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Seznam zkratek 

 

LesZ       - zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů   

                        (lesní zákon) 

PFL   - pozemky určené k plnění funkcí lesa 

VKP - významný krajinný prvek 

ZOPK   - zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ZPF   - zemědělský půdní fond 

LČR              - Lesy České republiky 

ČIŽP             - Česká inspekce životního prostředí       
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Úvod 

 
 Téma diplomové práce právní úprava ochrany lesa jsem si vybrala kvůli svému 

blízkému vztahu k lesu a lesnímu prostředí.   

Lesy jsou jedním z našich nejzachovalejších ekosystémů. Jsou naším přírodním 

bohatstvím. Musí být důsledně chráněny, aby se zachoval jejich stav i pro příští 

generace. 

Cílem práce bylo popsat les, jeho funkce, pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

zdroje ohrožování lesa aj. a zjistit do jaké míry platná právní úprava chrání les. Celá 

práce je shrnuta v závěru, ve kterém jsou vymezeny hlavní problémy současné právní 

úpravy a nástin možného řešení.  

Ve své práci jsem čerpala především z knih a časopisů. Aktuální problémy týkající se 

lesa a právní úpravy jsem vyhledávala na internetu. Pramenů bylo dostatečné množství  

a byly dostupné. 

Práce je rozdělena do devíti kapitol. Dále práce obsahuje závěr, seznam literatury, 

přílohy a název a shrnutí práce v anglickém jazyce. V práci jsem se především zaměřila 

na ochranu lesa před škodlivými činiteli a na ochranu pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. 
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1. Les, jeho funkce a příčiny ochrany lesa 

 

1.1 Pojem les 
 

Lesy jsou jedním z největších bohatství České republiky. I přes mnohasetleté 

ovlivňování tvoří nejzachovalejší složku přírody a krajiny. V současnosti tvoří lesní 

plochy asi třetinu území České republiky. Tvoří přirozený ekologický potenciál krajiny. 

Lesy tvoří nenahraditelnou složku životního prostřední. Jsou národním bohatstvím 

České republiky.  

Lesem se podle lesního zákona rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky 

určené k plnění funkcí lesa. Lesními porosty jsou stromy a keře lesních dřevin, které 

v daných podmínkách plní funkci lesa. 

Les se musí nacházet na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Pokud se na 

těchto pozemcích nenachází nejde po právní stránce o les.  

   

1.2 Funkce lesa 
  

“Vedle produkční (hospodářské) funkce, spočívající především ve tvorbě dřevní 

hmoty, plní lesy další významné a nezastupitelné funkce. Lesy totiž příznivě ovlivňují 

klimatické a vodní poměry, produkují kyslík a zachycují prach a jiné škodlivé látky 

z ovzduší, tlumí hluk a  chrání půdu zejména před vodní a větrnou erozí atd. Lesy jsou 

však zároveň přirozeným prostředím pro mnohé druhy rostlin a živočichů a jako celek 

plní významnou funkci zdravotní a rekreační. Není proto nezajímavé, že v odborné 

literatuře jsou přínosy těchto mimoprodukčních funkcí stanoveny nejméně 

osmdesátiprocentním podílem na celkové hodnotě lesa.“ 1 

 

1.2.1 Produkční funkce lesa 
 

 Produkční funkce lesa spočívá v produkci dřeva, lesních plodů apod. Tato funkce 

v minulosti převažovala a docházelo k velkému úbytku lesních porostů.  

 

 

                                                 
1 Drobník, J. – Damohorský, M.: Lesní zákon a předpisy související – Texty s předmluvou, 1.vydání, Praha, 
C.H.Beck 1996, str.VIII 
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1.2.2 Mimoprodukční funkce lesa 
 

Vliv lesa na vodní režim krajiny 

 

Les má vliv na srážky, zadržování vody povrchem stromů, výpar vody, vsakování 

vody do půdy a odtok vody.  

Zadržování vody povrchem rostlin závisí na druhu dřeviny, jejím věku a hustotě 

porostu. Největší schopnost zadržovat vodu svým povrchem má jedle a smrk. Les má 

také vliv má vsakování vody do půdy. Půdní povrch v lese vsakuje rychleji než jiné 

krajinné prvky. „Vliv lesa na odtok vody z povodí je jedním z nejstarších a nejvíce 

sledovaných vlivů lesa v krajině. Je prokázán kladný účinek na útlum povodňových vln 

při náhlých srážkách – a v jarním období při tání sněhu. Pokud  se týká celkového 

množství vody odtékajícího z lesnatých povodí je zjištěno, že je menší než z povodí málo 

lesnatých nebo bezlesích.“2 

 

Vliv lesa na klimatické podmínky 

 

 Les ovlivňuje klimatické podmínky uvnitř lesa samotného a také mimo les. Les 

vyrovnává extrémní teploty vzduchu, zvyšuje vlhkost vzduchu, tlumí jeho proudění   

a také modifikuje světelné poměry v lese.  

 

Vliv lesa na půdu 

 

 Les zejména chrání půdu před vodní a větrnou erozí. Les se také účastní na tvorbě 

půdního humusu. Příznivý vliv lesa na půdu se projevuje hlavně na svazích, na horních 

hranicích lesa a na březích vodních toků a nádrží. 

 

Vliv lesa na faunu a flóru 

 

 Les je přirozeným prostředím mnoha druhů rostlin a živočichů. Živočichům 

poskytuje útočiště, zdroj obživy a chrání je před povětrnostními vlivy. 

 

 

                                                 
2 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.324 
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Vliv lesa na hluk 

 

 Lesní vegetace pohlcuje část zvuku z okolního prostředí. „ O tlumícím efektu lesa 

rozhodují především vlastnosti dřevin, charakter porostů a charakteristika zvuku. Mezi 

nejvýznamnější vlastnosti rostlin náleží olistění a zavětvení. Útlumová schopnost listů 

roste s jejich plochou a tvarem. Lepší efekt mají široké listy, větší hustota olistění a větší 

hustota zavětvení.“3  Obecně mají lepší protihlukové vlastnosti mladší stromy než starší. 

 

Vliv lesa na kyslíkový režim 

 

 Lesy jsou nejvýznamnějším zdrojem kyslíku na Zemi. Les dále zachycuje prachové 

částice a podílí se na odstraňování některých škodlivých látek ze vzduchu. Lesy ve své 

biomase poutají významné množství oxidu uhličitého, což je důvod, proč je výsadba 

nových lesů považována za jeden ze způsobů eliminace zvyšování koncentrace tohoto 

plynu v atmosféře. Rostliny a stromy vypouštějí do ovzduší kyslík v procesu 

fotosyntézy.  

 

Rekreační a léčebné funkce lesa 

 

 Les je vyhledávaným rekreačním místem. Je využíván k odpočinku a ke sportu. Také 

má význam kulturní a poznávací (naučné stezky). Slouží k relaxaci celého organismu, 

jeho efekt je i emocionální a léčebný. Atraktivitu lesa zvyšuje technická rekreační 

vybavenost (zařízení k odpočinku, k piknikům, sportovní prvky). Důležitá je také 

estetická úprava lesního prostředí.  

 Lesní zákon rozděluje lesy do několika kategorií, jednou z nich jsou lesy zvláštního 

určení. Speciálním druhem lesů zvláštního určení jsou lesy lázeňské, lesy příměstské  

a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. „Pojem příměstské lesy se používá pro 

označení rekreačně využívaných lesů v blízkosti městských sídel.“4 U lesů lázeňských 

dominuje efekt léčebný. Tyto lesy slouží k doplňkové léčbě lázeňských pacientů. 

  

 

                                                 
3 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.327 
4 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.330 
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1.3 Příčiny ochrany lesa 
 

Současný stav lesů v České republice nelze díky mnoha faktorům považovat  

za optimální. „Les je ve svých funkcích ohrožován působením mnoha nepříznivých 

přírodních a civilizačních vlivů. Od poloviny 20. století jsou to především vlivy 

civilizační, které na některých místech působí v takové intenzitě a rozsahu, že dokonce 

ohrožují samotnou existenci lesa.“5 Přírodní vlivy ohrožující lesy jsou vítr, sníh, 

námraza, požáry, povodně nebo škůdci. Civilizační vlivy jsou spojené s působením 

člověka na lesy. Člověk ovlivňuje klimatický systém země, vypouští do ovzduší 

škodlivé látky, poškozuje a znečišťuje les. Většina lesů je ovlivněna také nerozumným 

způsobem hospodaření v lesích. 

Ohrožování lesa vyvolalo potřebu zajistit ochranu lesa prostřednictvím práva. Cílem 

právní úpravy je přispět k zachování lesů a udržitelnému lesnímu hospodaření. 

Účelem lesního zákona je podle ustanovení § 2 zákona o lesích stanovit předpoklady 

pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího 

nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu 

trvale udržitelného hospodaření v něm. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 304 - 305 
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2. Prameny právní úpravy ochrany lesa 

 

2.1 Mezinárodní prameny právní úpravy ochrany lesa 
 

Principy hospodaření v lesích (Právně nezávazné autoritativní prohlášení k principům 

globální dohody o využívání, ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech typů lesů) 

 

Tento rámcový dokument byl přijat na Konferenci OSN o životním prostředí  

a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. „Obsahuje 15 zásad, jimiž by se státy měly řídit 

při obhospodařování, ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech druhů lesů. Tyto 

principy odrážejí první globální konsensus týkající se lesů. Vztahují se na všechny typy 

lesů, jak přirozené tak pěstované, ve všech geografických oblastech a klimatických 

pásmech včetně jižních, boreálních, mírných, subtropických a tropických.“6 Jedním 

z nejdůležitějších principů je právo státu využívat a rozvíjet své lesy v souladu se svými 

potřebami. Strany se shodly na tom, že by mělo dojít k zvětšování plochy lesních 

porostů ve všech zemích. Významným pojmem je trvale udržitelný rozvoj. Lesy mají 

být udržitelně řízeny a při obhospodařování lesů by se měla respektovat práva 

domorodých obyvatel. Úmluva, i přes snahu některých států, nemá závazný charakter 

 

Smlouva na ochranu tropických dřev 
 

Smlouva na ochranu tropických dřev byla podepsána v roce 1994 v Ženevě. Smluvní 

strany by mezi sebou měly spolupracovat, aby mohly být dosaženy cíle této dohody. 

Mezinárodní obchod s tropickým dřevem musí být založen na zásadě nediskriminace  

a transparentnosti. Důraz je kladen na princip trvale udržitelného rozvoje těžby  

a exportu tropických dřev, ochranu tropických lesů a jejich udržitelné využívání. 

Úmluva je pro smluvní strany závazná. Ochranou tropických dřev se zabývá 

Mezinárodní organizace na ochranu tropických dřev. Organizace přijala v roce 1993 

Pravidla zachování biologické rozmanitosti při těžbě v tropických lesích.  

 

 

 

 

                                                 
6 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 306 
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Implementační plán 
 

 Implementační plán byl přijat na Světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji 

v Johannesburgu v roce 2002. Jedním z bodů Implementačního plánu byla i ochrana 

lesů. „Této problematice je věnován čl. 43 kapitoly IV Ochrana a management 

přírodních zdrojů, kde se signatáři zavázali především k podpoře uchování, ochrany  

a udržitelného využívání lesní biodiverzity, vypracovat iniciativy na omezení 

odlesňování a podniknout kroky v oblasti vnitrostátního vymáhání práva v otázce lesů  

a v oblasti nezákonného mezinárodního obchodu s lesními produkty včetně lesních 

biologických zdrojů.“7  

 

 Mezinárodní spoluprací v oblasti ochrany lesů se zabývá Fórum OSN na ochranu 

lesů, které bylo založeno v roce 2000. Vzniklo spojením Mezivládního panelu  

na ochranu lesů a Mezivládního fóra na ochranu lesů. Fórum je složeno ze zástupců 

všech členských států OSN. Dohlíží na implementaci mezinárodních smluv, které  

se týkají ochrany lesa. Schází se jednou za rok.  

  

Otázkou ochrany lesa se okrajově zabývala Konference o změně klimatu na Bali 

v roce 2007. Na konferenci se v souvislosti se změnou klimatu hovořilo i o lesích. 

„Konference rovněž označila jako velice významný problém odlesňování v rozvojových 

zemích světa, který se v celosvětovém měřítku na změnách klimatu podílí přibližně  

20 %.“8  Na konferenci byla odsouhlasena akce, která by měla podpořit opatření proti 

odlesňování.  

  

 

2.2 Evropské prameny právní úpravy ochrany lesa 
 

Evropská unie věnuje pozornost jak lesům na území svých členských států, tak  

i lesům na jiných kontinentech, zejména tropickým deštným pralesům.  

Komunitární prameny právní úpravy ochrany lesa jsou Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č.2152/2003/ES ze 17.listopadu 2003 o monitorování lesů a výměně 

informací o změnách životního prostředí v ES (tzv. Forest Focus), Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady ze dne 7.listopadu 2000 č.2494/2000/ES o opatřeních k zachování  
                                                 
7 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 307 
8 Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007, str. 48 
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a udržitelném hospodaření v tropických a jiných lesích rozvojových států, Směrnice 

Rady 1990/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh a prováděcí 

nařízení Komise, Rezoluce Rady EU O lesnické strategii pro Evropskou unii z roku 

1998 a Šestý akční program životního prostředí ES.  

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.2152/2003/ES o monitorování lesů a výměně 

informací o změnách životního prostředí v ES (tzv. Forest Focus) 

 

 Nařízení obsahuje definici pojmu les. Les musí mít rozlohu alespoň 0,5 ha a stromy 

v produkčním věku vysoké alespoň 5 m. Podle nařízení mezi les patří i hospodářské 

lesní cesty, lesní školky nebo lesy na území národních parků.   

„Nařízení Forest Focus slouží k zahájení monitorování a ochraně lesa 

v následujících oblastech zájmu: 

- ochrana proti znečištění ovzduší; 

- zabránění lesních požárů, předcházení jim, monitorování jejich příčin a následků; 

- biologická rozmanitost, změna klimatu, ochranné funkce lesa; 

- kontinuální vyhodnocování monitorování lesů.“9  

 Členské státy jsou  povinny jednou ročně zpracovat a poslat Evropské Komisi zprávu 

o stavu lesních ekosystémů a o působení požárů na lesy. Aby mohlo být dosaženo cílů 

stanovených v nařízení členské státy vypracují tzv.dvouleté národní programy. Tyto 

programy podléhají schválení Evropské Komise.  

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.2494/2000/ES o opatřeních k zachování  

a udržitelném hospodaření v tropických a jiných lesích rozvojových států 

 

 Nařízení má za úkol realizovat závazky, které vyplývají z mezinárodní Smlouvy  

na ochranu tropických dřev. Nařízení obsahuje opatření k zachování a udržitelnému 

hospodaření v tropických a jiných lesích rozvojových států. Cílem těchto opatření je 

zejména zlepšit stav lesů, podporovat používání produktů lesního hospodaření 

z udržitelně obhospodařovaných přírodních zdrojů nebo zajistit podíl původního lesního 

obyvatelstva na vypracovávání strategií a plánů týkajících se lesa. 

 

                                                 
9 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, Linde, Praha, 2006, 
 str. 331,332 
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2.3 České prameny právní úpravy ochrany lesa 
 

2.3.1 Vývoj právní úpravy ochrany lesa 
  

Právní úpravu ochrany lesa obsahoval už připravovaný zákoník Karla IV. Maiestas 

Carolina z poloviny 14. století, který nikdy nebyl přijat. Zvláštní pozornost byla  

v zákoníku věnována ochraně královských lesů a jejich správě. Jednotlivá ustanovení  

se snaží o zachování lesů, zakazuje se kácení stromů pokud nejsou zetlelé nebo větrem 

vyvrácené. Objevují se zde ustanovení o hájení stromů před krádeží a jejich 

poškozováním, za které hrozily drastické tresty.   

 Ve čtrnáctém století se objevují první lesní řády, které obsahují právní úpravu 

nakládání s lesy. Tyto lesní řády však měly omezenou místní působnost.   

 Lesní porosty ještě ve 13. století  pokrývaly asi 90 % území českých zemí. Postupem 

času docházelo k jejich úbytku, který souvisel se zakládáním nových měst a vesnic. 

Dřevo bylo vedle kamene nejdůležitějším stavebním materiálem. V některých oblastech 

se projevuje na začátku 18.století velký nedostatek dřeva. To bylo podnětem k vydání 

tzv. Tereziánského lesního řádu v roce 1754. „Tento předpis v úvodu vysvětloval 

nutnost okamžitého zmírnění nepřiměřeného kácení lesních porostů, jejich neodborného 

využívání ba i pustošení. Lesní řád byl podnětem k lepšímu hospodaření v lesích 

vůbec.“10 Lesní řád se věnoval těžbě dřeva, obnově lesních porostů nebo také redukci 

nadměrného stavu lesní zvěře. Obsahoval celou řadu zákazů např. zákaz svévolného 

ničení lesa, rozdělávání ohňů v lesním porostu od jara do podzimu nebo zákaz 

zmenšování lesní půdy. Na tereziánský lesní řád navazovaly dvorské dekrety. V těchto 

předpisech byl zakázán vývoz dřeva do zahraničí bez povolení, přeměna lesní půdy  

na jinou půdu  nebo  pasení dobytka v lese.  

 První lesní zákon (rakouský) byl vydán v roce 1852 císařským patentem č. 250. 

Obsahoval komplexní úpravu lesního hospodářství. Byl předpisem moderním  

a systematickým. Obsahoval ustanovení o ochraně lesní půdy a povinnosti ji do pěti let 

zalesnit, o ochraně před lesními škůdci (hmyzem) nebo ochraně před lesními požáry. 

Také obsahoval ustanovení o přestupcích a úřadech, které tyto přestupky měly trestat. 

Na lesní zákon navazovaly prováděcí předpisy a další zákony např. zákon  

č.11/1893 Čes.z.z., o dohledu nad hospodařením v lesích obecných. 

                                                 
10 Damohorský, M.: Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drovníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám, UK Právnická 
fakulta, Praha, 2007, str.181 
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 Tzv. recepční norma stanovila, že rakouské zákony budou i nadále platit na území 

samostatného Československa. Výjimkou nebyl ani rakouský lesní zákon, který byl 

postupně doplňován dílčími právními předpisy. V Československu byl založen právní 

dualismus. Rakouský lesní zákon byl platný pouze na území Čech a Moravy.  

Na Slovensku platila jiná právní úprava. Za základní zásadu se považovalo, že lesy jsou 

veřejným a společným majetkem celého národa. Tento majetek má spravovat a udržovat 

stát. Kromě vydání právních předpisů se považovalo za nutné vybudovat systém 

českého lesnického školství. V roce 1928 byl vydán zákon č.37/1928 Sb., o zatímní 

ochraně lesů, který byl reakcí na tlak na zvyšování těžby dřeva.  

 Za druhé světové války byly vydány vládní nařízení  č.224/1941 Sb., o těžbě dřeva 

nebo vládní nařízení č.325/1942 Sb., o zalesňování pozemků, které nejsou plně 

výnosné. 

 Po roce 1945 došlo k významným majetkovým změnám. Byl vydán dekret 

prezidenta republiky o konfiskaci majetku Němců, Maďarů a nepřátel republiky 

č.12/1945 Sb., zákon č.142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy a zákon 

č.143/1947 Sb., o převzetí 50 000 ha lesů hlubocké větve rodu Schwarzenberků. Těmito 

zákony se výměra státních lesů zvýšila asi o 500 000 ha. 

 Po roce 1948 postupně docházelo k soustřeďování lesů do vlastnictví státu. Byl 

vydán např. zákon č.279/1949 Sb., o finančním hospodaření. Tímto zákonem se stal 

obecní majetek včetně lesů majetkem národním. Lesnické politice se v této době 

věnovala malá pozornost. 

 Rakouský lesní zákon platil na našem území až do konce roku 1960. Byl nahrazen  

zákonem č.166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon). Nový lesní zákon 

odstranil dosavadní právní dualismus. Platil na celém území Československé 

socialistické republiky.  Lesní zákon stanovil, že všichni vlastníci musí hospodařit podle 

schválených lesních hospodářských plánů. Záměrem státu bylo dokončit socializaci 

lesů. Lesní zákon této podmínce přestal vyhovovat, proto byl nahrazen novým lesním 

zákonem. 

 Novou právní úpravu tvořil zákon č.61/1977 Sb., o lesích a zákon č.96/1977 Sb.,  

o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství. Zákon o lesích zavedl právo 

užívání lesních pozemků k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesů. Došlo 

k přechodu lesních porostů na lesních pozemcích na stát. Zákon o hospodaření v lesích 

a státní správě lesního hospodářství obsahoval právo obecného užívání lesů občany 

nebo hospodaření v lesích. Ke každému zákonu byly vydány prováděcí vyhlášky.  
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V té době docházelo ke zvyšování imisní zátěže lesů, snižoval se podíl listnatých dřevin  

a byly zestátněny prakticky všechny lesy.  

 Zásadní změnu přinesl rok 1989. „V roce 1989 (a tento stav zůstal v podstatě 

nezměněn až do poloviny roku 1991) bylo ve vlastnictví nebo v užívání státu více  

než 94 % všech lesů na území České republiky, necelých 5 % bylo ve vlastnictví  

nebo v užívání tehdejších jednotných zemědělských družstev a pouze necelé 1 % lesů 

bylo ve vlastnictví fyzických osob (občanů).“11 Postupně po roce 1991 byla obnovena 

vlastnická práva původních vlastníků lesů. Tento proces započal přijetím zákona 

č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 

obcí a zákonem č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku (zákon o půdě). Začalo se také s přípravou nové právní úpravy 

lesního hospodářství. Současná vlastnická struktura lesů v ČR je zobrazena v tabulce 

v příloze č.1.  

 

2.3.2 Současná právní úprava ochrany lesa 
  

 Nejdůležitějším pramenem právní úpravy ochrany lesa je zákon č.289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Lesní zákon byl schválen 

dne 3. listopadu 1995 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 1996. Nový lesní zákon navázal  

na předcházející právní úpravu hospodaření v lesích. Snaží se o vyvážené uplatňování 

zájmů vlastníků lesů, ochránců přírody i státu. Jednotlivá ustanovení lesního zákona 

jsou podrobně rozebrána níže v textu.  

 Dalším pramenem právní úpravy ochrany lesa je zákon č.149/2003 Sb., o uvádění  

do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů  

a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 

Tento zákon je ve vztahu speciality k lesnímu zákonu. 

 K provedení lesního zákona byla vydána Ministerstvem zemědělství celá řada 

vyhlášek: 

o vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení  

a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

o vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí 

                                                 
11 Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi – úplné znění zákona s komentářem, Matice Lesnická, Písek, 1996,  
str. 5 
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o vyhláška č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní 

správy lesů a o jejich označení 

o vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 

zvýšených nákladů 

o vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů  

a o vymezení hospodářských souborů 

o vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 

o vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělování 

licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství 

o vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně 

lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 

o vyhláška č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného 

lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 

o vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 

na lesích 

o vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření  

a klasifikaci dříví 

o vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin 

o vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou 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.       

 

 

2.4 Související zákony 
 

Kromě zákona o lesích obsahují ustanovení týkající se ochrany lesa i jiné zákony. 

Mezi zákony, které se dotýkají ochrany lesa patří např. zákon č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, zákon č.254/2001 Sb., o vodách, zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti  

a zákon ČNR č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 

v ochraně lesa. 
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2.4.1.Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 

 Ochrana lesa je zajišťována také zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny.  

Zákon o ochraně přírody a krajiny je lex specialis k lesnímu zákonu. Ustanovení  

§ 90 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že zákon o ochraně přírody  

a krajiny a předpisy vydané k jeho provedení jsou zvláštními předpisy ve vztahu 

k předpisům o lesích. Toto ustanovení zákona na ochranu přírody a krajiny nevychází 

z logického vztahu mezi oběma normami. Zákon na ochranu přírody a krajiny se týká 

celé přírody, zatímco zákon o lesích jen její části. Lesní zákon by měl být předpisem 

speciálním vzhledem k zákonu o ochraně přírody a krajiny jako předpisu obecnému.  

Lesy jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK jsou lesy, jakožto významné krajinné prvky, 

chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození 

nebo zničení významného krajinného prvku, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, 

opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

„Za významný problém považuji prolínání ochrany lesa – VKP jako institutu obecné 

ochrany přírody s ochranným režimem zvláště chráněných území, která mají stanovený 

specifický zákonný i podzákonný režim ochrany. Může tak docházet k částečnému 

„zdvojení“ (i vícenásobení) ochrany konkrétní lokality, případně ke „konkurenci“ 

ochranářských ustanovení – a to jak ke konkurenci hmotně-právní, tak kompetenční. 

Neplatí, že více ochranných předpisů bude znamenat lepší ochranu lokality.“12  

Problematickou je otázka, zda můžeme považovat všechny lesy za významné 

krajinné prvky. Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled a přispívá k udržení její 

stability. K udržení stability krajiny smrková monokultura nepřispívá. 

Další nástroj ochrany lesa stanoví ZOPK v ustanovení § 4 odst. 3. Podle tohoto 

ustanovení je nezbytné ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních 

hospodářských osnov závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Bez ohledu na to, 

zda jde o lesní hospodářský plán na zvláště chráněném území nebo mimo něj. Podle 

ustanovení § 90 odst. 1 ZOPK musí mít toto závazné stanovisko podobu správního 

rozhodnutí.  

                                                 
12 Mlčoch, S.:Vztah práva ochrany přírody k lesnímu právu, Ochrana přírody, 1/2008, str.38,39 
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V ustanovení § 58 odst. 1 ZOPK se uvádí, že při užívání přírody a krajiny je každý 

povinen strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. „Povinnost strpět omezení svých 

práv vyplývajících z tohoto zákona má obecnější platnost, neboť platí i pro jiné zákony, 

než jenom pro zákon o ochraně přírody a krajiny. Právním základem jsou zde 

ustanovení čl. 11 odst. 3 a 4 a čl. 35 odst. 3 LZPS.“13  

Dále je v ustanovení § 58 ZOPK upraven nárok na náhradu újmy, která vznikne 

tomu, kdo respektuje zákazy a omezení vyplývající z tohoto zákona, prováděcích 

právních předpisů nebo rozhodnutí vydaných na jejich základě.  

Institut náhrady újmy za ztížení zemědělského a lesního hospodaření byl zaveden  

do českého právního řádu s účinností od 28.4.2004. Jde o institut, který zakládá 

oprávnění vlastníkům a nájemcům pozemků žádat o finanční náhradu za omezení 

výkonu vlastnického nebo užívacího práva z důvodu ochrany přírody a krajiny.  

Podle ustanovení § 58 odst. 2 ZOPK mají nárok na finanční náhradu vlastníci  

a nájemci zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků a chovem ryb nebo drůbeže. 

Finanční  náhradu nelze poskytnout současně  vlastníkovi  a  nájemci  téhož pozemku. 

Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi 

pozemku. Nárok na  finanční  náhradu  náleží  vlastníku  zemědělské  půdy nebo lesního 

pozemku  nebo  rybníka  s  chovem  ryb nebo vodní drůbeže nebo nájemci, který  tyto  

pozemky oprávněně užívá, též v případě, že mu vznikne nebo trvá  újma  v  důsledku  

omezení  vyplývajícího z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného 

podle tohoto zákona. Tuto náhradu lze poskytnout pouze na základě písemně 

uplatněného nároku ve výši, kterou lze prokázat doklady a podklady relevantními pro 

posouzení nároku.  

Dříve nebyla jasná povaha nároku na náhradu újmy. Orgány ochrany přírody  

o žádostech na náhradu újmy zahajovaly správní řízení. V usnesení Krajského soudu 

v Hradci Králové č.j. 21 Co 382/2006-44 se soud vyjádřil k povaze nároku na náhradu 

újmy. Nárok na náhradu újmy podle § 58 ZOPK je podle usnesení soudu svou povahou 

soukromoprávní, protože vztah mezi účastníky se vyznačuje rovným postavením. Nárok 

na náhradu újmy vzniká při splnění zákonných podmínek přímo ze zákona. „Pokud není 

žadatel o náhradu újmy ve svém nároku uspokojen orgánem ochrany přírody může se 

nároku domáhat v občanském soudním řízení. Rozhodování o nároku na náhradu újmy 

                                                 
13 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 374 
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nespadá do pravomoci orgánů ochrany přírody, ty proto nejsou oprávněny o tomto 

nároku zahajovat a vést správní řízení a vydávat v něm rozhodnutí.“14 

Zákon o ochraně přírody a krajiny také obsahuje základní instituty právní ochrany 

týkající se lesů zařazených do soustavy Natura 2000.  

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy 

Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou 

navrhována podle přesně stanovených kritérií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé 

druhy, ale především ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co 

nejefektivněji, proběhlo ve všech členských státech mapování přírodních biotopů. 

Způsob ochrany území začleněného do soustavy Natura 2000, určuje každý členský stát 

na svém území podle svých vlastních zákonů. V České republice za naturové oblasti 

zodpovídá Agentura ochrany přírody a krajiny. Vytváření probíhá v České republice 

tak, že vláda vyhlašuje ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 

Lesy zahrnuté do soustavy Natura 2000 jsou pod zvýšenou ochranou, a to lesy 

v evropsky významných lokalitách i v ptačích oblastech. „Lesy přitom představují 

podstatnou část z celkové rozlohy území chráněných v rámci Natury 2000. Pro  

představu,  pozemky určené k plnění funkcí lesa zaujímají téměř 54 % (tj. 141 643 ha) 

z celkové rozlohy evropsky významných lokalit v České republice, která činí  

263 518 ha.“15 V lesích zahrnutých do soustavy Natura 2000 lze žádat o poskytnutí 

částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Pravidla pro 

poskytování dotace na lesní majetky na území NATURA 2000 vychází z Nařízení vlády 

č.51/2009 Sb., kterým se mění NV č.147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro 

poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci 

opatření NATURA 2000. 

 ZOPK upravuje ochranu evropsky významných lokalit i  ptačích oblastí v části čtvrté 

zákona. V ustanovení § 45b ZOPK upravuje předběžnou ochranu evropsky významných 

lokalit. Zákon stanoví, že je zakázáno poškozovat evropsky významnou lokalitu 

zařazenou do národního seznamu a sporné lokality. Za poškozování se ovšem 

nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu se zákony. Tato předběžná ochrana 

přestává platit dnem následujícím po dni, kdy je území vyhlášeno za zvláště chráněné 

území nebo dnem, kdy nabyla účinnost smluvní ochrana. Ochrana evropsky 

                                                 
14 Flora, M.: Konečně jasno v otázce právní povahy nároku na náhradu újmy, Lesnická práce, 11/2006, str.12 
15 Damohorský, M. – Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa; Procesní právo ochrany životního prostředí: 
sborník z mezinárodní konference Kašperské hory, UK Právnická fakulta, Praha, 2005, str.85 
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významných lokalit je tedy následně zajištěna smluvně nebo jejich prohlášením  

za zvláště chráněné území. U ptačích oblastí ZOPK nestanoví předběžnou ochranu ani 

nestanoví ochranné podmínky, které by byly podobné ochranným podmínkám  

ve zvláště chráněných územích. Dále ZOPK v ustanovení § 45g uvádí, že individuální 

správní akt (povolení, souhlas) pro územní soustavu Natura 2000 lze vydat pouze tehdy, 

když bude vyloučeno závažné a nevratné poškození stanovišť a biotopů druhů a nedojde 

k soustavnému a dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území 

určena. Také jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení 

s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 

hledisek (§ 45h ZOPK). Evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou také chráněny 

jednotlivými zřizovacími předpisy. Jedná se o individuální ochranné podmínky, které 

mohou být stanoveny ve zřizovacím předpise v případě, že je území potřeba poskytnout 

vyšší ochranu než stanoví ZOPK. U ptačích oblastí se jedná o stanovení činností, které 

budou vázány na souhlas orgánu ochrany přírody (provádění mýtní a předmýtní těžby 

nebo změna druhu pozemků).  

  Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje ustanovení týkající se ochrany lesa jako 

součásti zvláště chráněných území podle ustanovení § 14. Této právní úpravě se 

podrobněji věnuje kapitola týkající se kategorizace lesů. 

 

 

2.4.2 Zákon o vodách 
 

Ochranu lesa částečně obsahuje i zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). 

Ustanovení §28 vodního zákona upravuje chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou území, jejichž přírodní podmínky 

umožňují významnou přirozenou akumulaci vod. Tyto oblasti vyhlašuje vláda 

nařízením. V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném 

nařízením vlády zakazuje zmenšovat rozsah lesních pozemků a odvodňovat lesní 

pozemky. Z těchto zákazů může udělit výjimku Ministerstvo životního prostředí. Pokud 

by některým z těchto zákazů vznikla vlastníkovi pozemku škoda má nárok na její 

náhradu. 
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 Lesů se dotýkají také ochranná pásma vodních zdrojů. Ochranná pásma vodních 

zdrojů slouží k ochraně jakosti, vydatnosti a zdravotní nezávadnosti vod, které mohou 

být využívány jako zdroj pitné vody. Jedná se o maloplošná území. Ochranné pásmo 

zřizuje rozhodnutím vodoprávní úřad. V tomto rozhodnutí o zřízení ochranného pásma 

vodoprávní úřad stanoví, které činnosti nelze v tomto pásmu provádět  

(§ 30 odst. 8 vodního zákona). Může být také omezeno užívání pozemků a staveb 

v tomto pásmu ležících. Omezení se týká i lesních pozemků. Za takové omezení náleží 

vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada.  

 

 

2.4.3 Zákon o myslivosti 
 

 V zákoně o myslivosti č. 449/2001 Sb. se týkají ochrany lesa zejména ustanovení  

o snížení stavu zvěře (§ 39). Orgán státní správy povolí snížení určitého druhu zvěře 

vyžaduje-li to mimo jiné také zájem lesní výroby nebo ochrany přírody. Snížení stavu 

zvěře může orgán nařídit uživateli honitby. V krajním případě uloží orgán státní správy 

snížení až na minimální stav nebo zruší chov určitého druhu zvěře. Tato opatření  

týkající se snižování stavu zvěře jsou v některých případech opravdu nutná, protože 

škody, které zvěř působí na lesních porostech jsou značné. Způsobení tak vysokých 

škod na lesních porostech je způsobeno zejména přemnožením některých druhů zvěře. 

Těmto škodám se lze částečně bránit i jinými způsoby, které jsou naznačeny v části 

týkající se škodlivých biotických činitelů.   

Uživatel honitby je povinen nahradit škodu, kterou na lesních porostech nebo  

na honebních pozemcích způsobila zvěř (§ 52 zákona o myslivosti). V některých 

případech se škody nehradí (škody na lesních porostech chráněných oplocením proti 

škodám způsobeným zvěří). Pokud jde o zvěř, jejichž početní stavy nemohou být 

snižovány hradí škodu stát. Současně s uplatněním nároku musí poškozený vyčíslit 

škodu. Pokud mu uživatel honitby do 60 dnů ode dne kdy nárok uplatnil škodu neuhradí 

má poškozený právo do 3 měsíců uplatnit nárok u soudu. 
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2.4.4 Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
 

Česká inspekce životního prostředí byla zřízena zákonem č.282/1991 Sb., o České 

inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Česká inspekce životního 

prostředí má působnost v ochraně lesa, ovzduší, vody, přírody a krajiny, nakládání 

s odpady a obaly, chemickými látkami i geneticky modifikovanými organismy. 

ČIŽP dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů. Podle ustanovení  

§ 3 zákona o ČIŽP zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa, jejich příčiny a osoby 

zodpovědné za jejich vznik nebo trvání. Dále ČIŽP vyžaduje odstranění a nápravu 

zjištěných nedostatků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě. Také provádí 

kontrolu uložených opatření. V závažných případech může nařídit zastavení nebo 

omezení provozu zdroje znečišťování životního prostředí. ČIŽP ukládá pokuty těm,  

kdo svojí činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že například 

neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,  

při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí nebo poškodí životní 

prostředí nebo vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých 

biotických a abiotických činitelů.  
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3. Kategorizace lesů 

 

 Lesní zákon člení lesy do třech kategorií (§ 6 – 9 LesZ). Jsou to lesy ochranné,  

lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. V roce 2007 tvořily lesy hospodářské 75,4 %, 

lesy ochranné 2,7 % a lesy zvláštního určení 21,9 % lesů na území České republiky. 

Přehled vývoje kategorizace lesů se nachází v příloze č.2.   

Lesy se dělí do jednotlivých kategorií podle své funkce. Pro lesy hospodářské  

je typická produkční funkce, zatímco v lesech zvláštního určení a lesech ochranných 

převažuje funkce mimoprodukční. 

 LesZ věnuje pozornost zejména lesním dřevinám ( jejich pěstování, těžbě, obnově)  

a pozemkům určeným k plnění funkcí lesa. Vztahem lesních porostů k ostatním 

ekosystémům se zabývá jen okrajově. Existuje tedy značný prostor pro uplatnění zákona 

o ochraně přírody a krajiny. 

LesZ rozděluje lesy do třech kategorií a stanoví způsob hospodaření v jednotlivých 

kategoriích. Zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje kategorie zvláště chráněných 

území a upravuje také způsob lesního hospodaření v lesích zvláště chráněných území. 

Pokud se bude les nacházet na území některé kategorie zvláště chráněných území bude 

se vztahovat ochranný režim tohoto území i na les. Vyplývá to z ustanovení  

§ 90 odst. 4 ZOPK, kterým se ZOPK prohlašuje za zvláštní zákon vzhledem k ostatním 

zákonům, tedy i k zákonu o lesích. 

 

3.1 Lesy ochranné  
 

 Do kategorie lesů ochranných zařazuje LesZ v ustanovení § 7 lesy na mimořádně 

nepříznivých stanovištích, vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, lesy  

na exponovaných hřebenech a lesy klečové. Mimořádně nepříznivým stanovištěm jsou 

sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, rašeliniště apod. Jsou to lesy, které zajišťují 

ochranu nepříznivých stanovišť. Chrání je např. proti erozi, lavinám nebo zpevňují  

vodní toky. O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy 

lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 
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3.2 Lesy zvláštního určení 
 

 Lesy zvláštního určení jsou lesy, ve kterých převažuje zájem ochrany přírody a jejich 

hlavním posláním je zlepšení životního prostředí. Lesy zvláštního určení jsou ze zákona 

lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany 

vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů léčivých a minerálních vod  

a lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací (§ 8 odst. 1 LesZ). 

O lesích nacházejících se na těchto územích nemusí orgán státní správy lesů 

rozhodovat, stávají se automaticky lesy zvláštního určení.  

Dále jsou lesy zvláštního určení lesy vyjmenované v § 8 odst. 2 LesZ pokud u nich 

převažují mimoprodukční funkce a orgán státní správy lesů rozhodne o jejich zařazení 

do této kategorie. Jde o lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí,  

lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách, lesy lázeňské, lesy příměstské 

nebo lesy potřebné pro zachování biologické rozmanitosti. V těchto lesích a v lesích 

ochranných se uplatňuje odlišný způsob hospodaření (§ 36 LesZ), který se snaží  

o naplňování mimoprodukční funkce těchto lesů. Vlastníci těchto lesů musí strpět 

omezení při hospodaření nebo jiná opatření uložená jim orgánem státní správy lesů.  

Za tato omezení hospodaření nebo uložená opatření jim náleží náhrada. Více o omezení 

hospodaření a o náhradě za omezení hospodaření a uložená opatření v kapitole  

o ochraně lesa při hospodaření v lesích. 

 Výskyt lesů zvláštního určení v České republice je znázorněn na obrázku  

v příloze č.2. 

 

3.3 Lesy hospodářské 
 

 Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými ani lesy zvláštního určení 

(§ 9 LesZ).V lesech hospodářských se uplatňuje zejména produkční funkce, ale v určité 

míře i mimoprodukční funkce.  

 

 Zvláštní kategorií nejsou lesy pod vlivem imisí. Tyto lesy se vyskytují ve všech 

kategoriích lesů. 
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3.4 Lesy nacházející se ve zvláště chráněných územích  
 

Zákon o ochraně přírody a krajiny upravuje kategorie zvláště chráněných území. 

Kategoriemi zvláště chráněných území jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní 

památky. V lesích nacházejících se v některé z kategorií zvláště chráněného území  

se uplatňuje odlišný způsob hospodaření.  

Lesy v národních parcích mohou být zařazeny do kategorie lesů ochranných, pokud 

nejsou stávají se ze zákona lesy zvláštního určení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) 

LesZ. Ustanovení § 22 odst. 1 ZOPK stanoví, že lesy v národním parku nelze zařazovat 

do kategorie lesů hospodářských. To znamená, že se v nich uplatňuje odchylný způsob 

hospodaření a lze přijmout opatření odchylná od některých ustanovení LesZ  

(§ 36 odst. 1 LesZ). Odchýlit se lze např. od povinnosti související se zalesněním holin. 

Dále lze v lesích národních parků použít ustanovení o zásazích proti škůdcům  

a o mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách v lese jen se souhlasem 

orgánu ochrany přírody (§ 22 odst. 1 ZOPK). I v tomto případě se jedná o omezení 

lesního zákona. Kompetentní pro vydání tohoto souhlasu je Ministerstvo životního 

prostředí.  

 Lesy v chráněných krajinných oblastech mohou být zařazeny rozhodnutím orgánu 

státní správy lesů do kategorie lesů ochranných nebo do kategorie lesů zvláštního určení 

( jen lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí). V těchto případech se v nich 

uplatňuje odchylný způsob hospodaření. 

 Lesy v národních přírodních rezervací mohou být zařazeny do kategorie lesů 

ochranných. V opačném případě se ze zákona stávají lesy zvláštního určení   
(§ 8 odst. 1 písm. c) LesZ). Pro tyto lesy platí pravidla podobná lesům v národních 

parcích. Nelze je zařazovat do kategorie lesů hospodářských a ustanovení o zásazích 

proti škůdcům  a o mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách lze použít 

jen se souhlasem orgánu ochrany přírody (§31 ZOPK).  

 Lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách lze rozhodnutím orgánu státní 

správy lesů zařadit do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Dochází 

pak k uplatňování odchylného způsobu hospodaření.  

 ZOPK upravuje také ochranné pásmo zvláště chráněného území v ustanovení § 37, 

které má zabezpečit zvláště chráněné území před rušivými vlivy okolí. Ke stanovení 
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způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany 

přírody.  
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4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 

 

 

 „Platná právní úprava ochrany lesa sleduje tyto hlavní směry: 

o ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

o ochrana lesa před škodlivými činiteli, 

o ochrana lesa při hospodaření v lesích, 

o ochrana lesa při obecném užívání lesů.“16  

 

 

 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je obsažena v ustanoveních  

§ 11 - § 18 LesZ. Na některá z těchto ustanovení navazuje vyhláška Ministerstva 

zemědělství č.77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 

podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa¨. 

 „Plocha lesních pozemků setrvale mírně roste.“17 V důsledku dlouhodobého 

zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů postupně zvětšuje, 

a to ročně asi o 2000 ha. Vývoj plochy lesních pozemků je znázorněn v příloze č.1. 

Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 12. místo v lesnatosti.  I přes to,  

že se neustále mírně zvyšuje výměra lesních pozemků je třeba lesní pozemky chránit. 

„Cílem ochrany PFL je obdobně jako u ZPF snížit zábory této půdy pro jiné účely  

na nezbytné minimum, vytvořit předpoklady pro návratnost dočasně odňatých pozemků 

lesnímu hospodářství a pečovat o kvalitu kulturní vrstvy.“18  

 

 

4.1. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
  Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle ustanovení § 3 LesZ lesní pozemky 

(pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny, lesní 

průseky a nezpevněné lesní cesty) a jiné pozemky, které souvisí s lesem nebo slouží 

lesnímu hospodářství (zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, pozemky nad horní 

hranicí dřevinné vegetace a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí 

zemědělského půdního fondu). Orgán státní správy lesů může nařídit označení jiných 

                                                 
16 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 311 
17 Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007, str. 37 
18 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 296 
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pozemků, tak aby byla zřetelná jejich příslušnost k pozemkům plnícím funkci lesa. 

Lesní zákon dále stanoví, že pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou školky  

a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí 

lesa. V případě pochybností zda se jedná o PFL rozhodne orgán státní správy lesů.  

Jiné pozemky mohou být prohlášeny orgánem státní správy lesa rozhodnutím za PFL  

na návrh nebo se souhlasem vlastníka pozemku (§ 3 odst. 4 LesZ). Musí být splněny 

podmínky stanovené zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Zákon o ochraně ZPF obsahuje v ustanovení § 4 zásady ochrany ZPF, ve kterých 

stanoví, že pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu. 

Použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům připouští jen v nezbytných 

případech a po splnění daných podmínek (např. odnětí jen nejnutnější plochy ZPF nebo 

musí dojít k co nejmenšímu narušení organizace ZPF). Odnětí půdy ze ZPF pro 

nezemědělské účely je možné jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF  

(§ 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF). Tento souhlas je jako závazné stanovisko 

nezbytným předpokladem k vydání např. územního rozhodnutí nebo stavebního 

povolení podle stavebního zákona.  

 

4.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 

 Ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa upravuje lesní zákon v ustanoveních 

§13 a §14. LesZ zakazuje využití PFL k jiným účelům. Tento zákaz ale nemůže platit 

bezvýjimečně. Orgán státní správy lesů může rozhodnout o výjimce na žádost vlastníka 

lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu (§ 13 odst. 1 LesZ). Pokud bude výjimka 

udělena musí být při využívání PFL k jiným účelům splněny určité podmínky. Mezi 

tyto podmínky patří přednostní použití pozemků méně významných z hlediska plnění 

funkcí lesa, nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany, nesmí 

být narušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích  

nebo nesmí být zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese, tak aby jejich zřízením 

došlo ke zvýšenému ohrožení lesa.  

Subjekty provádějící stavební, těžební nebo průmyslovou činnost mají stanoveny 

další povinnosti (§ 13 odst. 3 LesZ). Musí ukládat odklizované hmoty ve vytěžených 

prostorech, vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch nebo činit 

účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících lesa a přírodní prostředí. 
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Stavební, těžební nebo průmyslové  činnosti  jsou nejčastějšími důvody pro odnětí PFL 

ve veřejném zájmu. Jedná se o těžbu nerostů nebo stavbu silnic. 

 Dále LesZ upravuje zpracování návrhů dokumentací. Projektanti, pořizovatelé  

a zpracovatelé dokumentací jsou povinni navrhnout řešení, která jsou v zájmu 

zachování lesa a ochrany životního prostředí. Také musí provést vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení.  

Pokud se řízení podle zvláštního zákona (např. stavebního zákona) dotýká zájmů 

chráněných LesZ může rozhodnout příslušný orgán (stavební úřad) jen se souhlasem 

orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 LesZ). Souhlas může orgán vázat i na splnění 

podmínek. Tento souhlas je vydáván formou závazného stanoviska podle správního 

řádu (§149) jestliže je vydáván jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby, územní 

souhlas nebo rozhodnutí o povolení stavby na lesním pozemku. Souhlas je podmínkou 

vydání těchto rozhodnutí, ale pozemek pořád zůstává PFL. Tohoto souhlasu je třeba i 

k dotčení sousedního pozemku, který se nachází 50 m od okraje lesa. Toto ustanovení je 

někdy problematické např. při koupi pozemku za účelem stavby rodinného domku. 

„Kupující se obvykle přesvědčí, k jakému účelu je podle schválené územně plánovací 

dokumentace pozemek určen. Přesvědčí se rovněž, že se nejedná ani o pozemek určený 

k plnění funkcí lesa, takže mu nehrozí, že by musel žádat o vynětí. Po té, co zakoupí 

pozemek, určený regulačním plánem coby stavební pozemek, se může stát, že mu nebude 

dán souhlas ze strany orgánu státní správy lesů a to z důvodu, že jeho pozemek leží  

ve vzdálenosti méně než 50 m od okraje lesa a stavební úřad z tohoto důvodu jeho 

žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne.“19 

Jestliže někdo zamýšlí realizovat stavbu liniovou (např.stavba elektrovodu) a touto 

stavbou mají být dotčeny PFL musí si před zpracováním podkladů pro vydání územního 

rozhodnutí zajistit u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení tras.  

Za jakých podmínek orgán státní správy lesů vydá souhlas. Většinou se jedná o projekty 

nákladné a toto ustanovení se snaží předejít zbytečným nákladům v případě, kdyby 

souhlas nemohl být udělen. 

 

 

                                                 
19 Damohorský, M. – Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa; Procesní právo ochrany životního prostředí: 
sborník z mezinárodní konference Kašperské hory, UK Právnická fakulta, Praha, 2005, str.53 
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4.3 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a omezení jejich využívání 
 

 
 Využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům je zakázáno. 

Z tohoto zákazu může orgán státní správy lesů stanovit výjimku (viz.výše). Touto 

výjimkou je odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo omezení jejich 

využívání pro plnění funkcí lesa.  Rozhodnout o výjimce může orgán státní správy lesů 

na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu  

(§ 13 odst. 1 LesZ).   

Odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků 

pro jiné využití. Omezením PFL je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být 

plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu (§ 15 odst. 1 LesZ).  

Odnětí nebo omezení PFL může být trvalé nebo dočasné. V dřívější právní úpravě 

byla přesně stanovena doba, od které se již jedná o trvalé odnětí (12 let). Současný lesní 

zákon stanoví, že dočasné odnětí nebo omezení je na dobu určenou v rozhodnutí, 

kterým se uvolnil pozemek pro jiné účely. 

V některých případech se odnětí pozemku nevyžaduje (§ 15 odst. 3 LesZ). Odnětí 

není vyžadováno u veřejně prospěšných zařízení, která jsou malého rozsahu. Takovými 

zařízeními jsou stožáry nadzemního vedení, geodetické značky nebo vrty a studny. 

Cílem tohoto ustanovení je předejít složitému správnímu řízení. 

Pro odnětí nebo omezení PFL k rekreačním účelům jsou stanovena přísnější pravidla. 

Snahou je zabránit velkému nárůstu individuálních rekreačních zařízení. Pokud má dojít 

novou stavbou pro rekreaci k odnětí nebo omezení PFL musí být v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací (§ 15 odst. 2 LesZ). Nová stavba v lesích 

ochranných a lesích zvláštního určení nesmí narušit plnění funkcí, pro které byly lesy  

za tato území vyhlášeny. 

Lesní zákon podrobně upravuje řízení o odnětí nebo o omezení PFL. Na tato 

ustanovení LesZ navazuje vyhláška č.77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí  

nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Řízení se zahajuje podáním žádosti o odnětí nebo omezení PFL. Žádost podává ten, 

v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít (§ 16 odst. 1 LesZ). Touto osobou může 

být vlastník PFL nebo jiná osoba, v jejímž zájmu je odnětí nebo omezení a která 

prokáže veřejný zájem.  

Podrobnosti žádosti stanoví vyhláška č.77/1996 Sb. Vyhláška obsahuje legislativní 

zkratku pro odnětí nebo omezení PFL, kterou je zábor. Žádost musí obsahovat uvedení 
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údaje o uvažovaném použití PFL, o celkovém rozsahu pozemků jejichž zábor  

se předpokládá, snímek katastrální mapy s vyznačením záboru, výpočet poplatku  

za odnětí nebo u dočasného odnětí návrh plánu rekultivace. Údaj o uvažovaném použití 

PFL musí být dostatečně podrobný, aby orgán mohl posoudit ekonomické a společenské 

souvislosti záboru podle ustanovení § 3 vyhlášky. V žádosti se také uvede vyjádření 

vlastníka nebo nájemce PFL. Pokud bude o zábor žádat jiná osoba než vlastník, uvede 

vlastník (případně i nájemce, je-li pozemek předmětem nájemního vztahu) ve svém 

vyjádření zda se záborem souhlasí nebo ne. V případě, že bude vyjádření vlastníka  

nebo nájemce zamítavé musí žadatel doložit existenci veřejného zájmu.  

O odnětí nebo o omezení rozhodne podle ustanovení § 16 odst. 1 LesZ orgán státní 

správy lesů, v jehož území se dotčené pozemky (nebo jejich převážná část) nachází. 

Tímto orgánem je obecní úřad obce s rozšířenou působností, jestliže se rozhoduje  

o pozemku o výměře do 1 ha. U pozemků s  výměrou  1 ha a větší rozhoduje krajský 

úřad (§ 48 odst. 1 písm. d) a § 48a odst. 1 písm. b) LesZ). 

Řízení o odnětí nebo o omezení PFL je skončeno vydáním rozhodnutí. V tomto 

rozhodnutí musí být  uvedeny údaje o lesních pozemcích, kterých se rozhodnutí týká,  

za jakým záměrem bylo rozhodnutí vydáno, stanovení doby u dočasného odnětí 

(omezení) nebo způsob a termín opětovného zalesnění pozemku.  

U dočasného odnětí nebo omezení PFL je třeba v některých případech rozhodnutím 

schválit plán rekultivace. Návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný, je součástí 

žádosti o odnětí nebo omezení PFL. Rekultivací se rozumí „úprava pozemků 

poškozených (devastovaných např. těžbou), a to tak, aby byly znovu použitelné.“20 

Ustanovení § 2 vyhlášky č.77/1996 Sb. stanoví, co musí obsahovat plán rekultivace. 

Obsahuje část technickou, část biologickou nebo také časový a prostorový postup 

rekultivace. „Pozemky, které byly dočasně odňaty plnění funkcí lesa, nemusí být po 

skončení záboru vždy rekultivovány tak, aby byly znovu zalesněny, resp. znovu jinak 

využívány k plnění funkcí lesa. V některých případech rozsáhlejších záborů (např. pro 

povrchovou těžbu písku apod.), může být část plochy rekultivována tak, aby na ní mohla 

být vytvořena vodní nádrž ať již k vodohospodářským nebo k jiným (rybářským, 

rekreačním apod.) účelům (rekultivace vodohospodářská).“21 Vyhláška dále stanoví 

způsob provedení rekultivace. Pokud je plán rekultivace schválen rozhodnutím orgánu 

                                                 
20 Lesnický naučný slovník II., Ministerstvo zemědělství, Praha, 1995, str.197 
21 Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi – úplné znění prováděcích předpisů s komentářem, Matice lesnická, 
Písek, 1997, str.15 
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státní správy lesů musí být bezprostředně po skončení jiného využití pozemků 

provedena rekultivace. Musí dojít k odstranění všeho, co by bránilo následnému využití 

PFL. Odstraněny budou dočasné stavby, zařízení, materiál nebo odpad. Rekultivace 

musí probíhat podle stanoveného harmonogramu. Dočasné odnětí nebo omezení PFL 

k jiným účelům je skončeno až úspěšným provedením rekultivace. Ukončení 

rekultivace je třeba oznámit orgánu státní správy lesa. Tyto pozemky jsou pak převzaty 

vlastníky nebo nájemci. Do plánu rekultivace mohou být zahrnuty i sousední pozemky 

určené k plnění funkcí lesa, jestliže je to účelné. Tyto pozemky nejsou zasaženy vlastní 

investiční činností, ale praktické provádění rekultivace většinou zasahuje i sousední 

pozemky.        

Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o záboru pozemků podle ustanovení  

§ 16 LesZ musí posoudit ekonomické a společenské zdůvodnění požadavku a důsledky 

záboru na plnění funkcí lesa (§ 3 vyhlášky č. 77/1996 Sb.). Ekonomickým zdůvodněním 

požadavku bude ekonomická výhodnost investice (např. náklady na postavení stavby)  

a zda není výhodnější investici umístit na pozemky zemědělského půdního fondu. 

Společenské zdůvodnění požadavku porovnává zájem jednotlivce se zájmem celé 

společnosti. Pokud by převážil zájem jednotlivce (vlastníka) může dojít k zamítnutí 

žádosti o odnětí nebo omezení PFL.  

Jestliže na vydané rozhodnutí o odnětí nebo o omezení PFL navazuje další 

rozhodnutí (např. stavební povolení) nesmí být započato s odlesňováním dříve než toto 

další rozhodnutí nabude právní moci (§ 16 odst. 4 LesZ). Ustanovení dbá na ochranu 

lesních porostů v případě, kdy z různých důvodů není vydáno stavební povolení. 

Rozhodnutí o záboru PFL může být změněno nebo zrušeno orgánem státní správy 

lesů vyžaduje-li to veřejný zájem nebo pozemek přestal splňovat účel, pro který byl 

zabrán. Jinak zaniká platnost rozhodnutí o záboru ze zákona uplynutím doby, na kterou 

bylo rozhodnutí vydáno nebo nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato 

s využíváním zabraného pozemku  k účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno.  
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4.4 Poplatek za odnětí a jeho splatnost  
 
 

 
 Poplatek za odnětí je ekonomickým nástrojem ochrany lesa. Poplatek byl zaveden  

do naší právní úpravy až dosud platným lesním zákonem. Snahou bylo vyrovnat 

ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa a pozemků zemědělského půdního 

fondu. Povinnost zaplatit poplatek za odnětí má ten, v jehož zájmu má být trvale nebo 

dočasně odňat lesní pozemek. Poplatky se platí jen za odnětí lesních pozemků, za odnětí 

jiných pozemků se poplatky neplatí.  

Výše poplatku je stanovena orgánem státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí podle 

přílohy k lesnímu zákonu. Výpočet se liší podle toho, zda jde o dočasné nebo trvalé 

odnětí. Poplatek za dočasné odnětí je výsledkem součinu průměrné roční potenciální 

produkce lesů v ČR v m³, průměrné ceny dřeva na odvozním místě v Kč za m³ a faktoru 

ekologické váhy lesa. Faktor ekologické váhy lesa se liší podle kategorií lesů. V lesech 

hospodářských je nejnižší, naopak nejvyšší je v lesích v ochranném pásmu zdrojů 

léčivých vod nebo I. zónách národních parků. Poplatek za trvalé odnětí se vypočítá 

stejně jako za dočasné odnětí a výsledek se vydělí 0,02. Vypočítaným výsledkem 

v obou případech jsou Kč/ha.  

Poplatek se ve vyjmenovaných případech neplatí. Osvobození se vztahuje na stavby 

sloužící hospodaření v lese, výstavbu objektů potřebných pro čištění odpadních vod  

a výstavbu objektů potřebných pro jímání a výrobu pitné vody (§ 17 odst. 2 LesZ). 

Osvobozena od poplatku bude např. stavba čističky odpadních vod.  

Příjemci finančních prostředků z vybraných poplatků jsou obce a Státní fond 

životního prostředí. Poplatek připadne Státnímu fondu životního prostředí ve výši 60 %. 

Obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo, náleží 40 % poplatku. Obec je 

omezena v nakládání s poplatkem. Poplatek může obec použít jen pro zlepšení 

životního prostředí v obci a pro zachování lesa. Obec prostředky může využít např.  

na stavbu čističky odpadních vod. 

Poplatek za odnětí není příjmem vlastníka lesního pozemku. Zaplacením poplatku se 

žadatel nezbavuje povinnosti zaplatit vlastníku vzniklou újmu. Újma  vznikne vlastníku 

ve vztahu ke všem pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (tedy nejen lesním 

pozemkům). Vlastníku vznikne újma nejen za trvalé nebo dočasné odnětí PFL, ale také 

za trvalé nebo dočasné omezení využívání těchto pozemků.   
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Zaplacené poplatky za odnětí lze vrátit s jednou výjimkou stanovenou v LesZ 

v ustanovení § 17 odst. 6 (resp. § 16 odst. 5 písm. b)). Poplatek nelze vrátit v případě, 

kdy bylo vydáno rozhodnutí o trvalém nebo dočasném odnětí lesních pozemků a žadatel 

poplatek řádně zaplatil, ale do dvou let od právní moci rozhodnutí nebylo započato 

s využíváním odňatého pozemku k účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno.  

Splatnost poplatku se liší podle toho, zda jde o poplatek za trvalé nebo dočasné 

odnětí. Poplatek ze trvalé odnětí se platí jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o odnětí (§ 18 odst. 1 LesZ). Poplatek za dočasné odnětí se platí 

každoročně nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Pokud není 

pozemek odňatý celý rok, stanoví se poplatek za každý i započatý měsíc 1/12 roční 

částky poplatku. Ve výjimečných případech může být žadateli povolen celním úřadem 

odklad zaplacení poplatku nebo povoleno zaplatit poplatek ve splátkách. Pokud se 

žadatel dostane do prodlení s placením poplatku je povinen platit penále stanovené LesZ 

ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Celní úřad sdělí žadateli 

výši penále platebním výměrem, proti kterému se může žadatel odvolat do 30 dnů od 

jeho doručení.  

 

 

4.5 Ochrana kvality lesních pozemků     
 

K ochraně kvality lesních pozemků přispívají povinnosti stanovené LesZ  vlastníkům 

(nájemcům) lesa a osobám provádějícím stavební, těžební a průmyslovou činnost.  

Mezi tyto povinnosti patří zejména: 

o chránit les před znečišťujícími látkami, které vznikají při hospodářské činnosti  

(např. používání biologicky odbouratelných olejů k mazání řetězů motorových) 

podle ustanovení § 32 odst. 8 LesZ 

o pokud dojde k poškození lesa škodlivými látkami osoby jsou povinny provádět 

opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých následků  

(§ 21 odst. 1 LesZ) 

o zákaz znečišťování lesa odpady a odpadky (§ 20 odst. 1 písm. o) LesZ) 

o těžba dříví má být prováděna způsobem, který minimalizuje dopady na lesní 

ekosystém (§ 33 odst. 5 LesZ) 

o při přibližování, uskladňování a odvážení dříví postupovat tak, aby nedocházelo 

k nepřiměřenému poškozování lesa (§ 34 odst. 1 LesZ) 
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o povinnost provádět meliorace a hrazení bystřin v lesích (§ 35 LesZ) 

o povinnost oznámit orgánu státní správy lesů konání organizované nebo  

hromadné  sportovní  akce  v lese a orgán může stanovit doplňující podmínky  

(§ 20 odst. 5 LesZ) 

o zákaz provádění terénních úprav a narušování půdního krytu v lesích  

(§ 20 odst. 1 písm. b) LesZ). 

Ochrana kvality lesních pozemků při stavební, těžební a průmyslové činnosti 

(viz.výše).  

      

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           32 
 

5. Ochrana lesa před škodlivými činiteli 

 

Zákon o lesích v ustanovení § 2 písm. f) a písm. g) vyjmenovává škodlivé činitele. 

Škodlivými činiteli jsou podle zákona škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní 

vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa. Dále zákon 

vyjmenovává škodlivé organismy. Škodlivými organismy jsou původci chorob lesních 

porostů a rostlinní nebo živočišní škůdci lesních porostů. 

Vlastník lesa má podle ustanovení § 32 zákona o lesích povinnost provádět prevenci, 

tj. povinnost provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení 

škodlivých činitelů na les.  Vlastník má zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých 

činitelů a při zvýšeném výskytu neprodleně informovat orgán státní správy lesů  

a provést nezbytná opatření. Dále má preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení 

škodlivých organismů. Při vzniku mimořádných okolností a škod v lese  

(větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období  

sucha  apod.)  je  vlastník  lesa  povinen činit bezodkladná opatření  k  jejich  odstranění  

a  pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit 

např. zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých. 

Výskyt škodlivých činitelů v lesnictví se odráží v množství nahodilých těžeb. 

V jakém poměru se podílí škodliví činitelé na nahodilých těžbách je ukázáno v grafu 

v příloze č.3.  

Škodliví činitelé se obvykle dělí na abiotické činitele, biotické činitele  

a antropogenní činitele.   

 

5.1 Abiotičtí škodliví činitelé 
 

 Abiotickým poškozováním lesa se rozumí poškozování lesa neživým prostředím. 

Mezi abiotické škodlivé činitele patří vítr, sníh, námrazu, sucho, mráz, laviny, požáry, 

blesky, půdní sesuvy a povodně. 

 „Na nahodilých těžbách se podílejí především abiotičtí činitelé (vítr, sníh, námraza, 

sucho), a to z 65 až 90 %.“22 

 

                                                 
22 Rychtecká, P.-Urbaňcová, N.: Škodliví činitelé lesa v letech 1996-2006 – I.část Abiotičtí a antropogenní 
činitelé, Lesnická práce, 6/2008, str.14 
 



           33 
 

 

5.1.1 Poškození lesů větrem 
 

 „Z abiotických činitelů se na škodách v lesních porostech nejvýznamněji podílí vítr, 

zaujímá více než 50 % objemu nahodilých těžeb.“ 23 

 Nejvíce polomů vzniká na Šumavě, v Krkonoších, Jizerských horách, Jeseníkách, 

Českomoravské vrchovině a v Brdech. Způsobeno je to stavem lesů. V 19.století  

na kalamity polomové navazovaly často kalamity hmyzí a často je vysoko převyšovaly. 

Dnes již lesníci umí hmyzí kalamity zdolávat, proto se v tehdejším rozsahu již neopakují. 

Stále se však opakují kalamity polomové, kterým musí být věnována větší pozornost.“24  

 V posledních letech Českou republiku zasáhly hned dva velké orkány Kirill v lednu 

roku 2007 a Emma v březnu roku 2008. Způsobily rozsáhlé škody. 

 Na rozsah polomů má vliv pevnost dřeva, kterou významně ovlivňuje hniloba, 

sukovitost, rakovina a trhliny ve stromech. Důležitý je i druh stromu. Jehličnany hůře 

odolávají větru, naproti tomu např. buk větru odolává dobře. 

 „Naše lesy byly v posledních 200 letech vytvářeny jako les pasečný, v němž ve všech 

věkových stadiích vznikly porosty stejnověké, často nesmíšené, s malým rozsahem 

přirozené obnovy. S takovými lesy musíme počítat ještě příštích 100 let. Přechod  

na hospodaření blízké přírodě s omezením holosečí, s cílevědomým zvyšování podílů 

odolných dřevin a se zvýšeným podílem přirozené obnovy je předpokladem 

k postupnému, avšak dlouhodobému zvyšování přirozené odolnosti.“25 

 Na budoucí ohrožení větrem je nutno pamatovat již při zalesňování. Vlastník lesa má 

podle ustanovení § 32 odst. 5 LesZ povinnost zvyšovat odolnost lesa a jeho stabilitu, 

zejména  vhodnou  druhovou  skladbou  dřevin a  zakládáním zpevňovacích pásů  

na okraji  i uvnitř lesních porostů. Těmito opatřeními, které jsou vlastníci ze zákona 

povinni činit, by měla být alespoň částečně zvýšena odolnost lesa před větrem.  

  

 

 

 

                                                 
23 Rychtecká, P.-Urbaňcová, N.: Škodliví činitelé lesa v letech 1996-2006 – I.část Abiotičtí a antropogenní 
činitelé, Lesnická práce, 6/2008, str.14 
24 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.19 
25 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.35 
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5.1.2 Poškození lesů sněhem a námrazou 
 

 „Podíl škod sněhem na nahodilých těžbách se v daném období (1996 – 2006) 

pohyboval mezi 2 až 12 %. Škody vzniklé námrazou zaujímaly poměrně malé procento 

z celkových nahodilých těžeb způsobených abiotickými vlivy (1 až 12 %).“26   

 „Velké množství sněhu a jeho náhlý výskyt působí lesnímu hospodářství potíže, 

ztěžuje práce v lese, sníh přikrývá zásoby vytěženého dřeva a způsobuje potíže a vysoké 

náklady při dopravě.“27 

 Vlivem velkého množství sněhu dochází k poškozování tvaru stromů, sníh také 

způsobuje škody na porostech a stromech, odlamování vrcholů stromů, působí zlomy  

a polomy stromů.  

 Nejcitlivěji reaguje na tlak sněhu borovice a jiné jehličnany. Tyto porosty lze proti 

mokrému sněhu zpevnit příměsí buku a dalších listnatých stromů. 

 Námraza způsobuje zlomení částí nebo celého stromu. Námrazou bývá nejvíce 

poškozen smrk. Odolnější jsou listnaté stromy. 

Při prevenci vzniku škod způsobených sněhem a námrazou se opět uplatní povinnost 

vlastníka lesa zajistit vhodnou druhovou skladbu dřevin, vhodné způsoby obnovy  

a výchovy porostů a dalších opatření. 

Poškození lesů větrem, sněhem a námrazou v r.2007 ukazuje obrázek v příloze č.3. 

 

 

5.1.3 Poškození lesů záplavami 
 

Vlivem záplav dochází zejména k odumírání různých druhů dřevin poškozením 

jejich kořenového systému. 

Lesy pomáhají chránit proti záplavám. Ohrožené oblasti mají být zalesněny 

vhodnými dřevinami, které pomáhají zadržovat srážky v korunách (bříza, osika, modřín, 

borovice, smrk).  

Ochrana před záplavami je obsažena ve zákoně č.254/2001Sb., o vodách. Ochrana 

lesů před záplavami v ustanovení § 35 LesZ. Toto ustanovení LesZ upravuje melioraci  

a hrazení bystřin. Meliorací a hrazením bystřin se chrání půdní a vodní poměry, 

zabraňuje se erozi a zamokřování. Také se zajišťuje odvedení přívalových vod  

                                                 
26 Rychtecká, P.-Urbaňcová, N.: Škodliví činitelé lesa v letech 1996-2006 – I.část Abiotičtí a antropogenní 
činitelé, Lesnická práce, 6/2008, str.15 
27 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.36 
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a ochrana zastavěných území. Provádí se zejména zpevňováním břehů, zakládáním 

břehových porostů nebo zakládáním ochranných lesních pásů. Provádět melioraci  

a hrazení bystřin je ze zákona povinen vlastník nebo se provádí ve veřejném zájmu. 

Pokud jsou tato opatření prováděna ve veřejném zájmu hradí náklady stát a vlastník je 

povinen strpět provedení opatření (§ 35 odst. 1 LesZ). Orgán státní správy lesů může 

vlastníku uložit provedení opatření, jestliže jsou tato opatření nutná a vlastník je 

neprovede sám. Opatření jsou provedena na náklad vlastníka pokud je nečinný a potřeba 

provést tyto opatření vznikla v důsledku jeho činnosti. Preventivní opatření jako  

např. předcházení vzniku lavin nebo svahových sesuvů jsou prováděna na náklady státu.   

 

 

5.1.4 Poškození lesů krupobitím 
 

 „Kroupy poškozují stromy mechanicky, urážejí listy, třepí jejich čepel, rozbíjejí 

květy, zraňují plody, otloukají kůru. Mechanická poškození pronikají často i pod kůru 

do lýka.“28  

 Proti krupobití neexistují žádná opatření. 

 

 

5.1.5 Poškození lesů suchem a horkem 
 

 V důsledku sucha dochází k vadnutí listů a květů, k prosychání korun, ke zpomalení 

růstu a v krajním případě i k odumření stromu. Stromům také vadí dlouhotrvající 

teploty nad 35˚C.  

 Při zalesňování musí být zohledněno do jaké oblasti jsou stromy vysazovány. Pokud 

se jedná o oblast, kterou postihují sucha a horka jsou vhodnými dřevinami, které dobře 

odolávají suchu a vysokým teplotám např. modřín a dub. Naopak nejvíce ohroženy 

suchem jsou smrk, jedle a borovice. V lesních školkách se proti suchu a horku bojuje 

zavlažováním. 

 

 

 

 

                                                 
28 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.39 
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5.1.6 Poškození lesů mrazem 
 

 Škody na stromech způsobených mrazem se objevují jestliže teplota vzduchu klesne 

delší dobu pod 30˚C. Mírnějšímu mrazu stromy v našich lesích poměrně dobře 

odolávají. 

 Škodám lze předcházet vysazováním mrazuvzdorných dřevin. Mezi mrazuvzdorné 

dřeviny řadíme např. borovici, jeřáb nebo břízu. 

 

 

5.1.7 Poškození lesů požáry  
 

 „Škody požáry nejsou příliš významným fenoménem, tvoří maximálně 7 % z celkové 

plošné (hektarové) rozlohy abiotických i biotických poškození, většinou se však 

pohybuje kolem 1 %.“29  

 Lesními požáry jsou způsobeny škody na dřevinách, na rostlinách i na zvířatech.  

Na vznik požárů mají největší vliv klimatické podmínky, věk porostů a dřevina, 

nadmořská výška a návštěvnost určitého místa. „Lesní požáry u LČR v drtivé většině 

vznikaly vinou fyzické osoby, tedy člověka, a to buď z důvodu podcenění možného 

nebezpečí při zacházení s otevřeným ohněm, špatně odhadnutým rizikem, z nezkušenosti 

(většinou v případě dětí) nebo zlým úmyslem.“30 

  Opatření proti vzniku požárů jsou různá. V období nebezpečí vzniku požárů  

se organizují požární hlídky, spolupracuje se s leteckou hasičskou službou, jsou 

umisťovány výstražné tabule o zákazu rozdělávání ohňů. Úkolem lesníků je vypěstovat 

porosty, které budou více odolné proti požárům (např. rozdělením lesa na menší 

oddělené části o velikosti do 5 ha).  

Veřejnost se velkou měrou podílí na vzniku požárů, proto je třeba snažit se působit 

na návštěvníky lesa např. umisťováním informačních tabulí. Důležité je také působení 

na děti. LČR pořádají ve školách různé akce a besedy, ve kterých se snaží děti 

seznamovat s lesem, učit je jakým způsobem se mají v lese chovat a jak lze les chránit. 

Tyto akce pro děti se často konají přímo v lese. LČR také využívají od roku 1993 

leteckou hasičskou službu. LČR se také snaží zavádět nové technologie do oblasti 

ochrany před lesními požáry. Objevily se pokusy o zavedení tzv. FIRE WATCH 

                                                 
29 Rychtecká, P.-Urbaňcová, N.: Škodliví činitelé lesa v letech 1996-2006 – I.část Abiotičtí a antropogenní 
činitelé, Lesnická práce, 6/2008, str.15 
30 Tomášek, L.: Prevence vzniku lesních požárů LČR, Lesnická práce, 6/2007, str.21 
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systému. „V krátkosti je možné činnost systému popsat takto: na věži je umístěn 

otáčející se snímač, který je schopen monitorovat území o poloměru cca 20 km. Signál 

ze 3-5 snímačů je veden na pracoviště, kde obsluha na monitoru vyhledává vznik 

kouře.“31 Zavedení systému je velice ekonomicky náročné, a tak nedošlo k jeho většímu 

rozšíření. 

Lesní zákon výslovně zakazuje v lese některé činnosti, které mohou vést ke vzniku 

požárů. V lese je zakázáno podle ustanovení § 20 odst. 1 písm. k) a písm. l) LesZ kouřit, 

rozdělávat otevřené ohně, tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící  

nebo doutnající předměty. Dále je zakázáno rozdělávat otevřené ohně do vzdálenosti  

50 m od okraje lesa podle ustanovení § 20 odst. 2 LesZ. Ten kdo poruší tyto povinnosti 

stanovené zákonem se dopustí přestupku a může mu být podle lesního zákona uložena 

pokuta. 

Počet požárů a výše škod způsobená požáry je zobrazena grafech v příloze č.6. 

 

 

Dále také dochází k poškozování lesa blesky, lavinami nebo půdními sesuvy.  

Proti poškození lesů bleskem se nelze bránit. Ochranná opatření proti lavinám  

se uskutečňují již při zalesňování, kde se pracuje s prostorovým rozmístěním 

jednotlivých dřevin. Předcházet půdním sesuvům lze jednak odvodňovacími opatřeními 

a také např. vysazováním hlubokokořenných dřevin. 

 

 

5.2 Biotičtí škodlivé činitelé 
 

 Mezi biotické škodlivé činitele patří rostlinní a živočišní škůdci lesních porostů  

a původci chorob lesních porostů. Na nahodilých těžbách se biotičtí škodliví činitelé 

podílejí méně než abiotičtí škodliví činitelé. „Z biotických škodlivých činitelů je 

nejvýznamnější podkorní hmyz, který se na nahodilých těžbách podílí průměrně 15 % 

(10 až 27 %).“32  

 

 

                                                 
31 Tomášek, L.: Prevence vzniku lesních požárů LČR, Lesnická práce, 6/2007, str.21 
32 Rychtecká, P.-Urbaňcová, N.: Škodliví činitelé lesa v letech 1996-2006 – I.část Abiotičtí a antropogenní 
činitelé, Lesnická práce, 6/2008, str.14 
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5.2.1 Ochrana lesů před škodlivým hmyzem  
 

 „Současné lesní hospodářství, zaměřené především na produkci dříví, vytvořilo 

podmínky pro přemnožování lesních hmyzích škůdců. Přispělo k tomu hlavně vytváření 

stejnorodých a stejnověkých porostů hospodářských dřevin, převážně v oblastech, které 

neuspokojují ekologické nároky dřevin. Tak došlo k četným hmyzím kalamitám, které 

rozvracely lesní hospodářství.“33 V dnešní době už dochází ke vzniku kalamit 

způsobených hmyzími škůdci jen velmi zřídka, a to díky realizaci preventivních 

opatření.  

 Naše lesy jsou nejvíce ohroženy lýkožroutem smrkovým, lýkožroutem severským, 

bekyní mniškou, klikorohem borovým a obalečem modřínovým. 

 V rámci prevence před přemnožením škodlivým hmyzem se sledují stavy 

jednotlivých škůdců a jsou vypracovávány prognózy jejich možného přemnožení.  

Na přemnožení škodlivého hmyzu má vliv více faktorů např. klimatické faktory  

(teplota a vlhkost), dostatek potravy nebo nepřátelské organismy. Tyto faktory  

se neustále mění, a tak dochází  ke kolísání populace hmyzích škůdců. Pokud dojde 

k vyššímu výskytu nebo dokonce přemnožení hmyzích škůdců je potřeba zredukovat 

jejich stav. Redukce stavu hmyzích škůdců se provádí jednak mechanickými a jednak 

chemickými prostředky. Mechanickými prostředky se rozumí hubení hmyzu přímo nebo 

nalákání hmyzu do určitých míst a jeho následné ničení (sběr škůdců, vypalování nebo 

chytání do lapáků). Jako chemické prostředky k hubení škůdců jsou využívány 

insekticidy. Používáním insekticidů, ale dochází k poškozování životního prostředí.  

Existují také prostředky biologické ochrany lesů před hmyzími škůdci. Využívají  

se jednak mikroorganismy, které u škůdců vyvolávají choroby, na druhé straně  

se využívají užitečné organismy vypuštěné do prostředí ohroženého škůdci.  

Také se potlačují gradační schopnosti škůdců např. odstraňováním vývratů a zlomů 

stromů. Mezi biologické prostředky ochrany lesů patří také ochrana mravenišť  

a hmyzožravého ptactva. 

Riziko vzniku přemnožení hmyzích škůdců výrazně zvyšují kalamity. „Z minulosti je 

známá celá řada abiotických poškození jehličnatých (smrkových) lesních porostů 

kalamitního rozsahu, po nichž zpravidla následovalo přemnožení podkorního hmyzu. 

Jejich rozsah určovaly zejména tři faktory, a to včasnost a způsob zpracování (asanace) 

poškozené hmoty, výchozí stav populačních hustot podkorního hmyzu a konkrétní 

                                                 
33 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.84 
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průběh povětrnostních vlivů po abiotické kalamitě.“34 Lesní dřeviny poškozené 

kalamitou (např. větrnou) slouží jako zdroj potravy pro škůdce (např. lýkožrouta 

smrkového) a dochází k jeho přemnožení. Následkem tohoto přemnožení je, že je 

schopen napadnout i zdravé stromy a následně způsobit škody většího rozsahu než 

samotná kalamita.  

 Problematika ochrany lesa před hmyzími škůdci je v českém právním řádu upravena 

v lesním zákoně. Vlastník lesa má povinnost podle ustanovení § 32 LesZ zjišťovat  

a evidovat výskyt škodlivých činitelů a při zvýšeném výskytu neprodleně informovat 

orgán státní správy lesů. Dále má vlastník lesa povinnost preventivně bránit vývoji, 

šíření a přemnožení škodlivých organismů. Pokud by došlo k přemnožení škůdců je 

vlastník lesa povinen podle ustanovení § 32 odst. 2 LesZ činit opatření k odstranění 

nebo zmírnění následků. Orgán státní správy může vlastníku nařídit opatření,  

aby neprováděl jiné než nahodilé těžby nebo aby provedl takový ochranný zásah, který 

by zamezil šíření škodlivých organismů nebo by směřoval k vyhubení škodlivých 

organismů.  

Dále je tato problematika upravena ve vyhlášce Ministerstva zemědělství  

č.101/1996 Sb., kterou  se  stanoví  podrobnosti  o  opatřeních  k  ochraně lesa a vzor 

služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. Zmocnění k vydání vyhlášky obsahuje 

LesZ v ustanovení § 32 odst. 10. Tato vyhláška stanoví podrobnosti ochrany před 

hmyzími škůdci, zejména před škůdci kalamitními. Stanoví povinnosti vlastníku lesa 

vést evidenci kalamitních škůdců, odstraňovat materiál vhodný pro rozmnožování 

hmyzích škůdců, vyhledávat a zpracovat napadené stromy, zjišťovat výskyt a hubit 

škůdce. 

  V souvislosti s kalamitami a následným přemnožením lýkožrouta smrkového 

vyvstává otázka jak postupovat při odstraňování následků kalamity v národních parcích. 

V současné době je situace vyhrocená v národním parku Šumava. Národní park Šumava 

má rozlohu přes 69.000 hektarů. Je tak největším národním parkem u nás.  

V roce 2008 na Šumavě kůrovec napadl na 240 tisíc krychlových metrů dřeva, polovina 

z napadených stromů zůstala přitom stát na místě. Letos půjde o zhruba stejné množství. 

Už řadu let dochází ke sporům mezi ochránci přírody na straně jedné a lesníky na straně 

druhé.  

                                                 
34 Knížek, M.-Liška, J.:Riziko vzniku kůrovcové kalamity, Lesnická práce, 3/2007, str.17 
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První skupina požaduje ponechání lesů jejich samovolnému vývoji a tvrdí, že příroda 

se vyrovná s kalamitou sama. Tato svá tvrzení dokládají různými studiemi. Argumentují 

tím, že nejvíce stromů napadených kůrovcem se nachází na severní Moravě v lesích 

hospodářských (asi 30 %) a jen nepatrná část z celkového výskytu lýkožrouta 

v národním parku Šumava.  

Druhá skupina preferuje vykácení napadených stromů a obnovení lesa. Podle jejich 

názoru pokud se ponechají lesy samovolnému vývoji výsledek není vůbec jistý a budou 

na něj čekat celé generace. Říkají, že část lesů není vůbec původní a proto není důvod 

ponechávat je samovolnému vývoji. Podporují vykácení napadených stromů a výsadbu 

nových odolnějších dřevin.  

Zda stromy napadené kůrovcem v národním parku kácet nebo ne je velice těžká 

otázka, která rozděluje i odbornou veřejnost.  

„Primární příčinou gradací kůrovce není národní park, ale existence rozsáhlých 

smrkových monokultur napěstovaných v minulosti. Asanace kůrovce, spojené 

s jednorázovou obnovou smrkového lesa, povedou vždy znovu k obnově dnešního 

bludného kruhu monokultur.“35 Na prvním místě je tedy postupně měnit smrkové 

monokultury přírodě blízkému stavu. Neměl by převažovat ekonomický efekt pěstování 

smrkových monokultur nad ekologickým.  

„V každém případě by měla být brána v úvahu i  skutečnost, že současný stav 

životního prostředí, a zejména přírody a mnoha ekosystémů, je takový, že nejsou 

schopny se samy bez pomoci člověka, který ostatně tento stav z větší části svými 

aktivitami způsobil, obnovovat.“36 

Právní úprava lesů v národních parcích je upravena ZOPK a v LesZ. Vzhledem  

ke vztahu speciality ZOPK k LesZ se v lesích národních parků  uplatňuje ustanovení  

§ 22 ZOPK. Toto ustanovení  říká, že ustanovení o zásazích proti škůdcům v LesZ lze 

použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. 

Argumentem správy národního parku je, že nemůže porušovat zákon. Tento argument 

ale neobstojí. Posláním správy národního parku je především chránit přírodu. 

Ustanovení § 22 ZOPK nevylučuje zásahy v lesích národního parku, pouze je 

podmiňuje souhlasem orgánu ochrany přírody, v tomto případě Ministerstva životního 

prostředí. Tento souhlas by měl směřovat k ochraně národního parku.  

                                                 
35 Fanta, J.: Práce s lesem v národních parcích po orkánu Kyrill, Ochrana přírody, 1/2008, str.16 
36 Damohorský, M. – Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa; Procesní právo ochrany životního prostředí: 
sborník z mezinárodní konference Kašperské hory, UK Právnická fakulta, Praha, 2005, str.98 
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V těžké situaci se nachází vlastníci pozemků, které sousedí s lesy v národním parku. 

Některé lesy v národním parku jsou ponechány samovolnému vývoji a tím dochází 

k přemnožení hmyzích škůdců, zejména lýkožrouta smrkového. Suché smrkové porosty 

v národním parku Šumava jsou předpokladem pro další šíření do dosud nenapadených 

porostů. Nejedná se pouze o problém České republiky, obavy sdílí i vlastníci lesů 

na rakouské a německé straně Šumavy. V některých částech národního parku Šumava je 

uplatňován bezzásahový režim. Těžba je prováděna jen na okraji národního parku,  

aby se ochránily lesy vlastníků okolních lesů od škůdců. Nehledě na to jestli je postup 

správy národního parku správný nebo ne, vlastníci sousedních lesů by při napadení 

jejich lesů lýkožroutem smrkovým mohli požadovat náhradu za ztížení zemědělského 

nebo lesního hospodaření podle ustanovení § 58 ZOPK. Tím, že podle ustanovení  

§ 22 ZOPK jsou ustanovení o zásazích proti škůdcům v LesZ aplikována jen  

se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody a pokud se tato 

ustanovení LesZ neaplikují může vzniknout vlastníku sousedního lesa újma. Vlastník 

sousedního lesa musí prokázat existenci újmy. Také příčinnou souvislost 

s přemnožením lýkožrouta v národním parku uplatňováním bezzásahového režimu  

a následný vznik újmy v jeho lese. Musí doložit podklady a žádost podat písemně 

příslušnému orgánu ochrany přírody do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, 

v němž újma vznikla nebo trvala. Příslušným orgánem ochrany přírody jsou na území 

národních parků správy národních parků.   

 V příloze č.6 je zobrazen evidovaný výskyt kůrovce na smrku v roce 2007  

a porovnání výše nahodilých těžeb způsobených abiotickými vlivy a kůrovcem.  

 

5.2.2 Ochrana lesů před poškozováním obratlovci 
  

   Lesní dřeviny jsou poškozovány obratlovci různým způsobem – okusováním 

pupenů a letorostů, oloupáváním stromů, ohryzem stromů, vytloukáním paroží, 

vytahováním sazenic atd. Nejvíce jsou dřeviny poškozovány zvěří spárkatou. Dále jsou 

lesní dřeviny poškozovány také hlodavci a ptáky. Poškozováním lesních dřevin dochází 

k jejich pomalému růstu, narušením kůry se do dřevin dostává hniloba, stromy jsou 

náchylnější ke zlomům. Okusem dochází ke změnám dřevinné skladby a zpožďuje se 

obnova lesa. „Škody působené zvěří na lese jsou v České republice velmi závažné. 

Příčinou je skutečnost, že se již téměř nevyskytují velké šelmy, které by přirozeně 

redukovaly stavy spárkaté zvěře, a dále dědictví minulého období, kdy vlastníci lesa 
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nemohli realizovat svá vlastnická práva a aktivně zajišťovat ochranu svého lesa před 

škodami působenými zvěří. To umožnilo neúměrný nárůst početních stavů zvěře, 

zejména spárkaté.“37  

 Ochrana před poškozováním dřevin zvěří se provádí prostřednictvím mysliveckého 

hospodaření, biologické ochrany, mechanické ochrany a chemické ochrany. Úkolem 

mysliveckého hospodaření je především chovat zvěř, tj. především ji přikrmovat a starat 

se o ni a také redukovat její stavy. V rámci biologické ochrany jsou vysazovány 

tzv.okusové dřeviny, aby na sebe upoutaly pozornost zvěře. Mechanická ochrana 

spočívá v bránění přístupu zvěři k dřevinám. Jedná se o ochranu jednotlivých dřevin  

i oplocení většího počtu stromů. Chemická ochrana spočívá v aplikaci látky na dřeviny, 

která zvěř odpuzuje. Jsou tak chráněny jednotlivé stromy.  

 Do jaké míry jsou lesní porosty poškozovány je dáno také jejich rozmanitostí. 

Smrkové monokultury zvěř nelákají. Častěji poškozované zvěří jsou vzácné dřeviny. 

Zmírnit škody na těchto dřevinách by mohlo např. vytváření políček, pastvin, 

okusových ploch nebo necílových dřevin (bez, ostružník), ale tato opatření jsou 

ekonomicky náročná. Eliminovat škody způsobené zvěří lze částečně přikrmováním 

zvěře. Aby přikrmování mělo alespoň částečný efekt je třeba, aby probíhalo dostatečně 

dlouho a ve vhodně umístěných přikrmovacích zařízeních a aby bylo kvalitní krmivo. 

Velmi účinným opatřením v boji proti škodám způsobeným zvěří jsou přezimovací 

obůrky. Slouží k omezení zimních škod způsobených jelení zvěří. Dalším opatřením 

proti zabránění škod je přirozená obnova lesa, kdy jsou dřeviny početnější a mají šanci 

odrůst. Jedním z hlavních opatření je snižování stavů zvěře, tak aby početní stavy zvěře 

odpovídaly možnostem jednotlivých stanovišť.  

 Vlastník lesa má povinnost prevence, kterou mu ukládá LesZ v ustanovení  

§ 32 odst. 1 a 2, která se týká obecně prevence před škodlivými činiteli. Dále jsou 

vlastníci lesa, uživatelé honiteb a orgány státní správy lesů povinni dbát podle 

ustanovení § 32 odst. 4 LesZ, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří. 

Obecně platí zákaz oplocovat lesní pozemek za účelem vlastnickým nebo za účelem 

omezení obecného užívání lesa, výjimkou z toho pravidla je oplocování lesních školek  

a porostů jako ochrana před zvěří. 

 Ustanovení §32 odst. 4 LesZ nespecifikuje přiměřená opatření, která má provádět 

vlastník lesa, aby zamezil škodám způsobených zvěří. Tento nedostatek odstraňuje 

                                                 
37 Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi – úplné znění prováděcích předpisů s komentářem, Matice lesnická, 
Písek, 1997, str.416 
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ustanovení § 5 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb.. Vlastník musí 

sledovat a evidovat škody způsobené zvěří na lesních porostech, sledovat početní stavy 

zvěře, využívat pomocných dřevin nebo navrhovat orgánu státní správy lesů snížení 

stavů zvěře, které působí neúměrné škody. Jestliže vlastník tato opatření provede,  

ale i přesto je škoda způsobena má se za to, že splnil svoji povinnost. Může pak 

například uplatňovat i náhradu škody způsobené zvěří.  

 Snižování stavů zvěře a náhradu škody způsobené zvěří na lesních porostech 

upravuje zákon o myslivosti.  Více o snižování stavů zvěře a náhradě škody a o jejím 

uplatnění v kapitole druhé v části týkající se zákona o myslivosti. 

 Vyhláška č.101/1996 Sb. upravuje také opatření proti škodám způsobených ostatními 

živočišnými škůdci. Ustanovení § 6 vyhlášky stanoví, že vlastník má sledovat výskyt 

těchto škůdců a v případě jejich přemnožení má využívat biologických metod snižování 

stavů nebo použít schválené pesticidy. Pokud by škůdci působili hospodářsky významné 

škody je povinen informovat orgán státní správy lesů. 

 Vývoj počtu kusů jelení zvěře je zobrazen v grafu v příloze č.5.  

 

 

5.2.3 Ochrana lesa před houbovými chorobami  
 

 Ochranné zásahy proti houbovým chorobám můžeme rozdělit do několika kategorií. 

Mechanické zásahy spočívají ve vytěžení a  odvozu napadených stromů z lesa a také 

v asanaci a natírání ran stromů. Aplikace chemických přípravků je spíše výjimečná. 

Mezi biologické metody ochrany patří výběr odolných druhů dřevin a šlechtění 

odolných druhů dřevin. 

 Mezi nejrozšířenější houbové choroby patří sypavka borová a václavka smrková. 

Výskyt sypavky borové se v poslední době snižuje. „Stálým problémem zůstává 

především aktivizace václavky smrkové, jejíž výskyt je v celé řadě oblastí stále možno 

hodnotit jako kalamitní ( zejména na severní Moravě a ve Slezsku).“38  

 LesZ obsahuje pouze obecná ustanovení týkající se ochrany před škodlivými činiteli. 

Prováděcí vyhláška k lesnímu zákonu č.101/1996 Sb. obsahuje souhrn opatření, které 

má vlastník lesa dodržovat jako ochranu před houbovými chorobami. Jako ochrana před 

houbovými chorobami má být udržována čistota lesa, odstraňovány zdroje infekce, 

                                                 
38 Knížek, M., Liška, J, Soukup, F.:Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2007, Lesnická práce, 5/2008, 
str.18 
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vybírán zdravý sadbový materiál a osivo, kontrolován zdravotní stav semenáčků a 

sazenic a používány vhodné přípravky na ochranu lesa. Vhodnými přípravky na ochranu 

lesa se rozumí pouze schválené přípravky na ochranu rostlin.  

Výskyt sypavky borové v ČR je zobrazen na mapce v příloze č.5. 

 

   

5.3 Antropogenní škodliví činitelé  
 

 Velký podíl na poškozování lesů má sám člověk. Lesy musí být také chráněny před 

negativními důsledky lidské činnosti. Člověk poškozuje lesy znečišťováním ovzduší, 

těžbou surovin, dopravou, rekreací a nesprávným lesním hospodářstvím. 

 

 

5.3.1 Poškozování lesů znečištěným ovzduším 
 

 „V sedmdesátých letech dvacátého století se počalo v Evropě projevovat velkoplošné 

chřadnutí lesů.“39 Znečištění ovzduší je jedním z velkých problémů. „Velmi těžce to 

snášejí lesní porosty, které se vyvíjejí mnoho desetiletí a i malé změny prostředí mají na 

ně nepříznivý vliv. Již po prvých zjištěních chřadnutí lesů byly vyslovovány katastrofické 

předpovědí o osudu evropských lesů, které vzrušily veřejnost. Přesto, že se tyto 

předpovědi nesplnily, představuje chřadnutí lesů jeden z největších problémů 

současného evropského lesnictví.“40 

 Ovzduší je nejvíce znečišťováno oxidem siřičitým, oxidem dusíku, oxidem 

uhličitým, popílkem a prachem a těžkými kovy. Největšími znečišťovateli ovzduší jsou 

průmyslová výroba a doprava. 

 Na lesní dřeviny působí imise, které poškozují květy, listy a jehlice a umožňují 

průnik škodlivých látek do rostlin. Škodlivé látky z ovzduší se deštěm dostanou také do 

půdy a způsobují postupné chřadnutí stromů a odumírání kořenů. 

 V posledních letech se stav ovzduší zlepšuje. „Do roku 1998 se exhalační těžby 

podílely na škodách abiotickými faktory v rozmezí 6 až 8 %, od roku 1999 podíl výrazně 

klesal, v posledních letech nečinil ani 1%.“41     

                                                 
39 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.69 
40 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.69 
41 Rychtecká, P.-Urbaňcová, N.: Škodliví činitelé lesa v letech 1996-2006 – I.část Abiotičtí a antropogenní 
činitelé, Lesnická práce, 6/2008, str.15 
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 Lesní zákon vytváří v ustanovení §10 zvláštní kategorii lesy pod vlivem imisí. Lesy 

pod vlivem imisí se zařazují do čtyř pásem ohrožení. LesZ osvobozuje od daně 

z nemovitosti lesy hospodářské pod vlivem imisí, které jsou zařazeny do dvou 

nejvyšších pásem ohrožení. Dále LesZ zmocňuje Ministerstvo zemědělství k vydání 

právního předpisu, který má stanovit pásma ohrožení. 

Pásma ohrožení jsou stanovena ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č.78/1996 Sb., 

o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. Vyhláška definuje pásma ohrožení  

a rozděluje lesy pod vlivem imisí do čtyř pásem ohrožení. Stupeň poškození lesního 

porostu je určen podílem středně a silně poškozených stromů z celkového počtu stromů 

v lesním porostu. Podle toho jakou rychlostí dochází ke zhoršování zdravotního stavu 

lesního porostu se lesy zařazují do čtyř pásem ohrožení od A po D. Do pásma A se řadí 

lesní porosty, kde se poškození dospělého smrkového porostu zvýší v průměru  

o 1 stupeň během pěti let. Do pásma D se řadí ty porosty, ve kterých dojde ke zvýšení  

o 1 stupeň až za 16 až 20 let. Nejvyššími pásmy ohrožení jsou tedy pásma A a B. Dále 

vyhláška stanoví způsob jakým se lesní porosty zařadí do jednotlivých pásem pokud  

se v okruhu 2 km od nich nevyskytují smrkové porosty, tj. podle rychlosti rozpadu 

dospělých borových porostů nebo listnatých porostů.  

Podle toho v jakém pásmu ohrožení se lesy vyskytují lze vyvodit životnost lesních 

porostů a určit způsob hospodaření v lesích. V oblastech zatížených imisemi by měly 

být vysazovány stromy, které jsou vůči imisím tolerantní např. smrk pichlavý, modřín 

opadavý nebo bříza. Také se provádí vápnění půdy většinou letecky. Toto opatření je 

nákladné a v dnešní době se od něj ustupuje.  

 

 

5.3.2 Poškozování lesů těžbou surovin 
 

 Suroviny se těží hlubinným a povrchovým způsobem. Při povrchové těžbě surovin 

dochází k zabírání lesní půdy, k odvodňování krajiny a sesuvům půdy. 

 V ustanovení § 14 LesZ se uvádí, že při zpracování a projednání návrhů na stanovení 

dobývacích prostorů je nutno dbát na ochranu lesa. Je povinnost navrhnout taková 

řešení, která jsou z hlediska zachování lesa a ochrany životního prostředí nejvhodnější  

a dále upravit způsob následné rekultivace. Lesní zákon obsahuje také ustanovení  

§ 13 odst. 1 a 2, které chrání pozemky určené k plnění funkcí lesa. V ustanovení  

§ 13 odst. 3 LesZ jsou stanoveny další povinnosti fyzickým a právnickým osobám 
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provádějící těžební činnost. Tyto osoby jsou kromě obecných povinností dále povinny 

provádět práce tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším 

škodám, ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech nebo po ukončení záboru 

neprodleně provést rekultivaci. 

 

 

5.3.3 Poškozování lesů dopravou  
 

 „S výstavbou pozemních komunikací se setkáváme v současné době hlavně při stavbě 

dálnic, rychlostních silnic, obchvatech kolem sídel a přeložkách silnic. Pokud trasy 

procházejí lesem, dochází k trvalému záboru lesní půdy a jejímu převedení do jiné 

kategorie. Odkácením potřebné plochy porostů vznikají obnažené porostní stěny, 

nastává riziko škod větrem a poškození kmenů slunečním zářením. K zabezpečení 

porostních stěn dochází obvykle až po několika letech vzniku nárostů, nebo u listnanů 

také obrostem kmenů ze spících pupenů.“42  

 Při provozu na pozemních komunikacích dochází k uvolňování škodlivých látek do 

ovzduší ze spalovacích motorů. Nejvíce jsou dopravou poškozeny okrajové stromy 

lesních porostů u pozemních komunikací. Doprava také způsobuje hluk, omezení 

migrace zvěře a její usmrcování. K poškozování lesa dochází používáním solí v zimním 

období na údržbu silnic. Solí jsou nejvíce postiženy okrajové stromy u pozemních 

komunikací. 

 

5.3.4 Poškozování lesů rekreací 
 

 Lesní porosty jsou poškozovány rekreací různým způsobem. Dochází k záboru lesní 

půdy u chatové rekreace, k devastaci lesní půdy vyšlapováním turistických tras.  

K poškozování lesní půdy dochází při sportovní činnosti zejména při terénních 

motocyklových závodech, ale také při sjezdovém lyžování. V rekreačních oblastech  

se vyskytuje větší množství odpadků v lese a zvířata v lese jsou rušena hlukem. 

 Lesní zákon stanoví, že každý má právo vstupovat do lesa. V ustanovení § 20 LesZ 

jsou vyjmenovány některé činnosti, které jsou v lese zakázané. V lese je zakázáno rušit 

klid a ticho, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, znečišťovat les odpady  

a odpadky nebo jezdit mimo lesní a vyznačené trasy  na kole, na koni a na lyžích. Pokud 

                                                 
42 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.77 
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se mají v lese konat organizované nebo hromadné sportovní akce musí být oznámeny 

orgánu státní správy lesů nejméně 30 dnů předem. V oznámení musí pořadatel mimo 

jiného doložit i souhlas vlastníka lesa. „Důležitou úlohu v ochraně lesa a přírodního 

prostředí má prostorové usměrňování rekreační návštěvnosti lesa, existence záchytných 

parkovišť a dostatečná síť komunikací pro pohyb rekreantů. Významnou funkci má  

i výchova návštěvníků formou informací a poučení.“43   

  

 

5.3.5 Poškození lesů nesprávným lesním hospodářstvím 
 

 Dřevo bylo v minulosti jednou z nejpoužívanějších surovin. Zejména za průmyslové 

éry docházelo k velkému nárůstu těžeb dřevní hmoty. Lesy také začaly být člověkem  

ve velkém rozsahu obnovovány. Docházelo k přeměně přírodních lesů na umělé. 

„Základními prvky systému se staly: umělá obnova lesů, stejnověké monokultury 

pěstované na velkých plochách, pravidelná obmýtní doba ( cca 100-120 let), obnovní 

těžba na velkých plochách, orientace převážně na smrk a borovici. V důsledku 

uvedeného vývoje již na počátku 20. století zaujímaly jehličnany u nás asi ¾ plochy 

lesů.“44  

Velkým problémem současné doby jsou smrkové monokultury. Při jejich zakládání 

převážily ekonomické zájmy. Monokultury jsou ale ekologicky nestabilní a často 

podléhají různým kalamitám (větrným vichřicím nebo napadení lýkožroutem 

smrkovým). Dalším problémem je používání těžkých strojů při těžbě dřevní hmoty. 

Stroji je narušen půdní povrch a je také ovlivněna vsakovací schopnost půdy. 

Z ustanovení § 32 odst. 8 LesZ vyplývá povinnost vlastníku lesa chránit les před 

znečišťujícími látkami, které unikají při jeho hospodářské činnosti. Vlastník lesa má 

v lese používat biologicky odbouratelné oleje a hydraulické kapaliny. Při ochraně 

lesních porostů je povinen dát přednost účinným technologiím šetřícím životní 

prostředí.  

  

  

 

 

                                                 
43 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.81 
44 Křístek, J. a kolektiv: Ochrana lesů a přírodního prostředí, 1.vydání, Matice lesnická, Písek, 2002, str.81 
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6. Ochrana lesa při hospodaření v lesích 

 

 Lesní zákon v ustanovení § 2 písm. d) stanoví, že hospodařením v lese se rozumí  

obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění 

funkcí lesa. Ostatní činnosti zabezpečující funkci lesa jsou meliorace a hrazení bystřin  

v lesích nebo lesní doprava.  

„Hospodaření v lesích je zejména s ohledem na potřebu ochrany životního prostředí 

veřejným zájmem. Není proto ponecháno jen na zcela svobodné vůli vlastníků lesa, ale 

jsou pro ně stanovena právně závazná pravidla; jejich dodržování je státem 

kontrolováno a porušování sankcionováno. Hospodaření v lesích tak tvoří nedělitelnou 

součást ochrany lesa, což se odráží i v právní úpravě.“45 

 Dále lesní zákon stanoví v ustanovení § 11 odst. 2, že vlastník lesa je povinen 

usilovat o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků a je povinen zachovávat funkce 

lesa a chránit genofond lesních dřevin. 

 Nástroje, které se uplatní při hospodaření v lesích jsou nástroje koncepční, 

administrativně-právní a ekonomické. 

  

 

6.1 Koncepční nástroje  
 
 

Oblastní plány rozvoje lesů 

  

Lesní zákon oblastní plány rozvoje lesů upravuje § 23. Oblastní  plány  rozvoje  lesů  

jsou  metodickým  nástrojem státní lesnické  politiky a doporučují zásady hospodaření  

v lesích. Oblastní plány rozvoje lesů schvaluje Ministerstvo zemědělství. Náklady  

na jejich zpracování hradí stát. „Posláním oblastních plánů je vytvářet předpoklady pro 

minimalizaci střetu veřejného a vlastnických zájmů v lesích a navrhnout pro dostatečně 

velká území s obdobnými základními přírodními podmínkami (přírodní lesní oblasti) 

objektivní kritéria pro formulování a uplatňování územně diferencované státní lesnické 

politiky.“46 Podrobněji jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství  

č. 83/1996 Sb. Oblastní plány rozvoje lesů stanoví pro přírodní lesní oblasti rámcové 

                                                 
45 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 312 
46 Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi – úplné znění prováděcích předpisů s komentářem, Matice lesnická, 
Písek, 1997, str.169 
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zásady hospodaření. Zpracovávají se zpravidla na dobu 20 let. Základní hospodářská 

doporučení jsou druhová porostní skladba, minimální podíl melioračních a zpevňujících 

dřevin, obmýtní nebo obnovní doba. 

Mapa přírodních lesních oblastí ČR tvoří přílohu č.1 vyhlášky 83/1996 Sb.  

a je zobrazena v příloze č.6 této práce. 

 

Lesní hospodářské plány 

 

Plány podobné současným lesním hospodářským plánům vznikaly už v 18. století. 

„První takové zařízení lesů u nás bylo provedeno na schwarzenbergském panství 

Chýnov na Táborsku již roku 1739.“47 Nejdůležitější u těchto plánů bylo dosažení 

trvalosti a rovnoměrnosti výnosu, později se začaly objevovat požadavky na plnění 

mimoprodukčních funkcí lesa. 

Lesní hospodářské plány jsou upraveny v § 24 LesZ. Lesní hospodářské plány  

se zpracovávají zpravidla na období 10 let a náklady na jejich zpracování hradí vlastník. 

Lesní hospodářské plány se povinně zpracovávají u lesů, jejichž vlastníkem je stát  

a u lesů jejichž výměra je větší než 50 ha. Vlastníci lesů s výměrou menší než 50 ha  

se mohou dobrovolně rozhodnout pro zpracování plánu. Ustanovení lesních 

hospodářských plánů se dělí na závazná a doporučující. Závaznými ustanoveními  plánu 

jsou maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících 

dřevin při obnově porostu a u lesů ve vlastnictví státu a obcí také minimální rozsah 

výchovných zásahů v porostech do 40 let věku. Jeden plán může být zpracován pro lesy 

o výměře nejvýše 20 000 ha. Dále lesní zákon upravuje zpracování, schvalování  

a změny plánů. Podrobnější úpravu lesních hospodářských plánů obsahuje vyhláška 

Ministerstva zemědělství č.84/1996Sb. Vyhláška stanoví náležitosti plánu, schvalování 

plánu nebo upravuje závazná ustanovení plánů. 

 

Lesní hospodářské osnovy 

 

Lesní zákon upravuje lesní hospodářské osnovy v ustanovení § 25. Lesní 

hospodářské osnovy se zpracovávají pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha, které 

                                                 
47 Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi – úplné znění prováděcích předpisů s komentářem, Matice lesnická, 
Písek, 1997, str.230 
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jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud si jejich vlastník nenechá 

zpracovat lesní hospodářský plán. Obvykle se zpracovávají na období 10-ti let. 

Zpracování osnov zadává orgán státní správy lesů. Náklady na jejich zpracování hradí 

stát. Lesní hospodářská osnova se stává pro vlastníka lesa závaznou protokolárním 

převzetím. Pro vlastníka lesa je závazný údaj o celkové výši těžeb, pro vlastníka lesa  

o výměře větší 3 ha je závazná i výše minimálního podílu melioračních a zpevňujících 

dřevin při obnově porostů. Jestliže vlastník lesa osnovu nepřevezme je vázán zákonem, 

prováděcími předpisy a pokyny odborného lesního hospodáře. Podrobnosti týkající  

se lesních hospodářských osnov obsahuje vyhláška č.84/1996 Sb. Obsahuje pravidla pro 

zadávání osnov, jejich zpracování, předání, změny a náležitosti. 

 

 

6.2 Administrativně-právní nástroje 
 
 

Obnova a výchova lesních porostů 

 

Lesní zákon v ustanovení § 31 stanoví jednu ze základních povinností vlastníka lesa. 

Touto povinností je obnova a výchova lesních porostů. Vlastník lesa je povinen 

obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami (viz. níže) a vychovávat je 

tak, aby zlepšoval jejich stav a zvyšoval odolnost lesa. Vlastník lesa je povinen holiny 

na lesních pozemcích zalesnit do dvou let od jejich vzniku a je povinen vypěstovat nově 

vysázené porosty do sedmi let od vzniku holiny. Lesní zákon také upravuje semena  

a sazenice lesních dřevin, které se používají při obnově lesa v ustanovení § 29. 

K obnově lesa se musí používat semena a sazenice lesních dřevin, které pochází 

z odpovídající lesní oblasti nebo nadmořské výšky. Podrobnější pravidla jsou stanovena 

v zákoně č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Zákon 

stanoví požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu, prokázání jeho původu, zabývá 

se také zdroji reprodukčního materiálu a jejich uznáváním nebo vývozem a dovozem 

reprodukčního materiálu. Ministerstvo zemědělství vydalo k zákonu o obchodu 

s reprodukčním materiálem prováděcí vyhlášku č. 29/2004Sb. 
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Dodržování pravidel při těžbě dříví a při lesní dopravě 

 

Těžba dříví je činnost, která zahrnuje kácení stromů, jejich opracování, přibližování  

a dopravu. Těžba musí být prováděna takovým způsobem, aby měla jen minimální 

negativní dopady na lesní ekosystém. Vlastník lesa je povinen přednostně provádět 

těžbu nahodilou. Nahodilou těžbou se rozumí odstraňování stromů napadených škůdci, 

poškozených větrnou kalamitou apod. Tato nahodilá těžba se započítává do celkové 

výše těžeb. Pokud by nastala situace, že by při odstraňování nahodilé těžby byla 

překročena celková výše těžeb stanovená v lesním hospodářském plánu nebo osnově 

musí vlastník lesa požádat orgán státní správy lesů o změnu plánu nebo osnovy. Těžba 

se provádí v souladu s lesním hospodářským plánem nebo osnovou. Pokud vlastník lesa 

nehospodaří podle plánu nebo osnovy těžba se může provádět jen se souhlasem 

odborného lesního hospodáře a při větší těžbě jen se souhlasem orgánu státní správy 

lesa. Úmyslná těžba se může provádět jen v lesních porostech starších 80 let. Je tedy 

stanovena minimální doba obmýtí. Orgán státní správy lesů může povolit výjimku 

k těžbě v porostech mladších. Lesní doprava musí být prováděna šetrně k lesnímu 

prostředí.  

 

 

Dodržování pravidel hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení 

 

Hospodaření v lesích ochranných a lesích zvláštního určení upravuje lesní zákon 

v ustanovení § 36. Vlastníci lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení musí 

hospodařit takovým způsobem, aby docházelo zejména k naplňování mimoprodukčních 

funkcí těchto lesů. V těchto lesích se uplatňují odchylná pravidla hospodaření. 

Odchylná úprava je obsažena v lesním hospodářském plánu (osnově) nebo je stanoví 

rozhodnutím orgán státní správy lesů z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka lesa. 

Vlastníci těchto lesů musí strpět omezení při hospodaření nebo jiná opatření uložená jim 

orgánem státní správy lesů. Za tato omezení hospodaření nebo uložená opatření jim 

náleží náhrada. O náhradě rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka. 

Podrobnosti o poskytování náhrady stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství 

č.80/1996 Sb. Vyhláška upravuje poskytování náhrad zvýšených nákladů vzniklých 

z omezeného způsobu hospodaření v lesích zvláštního určení.  Náhrada se poskytuje  

ve výši rozdílu mezi hospodárně vynaloženými náklady při omezeném způsobu 
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hospodaření a náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lesích 

hospodářských. Dále vyhláška upravuje poskytování náhrad zvýšených nákladů 

vzniklých z plnění opatření uložených orgány státní správy lesů v lesích ochranných 

nebo v lesích zvláštního určení. Tato náhrada se poskytuje ve výši rozdílu mezi 

hospodárně vynaloženými náklady na opatření uložené orgánem státní správy lesů  

a náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lesích hospodářských. 

 

Vedení evidence 

 

Vlastník lesa je povinen vést evidenci o plnění závazných ustanovení plánu  

a evidenci o provedené obnově lesa. Souhrnné údaje předá orgánu státní správy lesa. 

 

 

6.3 Ekonomické nástroje 
 
 

Ekonomickými nástroji jsou podpora výsadby minimálního podílu melioračních  

a zpevňujících dřevin při obnově lesích porostů (viz. níže) a náhrady zvýšených nákladů 

vlastníkům lesů ochranných  a zvláštního určení (viz. výše). 

 

 

6.4 Trvale udržitelné hospodaření v lesích 
 

V souvislosti s hospodařením v lesích je třeba také zmínit pojem trvale udržitelné 

obhospodařování lesů. Formulace tohoto pojmu byla upřesněna na ministerské 

konferenci v Helsinkách v roce 1993. Trvale udržitelné obhospodařování lesů znamená 

„správu a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které 

zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu  

a schopnost plnit v současnosti i v budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické  

a sociální funkce na místní, národní a globální úrovni, a které tím nepoškozují ostatní 

ekosystémy.“48 Hlavní způsoby tohoto hospodaření jsou obsaženy v 12 bodech  

ve Všeobecných zásadách. Konkrétnější a uchopitelnější podobu dostalo trvale 

udržitelné obhospodařování lesů na ministerské konferenci v roce 2003, kde bylo přijato 

pět rezolucí.  

                                                 
48 Mikeska, M.-Vacek, S.: Druhová skladba a trvale udržitelné hospodaření, Lesnická práce, 8/2006, str.17 
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 V České republice jsou předpoklady tohoto pojmu vytvořeny LesZ a ZOPK.  Hlava 

čtvrtá LesZ se nazývá předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lesích a zahrnuje 

oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány a osnovy. LesZ stanoví 

v ustanovení § 31 odst.1, že vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně 

vhodnými dřevinami, tak aby se zvyšovala odolnost lesa. Stanovištně vhodnými 

dřevinami chápeme dřeviny středoevropských smíšených listnatých lesů. Pojem 

stanovištně vhodné dřeviny je rozveden jinde jako minimální podíl melioračních  

a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Minimální podíl melioračních a zpevňujících 

dřevin patří k závazným ustanovením lesního hospodářského plánu a osnovy  

(jen u vlastníků lesů o výměře větší než 3 ha).  

Podrobnější úprava je obsažena ve vyhláškách Ministerstva zemědělství  

č.83/1996 Sb., č.84/1996 Sb. a č.80/1996 Sb. V ustanovení § 10 vyhlášky č.84/1996 Sb. 

se stanoví, že závazný podíl melioračních a zpevňujících dřevin se týká všech porostů 

starších 80 let a mladších pokud do nich plán obnovu umisťuje a v některých případech 

i holin. Při stanovení tohoto podílu se vychází z přílohy č.3 vyhlášky č.83/1996 Sb.  

a také z přílohy č.4 vyhlášky č.82/1996 Sb. „Doporučený minimální podíl melioračních 

dřevin uvedený v příloze č.3 k vyhlášce č.83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů 

rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů při realizaci v plném rozsahu 

uvedeném  vyhláškou představuje podíl melioračních a zpevňujících dřevin v obnově 

necelých 22%. Toto zastoupení znamená pouhou prostou reprodukci současného 

zastoupení listnáčů a vlastník lesa jeho realizací plní pouze v minimálním rozsahu 

morální i zákonem stanovenou povinnost nezhoršovat svým hospodařením stav lesa.“49 

Hodnoty podílu melioračních a zpevňujících dřevin stanovené v příloze č.3 vyhlášky 

č.83/1996 Sb. jsou minimální. Nad tyto hodnoty by podíl měl stoupat např. při 

zahajování obnovy. Vlastník lesa může uplatnit nárok na podporu výsadby minimálního 

podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Podpora je upravena  

ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č.80/1996 Sb. O podporu může žádat vlastník 

lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu nebo osnovy  

(les o výměře větší než 3 ha). O podporu může žádat jen do výše závazného ustanovení 

plánu nebo osnovy stanoveného pro každý jednotlivý porost. Vyhláška stanoví 

                                                 
49 Staněk, J.: Lesní zákon v teorii a praxi – úplné znění prováděcích předpisů s komentářem, Matice lesnická, 
Písek, 1997, str.299 
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maximální výši podpory na 1 ha lesního porostu vysazeného melioračními  

a zpevňujícími dřevinami. 

 Nařízení vlády č.53/2009Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací  

na lesnicko-environmentální opatření upravuje poskytování dotací, jejichž výše závisí 

na podílu melioračních a zpevňujících dřevin.  

 V přirozená skladbě dřevin na našem území by jehličnaté dřeviny měly zastoupení 

asi 35% (nejvíce zastoupených jedlí bělokorou) a listnaté dřeviny by měly zastoupení 

asi 65% (s převahou buku).  

 

 Vlastník lesa je povinen v souladu s ustanovením §37 LesZ zajišťovat hospodaření 

v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborným lesním hospodářem 

může být fyzická i právnická osoba, která má k této činnosti udělenou licenci. 

Odborného lesního hospodáře si vlastník může vybrat sám, ale pokud splňuje podmínky 

vzdělání i praxe může tuto činnost vykonávat sám vlastník lesa i bez licence.  

 Hospodaření v lesích je podporováno státem. Stát podporuje hospodaření v lesích 

poskytováním služeb nebo finančních příspěvků. Finanční příspěvky poskytuje  

na ekologické technologie hospodaření, výchovu porostů do 40 let věku porostu, 

opatření k obnově porostů  poškozených imisemi nebo k obnově porostů s nevhodnou 

dřevinnou skladbou. Na poskytnutí služeb nebo finančních příspěvků není právní nárok. 

Závazná pravidla pro poskytování příspěvků vydává každoročně vláda a o jejich 

poskytnutí rozhoduje Ministerstvo zemědělství nebo krajský úřad.  
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7. Ochrana lesa při obecném užívání lesů 

 

 Tradičním obsahem pojmu obecného užívání lesů je právo každého vstupovat do lesa 

a sbírat tam lesní plody a suchou klest pro vlastní potřebu. Obecné užívání lesů je 

upraveno v lesním zákoně v ustanoveních § 19 - § 22. Vstup do lesa je na vlastní 

nebezpečí, proto nikdo nemůže po vlastníkovi lesa požadovat náhradu újmy  

např. za vznik úrazu. Vlastník lesa má povinnost toto právo každého strpět bez nároku 

na náhradu. Sbírat lesní plody a suchou klest lze jen pro vlastní potřebu, ale pojem 

vlastní potřeba není nikde vymezen. Návštěvníci nesmí les poškozovat a musí dbát 

pokynů vlastníka nebo nájemce. 

 Z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti osob může orgán státní 

správy lesů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa. O tomto 

opatření může orgán státní správy lesa rozhodnout na návrh vlastníka lesa nebo 

z vlastního podnětu a to nejdéle na tři měsíce. Budou-li nadále trvat důvody pro 

omezení nebo zákaz vstupu do lesa může být tato doba  prodloužena nejdéle o tři 

měsíce. Omezit nebo zakázat vstup do lesa lze i nařízením obce s rozšířenou působností. 

Vstup do lesa lze omezit nebo zakázat hrozí-li nebezpečí požárů nebo po vzniku 

kalamit, ohrožují-li lesní porosty zdraví a život návštěvníků lesa. 

   Ustanovení § 20 LesZ stanoví zákaz některých činností v lese. Zákazy se vztahují 

na návštěvníky lesa. Některé zákazy můžeme označit jako tzv. absolutní, neboť se 

vztahují i na vlastníky, nájemce a  ostatní co v lese hospodaří. Do první skupiny zákazů 

patří zákaz: rušit v lese klid a ticho, provádět terénní úpravy, vyzvedávat semenáčky  

a sazenice stromů a keřů, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat semena lesních 

dřevin, sbírat lesní plody způsobem, který je poškozuje, jezdit do lesa s motorovými 

vozidly, vstupovat do míst oplocených, se zákazem vstupu  nebo kde se provádí těžba, 

mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni nebo na lyžích a zákaz kouřit, 

rozdělávat otevřené ohně nebo tábořit mimo vyhrazená místa. Do druhé skupiny zákazů 

(absolutních) patří zákaz odhazovat doutnající nebo hořící předměty, narušovat vodní 

režim nebo hrabat stelivo, pást dobytek nebo umožňovat výběh dobytka v lesních 

porostech a zákaz znečišťovat les odpady a odpadky.   Tento výčet zakázaných činností 

nelze považovat za taxativní. V lese nesmí být prováděna žádná činnost, při které by 

docházelo k poškozování lesa (§ 11 odst.1 LesZ). Ze zákazů patřících do první skupiny 

může vlastník lesa povolit výjimku. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva 
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jiných vlastníků lesů rozhodne o této výjimce na návrh vlastníka lesa orgán státní 

správy lesů. Lesní zákon se odchýlil od úpravy minulé tím, že o povolení výjimky 

rozhoduje vlastník lesa nebo orgán státní správy lesů. Jde o ustanovení problematické, 

protože není stanovena forma povolení výjimky ani jakým způsobem se bude porušení 

zákazů kontrolovat.  Povolování výjimek v praxi přináší problémy.  

Zákaz jezdit v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní 

správy lesů. Některé zákazy (zákaz rušit klid a ticho) se nevztahují na výkon práva 

myslivosti.  

 Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat jen na základě 

oznámení orgánu státní správy lesů. Akce se musí oznámit nejméně 30 dnů před dnem 

konání. Pořadatel musí v oznámení uvést termín a místo konání, předpokládaný počet 

účastníků a také souhlas vlastníka lesa. Problémem je, že orgán státní správy lesů může 

stanovit pouze doplňující podmínky pro konání akce, nemůže akci zakázat.    

 Vlastník lesa nemůže žádným způsobem oplocovat les z důvodů vlastnických  

nebo za účelem omezení obecného užívání lesa. Nemůže bránit návštěvníkům ve vstupu 

na jeho pozemek. Tento zákaz upravuje LesZ v ustanovení § 32 odst. 7. Z tohoto zákazu 

existují výjimky. Vlastník lesa může oplotit lesní školku, zřídit oplocení k ochraně 

lesních porostů před zvěří a oplotit oboru nebo farmové chovy zvěře.   
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8. Odpovědnost v ochraně lesa 

 

 Vlastník je odpovědným za zachování lesa. Vlastník má ze zákona povinnost v lese 

řádně hospodařit, chránit les před působením škodlivých činitelů nebo před únikem 

znečišťujících látek, které vznikají při jeho hospodářské činnosti. 

 V ochraně lesa rozlišujeme odpovědnost za škodu, za ekologickou újmu  

a odpovědnost deliktní.  

 Odpovědnost v ochraně lesa je upravena lesním zákonem, vyhláškou Ministerstva 

zemědělství č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené  

na lesích, zákonem č.200/1990Sb.,o přestupcích, občanským zákoníkem, trestním 

zákonem atd. 

 

 

8.1 Odpovědnost za škodu 
 

 

 Škoda je chápána jako majetková ztráta na věci. Aby vznikla odpovědnost za škodu 

musí být splněny následující podmínky: 

o škoda musí být způsobena na věci v právním slova smyslu 

o škoda musí být vyčíslitelná a uhraditelná v penězích 

o škoda musí být způsobena vlastníkovi. 

Odpovědnost za škodu v ochraně lesa se uplatňuje prostřednictvím odpovědnosti  

za škodu podle občanského zákoníku. Odpovědnost za škodu je institutem 

soukromoprávním. Oprávněným subjektem k náhradě škody je vždy vlastník poškozené 

věci. V oblasti ochrany lesa, respektive práva životního prostředí, není odpovědnost  

za škodu příliš často využívaným prostředkem ochrany práva. Problémy se vyskytují 

zejména při prokazování příčinné souvislosti nebo zavinění a úskalím jsou i krátké lhůty 

k uplatnění práva.  

Zvláštní ustanovení o náhradě škody obsahuje LesZ v ustanovení § 21. Stanoví,  

že osoby používající látky poškozující les a les ohrozí nebo poškodí, jsou povinny 

provádět opatření k zabránění (zmírnění) škodlivých následků. Tyto osoby poškozují les 

zejména exhalacemi a emisemi. Další ustanovení se vztahují na případy, kdy vlastník 

utrpí škodu např. při budování povolené stavby. Ustanovení § 21 odst. 4 LesZ obsahuje 

zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky, kterou je vyhláška č.55/1999Sb., o způsobu 
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výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Pokud dojde ke škodě na lesních 

porostech nebo na PFL  je nutné postupovat podle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku.   

 Náhrada škody se uplatňuje např. u škod na lesích způsobených imisemi. V těchto 

případech se uplatňuje odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností podle 

ustanovení § 420a občanského zákoníku. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 

činností je odpovědností objektivní. Není třeba dokazovat zavinění. Problémem je 

dokazování příčinné souvislosti mezi vypouštěním škodlivých látek z určitého objektu  

a škodou způsobenou na lesích nebo způsob vypočtení škody. 

 

 

8.2 Odpovědnost za ekologickou újmu 
 

 Ekologická újma je na rozdíl od škody pojímána jako imateriální ztráta. Vzniká tedy 

i na složkách životního prostředí, které nemohou být vlastněny. Je institutem 

veřejnoprávním. Ekologická újma může vznikat z jednání protiprávního, tak i z jednání 

po právu. Oprávněným z ekologické újmy je stát, nikoliv vlastník. Stát je povinen ji 

vymáhat i proti vlastníkovi. To byl jeden z hlavních důvodů zavedení tohoto institutu. 

 Odpovědnost za ekologickou újmu byla dříve uplatňována jen v mezích zákona 

č.17/1992 Sb., o životním prostředí.  V roce 2008 se stal účinným zákon  

č.167/2008 Sb., o  předcházení  ekologické  újmě  a  o její nápravě. Tento zákon je  

ve vztahu speciality k zákonu o životním prostředí. Ekologickou újmou je podle 

ustanovení § 2 písm. a) zákona č.167/2008 Sb. nepříznivá měřitelná změna přírodního 

zdroje nebo měřitelné  zhoršení  jeho  funkcí,  která  se  může projevit přímo nebo 

nepřímo. Jde o změnu na  chráněných  druzích  volně  žijících  živočichů či planě 

rostoucích rostlin  nebo  přírodních  stanovištích,  povrchových a podzemních vodách 

nebo na půdě. LesZ odkazuje na speciální předpis o ekologické újmě v ustanovení  

§ 21 odst. 2.  

Za odstranění ekologické újmy spočívající v obnově lesa tak odpovídá ve vztahu  

ke státu vlastník. Náklady, které vynaloží na odstranění újmy, může však v rámci 

náhrady škody uplatnit jako regres proti původci, pokud jím není sám.“50  

                                                 
50 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck, Praha, 2007, str. 320 
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Výpočtem výše újmy se zabývá vyhláška č.55/1999Sb. Vyhláška ztotožňuje pojmy 

škody a újma. Vyhláška stanoví např. stejný způsob výpočtu škody způsobené krádeží 

dřevní hmoty na pni a předčasného smýcení lesního porostu. Výsledkem je vytěžený les 

a újma (škoda), která byla způsobena je stejná.  

 

 

8.3 Deliktní odpovědnost 
 

 Deliktní odpovědnost zahrnuje odpovědnost za přestupky, odpovědnost za správní 

delikty a odpovědnost za trestné činy. Odpovědnost za přestupky a správní delikty je 

upravena v hlavě deváté LesZ a v zákoně o přestupcích. Trestní zákon upravuje 

odpovědnost za trestné činy. 

 

8.3.1 Odpovědnost za přestupky 
 

 Přestupek může spáchat pouze fyzická osoba. LesZ upravuje odpovědnost  

za přestupky v ustanovení § 53. Přestupku se dopustí fyzická osoba v rámci obecného 

užívání lesa, jestliže v lese ruší klid a ticho, sbírá lesní plody způsobem ohrožujícím les, 

táboří mimo vyhrazená místa, odhazuje odpady a odpadky nebo kouří. Subsidiárně se 

vedle LesZ použije zákon o přestupcích. K odpovědnosti za přestupek podle LesZ 

postačuje zavinění z nedbalosti. Za přestupek může být orgánem státní správy lesů 

uložena pokuta do výše 5000 Kč, za vyjmenované závažnější přestupky až do výše 

15000 Kč, dále napomenutí nebo propadnutí věci.  Přestupek nelze projednat uplynul-li 

od jeho spáchání jeden rok.  

 

8.3.2 Odpovědnost za správní delikty 
 

 Správní delikt podle LesZ může spáchat právnická osoba i fyzická osoba (podnikající 

i nepodnikající). Správní delikty jsou upraveny v ustanovení § 54 a § 55 LesZ. 

Odpovědnost za správní delikt je objektivní, není potřeba prokázat zavinění. Správního 

deliktu se subjekt dopustí naplněním některé ze skutkových podstat. Pokuta až do výše 

1 000 000 Kč je uložena tomu, kdo odnímá (nebo omezuje) PFL bez rozhodnutí orgánu 

státní správy lesů,  provede těžbu nad rámec plánu (osnovy), provede neoprávněnou 

těžbu nebo provede bez povolení úmyslnou těžbu v porostu mladším 80 let. Pokud 

subjekt provádí činnosti v lese zakázané nebo neoprávněně sbírá semena a plody lesních 
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stromů může mu být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Pro řízení o uložení pokuty 

jsou stanoveny prekluzivní lhůty. Orgán státní správy lesů musí zahájit řízení do 

jednoho roku ode dne kdy se dozvěděl o porušení povinnosti (subjektivní lhůta). 

Objektivní lhůta je stanovena do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo  

(§ 55 odst. 1 LesZ). Orgán při stanovení pokuty také přihlíží k závažnosti, způsobu nebo 

následkům protiprávního jednání. Pokud osoby od protiprávního jednání neupustí  

a poruší tutéž povinnost během jednoho roku může jím být pokuta uložena ve výši 

dvojnásobku stanovené částky. 

 

 Zákon č.282/1991Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti 

v ochraně lesa obsahuje také skutkové podstaty správních deliktů. Česká inspekce 

životního prostředí může uložit pokutu právnickým nebo fyzickým osobám až do výše  

5 000 000 Kč za  to, že poruší nebo ohrozí životní prostředí tím, že např. neoprávněně  

používají  lesní  půdu  k  jiným účelům než pro plnění funkcí lesů (§ 4 písm. a) zákona  

o ČIŽP). O  zahájení  řízení  o  uložení pokuty musí informovat inspekce příslušný 

orgán státní správy lesů. Problémem je, že za delikty uvedené v zákoně o ČIŽP může 

ukládat pokuty pouze ČIŽP. Za delikty uvedené v LesZ pak pouze orgány státní správy 

lesů.  

   

8.3.3 Odpovědnost za trestné činy 
 

 Protiprávní činy vůči životnímu prostředí jsou natolik závažné, že je nezbytné  

sankcionovat je na úrovni trestního práva.  

 Na poškozování lesa lze uplatnit skutkové podstaty trestných činů ohrožení  

a poškození životního prostředí podle ustanovení § 181a a § 181b trestního zákona. 

V prvním případě se jedná o trestný čin úmyslný, v druhém nedbalostní. Do 1.7.2002 

obsahoval trestní zákon pouze tyto skutkové podstaty týkající se poškozování životního 

prostředí.  

 Od 1.7.2002 obsahuje trestní zákon další skutkové podstaty chránící životní 

prostředí. Ochrany lesa se nejvíce dotýká skutková podstata trestného činu poškozování 

lesa těžbou (§ 181c trestního zákona). Tento trestný čin spáchá každý, kdo těžbou 

lesních porostů v rozporu s právními předpisy způsobí vznik holé seče na celkově větší 

ploše lesa než 1,5 ha (nebo celkově značné ploše lesa větší než 3 ha) nebo proředí lesní 

porost pod hranicí zakmenění stanovené zvláštním předpisem na celkově větší (značné) 
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ploše lesa. Za tento trestný čin hrozí pachateli až tři léta odnětí svobody. Formulace 

ustanovení § 181c trestního zákona není jednoznačná. Nabízí se otázka, zda pro 

dosažení dolní hranice trestného činu je nutné, aby pachatel způsobil holou seč o dané 

výměře přímo celou nebo aby se nově vytvořená holá seč přičetla k již dříve vytvořené. 

Touto otázkou se zabýval soud (Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích  

sp. zn. Rt 40/2003), který v rozhodnutí zohlednil mimo jiné účel lesního zákona. „Soud 

v dané věci judikoval, že znak trestného činu podle § 181c tr.zák., tzn. způsobení holé 

seče na celkové větší ploše lesa, ve spojení s ustanovením § 181d odst. 2 tr.zák., je 

naplněn již tehdy, jestliže holou seč, vytvořenou vlastní těžbou, byť o ploše menší než 

zakázané, pachatel přiřadí k již existující holoseči a teprve pak se vytvoří souvislá 

holoseč o rozloze přesahující stanovenou hranici.“51 Někteří pachatelé provádí 

neoprávněnou těžbu takovým způsobem, aby nepřekročili výměru holé seče stanovenou 

trestním zákonem. Za takové jednání jim pak hrozí postih podle LesZ za správní delikt 

nebo dokonce jen přestupek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
51 Damohorský, M. – Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa; Procesní právo ochrany životního prostředí: 
sborník z mezinárodní konference Kašperské hory, UK Právnická fakulta, Praha, 2005, str.61 
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9. Orgány státní správy lesů a jejich kompetence 

 
 

Státní správa lesů je upravena v hlavě osmé LesZ.  

 

9.1 Státní správa lesů 
 

Orgány státní správy lesů jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské 

úřady a Ministerstvo zemědělství. Státní správu ve vojenských lesích, které jsou 

v působnosti Ministerstva obrany, vykonává Vojenský lesní úřad. Vojenský lesní úřad 

státní správu vykonává v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a krajského úřadu. V lesích národních parků je ústředním orgánem státní 

správy Ministerstvo životního prostředí, které vykonává i působnost krajského úřadu. 

 Kompetence obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je upravena v ustanovení  

§ 48 LesZ. Obecní úřady rozhodují např. o odnětí (omezení) pozemků určených 

k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha a o výši poplatků za odnětí, o  dočasném  omezení  

nebo vyloučení vstupu do lesa nebo zajišťují zpracování osnov. Obecní úřady také 

ukládají pokuty podle hlavy deváté LesZ.  

 Krajský úřad rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů 

zvláštního určení,  při  schvalování plánů o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu  

v lesních porostech mladších než 80 let, o  uložení  nebo  provedení  opatření meliorací 

a hrazení bystřin v lesích. 

 Ústředním orgánem státní správy lesů je Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo 

zemědělství řídí výkon státní správy lesů ( včetně vojenských lesů), vydává souhlas  

k nakládání se státními lesy nebo zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů. 

 Problémem státní správy lesů je její dvojkolejnost. Kompetence jsou rozděleny mezi 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Řešením by bylo v novém 

lesním zákoně kompetence svěřit jen jednomu z Ministerstev.  

 Dalším úskalím je vlastnictví lesů obcemi a kraji. „Nově pak i obce a kraje, které 

vykonávají v přenesené působnosti státní správu, mohou být jako právnické osoby (obce 

jimi skutečně ve velkém rozsahu jsou) vlastníky lesů. Jde zde opět o obtížně řešitelný 

střet zájmů, kdy některé obce s rozšířenou působností rozhodují i o hospodaření  

ve svých vlastních lesích.“52 

                                                 
52 Damohorský, M. – Stejskal, V.: Právní úprava ochrany lesa; Procesní právo ochrany životního prostředí: 
sborník z mezinárodní konference Kašperské hory, UK Právnická fakulta, Praha, 2005, str.42 
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9.2 Dozor v ochraně lesa 
 

 Působnost v oblasti dozoru nad dodržováním právních předpisů v lesním 

hospodářství a ochraně lesa vykonávají příslušné orgány státní správy lesa v rámci 

působnosti vymezené LesZ, Česká inspekce životního prostředí a lesní stráž. Vrchní 

státní dozor vykonává Ministerstvo životního prostředí. 

 Ministerstvo životního prostředí a orgány státní správy lesů dozírají na dodržování 

zákonů a ostatních právních předpisů a ukládají opatření k odstranění zjištěných 

nedostatků (§ 50 a 51 LesZ).   

Pracovníci, kteří vykonávající  vrchní  státní  dozor, jsou oprávněni při plnění svých 

úkolů vstupovat na pozemky, požadovat potřebné údaje nebo nahlížet do dokladů. 

 Orgány státní správy lesů dále dozírají zda vlastníci lesů (nájemci) hospodaří podle 

lesních hospodářských plánů nebo převzatých osnov. Pokud hrozí škoda mohou 

rozhodnutím omezit nebo zastavit výrobu nebo jinou činnost v lesa až do doby 

odstranění nedostatků.  

 Lesní stráž ustanovuje orgán státní správy lesů k výkonu ochranné služby v lesích při 

obecném užívání lesů občany. Lesní stráží je fyzická osoba, která se prokazuje 

služebním odznakem a průkazem lesní stráže. Může zjišťovat totožnost osoby, která 

porušuje LesZ, v blokovém řízení vybírat pokuty za přestupky podle ustanovení  

§ 53 LesZ, požadovat pomoc Policie ČR. Osobu, kterou přistihne při spáchání 

přestupku předvede policejnímu orgánu, nemůže-li zjistit její totožnost. 

 Dozor nad ochranou lesa mohou vykonávat také dozorové orgány ochrany přírody. 

Ale jen v těch případech, kdy jde o les jako o významný krajinný prvek podle ZOPK.   
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Závěr 

 

 Právní úprava ochrany lesa se nachází v celé řadě právních předpisů. Pro znalost 

právní úpravy ochrany lesa je nutné se obeznámit se všemi.  

Práce se snaží popsat les a jeho prostředí, prameny právní úpravy, kategorie lesů, 

pozemky určené k plnění funkcí lesa a zdroje ohrožování lesa. Dále se zabývá 

hospodařením v lesích a ochranou lesa při obecném užívání veřejností. Popisuje 

strukturu orgánů státní správy lesů a základním způsobem se zabývá odpovědností 

v ochraně lesa. 

Celá práce je rozdělena do devíti kapitol, které se zabývají odděleně jednotlivými 

problémy ochrany lesa a jejich právní úpravou. 

Cílem práce bylo les popsat a zjistit jakým způsobem platná právní úprava chrání 

jednotlivé části lesa a zda je tato ochrana dostatečná. 

Snažila jsem se v práci upozornit na hlavní nedostatky právní úpravy ochrany lesa  

a některé z nich uvádím v závěru. Jsou zde shrnuty ty nejdůležitější, aby mohla být 

zodpovězena otázka zda je právní úprava lesa dostatečná.   

Současnými problémy lesního hospodářství jsou především existence smrkových  

a borových monokultur, uplatňování pasečného hospodářství a vysoké stavy spárkaté 

zvěře. Snaha zmenšit podíl monokultur v našich lesích je v lesní legislativě vyjádřena 

stanovením  minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Tato ustanovení 

stanoví pouze doporučený minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin. 

Respektování tohoto doporučeného minimálního podílu znamená jen obnovit listnaté 

dřeviny v míře, v jaké se v lese již vyskytovaly. Minimální podíly by se měly zvýšit. 

Pasečné hospodářství u nás neustále přetrvává „v mezích zákona“. Zvěř působí velké 

škody na lesních porostech, a to zejména na vysazených listnatých dřevinách. Současný 

způsob ochrany lesa před zvěří není moc úspěšný. Stavy zvěře by měly být sníženy. 

Jejich snížením se také sníží náklady na obnovu lesa. 

Dalším problémem jsou lesy poškozené imisemi. Měla by být připravena právní 

regulace pro obtížně zalesnitelné stanoviště v imisních oblastech.  

Změněna by měla být kategorizace lesů s ohledem na současný stav lesů a zejména 

by měla reflektovat soustavu Natura 2000. 
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Udělování výjimek ze zákazů určitých činností v lese ze strany vlastníka je 

ustanovením pochybným. Vlastník lesa především uplatňuje své ekonomické zájmy. 

Udělování výjimek by mělo být svěřeno orgánu státní správy lesů. 

Při obecném užívání lesů vzniká další problém. Podle lesního zákona lze 

organizované nebo hromadné sportovní akce v lese konat jen po oznámení orgánu státní 

správy lesů. Z toho vyplývá, že orgán státní správy lesů tyto akce nemůže zakázat. 

V jeho kompetenci je jen stanovení doplňujících podmínek pro tuto akci. Orgán by měl 

mít pravomoc tyto akce zakázat v případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo 

poškození lesa. 

Současný systém náhrad za škody a újmy pro vlastníky lesů na jejich majetku by měl 

být změněn a navrhnut systém odpovídajících náhrad pro vlastníky lesů.  

V oblasti deliktní odpovědnosti v ochraně lesa se uplatňují kompetence orgánů státní 

správy lesa a České inspekce životního prostředí. Orgány státní správy lesa jsou 

oprávněny ukládat pokuty za správní delikty uvedené v lesním zákoně, zatímco ČIŽP 

může ukládat pokuty jen za správní delikty, jejichž skutkové podstaty jsou uvedeny 

v zákoně o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. 

Kompetence v této oblasti by měly spadat pod jeden orgán. 

Dalším úskalím české právní úpravy ochrany lesa je dvojkolejnost státní správy lesa. 

Kompetence jsou rozděleny mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního 

prostředí. Dochází tím v praxi k řadě problémům. Řešením by bylo určit ústředním jen 

jeden orgán státní správy.  

V oblasti dozoru jsou chybou malé kompetence lesní stráže. Oprávnění lesní stráže 

by měla být rozšířena např. o oprávnění zastavovat v lese dopravní prostředky nebo 

oprávnění kontrolovat legálnost nabytí dřeva nebo klestí.           

Ekologizace lesnictví je naplňována zejména zvláštními zákony k zákonu o lesích, 

např. zákonem o ochraně přírody a krajiny. Do popředí se dostala mimoprodukční 

funkce lesů. 

V zákoně na ochranu přírody a krajiny se vyskytují problematická ustanovení 

vzhledem k lesnímu zákonu. Jde zejména o vztah speciality zákona na ochranu přírody  

a krajiny k lesnímu zákonu, který odporuje logickému vztahu mezi těmito předpisy.  

Dále zahrnutím lesa do kategorie významného krajinného prvku. Lesy jsou tak 

zahrnuty pod zvýšenou ochranu. Jde o výrazný zásah do lesního zákona. Zejména  

o monokulturních lesech se nedá tvrdit, že jsou významným krajinným prvkem.     
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Zákon na ochranu přírody a krajiny umožňuje vlastníkům lesů uhradit prokázanou 

újmu, která jim vznikne v důsledku omezení zemědělského nebo lesního hospodaření. 

Uplatnění této újmy ale není prosté byrokracie a jiných problémů. Náhrada újmy se 

uplatňuje každý rok. Ekonomičtější by bylo odškodnění jednorázové. Kompenzace by 

měly být poskytovány ve vyšších částkách. Stát omezí vlastníka v nakládání s jeho 

majetkem a měl by mu za to poskytnout odpovídající náhradu. 

Cílem ochrany lesa by mělo být trvale udržitelné lesní hospodaření. To je takové 

hospodaření, které by vytvářelo přírodě blízký stav lesů. Jen ekologicky stabilní lesy 

s pestrou druhovou skladbou mohou odolávat různým zdrojům ohrožování. Budou lépe 

odolávat větru, sněhu nebo hmyzím škůdcům. Lesní zákon by měl lesy více přiblížit 

přírodě blízkému hospodaření. Podmínky pro trvale udržitelné lesní hospodaření musí 

vytvářet platná legislativa. Nestačí, aby tato ustanovení v lesním zákoně nebo zákonech 

jiných existovala, ale musí být také důsledně naplňována. 

Už delší dobu se diskutuje o novém lesním zákoně. Myslím si, že nová právní úprava 

není nezbytně potřebná. Současná platná právní úprava odpovídá požadavkům na ní 

kladených. Ochrana lesa v platné legislativě je dostatečná. Problémem je důslednější 

uplatňování stávající legislativy. S ohledem na výše zmíněné nedostatky lesního zákona 

by stačilo jeho znění novelizovat.  

Objevují se také diskuse zda by měly být všechny lesy ve vlastnictví státu nebo 

naopak zprivatizovány. Po zkušenostech z jiných zemí (např. Velké Británie) by nebylo 

moudré pouštět se do takového experimentu. Jsem toho názoru, že lesy by měly být ve 

vlastnictví státu. Stát má garantovat jejich trvale udržitelný rozvoj. Stát se má podílet  

na zvyšování mimoprodukčních funkcí lesa. Stát by ekonomicky profitoval 

z obhospodařování lesů a zároveň by zvyšoval jeho ekologické funkce. Nemusely by se 

vyplácet žádné náhrady vlastníkům soukromých lesů za omezení jejich hospodaření.     
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www.mze.cz Ministerstvo zemědělství 

www.cizp.cz  Česká inspekce životního prostředí 

www.enviweb.cz  server o životním prostředí 

www.vuhlm.cz  Výzkumný ústav lesnictví a myslivosti 

www.lesnictvi.cz  server o lese a životním prostředí 

www.ochranaprirody.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
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Příloha č.1 

 

Vlastnická struktura lesů v ČR 2007 (vztaženo k porostní půdě) 

 

Porostní plocha 

Area of forest stands 
Vlastnictví 

Ownership 
Ha % 

Státní lesy 1596684 61,52 

Právnické osoby 58961 2,27 

Krajské lesy (střední školy aj.) 3838 0,15 

Obecní a městské lesy 411249 15,85 

Lesy církevních a náboženských společností 1440 0,06 

Lesní družstva a společnosti 31174 1,20 

Lesy ve vlastnictví fyzických osob 491837 18,95 

Celkem 2595282 100,00 

 

Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007, str. 9 

 

 

 

 

Vývoj celkové výměry lesních pozemků v ha  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Plocha lesních 

pozemků 

Forest land area 

2637290 2638917 2643058 2644108 2645737 2647416 2649147 2651209 

 

Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007, str. 37 
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Příloha č.2 

 

Vývoj kategorizace lesů v %  

 

Kategorie lesa  Forest category 
Rok 

Year 
lesy hospodářské 

production forest 

lesy ochranné 

protection forest 

lesy zvláštního určení 

special purpose forest 

1980 78,2 4,0 17,8 

1985 68,2 3,1 28,7 

1990 58,4 2,5 39,1 

1995 57,2 2,7 40,1 

2000 76,7 3,5 19,8 

2005 76,1 2,9 21,0 

2007 75,4 2,7 21,9 

 

Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2007, str. 39 

 
Lesy zvláštního určení 

 
Ochrana přírody 1/2008, str.5 
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Příloha č.3 

 

Podíl škodlivých činitelů na nahodilých těžbách  

vítr

sníh

námraza

sucho

exhalace

podkorní hmyz

ostatní

 
Lesnická práce 6/2008, str.15 

 

 

Evidované poškození porostů větrem, sněhem a námrazou v r.2007 podle okresů 

 

 

 

Lesnická práce 5/2008, str.16 
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Příloha č.4 

 

Evidované smrkové kůrovcové dříví v r.2007 podle okresů 

 

 

Lesnická práce 5/2008, str.17 

 
 
 

Přehled výše nahodilých těžeb v letech 1963-2005 

 

 

 

Lesnická práce 3/2007, str.19 
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Příloha č.5 

 

Evidovaný výskyt sypavky borové v r.2007 podle okresů 

 

 

 

Lesnická práce 5/2008, str.18 

 

 

 

 

 

Porovnání sčítaných, normovaných stavů a lovu v zájmové oblasti za období 1996-2005 

 

 
( JKS-jarní kmenové stavy, NS-normované stavy) 

 

Lesnická práce 2/2008, str.11 
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Příloha č.6 

 
Přírodní lesní oblasti ČR 

 
Příloha č.1 vyhlášky č.83/1996 Sb. 

 

 

 

Počet požárů a výše škody způsobená požáry (LČR) 

 

 

 

Lesnická práce 6/2007, str.20 
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Summary 

 
 
Legal regulation of forest protection 
 
  
 The purpose of this Master's Degree Thesis is to examine the legal regulation of 

forest protection. The thesis focuses mainly on current forest legislation in the Czech 

Republic. The main purpose of this study is to ascertain whether the existing forest 

protection legislation is efficient and sufficient. And I also caused two general parts of 

legal regulation which are protection land designated to fulfil the function of forest and 

protection of forest against harmful factors. The work is divided into nine chapters. 

Chapter One defines the forest as a whole, its functions and questions of its protection. 

Chapter Two ascertains the legal regulation of international forest protection, European 

and national level. There is examined the national development of  legal regulation of 

the forest protection. The aim of Chapter Three is to look at criteria used to divide 

forests into individual categories. Chapter Four defines the aims of protection land 

designated to fulfil the function of forest. Chapter Five examines the protection of forest 

agains harmful factors. The following Chapter Six defines the main legal regulation of 

forest economics. The aim of Chapter Seven is to describe the public use of forests. The 

next chapter, Chapter number Eight, talks about tha general responsibilities in legal 

regulation of forest protection. In the last Chapter Nine are the subjects forest protection 

defined.  

 There is a summary at the end of my work. There are described the main problems of 

the legal regulation of forest protection. There is also caused wheather the legal 

regulation of forest protection  is efficient and sufficient.  

 In my opinion the answer is yes – the legal regulation of forest protection is 

sufficient, but it is necessary to novelize the legal regulation. There is also suggested and 

recommended  the state ownership of all forests instead private ownership. 

 
 
 

Klíčová slova: ochrana lesa, pozemky určené k plnění funkcí lesa, škodliví činitelé 

Key words: forest protection, land designated to fulfil the function of forest, harmful 

factors  

 


