 
nastavených parametrů obou vyhlášek) nebude praktická aplikace 
nové vyhlášky zcela bez konfliktů, především bude vyhláška 
uplatňována nejednotně v rámci jednotlivých krajů ČR. 

Vysvětleno. 
 
Přechodné ustanovení ve vztahu k LHP a 
LHO není potřeba, protože ty jsou upraveny 
samostatně vyhláškou č. 84/1996 Sb. Dokud 
tedy nedojde k aktualizaci oblastního plánu 
rozvoje lesů, tak pro lesní hospodářské plány 
a lesní hospodářské osnovy se z hlediska 
adaptace na novou právní úpravu nic nemění. 
 
Do doby provedení mimořádné změny, nebo 
řádné obnovy oblastních plánů, při které 
dochází k mapování typologických jednotek (§ 
6 odst. 3) vyhl.), není možné změnu typologie 
ani dalších parametrů rámcově 
doporučovaných vyhláškou a sloužících pro 
zpracování lesních hospodářských plánů 
v praxi realizovat (§ 3 písm. (b), (d), (f) vyhl. č. 
84/1996 Sb.). Ministerstvo ve spolupráci 
s ÚHÚL po nabytí účinnosti vyhlášky připraví 
mimořádnou jednorázovou aktualizaci všech 
oblastních plánů v rozsahu sjednocení 
lesnické typologie a návrhové cílové dřevinné 
skladby s novou vyhláškou s platností od 1. 1. 
2019. Tento termín poskytuje zpracovatelům 
plánů dostatečný prostor pro implementaci 
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Připomínka: zásadní, požadujeme doplnit přechodné ustanovení 
vyhlášky tak, aby byly výše uvedené aplikační nejasnosti a konflikty 
preventivně odstraněny. 

nových poznatků do přípravy plánů a osnov 
s platností od 1. 1. 2020. Tvorba plánů 
s platností od 1. 1. 2019 bude dokončena 
podle současně platných oblastních plánů. 
 

Sdružení 
taxačních 
kanceláří 

1 Přechodná ustanovení: 
Návrh vyhlášky mění pojetí tvorby hospodářských souborů, (HS), na 
kterou je navázána změna Informačního standardu hospodářské 
úpravy lesů (ISHÚL) a následná úprava softwaru na zpracování 
LHPO (např. TAX), což nejsou úpravy proveditelné okamžitě, ale 
vyžadující delší časový horizont. Předpokladem zavedení novely 
této vyhlášky je i změna typologie v celé ČR a nemáme informaci, 
zda je tato změna ze strany garanta typologie  - Ústavu  pro 
hospodářskou úpravu  lesů  -  již připravena? V navrhovaném znění 
vyhlášky není nikde zmínka, jak naložit s lesními hospodářskými 
plány nebo osnovami (LHPO) s platností od 1. 1. 2019, které jsou 
nyní ve schvalovacím řízení, nebo s rozpracovanými lesními 
hospodářskými plány a osnovami s platností od 1. 1. 2020. Návrh 
textu: V případě vyhotovení lesních hospodářských plánů a osnov 
(LHPO) je tato vyhláška závazná pro LHPO s platností od 1. 1. 
2021.   

Vysvětleno. 
 
Přechodné ustanovení ve vztahu k LHP a 
LHO není potřeba, protože ty jsou upraveny 
samostatně vyhláškou č. 84/1996 Sb. Dokud 
tedy nedojde k aktualizaci oblastního plánu 
rozvoje lesů, tak pro lesní hospodářské plány 
a lesní hospodářské osnovy se z hlediska 
adaptace na novou právní úpravu nic nemění. 
 
Časová souvislost mezi zachováním 
současného stavu a přechodem na nový 
typologický systém, respektive provedením 
aktualizace zařazení pozemků do jednotek 
typologického systému je dovozována 
z ustanovení § 6 odst. 3) vyhl., když 
aktualizace typologie je možná pouze v rámci 
zpracování oblastního plánu nebo jeho 
změny. Do doby provedení jeho mimořádné 
změny, nebo řádné obnovy, při které dochází 
k mapování typologických jednotek, není 
možné změnu typologie v praxi realizovat. 
Ministerstvo ve spolupráci s ÚHÚL po nabytí 
účinnosti vyhlášky připraví mimořádnou 
aktualizaci všech oblastních plánů v rozsahu 
sjednocení typologie a návrhové cílové 
dřevinné skladby s novou vyhláškou 
s platností od 1. 1. 2019. Tento termín 
poskytuje zpracovatelům plánů dostatečný 
prostor pro implementaci nových poznatků do 
přípravy plánů a osnov s platností od 1. 1. 
2020. Tvorba plánů s platností od 1. 1. 2019 
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bude dokončena podle současně platných 
oblastních plánů. Vzhledem k nápravě 
aplikačních nejasností spojených se 
současnou vyhláškou lze předpokládat, že 
návazné úpravy tzv. taxačních SW a 
informačního standardu bude možné 
realizovat v krátkých termínech a bez 
zbytečných průtahů. 
 

2 Poskytování dat oblastních plánů rozvoje lesů (§ 3, odstavec 5): 
Za účelem zjednodušení poskytování dat navrhujeme jejich 
předávání v elektronické formě držitelům licence pro zpracování 
lesních hospodářských plánů a osnov (LHPO). 
Návrh textu: Zpracovatelé  LHPO  s licencí obdrží na vyžádání 
data OPRL  od zpracovatele  OPRL  v elektronické formě pomocí 
dálkového přístupu. 

Vysvětleno. 
 
Předpokladem naplnění účelu zpracování 
oblastních plánů je široce pojaté sdílení 
získaných dat a jejich uveřejňování způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Nicméně 
speciální úpravu předávání dat oblastních 
plánů pouze pro jednu skupinu potenciálních 
uživatelů (zpracovatelé lesních 
hospodářských plánů) považujeme za 
nadbytečnou, vzhledem k dostatečné obecné 
úpravě poskytování informací obsažené 
v zákoně č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998 Sb. 

3 Obmýtí pro akát u cílových hospodářských souborů 21, 23, 25 
(příloha č. 3): 
Vzhledem ke specifikům a zkušenostem ze zpracování LHPO v 
oblasti jižní Moravy doporučujeme snížit spodní mez obmýtí u 
cílových hospodářských souborů 21, 23 a 25 ze 70 let na 50 let. 

Akceptováno. 
 
Zkušenosti lesnické praxe a státní správy lesů 
ukazují, že původně navržené obmýtí 
odvozené na základě analýzy datového 
skladu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem má určité limity z 
hlediska nerovnoměrné distribuce zastoupení 
marginálnějších druhů v dřevinné skladbě 
zpracované na úrovni ČR (podle údajů SIL k 
31. 12. 2017 akát v rámci ČR zaujímá 0,54 
%). Tyto dřeviny díky své regionální distribuci 
mohou nabývat významnějšího zastoupení na 
regionální úrovni. Příloha č. 3 byla upravena v 
rozsahu podané připomínky Jihomoravského 
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kraje. 
Sdružení 
lesních 
školkařů 

1 Považujeme za nutné, aby OPRL revidoval aktuální možnosti sběru 
osiv v dané PLO a zároveň již do budoucna rámcově odhadoval 
potenciál zajištění semenné suroviny v dané PLO pro jednotlivé 
dřeviny. 
Návrh: § 3 odst. 1) vyhlášky doplnit takto: revizi (přehled) stávajících 
uznaných zdrojů pro sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin v 
dané PLO a rozbor potenciálu dalších zdrojů do budoucna 

Vysvětleno. 
 
Zkušenosti lesnické praxe ukazují, že potřeba 
informovanosti o potenciálních zdrojích 
vhodného reprodukčního materiálu je 
vzhledem k navrženým adaptačním opatřením 
a problematice zalesňování kalamitních holin 
vysoce aktuální téma, nicméně tato 
problematika je již součástí monitoringu plnění 
produkčních funkcí lesů obecně a nebylo by 
systematické upřednostňovat pouze tuto 
funkci před ostatními. S ohledem na možnosti 
získávání ověřených informací o zdrojích 
reprodukčního materiálu je v rámci metodik 
pro zpracování OPRL navrženo, níže 
uvedené řešení, vztahující se k oblasti 
uznávání zdrojů a kategorizaci lesů: 

1. fenotypová klasifikace lesních porostů 
(plocha lesních porostů fenotypových 
tříd A, B, C a D - funkční potenciál pro 
uznávání zdrojů reprodukčního 
materiálu), 

2. uznané zdroje reprodukčního 
materiálu - lesní porosty - deklarovaná 
funkce lesa, 

3. významné regionální populace lesních 
dřevin (plocha lesních porostů s těmito 
populacemi) - funkční potenciál pro 
vyhlašování genových základen, 

4. vyhlášené genové základny - 
deklarovaná funkce lesa. 

Zdrojem dat pro OPRL je zejména IS DS 
ERMA 2, ze kterého se pro takto 
nadefinované položky dají získat potřebné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6FFWW5D)



 92 

informace a zároveň je využít pro tvorbu 
grafického obrazu, který je prezentován na 
webu OPRL. Případné další podněty 
k rozsahu zpracovaného tématu je možné 
uplatnit v rámci základních šetření pro 
jednotlivé oblastní plány rozvoje lesů. 

2 V § 3 odst. 2) písm. f) slovo „sazenic“ by mělo být případně 
nahrazeno slovem sadební materiál (semenáčky, sazenice, 
odrostky, poloodrostky), nebo navrhujeme místo slov „ze semen 
nebo sazenic“ nahradit dle definice vysokého lesa slovy 
„generativním způsobem“ 

Akceptováno. 
 
Znění § 3 odst. 2) písm. f) bude upraveno 
takto: “1. vysoký, pro lesní porosty vzniklé ze 
semen nebo sadebního materiálu lesních 
dřevin“  

Platforma pro 
krajinu 

 Připravovanou vyhlášku zaslanou do meziresortního řízení 
považujeme za pokračování trendu přehlížení klimatických změn na 
místo celospolečensky potřebných změn dosavadní strategie a 
managementu našich lesů. Platforma pro krajinu1 ve spolupráci s 
Komisí pro životní prostředí AV ČR2 sleduje tento trend a 
opakovaně bez úspěchu nabízela MZe spolupráci. Domníváme se, 
že je zapotřebí tří kroků: (i) přijmout účinná opatření, kterými se 
zastaví nebo zmírní současná situace (odkazujeme na naši Výzvu 
Vládě ČR3), (ii) prosadit změnu dosavadního řízení a uvést v život 
novou koncepci lesnické politiky a (iii) nakonec pro nové podmínky 
přijmout nový managementový plán podobně, jaký doporučuje 
studie v těžce postižené oblasti Moravskoslezských Beskyd 
(Cienciala et al. 2014). 
 
Tolik skloňovaná integrace, tedy propojení ochrany přírody a 
hospodaření v lese v podobě zachování biotopů pro vzácné 
organismy (metoda Marteloscope) podle vyhlášky jakoby 
neexistovala. Nevidíme v návrhu ekologické souvislosti, nepotkávají 
se zde ani závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci 

Vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky plně respektuje měnící se 
přírodní podmínky a důsledně naplňuje jak 
strategické rezortní dokumenty, tak také níže 
uvedené úkoly Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu, jejichž gestorem 
je Ministerstvo zemědělství. 
Jedná se mimo jiné o úkoly: 

• úkol č. 1_4.3 „Úpravou vyhlášky 
rozšířit výčet melioračních a 
zpevňujících dřevin o vybrané dřeviny 
přimíšené, vtroušené a pomocné pro 
vybrané hospodářské soubory a 
případně podsoubory“ 

• úkol č. 1_4.5 „Při obnově lesních 
porostů umožnit využívat přípravné 
dřeviny (zanést do OPRL 

                                                 
1 Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. koordinuje Platformu pro krajinu (www.nasekrajina.eu). Ta si klade za cíl přistoupit ke krajině komplexně: dát na základě odborných doporučení podnět jak pro 

zpracování politické vize vývoje a politiky a využívání krajiny, tak i pro zavedení smysluplných pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou a jejím vodním režimem. 
2 Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k semináři Les jako součást krajiny a zdroj poznání, dostupné na: http://nasekrajina.eu/2017/11/02/stanovisko-komise-zivotni-prostredi-akademie-ved-k-seminari-les-jako-

soucast-krajiny-zdroj-poznani. 
3 Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR, dostupné na: http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr/ 
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Národního lesnického programu II ani Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu (NAP), jejichž jednání jsme se osobně 
účastnili a na které se důvodová zpráva k novele vyhlášky odvolává. 
Píše se zde také, že návrh vyhlášky akceptuje připomínky vzešlé od 
odborné lesnické veřejnosti a vědeckých a výzkumných institucí, ale 
není nám známo, že by byl osloven některý z ústavů Akademie věd 
ČR. Rezignaci i na základní dokumenty územně plánovací 
dokumentaci jako je Územní systém ekologické stability odbývá 
důvodová zpráva k novele následovně: „Vzhledem k tomu, že 
kompletní a aktuální seznam vymezených a schválených územních 
systémů ekologické stability v současné době není dostupný a 
agenda spojená s tvorbou a schvalováním těchto systémů probíhá 
zcela mimo gesci ministerstva, není možné správnost a úplnost 
uvedeného seznamu garantovat ani ze strany zpracovatele 
oblastních plánů. Z uvedeného důvodu byly tyto systémy vypuštěny 
z obsahové náplně oblastních plánů.“ Je to jedna z ukázek tolik 
kritizovaného resortismu, na něž v tomto případě doplácí naše lesy. 
 
Vítaná je navrhovaná změna typologického systému, ale ptáme se, 
proč tedy praxe nevychází z cenné znalosti lesnických typologů, 
kteří umí odhadnout přírodní potenciál v lesích, ale jak asi budou 
mapovat v porostech složených ze severoamerických dřevin jako je 
dub červený nebo douglaska? Někdo namítne, že jako zástupci tzv. 
melioračních a zpevňujících dřevin nemusí v případě neustálého 
dohledu tvořit zapojené porosty, ale co ořešák černý nebo hybridní 
topoly, které se hodlají zavádět jako cílové dřeviny? 
 
Protože uvedení dubu červeného mezi MZD, který je v současnosti 
klasifikován jako agresivně se šířící invazní druh podobně jako 
borovice vejmutovka (Pyšek et al. 2012), považujeme za omyl 
nehodný dalšího komentáře, budeme se blíže věnovat dalšímu 
exotu mezi MZD – douglasce tisolisté. Její zmlazování zejm. na 
sušších, oligotrofních a kyselých půdách jako možný problém 
označují sami lesničtí odborníci (Bindewald & Michiels 2016). Např. 
Slodičák et al. (2014) uvádějí, že douglaska zmlazuje místy velmi 
intenzivně a v dalších generacích lesního porostu by mohla zcela 
převládnout na úkor dřevin přirozené druhové skladby, což by se 

vyjmenované druhy)“ 
• úkol č. 1_4.6 „Revidovat cílové 

druhové skladby a doporučené 
způsoby hospodaření pro 
hospodářské soubory s důrazem na 
částečnou náhradu smrku stanovištně 
vhodnými dřevinami v závislosti na 
přírodní lesní oblasti a příslušných 
hospodářských souborech. Do 3. 
lesního vegetačního stupně v 
oblastních plánech nedoporučovat 
umělou obnovu smrku s výjimkou 
vhodných ekotypů a stanovišť 
(zejména vodou ovlivněných, 
inverzních)“ 

• úkol č. 1_4.12 „Metodicky upravit 
zkrácení obmýtí u vybraných 
krátkověkých druhů dřevin a 
jednotlivých hospodářských souborů“. 

Návrh vyhlášky přináší řadu v lesním 
hospodářství potřebných opatření (využívání 
přípravné pionýrské dřeviny při zalesňování 
kalamitních holin, jemnější způsoby 
hospodaření, když definuje celou řadu 
podsouborů cílových hospodářských souborů 
navázaných na revidovaný systém lesnické 
typologie, úpravu obmýtí a hlavně zásadním 
způsobem rozšiřuje druhové spektrum 
stanovištně vhodných základních i 
melioračních a zpevňujících dřevin), to vše s 
ohledem na očekávané dopady klimatické 
změny. 
 
Nicméně je nutné si uvědomit, že návrh 
vyhlášky vychází z možností podzákonného 
předpisu, tzn., že vyhláška přímo neukládá 
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projevilo i na výraznější změně struktury bylinného patra a rozšíření 
nitrofilních druhů. Právě citlivost douglasky vůči klimatickým 
extrémům může být problém. Při našich jednáních k NAP padl ze 
strany MZe ve prospěch zavádění douglasky argument, že se bude 
hodně používat v místech, kde budou mít smrky či borovice 
sníženou vitalitu kvůli suchu nebo působení hmyzu a hub. My tuto 
argumentaci odmítáme, protože v postižených smrkových porostech 
hrozí infekce václavky. Otázka provenience je také důležitá. 
Doporučované provenience douglasky z oceanické části původního 
areálu sice lépe přirůstají, ale jsou citlivé vůči klimatickým 
extrémům. Obáváme se, že na otázku, jak obstojí nové výsadby, 
provenienční pokusy zakládané ve vhodných podmínkách na to 
odpovědět nemusí. Provenience z vnitrozemských oblastí západu 
Ameriky by asi byly do našich podmínek vhodnější, ale jsou 
náchylné víc k sypavkám a nejsou tak produkčně zajímavé. Jakkoli 
oceňujeme podrobné práce lesnických výzkumných ústavů, je 
zapotřebí celkově zhodnotit, jaké lze v souvislosti se zaváděním 
douglasky předpokládat nové patosystémy a jak mohou být pro 
ekosystém a hospodaření nebezpečné v reálném prostředí. 
Špatných příkladů zavádění exotů z poslední doby máme bohužel 
dost, stačí jen zmínit kloubnatku smrkovou na smrku pichlavém v 
Krušných horách, kdysi nadějné náhradní dřevině. Douglaska je na 
rozdíl od smrku např. citlivá vůči Phytophthora spp., takže 
minimálně to bude velmi vítaný vektor, se kterým se budou tyto 
organismy účinněji dostávat do systému. A pokud se bude 
douglaska používat ve směsi s listnáči (vesměs rovněž citlivými jako 
buk, javor nebo dub) na vlhčích stanovištích, tak přinejmenším vývoj 
patogenu urychlíme. Ostatně nepochopení celého problému a 
hledisko předběžné opatrnosti tolik prosazované i u sadebního 
materiálu nebo u státní rostlinolékařské správy shrnuje věta 
z citovaného dokumentu: „V důsledku předpokládaných klimatických 
změn a měnících se přírodních podmínek lze očekávat stoupající 
význam tzv. „dlouhodobě prověřených“ geograficky nepůvodních 
druhů dřevin, které mohou lépe odolávat extrémním klimatickým 
poměrům.“ Shrnuto, pokud je nám známo, tak chybí pro douglasku 
analýza rizik pokrývající dopady na biodiverzitu zejm. v chráněných 
územích s biotopy kyselých doubrav, patosystém a její reflexe v 

povinnosti a neobsahuje zákazy, ale na 
základě zákonného zmocnění specifikuje a 
upravuje podrobnosti k povinnostem nebo 
omezením, které stanoví lesní zákon. 
Vyhláška vytváří rámec vhodných opatření, 
která si vlastník lesů může přizpůsobit podle 
lokálních přírodních podmínek a 
preferovanému způsobu hospodaření ve 
svých lesích. 
 
Spolehlivé a kompletní datové zdroje prvků 
ÚSES stále nejsou dostupné v potřebném 
rozsahu a spolehlivosti. V průběhu pilotního 
projektu tvorby oblastních plánů byla 
několikrát požadována součinnost od MŹP při 
zajištění podkladů. Tato byla odmítnuta s tím, 
že MŽP nemá způsob jak získat všechny 
úrovně ÚSES (nadregionální, regionální a 
lokální). Následně z inciativy ÚHÚL proběhla 
komunikace s úředníky na krajských úřadech, 
kteří aktuální verze nadregionálních a 
regionálních ÚSES poskytli. Nicméně tyto 
podklady jsou v takovém stavu, který 
neumožňuje garantované souvislé zobrazení 
daného tématu. Nadále zůstává řada 
nejasností nad dostupností regionální úrovně 
ÚSES. Při řešení problémů spojených s 
ÚSES je nutné postupovat na základě 
principů INSPIRE, které jsou prosazovány v 
rámci EU. Tj. za správnost a použitelnost dat 
si zodpovídá subjekt, v jeho kompetenci je 
daná problematika. Zpracování ÚSES 
nespadá do působností MZe ani není 
uvedena v předmětu činnosti ÚHÚL. Novým 
trendem zpracování OPRL je v maximální 
možné míře využívat již validované informace 
ze spolehlivých zdrojů a tím šetřit státní 
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koncepci hospodaření. Bez zodpovězení těchto otázek považujeme 
její zavádění za rizikové jednání. 
 
Co je ale skutečně potřeba je změna lesního zákona, který by 
reflektoval současné podmínky, a od něj odvíjet podzákonné normy. 
Nelze tak činit opačným způsobem.  
 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Prof. em. Ing. Josef Fanta, CSc. & Ing. 
Aleš Erber – za Platformu pro krajinu 
 
Citovaná literatura: Bindewald A. & Michiels H.-G. (2016): 
Quantifying invasiveness of Douglas fir on the basis of natural 
regeneration in south-western Germany. – In: Krumm F. & Vítková 
L. eds.), Introduced tree species in European forests: opportunities 
and chalenges, European Forest Institute, 423 pp. Cienciala E. et 
al. (2014): Závěrečná zpráva projektu Lesnická adaptační strategie 
pro měnící se prostředí v podmínkách Moravskoslezských Beskyd 
(LASPROBES). IFER, Jílové u Prahy. Pyšek P. et al. (2012): 
Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): 
Checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – 
Preslia 84: 155–255. Slodičák M. et al. (2014): Pěstební postupy 
při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. 
Lesnická práce, 272 pp. 
 

prostředky na opakované či dvojí pořizování 
dat. Pokud Ministerstvo životního prostředí 
poskytne zpracovateli oblastních plánů validní 
a úplný zdroj prvků ÚSES, je bezpochyby 
možné tento datový zdroj využít pro 
zpracování oblastních plánů. 
 
Využití navržených introdukovaných dřevin 
zcela odpovídá úkolům stanoveným v 
Národním akčním plánu adaptace na změnu 
klimatu, protože tyto dřeviny mají nejen 
předpoklady lépe snášet dopady sucha a 
zvyšujících se teplot, ale zároveň mohou lépe 
odolávat chorobám postihujícím domácí 
dřeviny. Např. dub červený je schopen plnit 
meliorační funkce i na silně vysychavých 
lokalitách, kde již naše domácí dřeviny, téměř 
nejsou schopny ani zdárně odrůstat. Ořešák 
černý je pak schopen částečně nahradit naši 
plošně chřadnoucí dřevinu jasan ztepilý, který 
je celorepublikově postihovaný houbovým 
onemocněním a na daném stanovišti nemá z 
okruhu domácích dřevin srovnatelnou 
náhradu. Všechny vyhláškou doporučované 
introdukované dřeviny nejsou řazeny mezi 
dřeviny invazivní a jsou na našem území 
dlouhodobě prověřené a jejich pěstování bylo 
podrobeno mnoha vědeckým studiím jak u 
nás, tak také v zahraničí. Meliorační a 
zpevňující vlastnosti doporučovaných 
introdukovaných dřevin (DG, JDO a DBC) 
jsou doloženy výzkumem (např. certifikovaná 
metodika a monografie VULHM o MZD – kol. 
autorů, 2017). Tyto dřeviny jsou široce 
pěstovány i v okolních evropských státech 
jako je např. Německo a Rakousko, a jejich 
využití v těchto lesnicky vyspělých státech 
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není omezováno (viz narůstající spotřeba 
reprodukčního materiálu DG v Rakousku jako 
náhrady smrkových porostů postižených 
kůrovcovou kalamitou). 
Naše legislativa spojená s přenosem 
reprodukčního materiálu lesních dřevin velice 
důsledně dbá na vysokou genetickou kvalitu 
těchto introdukovaných dřevin, zajišťující 
jejich odolnost a zdárný růst. Mezi dřeviny 
meliorační a zpevňující je vyhláška řadí právě 
pro jejich nesporné, vědecky prokázané, 
kvality plnění melioračních a zpevňujících 
funkcí a zároveň je tím ze strany MZe 
deklarován předpoklad jejich využívání v 
menším zastoupení, než tomu bývá u dřevin 
hlavních. 
V neposlední řadě je jejich využívání v 
lesnické praxi silně omezeno na základě 
stanoviska ústředního orgánu státní správy na 
úseku ochrany přírody nutném pro schválení 
oblastních plánů rozvoje lesů a následně 
závazného stanoviska příslušných orgánů 
státní správy na úseku ochrany přírody ke 
zpracování lesních hospodářských plánů (§ 
23 lesního zákona a § 4 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů). Již současná 22 let 
platná vyhláška doporučovala využití všech v 
připomínkách uvedených introdukovaných 
dřevin, a přesto jejich souhrnné zastoupení v 
současné době podle výstupů národní 
inventarizace lesů dosahuje pouze cca 2 %. 
Přesto výše uvedené restrikce se na našem 
území již vyskytují více než 100 leté porosty 
douglasek a z tohoto pohledu se tedy nemůže 
jednat o jejich „zavádění“ ve významu jejich 
nového použití. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6FFWW5D)



 97 

Hnutí DUHA Úvod 
 

Hnutí DUHA přivítalo příležitost připomínkovat návrh novely 
vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
a o vymezení hospodářských souborů. Hnutí DUHA si uvědomuje 
zásadní vliv novelizace této vyhlášky na řešení příčin současného 
stavu lesů, který Ministerstvo zemědělství označilo za kalamitní ve 
čtyřech krajích České republiky. 
 
S ohledem na tyto souvislosti Hnutí DUHA zároveň vyzvalo 
dotčenou veřejnost, aby se k danému tématu vyjádřila, a to nejlépe 
právě formou připomínek v daném mezirezortním připomínkovacím 
řízení. 
 
Přestože veřejnost v tomto kroku není povinným připomínkovacím 
místem, je zde na místě uvést, že indikativní doporučení a limity, 
které uvádí předkládaná vyhláška, jsou státním podnikem Lesy 
České republiky i dalšími správci a vlastníky lesů velmi často 
vnímány jako údaj, dle kterého se výsadba přímo řídí a k němuž se 
vztahuje. Podoba vyhlášky má tedy přímý vliv na podobu výsadby a 
v důsledku i na podobu všech našich lesů, z nichž veřejné lesy 
zaujímají 57%. 
 
I s ohledem na funkce lesů pro krajinu, klima, vodní režim i 
biodiverzitu je diskuze o jejich podobě, ze své podstaty věcí veřejné 
diskuze, což dvojnásob platí o lesích veřejných. Pevně proto 
věříme, že tuto veřejnou diskuzi a připomínky veřejnosti Ministerstvo 
zemědělství zohlední při vypořádávání připomínek v tomto 
mezirezortním připomínkovém řízení, které zároveň představuje 
prakticky jediný moment pro veřejnou konzultaci, které jinak není v 
českém právním řádu v podobných situacích vytvořen dostatečný 
prostor. 
 
V tomto dokumentu dále uvádíme připomínky Hnutí DUHA. Za 
zapracování připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení 
velmi děkujeme. 
 

Vypořádání připomínek k jednotlivým bodům 
vizte níže v textu. 
 
 
 
 
 
Vzhledem k počtu připomínek od dotčené 
veřejnosti obdržených prostřednictvím Hnutí 
DUHA a jejich povahu jsou tyto považovány 
za vypořádané ve smyslu vypořádání 
připomínek Hnutí DUHA. 

 Obecný 
komentář 

 
Dle důvodové zprávy je novelizace vyhlášky č. 83/1996 Sb. 

Vysvětleno. 
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k 
vyhlášce 

zapotřebí proto, aby mohla „pružně reagovat na přírodní změny a 
měnící se požadavky společnosti, jak vyplývá ze Závěrů a 
doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického 
programu II a z Národního akčního plánu adaptace na změny 
klimatu. 
 
Tyto cíle jsou však naplněny pouze velmi malou měrou. Podle 
důvodové zprávy: 
„Hlavní přínosy návrhu vyhlášky jsou: 
1) odstranění věcných i procesních nedostatků v oblasti tvorby, 
aktualizace, správy a poskytování informací oblastních plánů, 
posílení jejich obsahové náplně včetně úpravy členění a správy 
typologického systému a 
2) návrh opatření vhodných pro adaptaci na předpokládanou změnu 
klimatu a trvale udržitelné lesnické hospodaření v souladu s 
usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 34 o Národním akčním 
plánu adaptace na změnu klimatu zpracovaný formou aktualizace 
příloh k této vyhlášce.“ 
 
Oba zmiňované důvody pro novelizaci vyhlášky (resp. deklarované 
přínosy předloženého tisku) jsou jistě relevantní. Zatímco první, 
„technický“ je důležitý z hlediska lesnického provozu a 
administrativy, druhý, „ekologický“ má zásadní význam pro budoucí 
existenci lesů na našem území, a to jak ve smyslu ekosystémového 
pojetí, tak i hospodářských a celospolečenských přínosů. 
 
Ovšem uvedený první bod má v návrhu zřetelně dominantní 
postavení, zatímco bod dva je v návrhu vyhlášky zcela druhořadý. 
Řečeno jinak, předložený návrhy novely se zabývá více technickými 
a metodickými aspekty pěstování lesů než jejich environmentálními 
dopady a riziky. 
 
Návrh vyhlášky vůbec nijak nereflektuje rozpor mezi reálným 
posunem lesních vegetačních stupňů a stále stejným mapováním 
stanovišť (například z pátého stupně je reálně leckde čtvrtý a 
zavedení dubu tam vyhláška nepřipouští). 
 

Návrh vyhlášky plně respektuje měnící se 
přírodní podmínky a důsledně naplňuje jak 
strategické rezortní dokumenty, tak také níže 
uvedené úkoly Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu, jejichž gestorem 
je Ministerstvo zemědělství. 
Jedná se mimo jiné o úkoly: 
• úkol č. 1_4.3 „Úpravou vyhlášky 
rozšířit výčet melioračních a zpevňujících 
dřevin o vybrané dřeviny přimíšené, vtroušené 
a pomocné pro vybrané hospodářské soubory 
a případně podsoubory“ 
• úkol č. 1_4.5 „Při obnově lesních 
porostů umožnit využívat přípravné dřeviny 
(zanést do OPRL vyjmenované druhy)“ 
• úkol č. 1_4.6 „Revidovat cílové 
druhové skladby a doporučené způsoby 
hospodaření pro hospodářské soubory s 
důrazem na částečnou náhradu smrku 
stanovištně vhodnými dřevinami v závislosti 
na přírodní lesní oblasti a příslušných 
hospodářských souborech. Do 3. lesního 
vegetačního stupně v oblastních plánech 
nedoporučovat umělou obnovu smrku s 
výjimkou vhodných ekotypů a stanovišť 
(zejména vodou ovlivněných, inverzních)“ 
• úkol č. 1_4.12 „Metodicky upravit 
zkrácení obmýtí u vybraných krátkověkých 
druhů dřevin a jednotlivých hospodářských 
souborů“. 
Návrh vyhlášky přináší řadu v lesním 
hospodářství potřebných opatření (využívání 
přípravné pionýrské dřeviny při zalesňování 
kalamitních holin, jemnější způsoby 
hospodaření, když definuje celou řadu 
podsouborů cílových hospodářských souborů 
navázaných na revidovaný systém lesnické 
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Mezi poučenou veřejností, lesnické specialisty nevyjímaje, panuje 
dnes již shoda na tom, že se v posledních desetiletích ve zrychlené 
míře mění přírodní podmínky, na prvním místě pak klima, 
důsledkem čehož dochází k destabilizaci převážně umělých 
ekosystémů a životního prostředí lidí. Již nyní jsme konfrontování s 
postupujícím chřadnutím značné části porostů, přičemž lze 
očekávat, že tyto tendence se budou ve střednědobé perspektivě 
výrazně prohlubovat. Měnící se podnebí bude představovat veliký 
stres pro současné lesní porosty a je na místě se obávat jejich 
výrazné destabilizace v horizontu několika blízkých desetiletí. V 
krajním případě pak může dojít k velkoplošnému rozpadu většiny 
našich lesů, a to zejména porostů výrazně pozměněných 
hospodářskou činností člověka. Pravděpodobně nejvíce budou 
ohrožovány smrkové porosty nižších (teplejších a sušších) poloh. 
Naopak vyšší rezistenci vůči očekávaným stresům lze očekávat u 
druhově smíšených porostů přírodě blízkého složení. Dnešní lesy 
na území ČR jsou z historických důvodů výrazně odchýleny od své 
někdejší přírodní podoby směrem k dobovému hospodářskému 
ideálu. Tento ideál se vytvářel v průběhu 19. století a les pojímal 
jako „biologický stroj“ na výrobu dobře prodejného a technologicky 
snadno využitelného dřeva. Podobně jako v jiných oborech 
hospodářské činnosti bylo snahou tehdejších lesníků minimalizovat 
náklady a maximalizovat výstupy. Již záhy se ukázaly slabiny tohoto 
vnímání lesa v podobě rozsáhlých kalamit a celkové degradace 
lesního biotopu. Postupně byly lesu přiznány i další než pouze 
produkční funkce, ve většinovém pojetí se ale čistě ekonomistní 
nahlížení na les do dnešních dní zásadněji neproměnilo. Dokladem 
toho je i předkládaný návrh novely vyhlášky č. 83/1996 Sb., o 
zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů. 
 
Předložený text sice na jedné straně zohledňuje některé nejnovější 
poznatky lesnického výzkumu i zkušenosti z lesnického provozu, na 
straně druhé ale odmítá přijmout stále zjevnější realitu pokračujícího 
chřadnutí lesů, stejně jako výrazně se proměňující společenské 
objednávky na utváření a využívání lesa. Na tom nic nemění 
skutečnost, že v odůvodnění legislativního tisku jsou právě tyto 

typologie, úpravu obmýtí a hlavně zásadním 
způsobem rozšiřuje druhové spektrum 
stanovištně vhodných základních i 
melioračních a zpevňujících dřevin), to vše s 
ohledem na očekávané dopady klimatické 
změny. 
Nicméně je nutné si uvědomit, že návrh 
vyhlášky vychází z možností podzákonného 
předpisu, tzn., že vyhláška přímo neukládá 
povinnosti a neobsahuje zákazy, ale na 
základě zákonného zmocnění specifikuje a 
upravuje podrobnosti k povinnostem nebo 
omezením, které stanoví lesní zákon. 
Vyhláška vytváří rámec vhodných opatření, 
která si vlastník lesů může přizpůsobit podle 
lokálních přírodních podmínek a 
preferovanému způsobu hospodaření ve 
svých lesích. 
 
Motivační nástroje (především v podobě 
finančních podpor) jsou účinným moderním 
nástrojem využívaným v demokratických 
společnostech pro dosažení 
celospolečenských požadavků. 
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motivace zmiňovány. (Ba právě naopak, v zasvěceném čtenáři jen 
vzbudí údiv nad tím, že v přístupu k pěstování lesů – alespoň 
nahlíženo legislativou – za uplynulých 22 let nedochází k 
významnějšímu posunu.) 
 
Tuto výtku nejpřesvědčivěji dokládají stanovené závazné minimální 
podíly melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), které jsou z dosud 
platné vyhlášky z r. 1996 převzaty prakticky beze změny. A to 
navzdory tomu, že u řady hospodářských souborů umožňují 
zakládat a pěstovat lesy s druhovou skladbou výrazně odlišnou od 
přirozeného stavu. K tomu je vhodné doplnit, že historicky 
podmíněná preference smrku, případně borovice a dalších 
jehličnatých dřevin má svůj původ v chladné periodě 18. a 19. 
století, která zejména smrku vyhovovala. To se změnilo již v první 
polovině 
20. století a ještě výrazněji se mění nyní, kdy je smrk na velké části 
naší lesní půdy potenciálně velmi zranitelnou a neperspektivní 
dřevinou. Přesto návrh vyhlášky, resp. její přílohy připouštějí smrk 
jako nejvíce prosazovanou dřevinu. Lze sice argumentovat, že 
vlastník lesa není nucen smrk zavádět na rizikových stanovištích, 
předložený text mu toto ale dovoluje a vlastník této možnosti jistě 
bude rád využívat, zejména z důvodů ekonomických a provozních 
(levnější sadba, větší odolnost výsadeb vůči zvěři, jednodušší 
výchova, relativně dobré zpeněžení dřeva). 
 
Předkladatel tisku se s tímto rozporem v příloze č. 2 vyrovnává 
poněkud alibistickou poznámkou následujícího znění: „pěstování 
smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na 
možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního 
stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. lesního vegetačního 
stupně velmi rizikové“. Přesto je ale smrk připouštěn na těchto 
rizikových stanovištích jako hlavní dřevina a minimální podíl MZD 
zde činí např. jen 25 nebo 30 %. 
 
Celkově je možné konstatovat, že předložený návrh, zejména pak 
příloha č. 2, nevytvářejí dostatečný a společensky nanejvýš žádoucí 
tlak na hlubší změnu druhového složení našich lesů, patrně ve 
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snaze zachovat za každou cenu dnešní status quo a neklást na 
vlastníky lesů a lesní hospodáře nové požadavky. Takové lpění na 
překonaných zvyklostech je ale neudržitelné a posouvá lesní 
hospodářství do pasivní role „odklízečů mrtvol“, rezignujících na 
možnost aktivně zlepšit perspektivy lesů a alespoň částečně zmírnit 
rozsah škod, k nimž pravděpodobně tak jako tak dříve či později 
dojde. 
 
Tuto strategii rezignace naznačuje i jediná výraznější pozitivní 
změna v příloze č. 2, jíž je zahrnutí přípravných dřevin, tj. připuštění 
možnosti zakládat či tolerovat dočasná porostní stádia, která budou 
předcházet porostům cílových dřevin. Tato možnost je zvláště 
potřebná (často i nevyhnutelná) na rozsáhlých kalamitních 
plochách, v některých případech by ale měla opodstatnění i na 
podstatně menších plochách po úmyslné obnovní těžbě. 
 
Významným rozporem týkajícím se přílohy č. 2 je určitá 
nejednoznačnost v pojetí melioračních a zpevňujících dřevin, pokud 
tyto jsou současně uvedeny i mezi dřevinami hlavními. Jde 
nejčastěji o dub, buk či olši. Pokud je hlavní dřevina uvedena i ve 
výčtu MZD, měl by tomu odpovídat i její minimální podíl, který by 
měl být spíše kolem 50 % než 30 či dokonce jen 20 %. A to zvláště 
v případě, kdy se pěstování jiných než melioračních a zpevňujících 
dřevin (vyjma dřevin přípravných) nepřipouští. Tak je tomu např. u 
HS 25 Živná stanoviště nižších poloh, kde je hlavní dřevinou dub a 
pod MZD je jmenován velký počet listnatých dřevin, mimo nich pak 
ještě modřín. Minimální podíl MZD činí v tomto případě, zcela 
nelogicky, pouhých 20 %. Není vůbec jasné, čím má být zbylých 80 
% naplněno. V úvahu připadá snad jen bříza a pak ještě možnost, 
že hlavní dřevina (zde dub) není v daném případě za MZD 
považována. Tento výklad je ale nepravděpodobný, neboť dub je ve 
výčtu MZD výslovně uveden a u jiných HS (olšiny – HS 29) je hlavní 
dřevina zjevně počítána i do kvóty 
 
MZD, neboť minimální podíl je stanoven ve výši 70 %. Tato 
dvojznačnost není nikde v textu vysvětlena a přitom může vést k 
vážným nedorozuměním. 
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Podobných metodických nedostatků je ovšem více. Minimální podíly 
MZD jsou dle zákona o lesích vztaženy na obnovované porosty a do 
jisté míry je lze naplnit i dřevinami přípravnými (některé z nich jsou 
zahrnuty i do MZD). Tyto dřeviny jsou krátkověké a z porostů jsou 
cíleně odstraňovány často ještě v průběhu prořezávek. V 
odrostlejších porostech pak mohou z hospodářských důvodů 
víceméně chybět, přestože mají často nemalé mimoprodukční 
přínosy. Neméně časté jsou případy, kdy MZD přítomné v 
obnoveném porostu uhynou, aniž by byly doplněny. Podíl MZD při 
obnově porostu se tak v průběhu jeho dalšího vývoje může 
významně snížit, v krajním případě až téměř k nulovému 
zastoupení. Zákon ovšem pouze určuje podíl MZD při založení 
porostu a jeho další zachování nijak neukládá. 
 
K melioračním a zpevňujícím dřevinám jsou počítány zejména 
listnaté dřeviny přirozené druhové skladby, z jehličnanů pak jedle 
bělokorá. Kromě těchto dřevin, jejichž zastoupení v porostech je 
příznivé jak z hlediska biodiverzity, tak i dalších ekologických 
aspektů, jsou ale k MZD počítány i dřeviny geograficky nepůvodní, 
jako je douglaska, jedle obrovská a dub červený. Tyto dřeviny 
nejsou přirozenou součástí našich lesů a jejich pěstování přináší 
environmentální rizika, včetně možnosti invazního chování (v 
případě dubu červeného se tak již leckde děje). Neměly proto být do 
MZD zahrnovány.  (Tímto není dotčena možnost pěstování 
uvedených dřevin v rozumných podílech.) 
 
Zvláštní případ představuje modřín. I ten lze na většině území ČR 
považovat za dřevinu geograficky nepůvodní, byť rostoucí v relativní 
blízkosti svého přirozeného areálu rozšíření. Závažnější je však 
nepříznivý vliv modřínu na půdu a do značné míry i biodiverzitu. 
Zvláště nevhodné je pěstování modřínu jako hlavní dřeviny, byť i na 
menších plochách. Současné nastavení MZD v podstatě připouští, 
aby v určitých HS byla veškerá povinná kvóta MZD pokryta 
výhradně modřínem, což je z ekologického hlediska nežádoucí. 
Modřín má sice nesporně kladný vliv na mechanickou stabilitu 
porostů, zároveň je ale „klasickou“ hospodářskou dřevinou s 
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nezanedbatelnými environmentálními riziky a proto by jeho 
pěstování nemělo být nijak zvýhodňováno. 

 1 Přizpůsobit druhovou skladbu obnovovaných porostů stanovištním 
poměrům, pěstovat druhově pestré lesy s ohledem na klimatickou 
změnu, vyvarovat se plošného zastoupení smrku a borovice tam, 
kde nyní hyne nebo je významné riziko rozpadu porostů v příštích 
desetiletích 
Návrhy:  
a) V příloze č. 2 vyhlášky vypustit smrk z výčtu základních 
cílových dřevin pro jednotlivé cílové hospodářské soubory ve třetím 
a čtvrtém lesním vegetačním stupni a borovici v nižších polohách 
tam, kde tyto dřeviny odumírají, nebo je vysoké riziko, že v příštích 
desetiletích odumírat budou. 
b) V příloze č. 2 vyhlášky výrazně zvýšit minimální podíly 
melioračních a zpevňujících dřevin pro jednotlivé cílové 
hospodářské soubory a rozšířit ještě více jejich výčet tak, aby 
vyhláška vedla k pestré druhové skladbě. 
c) Stanovit, že za meliorační a zpevňující dřeviny se považují i 
další, ve výčtu neuvedené dřeviny (včetně keřů) přirozené druhové 
skladby, které se na daném místě samy zmlazují, což umožní 
pracovat s lokálně specifickou druhovou skladbou – například 
přirozený výskyt smrku v mrazových kotlinách i v nižších polohách. 
 Zdůvodněn í: Hlavní účel vyhlášky „o zpracování oblastních plánů 
rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů” je podle 
důvodové zprávy „odstranění zjištěných nedostatků při praktické 
aplikaci současně platné vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
a doplnění nové právní úpravy požadavků vzešlých z lesnické 
praxe“ a stanovit možné zastoupení jednotlivých druhů dřevin v 
lesích s různými geografickými a klimatickými podmínkami „tak, aby 
odpovídala aktuálnímu stavu lesnické typologie a novým 
požadavkům lesního hospodářství z pohledu přizpůsobení se na 
očekávanou změnu klimatu.“ 
Vyhláška ovšem ve skutečnosti téměř vůbec nereaguje na změny 
klimatu, zejména sucha, neukládá nahrazení smrku v některých 
souborech lesů středních poloh dubem nebo bukem a dalšími 
dřevinami a nezvyšuje podíly takzvaných melioračních a 

Vypořádáno spolu s obdobnými připomínkami 
Ministerstva životního prostředí – vizte 
připomínka MŽP č. 6. 
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zpevňujících dřevin (listnáče a jedle). Ve výrazné části lesních 
souborů středních poloh vyhláška umožňuje nadále vysazovat 
převážně smrky nebo borovice v nižších polohách. U některých 
pouze varuje, že pěstování smrku je zde “velmi rizikové”. Vědecké 
studie a modely přitom upozorňují na velké riziko rozpadu u 80% 
smrkových porostů na většině území České republiky. Navíc chybí 
některé dřeviny přirozené druhové skladby ve výčtu melioračních a 
zpevňujících dřevin pro jednotlivé hospodářské soubory. 
Připomínku 1 považujeme za zásadní. 

 2 Vyvarovat se nežádoucího rozšíření introdukovaných druhů dřevin, 
neposkytovat na jejich výsadbu dotace 
Návrh: V příloze č. 2 vyhlášky vypustit geograficky nepůvodní 
dřeviny (douglaska tisolistá, jedle obrovská a dub červený) z výčtu 
melioračních a zpevňujících dřevin. Vypustit geograficky nepůvodní 
dřeviny ořešák černý a hybridní topoly z výčtu základních cílových 
dřevin. To nebrání jejich použití v rozumné míře, tj. do 15 % podílu v 
druhové skladbě (vyhláška č. 139/2004 umožňuje používat jiné 
dřeviny než cílové či meliorační a zpevňující do výše 15% při 
obnově porostů). 
Zdůvodnění: Návrh vyhlášky ministerstva zemědělství chce umožnit 
významné rozšíření používání introdukovaných druhů stromů v 
našich lesích tím, že je zařazuje mezi takzvané meliorační a 
zpevňující dřeviny (např. douglasku, jedli obrovskou) nebo v lužních 
lesích dokonce dřeviny hlavní (ořešák černý). To přináší obrovská 
rizika nejen pro biodiverzitu lesů, protože naše ostatní druhy rostlin, 
hub, hmyzu a dalších živočichů nejsou na soužití s těmito 
cizokrajnými stromy přizpůsobené. Nikdo neví, jak introdukované 
druhy ovlivní naše lesy, když budou pěstované ve větším množství. 
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že se mohou začít chovat 
invazivně. Jejich výsadba by neměla být 
dotovaná (zařazením mezi meliorační a zpevňující dřeviny ve 
vyhlášce vzniká možnost je dotovat) a už vůbec by nemělo být 
přípustné pěstovat je jako převažující dřeviny. 
Připomínku 2 považujeme za zásadní. 

Vypořádáno spolu s obdobnými připomínkami 
Ministerstva životního prostředí – vizte 
připomínka MŽP č. 6. 

 3 Umožnit žádoucí funkce porostů přípravných dřevin 
Návrhy: 
a) V příloze č. 3 vyhlášky prodloužit obmýtí u porostů 

Vypořádáno spolu s obdobnými připomínkami 
Ministerstva životního prostředí – vizte 
připomínka MŽP č. 6 a 7. 
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přípravných dřevin nejméně do 60 let. 
b) V příloze č. 2 vyhlášky rozšířit výčet vhodných přípravných 
dřevin pro jednotlivé cílové hospodářské soubory (zejména jeřáb 
ptačí ve středních a vyšších polohách, olši šedou, olši lepkavou 
ad.). 
c) V příloze č. 2 vyhlášky doplnit, že za přípravné dřeviny se 
považují i další, ve výčtu neuvedené geograficky původní dřeviny, 
které se na daném místě přirozeně zmladily. 
Zdůvodnění: Zlepšení odolnosti budoucích lesů, které vyrostou na 
nynějších kalamitních holinách se zničenou lesní půdou, by přineslo 
působení takzvaných přípravných dřevin na nejen na velkých 
kalamitních holinách dostatečně dlouhou dobu. Je potřeba zvýšit 
dobu ponechání přípravných dřevin na stanovišti, aby naplnily 
meliorační a strukturující (někdy i produkční). Mezi přípravnými 
dřevinami navíc chybí na některých stanovištích některé důležité 
druhy - např. jeřáb ptačí, olše lepkavá či olše šedá. 
Připomínku 3 považujeme za zásadní. 

 4 Umožnit větší věkovou rozrůzněnost 
Návrh: V příloze č. 3 vyhlášky prodloužit u všech porostních typů 
obnovní dobu nejméně o 10 let. 
Zdůvodnění: Nebyla prodloužena potřebným způsobem obnovní 
doba lesů, aby těžbu bylo lze rozložit do delšího období a budoucí 
porosty byly více věkově diferencované. 
Připomínku 4 považujeme za zásadní. 

Vypořádáno spolu s obdobnými připomínkami 
Ministerstva životního prostředí – vizte 
připomínka MŽP č. 7. 

 5 Doplnit hospodářská doporučení pro pěstování strukturně bohatých 
lesů 
Návrh: Ve vyhlášce v §3 odst. 2 doplnit, že hospodářská doporučení 
pro lesy obhospodařované hospodářským způsobem výběrným jsou 
hektarová porostní zásoba a celkový roční běžný přírůst a v příloze 
č. 3 doplnit jejich konkrétní hodnoty k jednotlivým porostním typům. 
 Zdůvodněn í: Ve vyhlášce zcela chybí doplnění hospodářských 
doporučení pro pěstování strukturně bohatých lesů, ačkoliv právě 
takové lesy by měly být cílem hospodaření, protože jsou odolné a 
nepodléhají tolik kalamitám. Stejně tak vyhláška nedoplňuje 
hospodářská doporučení pro tzv. střední a nízké lesy, které jsou v 
některých místech také dobrým řešením krize stejnověkých 
monokultur a zatím jsou odolnější proti suchu. 

Vypořádáno spolu s obdobnými připomínkami 
Ministerstva životního prostředí – vizte 
připomínka MŽP č. 3 a 7. 
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Připomínku 5 považujeme za zásadní. 
 6 Řešit vodohospodářské funkce lesa 

Návrh: V příloze č. 3 vyhlášky u vodou ovlivněných lesních typů 
podrobněji specifikovat stanovištní typy a upravit pro ně 
hospodářská doporučení tak aby preferovaly vodohospodářské 
funkce (infiltrace a retence vody), zejména prodloužit jejich obmýtí. 
 Zdůvodnění: Ministerstvo zemědělství ve vyhlášce neřeší ani 
zlepšení péče o lesy, které jsou zvlášť významné pro vodní režim, 
ačkoliv je takové opatření ve vládou schváleném Národním akčním 
plánu adaptace na změny klimatu. 
Připomínku 6 považujeme za zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Stanovištní porostní typy jsou v návrhu 
vyhlášky dostatečně zohledněny v rámci 
podsouborů CHS. V současnosti probíhá 
plnění úkolu NAP č. 2_5.1. („Upřesnit na 
základě revize lesnicko-typologických 
jednotek výskyt stanovišť ovlivněných vodou a 
stanovit v RSH vhodné způsoby jejich 
obhospodařování. Výsledky využít jako 
podklad pro případnou legislativní změnu“.) 
s termínem dokončení do roku 2021. Tento 
metodický úkol byl již částečně splněn revizí 
lesnického typologického systému s důrazem 
na ujednocení charakteristik a podchycení 
stanovišť ovlivněných vodou a v rámci 
zpracování OPRL budou také navržena 
specifická opatření vhodná pro dotčené CHS 
s ohledem na preferované funkce těchto lesů. 

Sdružení 
vlastníků 
obecních a 
soukromých 
lesů 

1 V návrhu chybí doporučení optimální cílové dřevinné skladby (CDS) 
v % pro jednotlivé dřeviny v rámci hospodářského souboru. Proces 
obnov jednotlivých oblastních plánů rozvoje lesů bude postupný a 
bude trvat minimálně 4 roky. Pro strategické plánování je nezbytné 
znát alespoň v širším rozpětí optimalizované % CDS, a proto by 
mělo být podle našeho názoru v navrhované vyhlášce uvedeno. 
 

Vysvětleno. 
 
Aktuální potřeba definice vhodné cílové 
druhové skladby (CDS) je zcela legitimním 
požadavkem lesnické praxe. Takovýto 
provozní detail však vyhláška není schopna 
pojmout, a proto návrh CDS bude publikován 
až v rámci zpracování rámcových směrnic 
hospodaření při obnově oblastních plánů. Pro 
překlenutí připomínkované časové prodlevy 
mezi jejich plánovaným víceletým 
zpracováním a potřebou okamžité 
informovanosti lesnického provozu, MZe 
spolu s Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů, jednorázově zaktualizuje veškeré CDS 
pro všechny oblastní plány do konce roku 
2018 formou hromadné změny všech 
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oblastních plánů s platností změny od 1. 1. 
2019. Tento termín je dostatečným pro 
aplikaci nových CDS v praxi již při provádění 
jarních zalesňovacích pracích v roce 2019. 

2 V odůvodnění návrhu vyhlášky postrádáme jakékoliv, byť i jen 
rámcové, vyčíslení kalkulace vícenákladů pro vlastníky lesů 
v souvislosti s kolísáním klimatu a navrhovanými opatřeními. 
V odůvodnění potřeby ustavení nové vyhlášky se naopak uvádí, že: 
„Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty“. Navrhovaná vyhláška skutečně reaguje na 
změny klimatu a zahrnuje část adaptačních opatření na změny 
klimatu. Ta však představují na straně vlastníků lesů zvýšené 
finanční náklady. Žádáme proto, aby v odůvodnění vyhlášky bylo 
výslovně uvedeno, že vícenáklady související s navrhovanými 
adaptačními opatřeními budou vlastníkům lesů kompenzovány 
nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na 
vybrané myslivecké činnosti, a v jaké výši (rámcově definovaný 
objem prostředků). 
 

Vysvětleno. 
 
Vyhláška jako taková nepřinese zvýšené 
přímé náklady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty, vyvolané např. potřebou 
navýšení služebních míst zaměstnanců státní 
správy či podřízených organizačních složek. 
Nicméně lze souhlasit, že návazná realizace 
adaptačních opatření v lesnické praxi 
skutečně přinese vlastníkům lesů značně 
zvýšené náklady, které je z důvodu 
společenské objednávky těchto adaptačních 
opatření nutné vlastníkům lesů kompenzovat. 
Finanční náhrady jsou řešeny zcela mimo 
návrh této vyhlášky. Uvedená problematika je 
však v součinnosti s tímto předkládaným 
návrhem řešena připravovanou novelou 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., které má 
z těchto důvodů také navrženu shodnou dobu 
platnosti. 

ÚKZÚZ 1 K § 3 odst. 2 písm. f):  
Už v minulosti byly všechny pařeziny považovány a převedeny na les 
vysoký. Tedy v současnosti les nízký vlastně neexistuje. Viz. LHP – 
LHC Bučovice rok asi 1984. 

Vysvětleno. 
 
Tvar lesa nízkého, případně středního 
zaujímá v současné době na území ČR cca 3 
% (údaje NIL). Lze očekávat, že v souvislosti 
s dopady klimatických změn a aplikací 
adaptačních opatření, význam tohoto tvaru 
lesa do budoucna mírně vzroste. 

2 K odůvodnění § 3 odst. 1:  
„Imise, jako stále působící škodlivý činitel, však zůstávají součástí 
prováděného monitoringu.“ Tvrzení třeba konkretizovat. Kdo 
monitoring provádí a jakým způsobem. 

Vysvětleno. 
 
Návrh vyhlášky aktivně reaguje na postupně 
se snižující plošný rozsah poškození lesních 
porostů imisemi a na rozdíl od současně 
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platného znění vyhlášky vypouští samostatně 
uváděný pojem „imise“ z obsahové náplně 
oblastních plánů. Nový návrh vyhlášky uvádí v 
§ 3 odst. 1) písm. e) pouze „rozbor ohrožení 
lesů škodlivými činiteli“. Důvodová zpráva 
mezi tyto činitele zcela objektivně řadí i tzv. 
„imise“. Údaje o plošném rozsahu imisního 
působení na lesy však nejsou a nikdy nebyly 
samostatným předmětem terénního zjišťování 
(průzkumu) prováděném v rámci zpracování 
oblastních plánů. Zjišťování výskytu pásem 
ohrožení lesních porostů imisemi je 
předmětem zcela jiné vyhlášky č. 78/1996 Sb. 
a do oblastních plánů jsou získané informace 
pouze přebírány ve formě mapové vrstvy, 
která je v rámci prováděného monitoringu 
datových zdrojů o škodlivých činitelích 
zapracována do oblastních plánů spolu 
s návrhy odpovídajících pěstebně-
hospodářských opatření. 

3 K odůvodnění přílohy č. 4: 
Přehled hlavních změn v lesnicko-typologickém klasifikačním 
systému 
c) navrhujeme spíše odstranění souboru „1L“.  Soubor „1U“ je brán 
jako „luh úvalový“ a má v úvalech své opodstatnění. 

Vysvětleno. 
 
Provedená úprava lesnického typologického 
systému je součástí jeho rozsáhlé revize s 
důrazem na vodou ovlivněná stanoviště, 
prováděné ve spojitosti s plněním úkolů NAP 
č. 2_5.1. a č. 1_4.13. Veškeré provedené 
změny jsou součástí dlouhodobě 
připravovaného sjednocení určujících 
charakteristik jednotlivých lesních typů napříč 
celou ČR. Sloučení SLT 1U s SLT 1L 
(sloučení „měkkého a tvrdého luhu“ v 
nížinách) je navrženo, aby byl zachován 
stejný postup členění lužních stanovišť v celé 
edafické kategorii „L“, kde ve vyšších 
polohách (v rámci vyšších LVS) edafická 
kategorie „L“ obsahuje společenstva jak 
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měkkého, tak tvrdého luhu. Soubory 1L a 1U 
byly systematickou výjimkou. 

Ing. Rensa  Vážený pane ministře, 
důrazně Vás žádám, abyste přísně dohlédl na to, že vyhláškou 
ministerstvo zemědělství nic nařizovat nemůže.  
Na to, že ministerstvo nebylo zákonem zmocněno prováděcím 
předpisem určovat, co jsou dřeviny hlavní, co dřeviny hospodářské, 
co dřeviny meliorační či zpevňující (ne každá meliorační dřevina je 
zároveň zpevňující, stejně tak ne každá zpevňující dřevina je 
současně meliorující) a jaké je přípustné jejich zastoupení v lese.  
Na to, aby vše ve vyhlášce uvedené bylo jasně a zřetelně označeno, 
že se jedná pouze o doporučení, nikoliv závazek či povinnost. 
A také Vás žádám, aby vyhláška striktně respektovala lesní zákon, 
kterým oblastní plány rozvoje lesů jsou jenom a pouze metodickým 
nástrojem státní lesnické politiky a zásady hospodaření v lesích 
pouze doporučují, nikoliv nařizují, a proto aby z návrhu vyhlášky bylo 
vypuštěno ustanovení o tom, že cokoliv v OPRL uvedené bylo 
určeno jako podklad pro stanovení závazných ustanovení lesních 
hospodářských plánů a osnov. 
Naše lesy jsou nemocné, protože nemocná je lesní půda. Ne proto, 
že by v nich byl nadbytek smrku. Ale proto, že lesní půdu otrávily 
průmyslové emise od konce 19. století (zdaleka nejen oxidy síry z 
uhelných elektráren), mnohonásobně vyšší deponie vzdušného 
dusíku ze spalovacích procesů (dnes hlavně z dopravy) a zvyšující 
se obsah oxidu uhličitého v ovzduší. Otravu lesních půd nezpůsobili 
vlastníci lesů či lesníci vysazováním smrku (ten sám o sobě 
nedegraduje půdu natolik, aby zahubil sám sebe), ale společnost 
rozvojem průmyslu a dopravou v honbě za „vyšší životní úrovní“.  
Je-li skutečně celospolečenským zájmem zlepšení stavu našich lesů, 
pak to nemůže být formou povinností ukládaným jejich vlastníkům, 
ale celospolečenskou podporou. Jako vlastník lesa jsem přístupný 
tomu, že si společnost u mne koupí službu, např. změnu dřevinné 
skladby mého lesa, a uhradí mi i finanční ztráty tím způsobené. 
Pokud ne, pak je Vám, ministerstvu i celé společnosti houby po tom, 

Vysvětleno. 
 
V souladu s článkem 4 Listiny základních práv 
a svobod lze povinnosti ukládat toliko na 
základě zákona a v jeho mezích a jen při 
zachování základních práv a svobod. Návrh 
vyhlášky důsledně vychází z možností 
podzákonného předpisu, tzn., že vyhláška 
přímo neukládá povinnosti a neobsahuje 
zákazy, ale na základě zákonného zmocnění 
specifikuje a upravuje podrobnosti k 
povinnostem nebo omezením, které stanoví 
lesní zákon. Jelikož, například z hlediska 
využívání jednotlivých druhů dřevin, při 
obnově lesní zákon konkrétní povinnosti 
nezakládá, nespecifikuje dále tuto oblast ani 
vyhláška a tudíž ani nemůže povolovat nebo 
zakazovat pěstování například smrku jako 
hlavní dřeviny. 
Návrh však novou úpravou tvorby oblastních 
plánů rozvoje lesů, které jsou hlavním 
koncepčním nástrojem státu v oblasti lesního 
hospodářství, umožňuje vlastníkům lesů 
zjistit, jaká ekologická rizika ovlivňují 
bezpečnou produkci zvoleného způsobu 
hospodaření v jednotlivých hospodářských 
souborech a cílenou podporou je motivovat k 
pěstování druhově pestrých odolných lesů, 
které jsou zárukou minimalizace škod 
způsobených očekávanými dopady klimatické 
změny. 
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co v mém lese roste – přesně podle současného znění lesního 
zákona. 

Mendelova 
univerzita v 
Brně 

1 § 2 odst. 1: Název „přírodní lesní oblasti“ by mělo být uváděno 
pravděpodobně s velkým počátečním písmenem. Odkaz na přílohu 
by měl být uváděn s velkým počátečním písmenem:….v Příloze č. 1. 

Vysvětleno. 
 
Přírodní lesní oblast je pojem definovaný 
lesním zákonem nikoliv vlastní jméno, které 
by bylo třeba psát velkým písmenem.  
 
Rovněž odkaz na přílohy se píše s malým 
písmenem, neboť jde o označení přílohy, 
nikoliv o její název. 

2 § 3 odst. 1, bod d) rozbor přírodních podmínek včetně lesnického 
typologického klasifikačního systému (dále jen „typologický systém“) 
a způsobu zařazování pozemků do jednotek typologického systému 
a jejich evidence, 
Název: Lesnický typologický klasifikační systém 
V minulosti bylo velkou chybou uvádění názvu tohoto systému bez 
předpony „lesnický, lesnicko-…“. Správný název, který byl i 
publikován (Holuša, O., Zouhar, V. Lesnická typologie - základní 
pojmy, účel a díla. Lesnická práce. 2012. sv. 91, č. 4, s. 30--31. ISSN 
0322-9254.) je Lesnicko-typologický klasifikační systém, navrhovaná 
zkratka LTKS. 
Ve vyhlášce by měl být tento systém definován takto: 
Lesnicko-typologický klasifikační systém, který popisuje ekosystémy 
s ohledem na potenciální vegetaci, slouží pro klasifikaci trvalých 
ekologických podmínek lesů, na jejichž základě vymezuje území s 
podobnými růstovými a produkčními podmínkami, vyhodnocuje tyto 
ekologické podmínky a stanovuje doporučení pro vhodný lesnický 
management. 
V rámci LTKS se také nedoporučuje použít vyjádření typu „lesnický 
typologický klasifikační systém“ ale vyjádření s použitím lesnicko-
typologický klasifikační systém, kdy „lesnicko- typologický“ je jedno 
nedělitelné slovo. Naopak pouhé použití slova „typologický“ je 
etymologicky nauka o typování. Existuje tedy typologie člověka, 

Vysvětleno. 
 
V § 3 odst. 1 písm. d) je uvedeno „včetně 
lesnického typologického klasifikačního 
systému (dále jen „typologický systém“)“. 
Systém je tedy zřetelně označen jako lesnický 
a dále je zavedena jednotná legislativní 
zkratka „typologický systém“ pod kterou je 
tento systém uváděn jednotně v celém 
dokumentu. Legislativní zkratka nijak nemění 
význam ani původní název systému. 
 
Rozsah uváděných definic jednotlivých pojmů 
užívaných ve vyhlášce je standardně omezen 
účelem jejich použití a nutnou vyjadřovací 
úsporností a srozumitelností legislativních 
předpisů. Posláním vyhlášky není a ani 
nemůže být náhrada odborných vědeckých 
publikací. Zkrácená verze definice systému 
vychází z uváděného zdroje a dostačuje účelu 
vyhlášky. 
 
Tvorba českých legislativních předpisů 
podléhá pravidlům jejich tvorby (Legislativní 
pravidla vlády), které upřednostňují používání 
českých výrazů před cizojazyčnými termíny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6FFWW5D)



 111 

typologie barev, typologie….. S pouhým slovním spojením 
„typologický systém“ pak zanášíme do vyhlášky chaos pletoucí 
dohromady navíc ještě nejasné vyjádření, zda se jedná o lesní typy 
nebo porostní typy. Což je špatně. 
Pozn. Spojení slov „…vhodné lesnické hospodaření“ je nahrazeno 
slovy vhodný lesnický management. Je to z toho důvodu, že 
vyhláška je také podkladem uplatňovaným v oblasti péče o lesní 
ekosystémy. Slovo management je tedy pochopitelnější. 

Termín „lesnický management“ je 
ekvivalentem českého slova „lesnické 
hospodaření“, které naplňuje účel vyhlášky – 
tvorbu oblastních plánů a vymezení 
hospodářských souborů. 

3 § 4 Typologický systém 
V žádném případě by se tento nadpis „Typologický systém“ neměl 
objevit v aktuálním znění vyhlášky. Správný nadpis je Lesnicko-
typologický klasifikační systém. 
Rovněž, protože v případě Lesnicko-typologického klasifikačního 
systému se při jeho použití a výkladu jedná o základní popis 
přírodním podmínek a jeho užití je v České republice zcela zásadní, 
zmapováno tímto systémem je téměř 100% pozemků určených k 
plnění funkcí lesa, by měl být věnován popisu tohoto systému a jeho 
struktuře zásadní význam. Proto odkaz na přílohu č. 4 je zcela 
nedostatečný a lze konstatovat, že i chybný. 
Například v jiných druzích legislativních norem, viz vyhláška č. 
441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014  Sb., vyhlášky č. 345/2015  
Sb., vyhlášky č.  53/2016  Sb., vyhlášky č. 443/2016  Sb. a vyhlášky 
č. 457/2017 Sb., uvádí, co je myšleno pojmem „soubor lesních typů“, 
citujeme: “Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem 
vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 
0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící 
cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena. 
SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy 
podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými 
vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických 
typologických mapách. 
SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými 
kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Předložený návrh není a ani nemůže být 
vyhláškou o lesnické typologii v celé její šíři a 
komplexním pojetí. Návrh je pouze naplněním 
zmocňovacího ustanovení § 23 odst. 4 a § 31 
odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. V 
souladu s tím upravuje proces tvorby 
oblastních plánů a vymezuje cílové 
hospodářské soubory. Rozsah úpravy 
lesnické typologie odpovídá pravidlům pro 
tvorbu legislativních předpisů a možnostem 
výše uvedených zmocnění. Typologie je 
upravována pouze jako jedna ze součástí 
nezbytných pro tvorbu oblastních plánů. 
 
Nadpis § 4 „Typologický systém“ odpovídá 
zavedené legislativní zkratce (§3 odst. 1 písm. 
d). Jiný výraz by odporoval nutnosti zachování 
terminologické jednotnosti v celém dokumentu 
a způsoboval by chaotický výklad vyhlášky. 
 
Návrh lesnického typologického systému 
(příloha č. 4) byl důsledně připravován ve 
spolupráci s odborným garantem celého 
systému (ÚHÚL). Tato příloha pouze 
schematicky znázorňuje uspořádání jednotek 
LTKS a nemůže podrobněji popisovat 
obsahovou náplň jednotek LTKS. Vysvětlení 
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vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním 
místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, 
zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti 
lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. 
Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a 
přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 
8). Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. 
Lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.“ 
Zde předkládaná vyhláška by tedy měla být vzorem pro ostatní druhy 
legislativních dokumentů, neboť je zásadní vyhláškou pro lesnictví v 
České republice. Definovány by měly být podrobně lesní typy 
(existuje totiž jiné pojetí používané při vyjádření aktuální vegetace), 
soubory lesních typů, edafické kategorie a lesní vegetační stupně, 
nebo spíše vegetační stupně. Pro definování shora popsané lze 
použít již zmíněnou publikaci Holuša, Zouhar (2012). 
V praxi se projevilo jako velmi nedostatečně chápáno vyjádření 
azonality a zonality stanoviště. Což by mělo být jasné jak z definice v 
případě Lesnicko-typologického klasifikačního systému, tak v 
případě kódového označení, aby bylo jasno, zda se jedná o 
stanoviště zonální nebo azonální. Například zonální společenstva, tj. 
společenstva odpovídající podnebí na vyspělých půdách a vytvářející 
pravý klimax. Nebo společenstva azonální, která mohou být 
například extrémní sdružující extrémní stanoviště exponovaných 
poloh, nebo stanoviště s nepříznivými půdními podmínkami, anebo 
kde klimatické podmínky vedou k zakrsání a přirozenému 
rozvolňování lesních porostů, atd. 
Členění Lesnicko-typologického klasifikačního systému by mělo být 
vyjádřeno hierarchicky od nejširší jednotky po jednotku nejužší. Tedy 
nejdříve lesní vegetační stupeň a pak končit lesním typem. 
Také by mělo být definováno co je porostní typ. V praxi se toto velmi 
často pomíjí. 
V příloze č. 4 by měl být uveden jasný výklad a vyjádření toho co je 
pro jednotlivá společenstva charakteristické nebo by v rámci této 
přílohy měl být zpracován jasný metodický podklad s odbornou 

principů zonality a azonality nebo vlivu 
porostních typů jsou záležitosti, které mohou 
být řešeny na úrovni odborných publikací, 
nikoliv na úrovni legislativního předpisu. 
 
Definice jednotlivých součástí systému budou 
hierarchicky přeřazeny ve smyslu uvedené 
připomínky a jejich definice budou doplněny 
do přílohy č. 4. 
 
Definování tzv. porostních typů je pro účely 
této vyhlášky bezpředmětné. 
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záštitou osoby z akademického a praktické lesnického prostředí. 
4 Použití melioračních a zpevňujících dřevin – jedná se o starý název u 

veřejnosti spíše vzbuzující spojení s technickými úpravami krajiny, 
apod. Dnes již dávno překonaný způsob kultivace přírodního 
prostředí. Vhodnější a ve světě užívanější je výraz: ekologicky-
stabilizační dřevina. Takové vyjádření je potom jasně pochopitelné. 
Vyhláška pracuje s melioračními a zpevňujícími dřevinami, ale nikde 
je nedefinuje! 

Vysvětleno. 
 
Pojem meliorační a zpevňující dřeviny vychází 
důsledně z ustanovení nadřazeného 
legislativního předpisu (§ 24 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb.). Posláním vyhlášky není a ani 
nemůže být náhrada odborných vědeckých 
publikací, ať už vzhledem k výše uvedenému, 
či neustále se vyvíjejícímu a měnícímu 
vědeckému poznání dané problematiky. 

5 K Příloze č. 3: Základní hospodářská doporučení podle 
hospodářských souborů pro odvození závazných ustanovení 
maximální celkové výše těžby. 
U cílových hospodářských souborů v případě porotního typu 
smrkového ohroženého by mělo rozhodně dojít ke snížení obmýtí na 
60 až 90 let. Stejný případ je cílový hospodářský soubor 19 SM 
ohrožený, rovněž snížení obmýtí na 60 až 90 let. Obdobně cílové 
hospodářské soubory 21, 23, 25, 27. Zde by spíše nemělo být vůbec 
doporučeno vysazovat a pěstovat smrk ztepilý. 
Bylo by vhodnější obecně stanovit u všech hospodářských souborů 
nižší hranici obmýtí nebo alespoň umožnit vlastníkovi výpočet 
optimálního obmýtí dle kombinace dřevin a hospodářského cíle. 
Takto je vyhláška zbytečně svazující a navíc opravdu nepočítá s 
možnými environmentálními změnami a nakonec není adekvátní 
reakcí na tyto změny. Vyhláška musí nabídnout širší variabilitu širším 
rozpětím obmytí. Od nejnižších až po nejvyšší možné. Proto by bylo 
vhodné všechno nejkratší obmýtí ještě více ponížit, například o 10 až 
20 let. 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky 
se parametry obmýtí a obnovní doby, jakožto 
optimální hodnoty, používají pro výpočet (tzv. 
deduktivní odvození) závazného ustanovení 
maximální celkové výše těžeb a neukládají 
vlastníkům lesů povinnost smýcení porostů v 
daném okamžiku. Současný návrh těchto 
optimálních hodnot je výsledkem expertního 
posouzení návrhů na úpravu obmýtí na straně 
jedné a dopadů těchto návrhů na navýšení 
potenciálního objemu deduktivně odvozeného 
etátu na straně druhé. 
Návrhy na snížení obmýtí vycházejí 
především z vědeckého projektu s názvem 
„Diferenciace intenzit a postupů hospodaření 
ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a 
ekonomické životaschopnosti lesního 
hospodářství“, řešeného Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze a 
následným porovnáním výsledků studie 
s datovým skladem Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů. Nicméně snahou předkladatele 
bylo na základě typologických podkladů 
definovat optimální základní hospodářské 
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doporučení (obmýtí) na základě vyčíslené 
ekonomické efektivnosti pěstování lesa, při 
zohlednění diferencovaných intenzit 
hospodaření s ohledem na dané stanoviště. 
Výsledkem výše uvedených analýz je 
definování mírně snížených doporučených 
obmýtí u klimatickou změnou 
nejzasaženějších cílových hospodářských 
souborů nižších a středních poloh, při 
respektování možnosti vlastníků na nastavení 
vlastních parametrů odpovídajících jejich 
hospodářskému záměru při zachování 
trvalosti a vyrovnanosti produkce a 
respektování růstových a stanovištních 
podmínek. Podle provedených decenálních 
výhledů těžebních možností by ještě 
rozsáhlejší snížení obmýtí výrazně ovlivnilo 
trvalost a vyrovnanost produkce dřeva 
v našich lesích, což není v současné době 
dopadů klimatických změn žádoucí. V případě 
potřeby razantnějšího snížení obmýtí u 
jednotlivých lesních porostů výrazně 
zasažených dopady klimatických změn, lze 
tuto potřebu řešit výjimkou dle ustanovení 
§ 33 odst. 4) zákona č. 289/1995 Sb., 
stanovenou nejvhodněji na základě 
odborného posouzení každého jednotlivého 
případu postiženého lesního porostu. 
S ohledem na připomínku bylo obmýtí u 
ohrožených smrkových porostů v nižších 
polohách sníženo až na 60 let, viz nový návrh 
přílohy č. 3. 
 
V cílových hospodářských souborech 21, 23, 
25, 27 není v příloze č. 2, smrk vůbec uváděn 
mezi stanovištně vhodnými základními 
cílovými dřevinami. Není zřejmé, na jakém 
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podkladě předkladatel připomínky došel 
k jinému závěru. 

6 K Příloze č. 2: Nelze navrhovat nepůvodní a introdukované dřeviny, 
jako dřeviny meliorační a zpevňující. Jedná se o nepochopení 
významu použití těchto dřevin. Toto je alarmující zejména v 
případech DG, JDO! 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Využití navržených introdukovaných dřevin 
zcela odpovídá cílům stanoveným v Národním 
akčním plánu adaptace na změnu klimatu, 
protože tyto dřeviny mají předpoklady nejen 
lépe snášet dopady sucha a zvyšujících se 
teplot, ale zároveň mohou lépe odolávat 
chorobám postihujícím domácí dřeviny. 
Všechny vyhláškou doporučované 
introdukované dřeviny nejsou řazeny mezi 
dřeviny invazivní a jsou na našem území 
dlouhodobě prověřené a jejich pěstování bylo 
podrobeno mnoha vědeckým studiím jak u 
nás, tak také v zahraničí. Meliorační a 
zpevňující vlastnosti doporučovaných 
introdukovaných dřevin jsou doloženy 
výzkumem (např. certifikovaná metodika a 
monografie VULHM „Meliorační a zpevňující 
funkce lesních dřevin“ – kol. autorů, 2017 
ISBN 978-80-7458-102-1; 978-80-7417-148-2 
a také výsledky dalších vědeckých projektů 
např. QI 112A172 „Pěstební postupy pro 
zavádění DG do porostních směsí 
v podmínkách ČR“ ISBN 978-80-7458-65-9). 
Tyto dřeviny jsou široce pěstovány i v 
okolních evropských státech jako je např. 
Německo a Rakousko, a jejich využití v těchto 
lesnicky vyspělých státech není omezováno 
(viz narůstající spotřeba reprodukčního 
materiálu DG v Rakousku jako náhrady 
smrkových porostů postižených kůrovcovou 
kalamitou). Naše legislativa spojená s 
přenosem reprodukčního materiálu lesních 
dřevin velice důsledně dbá na vysokou 
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genetickou kvalitu těchto introdukovaných 
dřevin, zajišťující jejich odolnost a zdárný růst. 
Mezi dřeviny meliorační a zpevňující je 
vyhláška řadí právě pro jejich nesporné, 
vědecky prokázané, kvality plnění 
melioračních a zpevňujících funkcí a zároveň 
je tím ze strany MZe deklarován předpoklad 
jejich využívání v menším zastoupení, než 
tomu bývá u dřevin hlavních. V neposlední 
řadě je jejich využívání v lesnické praxi silně 
omezeno na základě stanoviska ústředního 
orgánu státní správy na úseku ochrany 
přírody nutném pro schválení oblastních plánů 
rozvoje lesů a následně závazného 
stanoviska příslušných orgánů státní správy 
na úseku ochrany přírody ke zpracování 
lesních hospodářských plánů (§ 23 lesního 
zákona a § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů). Již současná 22 let platná vyhláška 
doporučovala využití všech v připomínkách 
uvedených introdukovaných dřevin, a přesto 
jejich souhrnné zastoupení v současné době 
podle výstupů národní inventarizace lesů 
dosahuje pouze cca 2 %. 
S ohledem na připomínku a doslovné znění 
úkolů NLPII „Zachovat legislativní zakotvení a 
systém podpory výsadby MZD. V 
odůvodněných případech výběr dřevin rozšířit 
o dřeviny přípravné, pionýrské, okrajové a 
případně i introdukované.“, „Změna vyhlášky 
č. 83/96 Sb., - zařazení modřínu opadavého a 
douglasky tisolisté mezi meliorační a 
zpevňující dřeviny ve 2. - 4. LVS u DG a ve 2. 
- 6. LVS u MD.“ a „Podpořit širší používání 
produkčně významných MZD (např. modřínu 
a douglasky) jako stabilizačních dřevin s 
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vysokým produkčním potenciálem do 
porostních směsí na stanovištích ohrožených 
klimatickými stresy na úkor labilních 
produkčních dřevin.“, MZe vypustilo z návrhu 
melioračních a zpevňujících dřevin všechny 
nepůvodní druhy dřevin vyjma douglasky 
tisolisté a modřínu opadavého (viz nový návrh 
přílohy č. 2.) 

7 Vyhláška absolutně pomíjí kategorie lesů zvláštního určení, 
například lesy se zvýšenou funkcí půdochrannou nebo 
vodohospodářskou. 

Vysvětleno. 
 
Z připomínky není zřejmé, jak by měl být 
návrh vyhlášky upraven. Naopak návrh 
umožňuje podchycení všech funkcí lesů a 
vychází z upravené a ujednocené lesnické 
typologie, která byla v souladu s úkoly NAP 
(revize typologického systému) cílena na 
stanoviště ovlivněná vodou. Tyto podklady 
jsou důsledně začleněny do výčtu cílových 
hospodářských souborů uváděných v příloze 
č. 2. Tyto soubory jsou dále nově podrobně 
členěny na podsoubory s cílem umožnit 
vlastníkům podrobnější a stanovištně 
vhodnější plánování pěstebně-hospodářských 
opatření, atd… 
 
Podrobnější plánování je již zcela mimo 
legislativní rámec vyhlášky a bude předmětem 
návrhových opatření rámcových směrnic pro 
jednotlivé oblastní plány v návaznosti na 
potřeby (funkční priority) a podmínky lesních 
oblastí. 

8 K § 3, odst. 1, písm. i 
Navrhujeme následující změnu textu: údaje o stavu lesů a rozbor 
hospodaření vycházející z lesních hospodářských plánů, lesních 
hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně 
historického vývoje hospodaření a z výstupů Národní inventarizace 

Vysvětleno. 
 
Pojem „Národní inventarizace lesů“ jistě více 
odpovídá skutečnému významu prováděného 
šetření, nicméně vyhláška musí vycházet 
z terminologie a ustanovení nadřazeného 
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lesů. legislativního předpisu (§ 28 zákona č. 
289/1995 Sb.). 

9 K § 3, odst. 2 
• Písmeno d) změnit stávající znění na následující: "obmýtí, 
kterým se rozumí plánovaná rámcová ustálená produkční doba 
lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udávaná 
počtem let zaokrouhleným na desítky; obmýtí se stanovuje pro 
hospodářské způsoby holosečný, násečný, podrostní, hospodářský 
tvar lesa nízkého a výmladkovou etáž lesa středního; při stanovení 
obmýtí se vychází z hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
" 
• Písmeno e) změnit stávající znění na následující: "obnovní 
doba, kterou se rozumí plánovaná průměrná doba, která uplyne od 
zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného 
do hospodářského souboru, udávaná počtem let, zaokrouhleným na 
desítky; obnovní doba se stanovuje pro hospodářské způsoby 
holosečný, násečný, podrostní, hospodářský tvar lesa nízkého a 
výmladkovou etáž lesa středního; při stanovení obnovní doby se 
vychází z hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce," 
• Písmeno f), odrážka 3: změnit formulaci na "střední, pro lesy, 
kde spodní etáž vznikla převážně výmladností a jedna či více 
horních etáží vznikly převážně ze semen, či sazenic," 
• Doplnit písmeno g) ve znění: „minimální hektarová zásoba, 
kterou se rozumí nejnižší přípustná hektarová vzorová zásoba 
porostu zařazeného do hospodářského způsobu výběrného, nebo 
horní etáže lesa středního, udávané v jednotkách m3 hroubí bez 
kůry, zaokrouhlené na celé desítky. Při stanovení se vychází z 
hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.“ 
 
Zdůvodnění: Základní hospodářská doporučení nejsou v 
předkládané novele aplikovatelná na výběrný les a horní etáže 
středního lesa. Považujeme za vhodné, aby se ve výčtu ZHD a 
v jejich konkretizaci v příloze č. 3 objevila, pod kterou vlastník lesa 

Vysvětleno/akceptováno částečně. 
 
V ustanovení § 8 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb., 
se uvádí: „výše mýtní těžby se u lesů 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem podrostním, násečným a 
holosečným stanoví na základě ukazatelů 
těžební procento a normální paseka s 
využitím obmýtí, obnovní doby a počátku 
obnovy z rámcových směrnic hospodaření 
(vazba na OPRL a vyhl. č. 83/1996 Sb.). Dále 
vyhláška č. 84/1996 Sb. v § 8 odst. 13 
jednoznačně konstatuje, že pro lesy 
obhospodařované hospodářským způsobem 
výběrným se stanoví ukazatel celkové výše 
těžeb (těžba mýtní a předmýtní se nerozlišuje) 
pomocí celkového běžného přírůstu, na 
základě vztahu č. 3 a č. 4 uvedeného v 
příloze č. 5 této vyhlášky“. Ve spojitosti 
s ustanovením § 3 odst. 3) návrhu vyhlášky je 
zřejmé, že parametry obmýtí a obnovní doby 
se pro výpočet závazného ustanovení použijí 
pouze u lesů obhospodařovaných 
hospodářským způsobem podrostním, 
násečným a holosečným, a není proto 
smysluplné toto duplicitní omezení do návrhu 
vyhlášky opětovně uvádět. 
 
Není zřejmé, proč by mělo být odvození etátu 
pro horní (generativní) etáž tvaru lesa 
středního vyňato (upravováno) odlišně od 
ostatních etážových porostů tvaru lesa 
vysokého, kde je etát odvozován deduktivním 
způsob na základě obmýtí a obnovní doby. 
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nebude moci snížit zásobu porostu výběrného charakteru, nebo 
horní etáže středního lesa. Předpokládáme, že dalším nutným 
krokem bude novela vyhl. č. 84/1996 Sb., u které jsme připraveni se 
aktivně podílet na přípravě a nabízíme tímto MZe pomocnou ruku. 

Definice tvaru lesa středního (§ 3 odst. 2 
písm. f) bod 3.) byla upravena ve smyslu 
připomínky. 
 
Navrhovaná tzv. „minimální hektarová 
zásoba“ není legislativně zavedeným ani 
vědecky doloženým pojmem. Její výše a 
způsob odvození nejsou objektivně vědecky 
oponovány a ověřeny v praxi. Vyhláška, jako 
podzákonný předpis, nemůže ukládat 
povinnosti tzv. nad zákon. Stanovené opatření 
by překračovalo možnosti dané zmocněním. 
Nově zavedený pojem není pro určení 
závazného ustanovení maximální celková 
výše těžeb (vztah č. 3 a č. 4 přílohy č. 5 
vyhlášky č.84/1996 Sb.) využitelný. 
Ministerstvo zemědělství uvede „normální 
zásobu“ a „celkový běžný přírůst“ 
konstruovaný na základě analýzy datového 
skaldu ÚHÚL. Tyto parametry mohou sloužit 
vlastníkům i orgánům státní správy pro 
celorepublikové prvotní porovnání 
prováděného hospodaření výběrným 
hospodářským způsobem.  

10 K § 3, odst. 3 
Odstavec vyvozuje, že "Ze základních hospodářských doporučení 
pro hospodářské soubory uvedených v odstavci 2 písm. b), d) a e) se 
odvozují závazná ustanovení lesních hospodářských plánů a lesních 
hospodářských osnov)." Bohužel z těchto ZHD nejdou vypočítat 
závazná ustanovení hospodářského způsobu výběrného. V tomto 
smyslu je tedy navrhovaný výčet základních hospodářských 
doporučení nekompletní a tudíž nedostatečný! 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo zemědělství nezpochybňuje, že 
exaktní stanovení údajů ročního celkového 
běžného přírůstu a vzorové (normální) 
porostní zásoby, je pro lesy s výběrným 
hospodářským způsobem, nezbytným 
předpokladem pro využití vztahu pro výpočet 
celkové výše těžeb výběrných lesů (příloha č. 
5 vyhlášky č. 84/1996 Sb.). Nicméně oba 
uváděné pojmy jsou již definovány vyhl. č. 
84/1996 Sb. (§ 8 odst. 13 a příloha č. 5 
vyhlášky) a není proto smysluplné jejich 
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definice upravovat opakovaně v jiném 
právním předpise. Využití uváděných 
ukazatelů pro odvození závazného 
ustanovení, u lesů skutečně 
obhospodařovaných hospodářským 
způsobem výběrným, nic nebrání. Současná 
právní úprava zná 4 hospodářské způsoby (§ 
1 odst. 7 písm. c) vyhl. č. 83/1996 Sb.) a 
všechny tyto způsoby mají řádně a 
dostatečně definované postupy odvození 
výpočtu etátu (§ 8 a příloha č. 5 vyhlášky č. 
84/1996 Sb.). Deduktivní metody jsou 
odvozovány na základě hospodářských 
doporučení (viz příloha č. 3 návrhu vyhlášky) 
a induktivní metody (včetně hospodářského 
způsobu výběrného) v návaznosti na 
individuální potřeby jednotlivých porostů-dílců 
(viz široká variabilita výběrných lesů a jejich 
přechodových stádií v rámci celé ČR). 
Stanovení vzorových (modelových) hodnot 
pro jednotlivé cílové hospodářské soubory je 
vhodné opatření pro výkon kontroly státní 
správy při posuzování odvození etátů pro 
jednotlivé porosty, případně lesní majetky a 
nikoli pro samotný výpočet etátu, který musí 
primárně vycházet ze stavu a potřeb 
jednotlivých porostů obhospodařovaných 
výběrným hospodářským způsobem. Tyto 
vzorové hodnoty není možné v současné 
době objektivně stanovit. A to jednak 
vzhledem k velice malému a 
nereprezentativnímu zastoupení výběrných 
lesů v ČR (cca 3 % rozlohy) a také velice 
obtížnému objektivnímu stanovení vzorových 
(normativních) hodnot pro potenciálně i reálně 
velice rozrůzněné porosty výběrných lesů. 
Národní akční plán adaptace na změnu 
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klimatu (NAP) z tohoto důvodu uložil 
ministerstvu zemědělství založení tzv. 
demonstračních objektů, na kterých bude 
možné v budoucnu objektivně stanovit tyto 
hodnoty (úkol NAP 1_2.1.). Ministerstvem 
zemědělství je tento úkol průběžně plněn ve 
spolupráci s dalšími subjekty. 
Ve vztahu k navržené modulaci pomocí 
datového skladu je nutno uvést, že uvedený 
postup nezajistí správné informace z těchto 
důvodů: 
• Nevhodná kombinace datových podkladů, 

je nutno vzít v potaz to, že CHS z hlediska 
parametrizování potřebných ukazatelů 
není vhodnou bilanční jednotkou. V 
některých případech spojuje široké 
spektrum stanovištních podmínek. Pokud 
má být hospodaření založeno na přírodě 
blízkých principech musím v prvé řadě 
respektovat lesní stanoviště – jedná se 
především o soubory a podsoubory 
lesních typů. LHP/O obsahuje jednotky 
umělé – JPRL jsou výsledkem lidských – 
ne přírodních procesů. 

• Přesný porostní typ přirozené dřevinné 
skladbě je velice složité stanovit. Je nutné 
chápat to, že se jedná o rekonstruovanou 
současnou přirozenou dřevinnou skladbu 
– nezaměňovat s výsledky historických 
průzkumů. Nelze ji zcela přesně definovat, 
a proto ji specialisté lesnické typologie 
uvádí v intervalech. 

• Navržená modulace nevede ke 
správnému výsledku protože, Data LHP/O 
jsou vhodná pro vlastníka lesů. Klást na 
ně jiné nároky z hlediska využití nelze. 
Např. lesnická typologická jednotka na 
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datech LHP/O je převažující z mozaiky LT, 
která se v rámci PSK nachází. Vzniká tak 
určitá variabilita z hlediska popisu 
stanoviště, která je neznámá a nelze 
následně z dat odstranit. To je problém při 
parametrizování stanoviště respektive 
lesních typů při stanovení správné 
korelace z hlediska produkce lesních 
dřevin. 

• Data LHP/O byla kalkulována na základě 
celorepublikového modelu – růstových 
tabulek, které nepodchycují regionální 
rozdílnosti růstových podmínek. Souhrnné 
výsledky LHP/O jsou dostačující pro 
Zelenou zprávu, ale pro úroveň výsledku 
tohoto typu je nutné vycházet z 
regionálních růstových modelů a to 
zejména v době nejistého vývoje z 
hlediska extrémních projevů klimatické 
změny. 

Nicméně MZe vyhoví tomuto požadavku 
postupným uváděním dostupných a 
ověřených hodnot CBP a Zn přímo v OPRL a 
dále dojde k zadání funkčního úkolu, jehož 
cílem bude ve stanoveném časovém rámci 
zjištění požadovaných hodnot pro výběrné 
lesy a navržení konkrétních legislativních 
úprav, a to ve spolupráci s odborníky z ÚHÚL 
a Pro Silva Bohemica a dalšími specialisty z 
lesnických fakult. Současná data, vypočtená z 
datového skladu lesů obhospodařovaných 
HÚL věkových tříd, budou dána k dispozici 
pro metodické porovnání. 
Tyto údaje mohou sloužit vlastníkům i 
orgánům státní správy pro celorepublikové 
prvotní porovnání prováděného hospodaření 
výběrným hospodářským způsobem. 
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11 Připomínky k přílohám: 
K příloze č. 2 
• Navrhujeme vypuštění následujících geograficky 
nepůvodních dřevin z návrhu: DBC, DG, JDO a ORC, 
 • Navrhujeme doplnění OLZ do návrhu podle stanovištních 
nároků, 
• Navrhujeme vypuštění SM jako DZP na HS 43, 47 a 51, 
• Z definice DZP (pod tabulkou) lze dovodit, že DZP budou 
využívány pouze na kalamitních holinách (nebo na zemědělských 
půdách) mimo plánovaný systém obnovy. Domníváme se, že 
využívání DZP může být vhodným doplňkem naopak i plánovaného 
systému obnovy. Doporučujeme proto definici DZP v tomto smyslu 
upravit. 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 
 
Vypořádáno vizte připomínka č. 6. 
 
Příloha č. 2 – návrh stanovištně vhodných 
dřevin byl upraven v souladu s připomínkami 
ostatních připomínkujících subjektů a 
dostupnými informacemi o stanovištních 
nárocích jednotlivých druhů dřevin. Pro určení 
stanovištní vhodnosti OLZ nebyly nalezeny 
dostatečné odborné podklady. 
 
Stanovištní vhodnost smrku jakožto dřeviny 
základní přípravné byla na základě 
současných poznatků o jeho schopnosti 
adaptace (částečné schopnosti r-strategie), 
zkušeností s jeho praktickým uplatněním 
(např. u VLS s. p. - Libavá) a požadavky 
jiných připomínkových míst naopak rozšířena i 
na jiná stanoviště. 
 
Účelové pěstování DZP je vázáno na 
existenci kalamitních holin (okrajově také 
první zalesnění zemědělských půd) z důvodu 
zvýšené náročnosti provádění obnovy na 
těchto plochách. V ostatních případech 
(nevymykajících se běžnému systému 
obnovy) není využití DZP odůvodněné a 
vzhledem k omezenému rozsahu plnění 
všech funkcí lesů u těchto porostů z hlediska 
lesního hospodářství ani žádoucí. Omezení 
aplikace DZP pouze na rozsáhlé kalamitní 
plochy limituje potenciální možnosti zneužití 
tohoto způsobu obnovy ze strany 
nezodpovědných vlastníků lesů, kteří by se 
mohli úmyslně vyhýbat povinnosti zalesnění 
dřevinou základní cílovou u holin vzniklých 
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úmyslnou těžbou. 
12 K příloze č. 3 

• Navrhujeme doplnit porostní typ 9 = výmladkový les 
(pařezina) i pro další následující cílové hospodářské soubory (CHS) 
návrhu: 13, 29, 41, 43, 45 a 47 (viz upravená příloha č. 3), 
• Navrhujeme doplnit porostní typ 9 (výmladkový les) s 
indexem „xy“ = střední les i pro následující CHS: 13, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 41, 43, 45 a 47 (viz upravená příloha č. 3). 
 
Kromě výše uvedených bodů navrhujeme dále doplnit přílohu č. 3 o 
základní hospodářské doporučení minimální přípustné vzorové 
hektarové zásoby porostu pro výběrný hospodářský způsob a horní 
etáže středního lesa (viz upravená příloha č. 3). Tyto limitní 
minimální hodnoty navrhujeme pro jednoduchost aplikace stanovit 
paušálně na minimálně 150m3 hroubí b.k./ha pro porosty 
hospodářského způsobu výběrného a 50m3 hroubí b.k./ha pro horní 
etáže středního lesa. 
Zdůvodnění: Pokud se vlastník lesa rozhodne pro výběrný 
hospodářský způsob, nemá v současné právní úpravě ČR vodítka 
pro hospodaření. Vyhláška č. 84/1996 Sb. pouze 
stanovuje vzorec pro výpočet maximální celkové výše těžby lesa 
výběrného. V tomto vzorci jsou klíčovými prvky periodický celkový 
běžný přírůst, zjištěný ze dvou po sobě jdoucích inventur a dále 
normální, tedy vzorová zásoba, se kterou se porovnává zásoba 
stávající = skutečná. U novely vyhlášky č. 84/1996Sb., kterou je dle 
našeho názoru v nejbližší době nutné rovněž vypracovat, nabízíme 
pomoc při vyhodnocení vzorových zásob a specifikaci právních 
podmínek pro aplikaci výběrného hospodářského způsobu. Jako 
směrnou hodnotu, kterou by státní správa LH při dozoru nad 
hospodařením v lese výběrném, nebo středním mohla využít, je 
právě minimální hektarová zásoba, pod kterou by se vlastník 
v žádné fázi převodu na výběrný, či střední les nesměl dostat. 
Hodnota 150 m3 hroubí b.k. byla stanovena jako 70% průměrné 

Vysvětleno/Akceptováno částečně. 
 
Návrhové hodnoty základních hospodářských 
doporučení pro porostní typ „výmladkový les“ 
byly doplněny do navržených CHS ve smyslu 
upravené Certifikované metodiky MZe 
234220/2011-MZE-16222/M38 – viz upravená 
příloha č. 3.Při pěstování pařezin je nutné 
důsledně respektovat stanovištní podmínky. 
 
Návrhové hodnoty základních hospodářských 
doporučení pro tvar lesa „středního“, jako 
jasně strukturovaného více-etážového porostu 
jsou jednoduše odvoditelné ze současných 
parametrů uváděných pro les výmladkový (pro 
spodní etáž) a pro les „vysoký“ pro horní etáž. 
Jejich další specifikace není vzhledem k účelu 
vyhlášky nutná. 
Pozn.: význam nízkého (případně středního) 
lesa je nutno reálně vnímat. Jeho přínos 
hodnotí např. publikace Ekonomická 
efektivnost hospodářského tvaru lesa nízkého 
(Šišák a kol. 2012, ISBN 978-80-87415-63-4), 
kde se uvádí: „Z výsledků vyplývá, že 
v hospodářsky vyrovnaných lesních celcích (s 
vyrovnanou věkovou strukturou a pravidelným 
ročním hrubým ziskem), na bázi školy čistého 
výnosu z lesa, je les vysoký ekonomicky 
výrazněji efektivnější, než les nízký.“ 
Ovšem lze připustit, že pro malé vlastníky 
lesů je tento hospodářský tvar lesa atraktivní, 
z důvodu možnosti získání dříví v relativně 
krátkých a pravidelných časových intervalech, 
včetně snadného jeho obhospodařování 
v porovnání s lesem vysokým. 
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hektarové zásoby hospodářských souborů na chudších souborech 
lesních typů (zjištěno z databáze informací o stavu lesa a myslivost 
na eAgri). U hodnoty 70% se jedná o paralelu s kritickým 
zakmeněním 7, které se objevuje i v LZ v §31, odst. 4. 
Hodnota 50 m3 hroubí b.k. pro horní etáže středního lesa byla 
stanovena jako spodní 
hranice zásoby výstavkových etáží chudého středního lesa podle 
dostupných literárních zdrojů. 

Minimální přípustné vzorové hektarové 
zásoby porostu pro výběrný hospodářský 
způsob – připomínka vypořádána viz bod 9 a 
10. 

13 K příloze č. 5 
• Navrhujeme do tabulky Označení hospodářských souborů 
doplnit porostní typ 0 – výběrný les (viz upravená příloha č. 5), 
• Navrhujeme doplnit index „xy“ = střední les (určující 
charakteristika porostního typu) do Přehledu indexů (viz upravená 
příloha č. 5). 

Vysvětleno. 
 
Porostní typ v RSH OPRL je nutno chápat 
jako typ hospodářství (Plíva, 2000) jehož 
rámcem je daná lesní oblast. 
 
Porostní typy a jejich základní hospodářská 
doporučení jsou konstruovány na základě 
analýzy HS používaných při tvorbě LHP/O. 
Následnou agregací na úroveň OPRL byly 
brány v úvahu jen významné případy - 
potenciální typy obhospodařování lesů 
(smrkové, borové, bukové, dubové 
hospodářství), které byly zhodnoceny na 
celorepublikové úrovni a marginální případy 
vyloučeny. Nic méně může nastat situace, kdy 
může určité regionální specifikum nabývat 
signifikantního významu. Tehdy lze výchozí 
parametry dané vyhláškou upřesnit v průběhu 
základního šetření aktualizace dané PLO. 
Jedinou výjimkou je určení porostního typu 
„výmladkový les“ u něhož tvar lesa předurčuje 
návrh hospodářských opatření. To však není 
aplikovatelné na výběrný les obecně. 
Zavedení porostního typu „výběrný les“ není 
systematické a z hlediska potřeby 
specifických návrhových opatření pro 
jednotlivé výběrné lesy definované 
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v budoucnu postrádá své opodstatnění. 
Pozn.: označení „0“ u porostních typů je 
v současné době již užíváno informačním 
standardem LH pro identifikaci tzv. 
nezařazených porostních typů. 
 
Vypořádání připomínky k indexům „XY“ vizte 
bod 12. 
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