
Jarní příroda se zelená svěžími barvami 
a láká k procházkám. Ptáci sedí i na 

zemi na hnízdech, po loukách a v lese 
pobíhají již malí zajíčci, i v travinách kolem 
řek mají hnízda kačeny. Srny jsou v pokro-
čilém stádiu gravidity, koncem května již 
budou klást mláďata, mají proto omezenou 
pohyblivost. V této jarní době je třeba 
dopřát zvěři a zvířatům všeobecně klid 
a na místě je dodržování zákazu volného 
pohybu psů a krocení bezohledných jízd 
motorkářů a čtyřkolkářů. Srnčí zvěř mění 
srst ze zimní hnědošedé na letní, která má 
rezavý odstín. Myslivci se snaží přesvědčit 
zemědělce, aby z nepravidelných okrajů 
pozemků v blízkosti lesa vytvořili biopásy 
pro zvěř. Zemědělci mohou na tyto plochy 
pobírat dotace. Škody jsou na porostech 
způsobovány právě na pozemcích v těsné 
blízkosti lesa či v zářezech polí do lesa 
(nepravidelné okraje), a umístění biopásů 
do takovýchto lokalit předchází problé-

mům se škodami na porostech. Většina 
biopásů, na které jsou uplatňovány dotace, 
jsou nesmyslně zakládány na rozraní pole 
a silnice nebo pole a pole, kde je jejich 
význam minimální. Na česká pole se vrá-
tila širokozáběrová mechanizace a silné 
traktory se stroji o záběru 12 m nebo postři-
kovače jezdí na polích i v noci. Na polích 
jsou prováděny postřiky proti plevelům, 
chorobám a škůdcům plodin v kombinaci 
přihnojováním plodin hnojivy. I když má 
ČR mnohem menší spotřebu hnojiv a pes-
ticidů než vyspělé země Západní Evropy, 
drobnou zvěř likviduje zejména používání 
rychle jedoucí širokozáběrové mechaniza-
ce, automobilová doprava a rapidní nárůst 
predátorů. Dříve hojnému zajíci a koroptvi 
hrozí vyhynutí. Lesníci kontrolují nálet 
kůrovců do lapáků, pravidelně sledují fero-

monové lapače a podle síly rojení kůrovce 
musí činit opatření. 
 Ve dnech 22. až 26. května probíhá 
výstava myslivosti Natura Viva v Lysé nad 
Labem. Výstava je spojena s prodejem 
potřeb, přehlídkou uměleckých děl a řeme-
slných výrobků pro myslivost, rybářství 
a včelařství. Návštěvníky láká i bohatý 
doprovodný program. Myslivečtí hospodáři 
hodnotí provedení oprav posedů a krmel-
ců. Květen je pro myslivce časem obeznání 
kvality mladých srnců, od 16. května začne 
jejich průběrný lov. Na vhodná místa jsou 
nově umísťovány posedy. Je samozřej-
mostí, že umístnění nového mysliveckého 
zařízení je nejprve projednáno s majitelem 
pozemku. Práva vlastníků pozemků jsou 
garantována novým Zákonem o myslivosti 
a musí být respektována. Každoročně je 

upytlačeno několik tisíc zákonem chrá-
něných kormoránů, volavek i vyder bez 
jakéhokoliv zájmu ekologických aktivistů 
a médií. Kukuřice odolná vůči zavíje-
či je přínosem pro zvěř, protože plochy 
oseté touto kukuřicí není nutno ošetřovat 
insekticidy. Komplikovaná administrativa 
a byrokracie omezuje použití těchto k pří-
rodě šetrných hybridů. Na každém hektaru 
ošetřené plochy klasické kukuřice ošetřené 
insekticidy zbytečně zahynou miliardy kusů 
hmyzu včetně dalšího vlivu na necílové 
organismy. Dramaticky narůstá zábor kva-
litní orné půdy na spekulativní zatravňování 
výsadbu sadů pro „ekologické zemědělství“ 
zaměřené nikoliv na výrobu potravin, ale 
na čerpání vysokých dotací. Většina těchto 
ploch v „ekologickém režimu“ je následně 
oplocena neprodyšným plotem a stává se 
ekologickou pouští.
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květen a červen

Myslivci dostanou nový zákon, 
sporné zmenšení honiteb v něm nebude
	 Myslivci	 se	 zlobí	 na	 ministra	 země-
dělství	 Petra	 Bendla	 kvůli	 novele	 zákona	
o	 myslivosti.	 Ministr	 však	 zřejmě	 novelu	
předloží	 vládě	 beze	 změn.	 Zdůvodňuje	 jí	
stížnostmi	majitelů	pozemků,	kteří	mají	pro-
blém	s	myslivci	se	domluvit.	Hlavním	spor-
ným	bodem	 zákona	 o	myslivosti	 je	 údajné	
zmenšení	minimální	 výměry	 honiteb	 z	 500	
na	250	hektarů.	Ministr,	který	novelu	zákona	
představil,	 však	 upozornil,	 že	 nic	 takové-
ho	 neobsahuje.	 Přesto	 se	 především	 proti	
snižování	minimální	 výměry	 honiteb	 vyme-
zily	petice,	které	sepsaly	Česká	myslivecká	
jednota	 a	 Česká	 zemědělská	 univerzita.	
Poukazují	 také	 na	 nekvalitní	 podklady,	 ze	
kterých	novela	vychází,	nadměrnou	rychlost	
její	přípravy	i	nízkou	kvalitu.
	 Ministerstvo	 zemědělství	 (MZe)	 zdů-
vodňuje	 potřebu	 zmenšit	 výměru	 honiteb	
především	 stížnostmi	 majitelů	 pozemků.	
Ti	 poukazují	 na	 přemnožení	 tzv.	 spárkaté	
zvěře	 -	 jelenů,	 daňků,	 srnců	 či	 divočáků.	
Podle	ministra	umožní	novela	zákona	vlast-
níkům	půdy	více	tlačit	myslivce	k	odstřelům	
přemnožené	 zvěře.	 Svoji	 roli	 sehrála	 také	
připravovaná	soutěž	na	desetiletý	pronájem	
honiteb	 na	 pozemcích	 Lesů	 ČR.	 Podle	
návrhu,	 který	 ministerstvo	 připravilo,	 musí	
nájemcům	 honiteb	 jejich	 plán	 myslivecké-

ho	 hospodaření	 nejprve	 písemně	 schválit	
majitel	 pozemku.	 Ministerstvo	 chce	 také	
rozšířit	 okruh	osob	oprávněných	k	odstřelu	
zavlečených	 druhů	 živočichů	 na	 uživatele	
honitby	 a	 osoby,	 kterým	 vlastník	 pozemku	
vydá	povolenku.	 24.4. 2013, ct24.cz

K novele zákona o myslivosti  
se vyjadřují i majitelé lesů, podobně jako  

k dalším aktuálním problémům
 Celostátní	 konference	 Sdružení	 vlast-
níků	obecních	a	 soukromých	 lesů	 (SVOL),	
která	proběhla	11.	4.	2013	v	Pelhřimově,	se	
zúčastnila	řada	významných	hostů.	Na	jed-
nání	 zavítal	 ministr	 zemědělství.	 Ve	 svém	
vystoupení	kritizoval	přístup	krajů,	které	vyu-
žívají	 finanční	 prostředky	 na	 podporu	 lesů	
k	jiným	účelům	a	přislíbil	jednat	o	urychlené	
nápravě	situace	se	zástupci	Asociace	krajů.	
Vyjádřil	souhlas	s	tím,	aby	ČR	kompenzova-
la	vlastníkům	volný	přístup	do	lesů	a	mimo-
produkční	 funkce	 lesů,	 případná	 jednání	
o	 přímých	 platbách	 na	 hektar	 však	 zamítl.	
Vyslechl	 si	 také	 argumenty	 majitelů	 lesů	
a	 lesníků	 proti	 vyhlášení	 NP	 Křivoklátsko	
a	zástupcům	SVOL	přislíbil	účast	na	přípra-
vě	zákona	o	lesích	a	zákona	o	myslivosti.	
	 SVOL	 vítá	 především	 tyto	 návrhy	 na	
změnu	zákona	o	myslivosti,	po	nichž	dlou-
hodobě	 volá:	 zavedení	 instituce	 rozhodce	
k	 dohadování	 náhrad	 škod	 způsobených	

zvěří,	 zrušení	 mysliveckého	 plánování,	
odvození	únosných	stavů	zvěře	dle	rozsahu	
způsobených	škod,	posílení	práva	vlastníků	
při	 tvorbě	 honitby,	 posílení	 práva	 vlastníků	
v	honebním	společenstvu	a	 rozšíření	mož-
nosti	výpovědi	nájemních	smluv.	
	 Setrvale	nepříznivá	situace	však	zůstá-
vá,	i	přes	mnohé	sliby	resortu,	v	oblasti	pří-
spěvků	na	hospodaření	v	 lesích.	Na	nedo-
statečnou	 podporu	 provázenou	 nejednot-
ností	pravidel	v	rámci	ČR	a	nerovnoprávné	
vlastníků	 lesů	 v	 různých	 krajích	 upozorňo-
vali	majitelé	 lesů	 již	od	r.	2005,	kdy	posky-
tování	 příspěvků	 na	 hospodaření	 v	 lesích	
bylo	 zákonem	 o	 rozpočtovém	 určení	 daní	
převedeno	 ze	 státu,	 potažmo	 ministerstva	
zemědělství,	na	kraje,	které	mohou	peníze	
od	 státu	 díky	 špatně	 nastavené	 legislativě	
používat	na	financování	jiných	oblastí.	Tento	
nesystémový	krok	vedl	následně	k	diskrimi-
načnímu	 přístupu	 k	 žadatelům	 o	 podporu,	
některé	kraje	omezují	okruh	příjemců	podle	
druhu	 vlastnictví,	 majetku	 či	 stanovením	
maximální	 výše	 podpory.	 „Situace je dnes 
katastrofální. Zatímco finanční prostředky 
do lesnictví činily v 90. letech minulého 
století zhruba 900 miliónů korun, nyní je 
to pouze 200 miliónů“,	 uvedl	 předseda	
Sdružení	vlastníků	obecních	a	soukromých	
lesů	 Ing.	 František	 Kučera.	 Majitelé	 lesů	
prostřednictvím	 SVOL	 hodlají	 dále	 jednat	

s	ministrem	 zemědělství	 nejen	 o	možnosti	
návratu	systému,	který	fungoval	před	rokem	
2005,	ale	 také	o	možnosti	přímé	platby	na	
hektar	 lesa,	která	by	dle	 jejich	názoru	byla	
vhodnou	 odpovědí	 společnosti	 na	 zodpo-
vědnou	péči	vlastníků	o	jejich	majetek,	který	
ve	značné	míře	slouží	také	veřejnosti.	
	 Delegáti	konference	se	zásadním	způ-
sobem	vyjádřili	proti vyhlášení Národního 
parku Křivoklátsko a	proti	vyhlašování	dal-
ších	národních	parků	na	území	ČR	vůbec.	
SVOL	 žádá	 kompetentní	 orgány	 a	 osoby	
o	přehodnocení	dosavadního	přístupu	k	nut-
nosti	vyhlášení	NP	Křivoklátsko	a	upuštění	
od	 záměru	 jeho	 vyhlášení.	 V	 průběhu	 dis-
kusi	 ministr	 vyslechl	 argumenty	 svědčící	
proti	tomuto	záměru,	tj.	především	vyloučení	
produkční	 funkce	v	 krátkém	časovém	hori-
zontu	 (u	 kategorie	 II	 dle	 IUCN	 požadavek	
dosáhnout	střednědobě	75	%	navrhovaného	
území	v	bezzásahovém	režimu)	a	s	tím	sou-
visející	 neschopnost	 samostatného	 finan-
cování	parku.	Zvýšený	stav	spárkaté	zvěře	
na	území	potenciálního	NP	Křivoklátsko,	na	
který	 ministr	 zemědělství	 poukazoval	 jako	
na	důsledek	špatné	péče	státních	lesů	v	této	
lokalitě,	 patří	 v	 současné	 době	 k	 závaž-
ným	 problémům	 na	 převážném	 území	 ČR	
a	nelze	jej	vyřešit	pouze	vyhlášením	národ-
ního	parku,	nýbrž	změnou	legislativy.	
 Pelhřimov dne 12.4.2013, www.svol.cz

Na semináři zazněla závažná témata
	 Na	osmdesát	pracovníků	státní	správy	
lesů,	 myslivosti	 a	 ochrany	 přírody	 z	 celé	
republiky	 se	 15.	 března	 2013	 sešlo	 na	
Novotného	 lávce	 v	 Praze	 na	 semináři	
k	 tématům	 Půda určená k plnění funkcí 
lesa a Škody zvěří.	Těmito	tématy	je	prová-
zel	pracovník	Ministerstva	zemědělství	ČR	
Mgr.	Petr	Dvořák.	Seminář	připravila	Česká	
lesnická	 společnost,	 odborným	 garantem	
byla	Ing.	Jana	Čacká,	organizačním	garan-
tem	Ing.	Vít	Skála.
	 Účastníci	 semináře	 s	Mgr.	 Dvořákem	
diskutovali	například	o	problematice	rekul-
tivací,	 která	 je	 z	 hlediska	 lesního	 hospo-
daření	 složitá	 a	 nedořešená,	 o	 pozem-
cích	 pod	 dokumentačně	 nedoloženými	
stavbami	 v	 lesích,	 o	 ochranném	 pásu	 od	
hranice	 lesa	v	územních	plánech,	o	umís-
ťování	 staveb,	 jako	 třeba	oplocenek,	obor	
a	 lesních	 školek,	 omezení	 staveb	 v	 lese	
a	zajištění	přístupu	do	lesa.	Několikrát	bylo	

zdůrazněno,	že	při	každé	obdržené	žádosti	
na	orgán	státní	 správy	musí	padnout	 roz-
hodnutí,	které	musí	být	zdůvodněné.	
	 K	tématu	škod	zvěří	nejdříve	vystoupil	
In.	 Jan	 Duda,	 odborný	 lesní	 hospodář	
z	 Libereckého	 kraje.	 Zabýval	 se	 škodami	
zvěří	z	pohledu	OLH	nestátních	vlastníků.	
Zdůraznil,	že	vlastníci	lesů,	uživatelé	honi-
teb	a	orgány	státní	správy	lesů	jsou	povinni	
dbát	 na	 kvalitu	 lesních	 porostů.	 Veřejným	
zájmem	 je	 rovnováha	 stavů	 zvěře	 a	 pro-
středí.	 Ovšem	 čím	 větší	 vlastník,	 tím	 má	
lepší	 pozici.	 Vyskytují	 se	 i	 případy,	 kdy	
někteří	vlastníci	pozemků	se	v	této	proble-
matice	nevyznají,	neumějí	nebo	nechtějí.	
	 Ve	 všech	 evropských	 státech	 rostou	
stavy	 černé	 zvěře.	 Kromě	 škod	 v	 lesích	
vzrůstají	škody	na	polích,	kde	se	podstat-
ně	 podílela	 na	 škodách	 na	 zemědělských	
plodinách	 v	 částce	 3,5	 miliardy	 korun.	
V	brzké	době	může	být	úhrada	škod	způso-
bených	zvěří	pro	některá	myslivecká	sdru-

žení	 fatální.	 Vinu	 na	 tomto	 stavu	 ovšem	
má	 i	 systém	 zemědělského	 hospodaření	
-	 vysévání	 lánů	 řepky	 a	 kukuřice.	 Černá	
zvěř	 však	 proniká	 i	 do	 intravilánů	 měst	
a	obcí	a	stává	se	nebezpečná	jejich	obyva-
telům.	Je	nutné,	aby	se	v	co	největší	míře	
lovila.	A	na	to	musí	dbát	nejen	myslivci,	ale	
i	státní	správa.		 Zaznamenal Jiří Junek

Seminářem „PUPFL a Škody zvěří“ provázel Mgr. Petr dvořák 
z MZe, vpravo tajemník ČLS Ing. Vít skála otevírá seminář4
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