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Místo úvodu
V minulém mČsíci letošního roku se ýeská republika pĜipojila k ekonomicky vyspČlé þásti Evropy.
Jsme souþástí prostoru, ale i trhu bez vnitĜních hranic, se 450 milióny obyvatel a souþástí procesu volného
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. MĤžeme oþekávat skuteþnou liberalizaci ekonomiky, úþinnost spoleþné sociální legislativy a jednotných pravidel hospodáĜské soutČže a snad i postupného zapojení do evropské mČnové unie, posílení bezpeþnosti práce a ochrany spotĜebitele, uplatĖování opatĜení ve prospČch ekologie. Obnovitelná surovina, kterou lesní hospodáĜství disponuje a jeho podíl 6 % HDP v ýR (oproti 10 %
podílu HDP v EU) vþetnČ navazujících odvČtví nás zavazuje dále rozvíjet nastavené mechanismy trhu
s nabídkou a poptávkou, a pĜemČnit obchodovatelnost suroviny za výrobky s vysokou pĜidanou hodnotou.
Jejich souþástí by mČla být i podpora domácích vlastníkĤ lesĤ a odpovČdných podnikatelĤ v lesním hospodáĜství.
PĜípravná etapa analyzující rozsah opatĜení a situaci v lesnictví za úþelem nalezení spoleþných postupĤ,
finanþních podpor a úþinných forem spolupráce mj. vyústila do Národního lesnického program (NLP) schváleného vládou ýeské republiky usnesením vlády ýR þ. 53 ze dne 13. ledna 2003. Jeho vypracování a postupné naplĖování, jak je definováno v poslední kapitole koncepce státní lesnické politiky, má konkretizovat
stanovené dlouhodobé koncepþní zámČry týkající se lesĤ.
Národní lesnické programy jsou tématem lesnicko-politických diskusí probíhajících v souþasné dobČ
v rámci tzv. pan-evropského procesu a jejich vypracování je doporuþováno v ĜadČ mezinárodních lesnických
dokumentĤ. Jsou to rezoluce ministerských konferencí o ochranČ lesĤ v EvropČ (Helsinky 1993, Lisabon
1998, VídeĖ 2003), význam NLP je výslovnČ podtržen i v Lesnické strategii pro EU a rovnČž v závČrech
6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (Haag 2002). RovnČž v þervnu
2004 pĜedložený návrh dokumentu pĜipraveného Evropskou komisí ke zhodnocení lesnické strategie pro
Evropu vČnuje NLP pČt stran.
Snad tedy pĜipomenout, že schválený Národní lesnický program je chápán jako soubor realizaþních projektĤ, jejichž cílem je analyzovat vybrané lesnickopolitické problémy – nemČlo by se v nČm tedy zapomínat
ani na otázky samotné lesnické politiky. V tomto rámci by mČlo jít i o otázky koncepce vnČjších vztahĤ lesního hospodáĜství a s ohledem na spoleþnou odpovČdnost za naše lesy také o opatĜení ke zlepšení vícesektorového pĜístupu a spolupráce resortĤ ve vztahu k lesĤm a integraci NLP do národní strategie udržitelného
rozvoje.
Signály z posledních mČsícĤ naznaþují, že z pohledu legislativy budou lesní hospodáĜství jednotlivých
þlenských zemí EU vþetnČ dĜevaĜského komplexu i nadále regulována spoleþnou zemČdČlskou politikou.
Jejich pravomoci vycházejí z principu subsidiarity, což znamená, že bude záležet jen na nás samých, jak
dokážeme v rámci republiky nastartovat další vývoj ve vymezeném komplexu souvislostí rozvoje venkova
a multifunkþního zemČdČlství s nutností užší sektorové a regionální provázanosti. PĜitom si bude vhodné
uvČdomit, že ve vztahu k lesnímu hospodáĜství v Bruselu dochází ke zmČnám nejen ve financování „lesnických opatĜení“, ale i ke pĜesunĤm zodpovČdnosti za jejich naplĖování napĜ. z DG Agri na DG Envi.
PĤvodní zámČr vČtšiny stávajících i pĜistupujících zemí, aby s využitím návrhu Rakouska byly lesy - pĜi
zachování národní identity a suverenity - jako souþást kulturního a pĜírodního bohatství zmínČny
v pĜipravované Evropské ústavČ se zjevnČ nepodaĜí uskuteþnit.
S ohledem na tyto skuteþnosti bude dĤležité na národní úrovni bedlivČ sledovat zda prostĜedky urþené
na podporu rozvoje venkova, tedy i ty, které má dostat lesní hospodáĜství, budou skuteþnČ využívány odpovídajícím zpĤsobem tak, jak pĜedpokládá Spoleþný regionální operaþní program.
Vstup do EU nepĜedstavuje až tak významné dosažení cíle þi spásu. Je pouze urþitým krokem vpĜed,
neboĢ samotné þlenství s možností þerpání z rĤzných podpĤrných fondĤ a další výhody nebudou znamenat
nic, pokud nebudou vyĜešeny základní ekonomické a ekologické problémy – od deficitu veĜejných financí po
zmČnu pĜístupu k pĜírodČ a životnímu prostĜedí jako celku. Jedním z dĤležitých úkolĤ pro lesníky proto
v nadcházejícím období bude zvýšení zájmu veĜejnosti o lesnické problémy a zlepšení obrazu lesnictví
v oþích veĜejnosti. ProstĜednictvím otevĜeného dialogu by mČla být zvýšena všeobecná úroveĖ povČdomí
o významu lesa a otázkách lesního hospodáĜství, rovnČž tak je nutné ve spolupráci s hlavními zájmovými
skupinami pružnČ reagovat na vývoj a aktivnČ se zúþastĖovat mezinárodních jednání hlavních procesĤ, které
tento vývoj v oblasti lesního hospodáĜství urþují.
Karel Vanþura
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LESY A LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ
EVROPSKÉHO SPOLEýENSTVÍ
PO 1. KVċTNU 2004 - LESNICKÁ
STRATEGIE NEBO POLITIKA?
Karel Vanþura
Úvod
ýeská republika se stala þlenským státem Evropského spoleþenství. PĜistoupení kandidátských zemí bude mít samozĜejmČ vliv i na lesní hospodáĜství, které se v období vyjednávání na vstup do EU pĜipravovalo
v rámci kapitoly zemČdČlství.
Pro lesnický sektor je navíc dĤležité, že Evropská unie po pČti letech pĜistupuje k hodnocení své Lesnické strategie pĜijaté na konci roku 1998 a lze pĜedpokládat úpravu této strategie pro nadcházející období,
ve kterém již bude EU rozšíĜena na 25 státĤ.
Evropské lesní hospodáĜství je znaþnČ ovlivĖováno více hospodáĜskými sektory. Proto v EU vznikla
oprávnČná starost, že ti, kteĜí mají na starosti stav lesĤ a lesnickou politiku nejsou dostateþnČ zapojeni do
rozhodovacích procesĤ Spoleþenství. Proto Rada EU schválila na konci roku 1998 strategii pro lesy, jejímž
pĜijetím mČl být získán urþitý nástroj, který by lesníkĤm dal možnost ovlivĖovat –
x narĤstající komplex legislativy a také všech ostatních politik, které by mohly ovlivĖovat lesnické politiky þlenských státĤ,
x rostoucí tendenci zabývat se v politicko rozhodovací sféĜe otázkami týkajícími se jak pĜírodního tak
sociálnČ-ekonomického prostĜedí,
x spoleþné postoje EU na mezinárodním fóru,
x proces vnitĜní koordinace a posílení expertních stanovisek zabývajících se záležitostmi majícími
vztah k lesnickému sektoru.
ýeské lesní hospodáĜství se nutnČ musí držet zásad stanovených Spoleþenstvím jehož þlenským státem
se ýR stává a pĜi uplatĖování své vize o hospodaĜení v lesích a nakládání s nimi se v potĜebné míĜe se musí
úþastnit procesĤ, které se evropskými i globálními problémy lesĤ zabývají.
SmČrování lesního hospodáĜství proto bude vycházet z evropské lesnické strategie, národní koncepce
lesnické politiky a odpovídající legislativy, Národního lesnického programu a prĤbČžného monitorování
zejména evropských trendĤ v oblasti lesního hospodáĜství, na které bude potĜebné adekvátním zpĤsobem
pružnČ reagovat.
Lesnická strategie EU pro lesy a lesnická politika
Strategie je pokusem zajistit lesnickému sektoru na úrovni EU dĤstojnČjší postavení. vychází mj. z tzv.
pan-evropského procesu a v jejím úvodu se zdĤrazĖuje, že má být pĜedevším strategií pro naplĖování závazkĤ z Ministerských konferencí o ochranČ evropských lesĤ – MCPFE). Je založena na multifunkþním chápání
lesĤ a princip jejich trvale udržitelného obhospodaĜování považuje za zcela základní. Klíþovými prvky strategie jsou:
x princip subsidiarity a sdílené zodpovČdnosti,
x implementace mezinárodních závazkĤ prostĜednictvím národních a regionálních
lesnických programĤ,
x potĜeba zlepšení koordinace, komunikace a spolupráce.
Lesnická strategie: pokus zajistit lesnickému sektoru na úrovni Unie významnČjší roli Rezoluce Rady
ES o lesnické strategii pro Unii z 15. prosince 1998 vychází ze všeobecného rámce, daného aktivitami a zá6

vazky Evropského spoleþenství a jeho þlenskými státy v mezinárodních procesech zabývajících se lesy
(napĜ. UNCED v Rio de Janeiru a jeho následné konference nebo Ministerské konference o ochranČ evropských lesĤ - MCPFE). Všeobecný rámec zahrnuje lesnické politiky þlenských státĤ právČ tak jako akce Spoleþenství týkající se lesního hospodáĜství. ZdĤrazĖuje význam a víceúþelovost lesĤ vþetnČ jejich udržitelného
obhospodaĜování (þlánek 1) a v þlánku 2 identifikuje následující základní prvky této strategie:
x princip subsidiarity a koncept sdílené odpovČdnosti za lesy, i roli opatĜení Spoleþenství pĜi
implementaci strategie;
x implementace mezinárodních závazkĤ prostĜednictvím národních nebo regionálních lesnických
programĤ, jako vhodných nástrojĤ využívaných rozvinutými þlenskými státy a aktivní úþast ve
všech mezinárodní procesech související s lesy;
x potĜeba zlepšit koordinaci, komunikace a spolupráci ve všech politických oblastech majících vztah
k lesnickému sektoru, a to jak mezi Komisí a þlenskými státy, tak i mezi þlenskými státy i uvnitĜ
nich.
Druhá þást zmiĖuje nejdĤležitČjší akce Spoleþenství týkající se lesĤ a lesního hospodáĜství, kterými jsou
politika rozvoje venkova; úþast na MCPFE a UNFF; opatĜení na ochranu lesa proti zneþištČní ovzduší a lesními požáry; EFICS; rozšíĜení EU; biologická rozmanitost a Natura 2000; zmČna klimatu; lesní hospodáĜství
a zpracovatelský prĤmysl; certifikace lesĤ a koordinace aktivit.
Na konci 1. dekády þervna, v dobČ, kdy byl dokonþován tento sborník, pĜedložila EK (témČĜ
s dvoumČsíþním zpoždČním) k pĜipomínkování první návrh materiálu zabývajícího se implementací lesnické
strategie, který má být poprvé projednáván v Bruselu na zasedání Stálého výboru pro lesnictví dne 23. 6.
2004. Hlavní oblasti, kterými se tento návrh zabývá jsou následující:

Dokument podporující zprávu Komise Evropskému parlamentu o implementaci Lesnické strategie EU
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Národní lesnické programy
Lesnictví v kontextu rozvoje venkova
EU a „mezinárodní lesnický režim“ (od UNCED po UNFF, MCPFE, CBD, FLEGT)
OpatĜení EU ke sledování stavu lesĤ
Evropský informaþní a komunikaþní systém zabývající se lesnictvím (EFICS)
RozšíĜení Evropské unie
Lesnictví v rámci politiky výzkumu EU
Lesy a biodiverzita
Lesy a zmČna klimatu
Lesy a navazující zpracovatelský prĤmysl
Certifikace lesĤ
PĜíprava smČrnic a doplĖující þinnosti
Koordinace

Charakteristika lesnického sektoru EU
x V rámci EU existuje velká rozmanitost pĜirozených lesních typĤ, stejnČ tak jako velká diverzita
v lesnatosti, struktuĜe vlastnictví i v socio-ekonomických podmínkách;
x Lesnický sektor je jeden z nejdĤležitČjších ekonomických sektorĤ EU;
x Lesy jsou obecnČ považovány za nejdĤležitČjší složku pĜírodního dČdictví, která kromČ dĜeva nabízí
mnoho dalších užitkĤ a produktĤ;
x Ochrana lesa je pĜedmČtem trvalého zájmu;
x Ekonomické prostĜedí nese známky zvýšené ekonomické liberalizace a perspektiva prĤmyslových
odvČtví založených na zpracování dĜeva je ménČ vázána na domácí zdroje než na poþátku tisíciletí;
x DĤraz je kladen na ochranu pĜírody a podporu biologické rozmanitosti lesních ekosystémĤ;
7

x
x

EU se chopila vedoucí úlohy v implementaci Kyotského protokolu a oþekává se, že zmČna podnebí
bude mít v budoucnu významný dopad na lesnickou politiku i praxi;
Z lesa se stále více stává politikum - vzrĤstá vzájemné propojení politických problémĤ a stejnČ tak
i vliv a provázanost mezi lesnickými politikami a dalšími politickými doménami.

Souþasné trendy lesnické politiky
V Evropské unii je lesnická politika navrhována a zrealizována þlenskými státy uvnitĜ jasnČ ustanovených vlastnických práv a s dlouhou historií národních a oblastních pravidel a pĜedpisĤ. Neexistuje tedy jednotná lesnická politika a v rámci lesního hospodáĜství až dosud nebyl zpochybĖován tzv. „princip subsidiarity“ - i když se v posledních letech objevují dotazy, zda není þas takovou politiku vytvoĜit.
Informace z konce mČsíce kvČtna Ĝíkají, že právČ odvolávání se na „princip subsidisarity“ bylo jedním
z nástrojĤ odmítnutí rakouského návrhu na zaĜazení lesĤ a lesnické problematiky do Ústavy EU (?).
Národní lesnické programy jako odezva þlenských státĤ stojících pĜed výzvou
vícesektorového pĜístupu k lesnické politice
PotĜeba komplexního a vícesektorového pĜístupu jako pĜedpokladu pro dosažení pokroku pĜi obhospodaĜování lesních zdrojĤ a udržitelném rozvoji byla jasnČ formulována jak UNFF, tak i þtvrtou MCPFE
(VídeĖ, 2003).
DĤležitým prostĜedkem k posílení soudržnosti a úþinnému spolupĤsobení v rámci lesnického sektoru
i mezi dalšími sektory jsou národní lesnické programy (NLP). Ty mají poskytovat plánovací rámec pro vymezení vlivĤ více sektorĤ na lesnické politiky, zvýšit povČdomí o dĤležitosti lesĤ a formalizovat zainteresování rĤzných þástí vlády a zájmových skupin na Ĝešení problémĤ lesa, budovat pĜíslušné kapacity a vytváĜet
pĜíležitost soustĜedit se na sporné otázky jejich Ĝešení je v kompetenci rĤzných státních úĜadĤ.
Významným cílem je zajištČní dostateþné politické pozornosti a podpory NLP tak, aby byla pĜi Ĝešení
lesnických otázek zabezpeþena široká úþast hlavních zájmových skupin a následnČ tak i legitimita výsledku
tohoto procesu.
Zvyšující se propojení mezi politikami EU a lesnickými politikami þlenských státĤ
Je nutné se pĜipravit na skuteþnost, že celý komplex legislativy Spoleþenství a její provádČcí nástroje,
jako napĜíklad pravidla pro konkurenþní soutČžení, vnitĜní trh a smČrnice týkající se životního prostĜedí, právČ tak jako opatĜení pro poskytování finanþní podpory oblastním þi národním politikám v oblasti rozvoje
venkova nebo výzkumu, ovlivĖují podstatnČ lesnické politiky þlenských státĤ.
Globalizace a vČtší mediální zamČĜení na debaty o zachování biodiversity a zmČnČ klimatu naznaþuje
souþasné preference spoleþnosti, která má zájem jak o iniciativy zamČĜené na ochranu pĜírody, tak i o ekonomické aspekty. PĜitom je nutné stále více brát v úvahu sociální oþekávání obþanĤ a tak je rámec souvisejících politik s koordinovanými cíli, strategiemi a nástroji považovaný pro Ĝešení problematiky související
s využíváním pĤdy za zcela základní.
Konkrétní opatĜení týkající se lesního hospodáĜství
OpatĜení týkající se lesního hospodáĜství jsou obecnČ známá. Jsou to: - Ochranu lesĤ proti zneþištČní
ovzduší, - Ochrana lesĤ proti požárĤm, - Evropský lesnicky informaþní a sdČlovací systém (EFICS - tento
systém shromažćoval a šíĜil informace týkající se lesnického sektoru a jeho rozvoje. SoubČžnČ byl
EUROSTAT do urþité míry schopen posílit tyto aktivity na úseku lesnické statistiky. NaĜízení týkající se
EFICS vypršelo 31. 12. 2002 v letošním roce se zahajují práce na novém informaþním systému, s cílem pĜipravit zákonodárný návrh pro rok 2006.
Novinkou je pĜedpis z oblasti ochrany lesĤ Spoleþenství pĜed zneþištČním ovzduší a pĜed požáry - naĜízení þ. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003, které se týká monitoringu lesĤ a vzájemného vlivu lesĤ a životního prostĜedí nazývané „Forest Focus“. Jde o projekt Spoleþenství (dále jako „projekt“), který má za úkol
zajistit a rozvíjet dlouhodobý monitoring zdravotního stavu lesa, sledovat úþinky zneþištČní ovzduší, monitorovat lesní požáry, sledovat sekvestraci uhlíku, úþinky zmČny klimatu, biodiversity a ochranných funkcí lesa
- to vše je pochopitelnČ spojeno s otázkou financování.
Poukazuje se však na prohlubující se roztĜíštČnost lesnických záležitostí zahrnutých do nČkolika politik
(CAP, rozvoj venkova, NATURA 2000 a další). Za dané situace je obtížné zachovat celistvost lesnické politiky a zajistit provázanost jednotlivých lesnických opatĜení zavádČných v rámci rĤzných programĤ. I to je
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dĤvodem toho, že se zaþíná hovoĜit i o samostatné lesnické politice EU a v globálním mČĜítku pak dokonce
i o samostatné mezinárodní lesnické organizaci.
VytvoĜení spoleþné lesnické politiky EU však zĜejmČ není v nejbližší budoucnosti reálné. Spíše dojde na
hledání cest, jak zefektivnit koordinaci znaþnČ roztĜíštČné lesnické politiky. Na úrovni Evropské komise bude
klíþová souþinnost nČkolika orgánĤ, zejména DG Agri, DG Envi a DG Enterprise. Neformální jednání odhalují názorové rozdíly mezi regiony. StĜedozemské státy do znaþné míry rezignují na ekonomické aspekty
lesnictví a chtČjí se více zamČĜit na ochranu biodiverzity výmČnou za kompenzace (NATURA 2000), ostatní
zemČ (vþetnČ pĜistupujících) kladou daleko vČtší dĤraz na ekonomickou životaschopnost lesnického sektoru
a kladou všechny tĜi aspekty / pilíĜe trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ v lesích na stejnou úroveĖ.
Národní lesnický program (NLP) jako nástroj pro realizaci koncepþních zámČrĤ lesnické politiky
Dlouhodobé priority státní lesnické politiky byly shrnuty v lesnické pasáži „Koncepce resortní politiky
Ministerstva zemČdČlství pĜed vstupem ýeské republiky do Evropské unie“, která byla schválena vládou ýR
v lednu 2000. K tČmto prioritám patĜí pĜedevším: zlepšování stavu lesních ekosystémĤ, zachování a zlepšování biodiverzity lesních ekosystémĤ, rozvoj mimoprodukþních funkcí lesĤ, zajištČní trvalé a vyrovnané
produkce dĜíví a také zvýšení spotĜeby dĜeva jako pĜírodní a obnovitelné suroviny. NLP schválený v lednu
2003 je chápán jako soubor realizaþních projektĤ, jejichž cílem je analyzovat vybrané lesnickopolitické problémy a specifikovat kvalifikované a vzájemnČ provázané návrhy na potĜebné inovace pĜedevším v oblasti
lesnické ekonomiky, legislativy, hospodáĜské úpravy lesĤ i lesnického výzkumu. Všechny tyto inovace mají
smČĜovat ke zlepšení lesnické praxe nárokĤm kladeným na lesy veĜejným zájmem.
NLP je programem meziresortním. Respektuje nejen potĜeby rozvoje odvČtví lesního hospodáĜství, ale
zdĤrazĖuje i významné místo lesĤ v životním prostĜedí, jejich mimoprodukþní funkce, dĤležitost lesa jako
obnovitelného zdroje ekologicky pĜíznivé dĜevní suroviny a význam využití a zpracování dĜeva pro ekonomiku zemČ. Cíle lesnické politiky jsou do NLP transponovány v podobČ následujících priorit:
x obhospodaĜování lesĤ podle zásad trvale udržitelného hospodaĜení,
x rozvoj produkþních a mimoprodukþních funkcí lesa,
x udržení a rozvoj biologické diverzity lesních ekosystémĤ,
x zabezpeþení produkce a využití surového dĜíví,
x péþe o lesy ve zvláštČ chránČných územích,
x ochrana lesních ekosystémĤ proti škodlivým faktorĤm,
x realizace národního lesnického programu v regionech.
NLP je koncipován jako program mezisektorový. Hlavními ústĜedními orgány, které se podílejí na tomto programu, jsou ministerstvo zemČdČlství, ministerstvo životního prostĜedí a ministerstvo prĤmyslu a obchodu. Ke spolupráci na vytváĜení a realizaci NLP byly pĜizvány všechny profesní a zájmové organizace
pĤsobící v lesnickém sektoru, ve sféĜe životního prostĜedí i v dalších sektorech.
Souþástí naplĖování NLP by mČlo být i vyhodnocení, jak se podaĜilo naplnit zámČry schválené koncepce lesnické politiky. Výsledky tohoto zhodnocení pak musí být využity k upĜesnČní zaĜazených úkolĤ, pĜípadnČ k rozhodnutí o pĜípadném zpracování nové koncepce lesnické politiky do roku 2014.
To že je NLP programem vícesektorovým znamená, že lesnická problematika by se mČla dostat do politik dalších resortĤ, zejména tČch, jejichž þinnost podstatnou mČrou ovlivĖuje lesy a pĜírodní prostĜedí jako
takové. V praxi to pĜedevším znamená:
x prosadit do politik dalších resortĤ (a nejen tČch, které zmiĖuje Usnesení vlády ýR þís. 53 o NLP) položky týkající se lesĤ,
x podporovat na všech úrovních informovanost a vzdČlávání zamČĜené na zdĤraznČní významu lesĤ
a jejich rozmanitosti pro celou spoleþnost,
x zlepšit komunikaci, spolupráci a koordinaci aktivit resortĤ zodpovČdných za lesy a pĜírodní prostĜedí, vþetnČ odložení parciálních zájmĤ jednotlivých skupin,
x zainteresování ostatních hlavních zájmových skupin na konstruktivním Ĝešení dané problematiky,
x dopracovat škálu zejména finanþních nástrojĤ tak, aby opatĜení potĜebná k ochranČ biodiverzity byla
pro vlastníky lesa ekonomicky zajímavá (definovat újmy, výpoþet její výše, zpĤsob náhrady újmy,
daĖové úlevy apod.),
x pokraþovat na rozvíjení a zpracování vhodných a podložených metod oceĖování tzv. mimoprodukþních funkcí, které lesy poskytují,
x pĜi tČžebních pracích protČžovat technologie šetrné pĤdČ a jejímu vegetaþnímu krytu,
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x
x

snížit stavy zvČĜe ve volnu a udržovat je na úrovni, která nebude znemožĖovat pĜirozenou obnovu
porostĤ,
pĜi pokraþování budování soustavy Natura 2000 zejména doĜešit otázku financování obhospodaĜování lesních porostĤ do ní zahrnutých.

Lesní hospodáĜství v pĜistupujících zemích
Nastávající rozšíĜení EU na 25 þlenských státĤ povede k podstatné expanze lesnického sektoru EU. Celková rozloha lesĤ vzroste o nČjakých 20 % (EU-15: 114 milion ha; EU-25: 147 milion ha) a je odhadováno,
že poþet soukromých vlastníkĤ lesa se zvČtší o témČĜ 3 miliony.
Všechny pĜistupující zemČ jsou aktivními úþastníky Fóra Spojených národĤ o lesích (UNFF) a Ministerské konference na ochranu lesĤ v EvropČ (MCPFE). V rámci tČchto procesĤ a v jejich kontextu se již zavázaly uplatĖovat trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ. To by nemČlo být problémem s ohledem na to, že koncepce na kterou se Spoleþenství odvolává jsou základem moderního lesního hospodáĜství, které prakticky
vzniklo ve stĜedoevropském prostoru. V minulém decéniu každá z tČchto zemí prošla procesem pĜípravy
zevrubného plánu zamČĜeného na udržitelný rozvoj lesnického sektoru, který je založený na stejných všeobecných principech z jakých vychází existujícící lesnická strategie EU.
DĤležitá je otázka dokonþení restitucí lesního majetku, neboĢ kromČ velkého množství malých vlastníkĤ
jsou problémem i lesy bez konkrétního vlastníka.
Existují samozĜejmČ i sociální problémy spojené se snižováním zamČstnanosti þi restrukturalizací komerþních aktivit a to zvláštČ ve venkovských oblastech, kde není dostupné alternativní zamČstnání.
Skuteþnost, že oþima dnešního þlovČka není les vnímán pouze jako zásobárna dĜeva, pĤdy nebo potravy,
ale že do popĜedí stále více vystupují jeho hodnoty, které jsou obtížnČ mČĜitelné, nesnadno penČžnČ vyjádĜitelné a dosud proto þasto nedocenČné, mĤže být základem pro vytváĜení takových alternativních pracovních
pĜíležitostí (agroturistika, rekreace).
Úkoly
Velmi dĤležitým úkolem bude pĜedávání informací, které pĜi aktivním pĜístupu zainteresovaných mohou ovlivĖovat budoucí efektivnost a životaschopnost hospodaĜení v lesích. PĤjde zejména o pĜímé podpory,
podpory sdružování, využívání dĜeva, poskytování služeb, vytváĜení pracovních míst, zlepšování všech
funkcí lesa ve prospČch jednotlivých regionĤ.
V souvislosti se vstupem ýeské republiky do EU jsou Ministerstvem zemČdČlství pĜipraveny a pĜedloženy ke schválení programy jejichž prostĜednictvím budou žadatelé þerpat finanþní prostĜedky. Jedná se
o operaþní program „Rozvoj venkova a multifunkþní zemČdČlství“ a „Horizontální plán rozvoje venkova
ýeské republiky“.
V operaþním plánu je také pro lesní hospodáĜství urþeno jedno opatĜení, které je zamČĜeno zejména:
x na obnovu lesního potenciálu poškozeného pĜírodními kalamitami a požárem a na provádČní pĜíslušných ochranných opatĜení,
x na podporu investic do lesĤ a to jak strojĤ, tak i za úþelem zkvalitĖování lesní infrastruktury se zamČĜením na využívání šetrných, ekologicky vhodných technologií,
x na sdružování majitelĤ lesĤ,
x na zalesĖování zemČdČlských pĤd, zemČdČlsky nevyužívaných, tedy zemČdČlských pĤd, které leží
ladem.
V programu Horizontální rozvoj venkova je zahrnuto v þásti Lesnictví opatĜení „ZalesĖování zemČdČlských pĤd“. Cílem této podpory je restrukturalizace rostlinné výroby zalesnČním - to znamená, snížení zornČní pĤdy a to bez rizika zvýšení podílu neobhospodaĜované zemČdČlské pĤdy s ohledem na posílení biodiverzity krajiny a rozšíĜení zalesnČných ploch. Toto je struþné vymezení rámce podpor, které budou poskytovány v období let 2004 až 2006 v odvČtví lesního hospodáĜství za finanþní spoluúþasti EU. K využívání evropských fondĤ bude nutné podle aktuální situace a pravidel stanovených EU obnovovat operaþní programy.
Mimo to nadále bude pokraþovat poskytování pĜíspČvkĤ a náhrad ve smyslu lesního zákona þís. 289/1995 Sb.

ZávČrem – co dál?
V souladu se závČry více mezinárodních jednání i s Národním lesnickým programem je potĜebné
v souvislosti s lesním hospodáĜstvím zdĤraznit úlohu ostatních odvČtví národního hospodáĜství a zejména
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"vícesektorovou" povahu péþe o lesy a životní prostĜedí. Velmi dĤležitá je zejména koncepce spoluzodpovČdnosti za lesy, která je také zmiĖována jako klíþový prvek Lesnické strategie EU.
ýeská republika patĜí k tČm zemím, jejichž lesnické a následnČ environmentální problémy nemĤže vyĜešit lesnický sektor sám. Proto je významné, aby se principy trvale udržitelného hospodaĜení v lesích objevily
na národní úrovni v jednotlivých politikách rĤzných resortĤ - Národní lesnický program pĜijatý Vládou ýR
v roce 2003 již základy tohoto pĜístupu zahrnuje.
DĤležité je sledování a podpora ekonomických aspektĤ lesnictví. Jestliže akceptujeme multifunkþnost
našich lesĤ, musíme - nemluvČ o tzv. mimoprodukþních užitcích, které lesy poskytují - brát v úvahu i jejich
ekonomický aspekt, neboĢ i lesnictví je souþástí tržního hospodáĜství. Je mnoho úkolĤ, které þekají na vyĜešení z dĤvodĤ veĜejného zájmu a profitující a ekonomicky životaschopný lesnický sektor mĤže být východiskem pro dlouhodobČ udržitelné financování ekologických funkcí - zachování a posilování biodiversity,
ochranu ekologických hodnot a zvládání živelných pohrom.
Bude nutné reagovat na problémy klesajících cen dĜíví i na koncentraci a sjednocování zpracovatelského prĤmyslu – v obou pĜípadech by pravdČpodobnČ bylo užiteþné sdružování vlastníkĤ.
Úþast ýeské republiky v mezinárodních procesech zamČĜených na lesy a životní prostĜedí by mČla být
nejen symbolická – právČ období hodnocení a vytváĜení nové Lesnické strategie EU pro lesy by mČlo být
využito k aktivnímu uplatnČní vlastních národních vizí a k podpoĜe domácích producentĤ, vlastníkĤ lesĤ. Ve
stĜetu s nadnárodními institucemi bude vhodné vytváĜení prostĜedí, které bude podle možností favorizovat
domácí podnikatele (tak jako tomu dozajista je i v dosavadních þlenských státech EU).
K tomu by mj. mČla posloužit zdokonalená komunikace, koordinace a spolupráce – a to nejen pĜi implementaci politik týkajících se lesnictví. V této oblasti, která se týká jak orgánĤ státní správy tak nevládních
institucí a všech hlavních zájmových skupin, je nutné vykonat ještČ velmi mnoho. Jedním z možných komunikaþních krokĤ by bylo svolání celostátního kulatého stolu zainteresovaných na téma „Místo þeských lesĤ
a LH v souþasném svČtČ“.
Zástupci ýeské republiky mČli vícekrát pĜíležitost pĜi mezinárodních jednání podpoĜit svým hlasem pozici Evropské unie. Nyní by bylo vhodné v rámci Unie napĜ.:
x koordinovat v otázkách lesnictví postoje s nČkterými, zejména sousedními zemČmi, které mohou mít
stejné zájmy a pĜedevším
x podpoĜit snahy o zviditelnČní lesĤ a lesního hospodáĜství jejich zaþlenČním do návrhu pĜipravované
Ústavy EU.
x bude vhodné se pĜimČĜeným zpĤsobem podílet na organizaci mezinárodních jednání zamČĜených na
hledání a sdílení potĜebných vČdomostí a nových informací,
x dĤležitá bude mezinárodní spolupráce, odpovídající komunikace s partnery v blízké i vzdálené cizinČ. Naši lesníci se v minulosti uplatnili ve více lesnických oborech a to nejen v rozvojových, ale
i lesnicky vyspČlých zemích. I v budoucnu bude úþast na mezinárodních projektech pro republiku
významným pĜínosem a nalezení vhodných mechanismĤ, kterými by se aktivnČ podporovalo získávání odborných zkušeností ve svČtČ je proto velmi dĤležité. Zde je dĤležitá vstĜícnost, ale i ochota
prosazovat vlastní vize a odpovČdný, koncepþní pĜístup ke kontaktĤm se zahraniþím. Zkušenosti ze
zahraniþí potvrzují, že i pro donorské zemČ je podpora nČkterých aktivit, napĜ. na zamezení desertifikace, která je zdánlivČ našemu regionu cizí, ve svém koneþném efektu výnosná.
ýeská republika, stejnČ jako jiné zemČ stĜední a východní Evropy, jejichž lesnický systém je založen na
"klasickém lesnictví", které právČ ze stĜední Evropy pochází, je pĜipravena sdílet zásady rozvoje lesnictví
tak, jak byly pĜijaty EU. První krok byl již uþinČn v rámci procesu sbližování právního systému. Je ovšem
zĜejmé, že dĤležitČjší než existence harmonizovaných právních pĜedpisĤ je úþinné prosazovaní pĜíslušných
politik a zejména praktická implementace konkrétních opatĜení vþetnČ prostého dodržování zákonĤ.
Lesnictví má potenciál pĜispČt k celkovému rozvoji spoleþnosti a zlepšení životního prostĜedí, ale na
druhé stranČ je nutné pĜesvČdþit spoleþnost, že by mČla podpoĜit koncepci trvale udržitelného hospodaĜení
v lesích, pĜispČt k ochranČ a rozvoji základních funkcí našich lesĤ, ze kterých þerpá mnoho užitkĤ.
Jedním z hlavních úkolĤ souþasnosti i prvních dnĤ v EU je zviditelnit lesnictví, zlepšit jeho obraz
v oþích veĜejnosti a ve spolupráci s pĜíslušnými zájmovými skupinami a prostĜednictvím veĜejného dialogu
zvýšit všeobecnou úroveĖ povČdomí o významu lesa a výše zmínČných lesnických otázkách.
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NċKTERÉ OTÁZKY
LESNICKÉ POLITIKY VE SVċTLE
NAŠEHO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE
Vladimír Kreþmer
Jsou nČkteré lesopolitické otázky, které jak pro vlastníky lesa tak pro veĜejné zájmy na lesích
mohou mít podstatný význam už v blízké budoucnosti pro naše lesnické soužití v evropském
spoleþenství. PĜesto není o nich zatím v lesnické veĜejnosti ani hovoĜeno, ba až na výjimky
ani uvažováno tak, jak by si zasluhovaly. Zatím jsou probírány hlavnČ problémy spojené
s ekonomikou lesní výroby statkĤ pro trh. Jsou to nepochybnČ záležitosti pro lesní hospodáĜství také podstatné, jestliže jsme vstoupili do nového, podstatnČ vČtšího ekonomického prostĜedí. Rád bych však znovu upozornil na nČkteré lesopolitické otázky, úzce spojené s principy
naší dosavadní lesní legislativy, v nichž se odlišujeme i podstatnČ od pomČrĤ v EU. Principy
jsou konec koncĤ základem i pro záležitosti ekonomické.
Civilizaþní zmČny poslání lesĤ
Pod tlaky civilizaþních procesĤ a s nimi vznikajících (nebo se podstatnČ rozšiĜujících) veĜejných zájmĤ
na lesích docházelo již hodnČ dávno – od 50. let min. století – k jistým jevĤm, které velmi znepokojovaly
nejprve soukromé vlastníky lesa a postupnČ i širší lesnické a další spoleþenské kruhy západnČ od našich hranic. Ony jevy se totiž vážnČ dotýkaly tak zásadních problémĤ demokratické spoleþnosti, jakým je postavení
soukromého a veĜejného vlastnictví lesa pĜi stĜetech s veĜejnými zájmy na lesích.
Ve vývoji lesnictví se takové situace opakují v závislosti na vývoji spoleþnosti. K jednomu takovému
historickému stĜetu došlo kdysi mezi 18. a 19. stoletím. Tehdy se ukazovala nutnost zajistit trvalost produkce
dĜevní suroviny a tedy i trvalost existence lesa v kulturní krajinČ. Byl nutný zásah státu. Výsledkem byl
vznik novodobé lesnické legislativy jednotlivých státĤ v hloubi 19. století. Dalším podnČtem k zákonnému
vymezení pĜístupu k nakládání s lesy byly tehdy i nabyté zkušenosti s významem lesa pro krajinné (pĜírodní
a životní) prostĜedí. Druhá polovina minulého století pĜinesla další, též závažný rozpor mezi zájmy vlastníkĤ
lesa jako obnovitelného zdroje tržních statkĤ a narĤstající poptávkou po cílené péþi o životní prostĜedí, tj.
požadavky na environmentální a sociální služby lesa a lesního hospodáĜství vedle produkce tržních statkĤ.
Prohlásit pouze proklamaþnČ les za národní bohatství a nenahraditelnou složku životního prostĜedí je sice
krásné, avšak už zcela nedostateþné právní gesto.
Z tČchto dĤvodĤ došlo na ZápadČ po velkých diskusích lesnické veĜejnosti od 60. let minulého století
k velmi podstatným zmČnám v jednotlivých legislativách týkajících se lesĤ, a to pĜedevším ve státech nám
blízkých pĜírodními, lesními i sociálními pomČry a tedy i podobou lesnictví. My jsme do tohoto spoleþenství
vstoupili, avšak takové zásadní lesopolitické dČje u nás, tehdy za ostnatým drátem oddČlujícím nás od zbytku
svČta, unikly pozornosti. Bohužel, ani dnes neztrácejí nČkteré ideje z naší nedávné minulosti na životnosti
tolik, kolik by bylo pĜimČĜené dobČ. Proto si dovolím nČkolik úvah lesopolitické povahy k našemu pĜibližování EvropČ. Týká se to:
nových zadání pro využívání lesĤ s dĤsledky zejména pro
x diferenciaci druhĤ vlastnictví lesa (sociální vazby vlastnictví),
x zpĤsob práce orgánĤ státní správy týkající se lesĤ,
x podklady pro nový styl jejich þinností.
lesního zákonodárství, zejména
x charakteru platného lesního zákona,
x formulace dĤležitých nových hledisek (napĜ. kategorizace lesĤ, služby lesa a lesního hospodáĜství,
funkce lesa),
x ekonomických aspektĤ internalizace služeb do hospodáĜského systému lesního hospodáĜství.
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Diferenciace druhĤ vlastnictví lesa
Je pradávno známo, že se lesní majetky liší od mnoha jiných jejich druhĤ zejména tím, že les má jisté
charakteristiky odpovídající veĜejnému statku. PĜi tom však veĜejným statkem není, je vlastnictvím konkrétních vlastníkĤ – obþanĤ, spoleþenstev, obcí i státu. V minulosti byl smysl vlastnČní lesĤ jednotný v celém
spektru druhĤ vlastnictví lesa: všechny lesy soukromé,spoleþenstevní, obecní i státní mČly za své jediné plánované (Ĝízené) poslání produkovat tržní statky. Tato tržnČ uplatnitelná produkce byla (u nás stále v podstatČ
je) také jedinou hospodáĜskou funkcí lesa v lesním hospodáĜství. O tom, co se dnes ve svČtČ nazývá službami
lesa a lesního hospodáĜství, se konkrétnČ hospodáĜsky neuvažovalo. Byly sice známy a lesnictvem právem
hrdČ zdĤrazĖovány veĜejnČ prospČšné efekty lesĤ mimo produkce statkĤ – zejména co se týká úþinkĤ
v biogeosystému kulturní krajiny – napĜ. ochrana vody a vodního režimu v krajinČ, ochrana pĤdy, pĜírody,
ovlivnČní podnebí i možnosti lesní rekreace. VeĜejné potĜebČ dlouho dostaþovaly pouhé lesĤm vlastní, imanentní, samovolnČ vznikající úþinky bez konkrétních pĜímých vkladĤ práce a kapitálu. Byly to (a poĜád
v mnoha hlavách jsou) vedlejší „ostatní funkce lesa“ jako samovolný sdružený, mimotržní efekt lesní výroby
(produkce dĜeva) v lesích hospodáĜských þi dĤsledek jen jejich existence v lesích neobhospodaĜovaných.
Rozvoj civilizaþních procesĤ, náležitČ se zrychlující s tokem þasu, vedl však bČhem 20. století
k požadavkĤm konkrétních služeb lesního hospodáĜství v environmentální a sociální oblasti, tedy k zámČrným mimoprodukþním lesnickým aktivitám nČco konkrétnČ podporujícím nebo nČco naopak tlumícím þi
eliminujícím. Takové aktivity vyžadují už pĜímé vklady práce a kapitálu. Protože tyto služby pĜinášejí efekty
charakteru veĜejných statkĤ, uplatnČní efektĤ služeb na trhu je obvykle nemožné anebo velmi problematické.
Bylo proto nezbytné Ĝešit novou situaci v poslání lesĤ na poli lesnické politiky jako základu pro novou legislativu, odpovídající novým výzvám. ěešilo se to tak, aby žádoucí pokrývání veĜejného zájmu bylo jak
politicky tak ekonomicky v souladu s vlastnickými právy v demokratickém spoleþenském zĜízení. Nedošlo
k právnímu „utahování šroubĤ“ vĤþi vlastníkĤm lesa. Naše dosavadní lesní zákonodárství takového pojetí
nedocílilo. Nebylo ještČ tolik zájmu reflektovat na lesnické služby jako na novou výzvu, na níž reagují
všechny lesnické evropské dokumenty. I když by nČkoho mohlo uspokojovat, že naše lesní právo je nejpĜísnČjší – Ĝíkáme skromnČ v EvropČ, ale je možno pĜedpokládat nČkde mimo Evropu ještČ striktnČjší lesní zákon? Tento již dĜíve publikovaný výsledek studií lesní legislativy v EvropČ nyní potvrzuje a doplĖuje pozoruhodná analýza J. Olivy (Lesnická Práce, þ. 5/2004). I jeho rozbor jasnČ dokládá nejen pĜísnost státní reglementace, ale též odlišné pojetí lesního zákonodárství v Rakousku, Švýcarsku, NČmecku. Bylo by možné
doplnit i Francii a nové trendy v Itálii.
Jednou z nových idejí, na nichž se v EvropČ stavČla Ĝešení nového zadání pro lesnictví, byla diferenciace
poslání lesĤ podle druhu jejich vlastnictví. Pro soukromý sektor zĤstala základním posláním produkce tržních statkĤ. Avšak pro veĜejné vlastnictví lesĤ bylo na první místo postaveno zabezpeþování veĜejných
zájmu na lesích. Takové principiální zmČny byly napĜ. výslovnČ stvrzeny prohlášením nČmeckého Ústavního
soudu z kvČtna 1990. Uvedená priorita zaþala být pokládána za smysl existence tohoto druhu vlastnictví lesa
v demokratické spoleþnosti s tržním hospodáĜským systémem. Naproti tomu soukromý vlastník lesa se sám
rozhoduje, zda a nakolik se bude úþastnit zabezpeþování prospČšných, ale mimotržních veĜejných statkĤ. Je
pĜíslušnými státními orgány þi pĜímými zájemci o lesnické služby získáván pro odpovídající projekty, a to
tak, aby jeho mimoprodukþní aktivita byla i pro nČj atraktivní.
Nová evropská legislativa Ĝešila výzvu doby prostČ tak, aby se mohlo docilovat potĜebných efektĤ služeb bez narušování ochrany soukromého vlastnictví a práce bylo možné financovat z veĜejných penČz (ze
spoleþenského režijního kapitálu) tam, kde není pĜímého odbČratele, tj. z rozpoþtĤ státu, zemí, regionĤ, obcí,
obþanských organizací atd. Je pochopitelné, že rozvoj takových služeb je možný jen v mezích výkonnosti
ekonomiky té které zemČ þi urþité doby, stavu sociálního prostĜedí atd. Nové pojetí poslání lesĤ
s diferenciací podle vlastnictví je zakotveno už desítky let v lesním zákonodárství našeho okolí – napĜ.
v NČmecku, Francii, Rakousku, Švýcarsku atd. PĜipomínám, že u nás byla pĜi tvorbČ nové lesní legislativy
v první polovinČ 90. let idea diferenciace podle druhu vlastnictví lesa odmítnuta jako údajné porušení principu rovnosti všech pĜed zákonem. Nejde však o ni, jedná se o objektivnČ vzniklou rĤznost v poslání lesĤ rĤzných druhĤ vlastnictví, historickou zmČnu ve smyslu veĜejného vlastnictví lesa, vyvolanou rozvojem požadavkĤ na mimotržní lesnické služby environmentální a sociální.
Práce orgánĤ státní správy týkající se lesĤ vþetnČ podkladĤ pro tuto práci
Iniciace a podpora vlastníkĤ lesa k mimotržním environmentálním a sociálnČ potĜebným aktivitám se
oþekává pĜedevším od orgánĤ státní správy týkající se lesĤ – u nás tedy od Státní správy lesĤ pod egidou
MZe ýR a orgánĤ ýIŽP s pĤsobností v ochranČ lesa pod resortem MŽP ýR. Když jsem v 90. letech jezdil po
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EvropČ a zkoumal náplnČ þinnosti takových orgánĤ, zjistil jsem – tehdy k mému nemalému údivu – opravdu
pozoruhodná fakta: osvČta, poradenství, technická pomoc a iniciace veĜejnČ prospČšných lesnických služeb
s podporou zabírá víc než 90 % pracovní náplnČ pĜíslušných státních orgánĤ. Až zbytek pĜedstavují þinnosti
správnČ administrativní, dozor a sankce. U nás, a to již od dob c.k. mocnáĜství, je stát trvale dozorcem a karatelem se sankcemi. Zatím mi není známo, zda a jak se v odpovČdných ústĜedních orgánech myslí na jiné,
evropské realitČ více odpovídající pojetí. DobĜí a svou práci znající pracovníci uvedených orgánĤ v terénu
jsou pĜesvČdþeni, že jen dosavadním zpĤsobem þinností na plný úvazek lze zachránit naše lesy.
Je pochopitelné, že státní orgán, který by se zabýval nejen dodržováním právních norem a zjišĢováním
nezákonných þinĤ, ale také radil a pĜedkládal vlastníkĤm lesa a jejich odborným lesním hospodáĜĤm kvalifikované podnČty pro konkrétní projekty prací lesnických služeb ve veĜejném zájmu, musel by k tomu mít
odborné poklady. A ovšem také znalosti svých pracovníkĤ o lesnických službách tak, jak dnes ovládají problematiku nakládání s lesem podle práva. Co Ĝíci tomu, že v EvropČ se zaþaly takové racionální podklady
objevovat už pĜed více než pĤlstoletím (SRN). Když jsme pĜed 5 roky vyslali z Národního lesnického komitétu pozorovatele na mezinárodní evropskou konferenci o národních lesnických programech do Madridu,
zírali jsme: i ve ŠpanČlsku takové podklady zpracovávají – nejen mapují konkrétní veĜejné potĜeby environmentálních a sociálních funkcí lesa v regionech. Kalkulují také potĜebné náklady na hospodáĜská opatĜení
k zajištČní lesnických služeb. Mají tedy podklady k tomu, co je úþelné zajišĢovat, jak to þinit a kolik to bude
stát. Jiná vČc jsou vČdecké problémy, potenciály lesa apod. PrvoĜadým zájmem je konkrétní þinnost.
Nutno s uspokojením Ĝíci, že pro takové podklady se rozhodli i naši zákonodárci, když se v lesním zákonČ þ. 289/1995 Sb. objevil § 23 s Oblastními plány rozvoje lesĤ (OPRL). Víme ovšem všichni, s jak rĤznými odezvami se OPRL setkaly. Zatím co na teoretické frontČ byl tento nástroj státní politiky oznaþen za
náš lesnický krok do Evropy, osvČty pro využívání OPRL dlouho nebylo a tak byly mnohými v praxi zpochybĖovány a oznaþovány za zbyteþné vyhazování penČz daĖových poplatníkĤ. Možná, že se tak dČlo na
jedné stranČ na základČ reálného stavu proklamaþní lesnické i environmentální politiky, na druhé stranČ
zejména u vlastníkĤ soukromého lesa z obav, aby tu nevznikl nový nástroj státní direktivy, þertovo to sémČ
pro budoucnost.
V odborné pĜípravČ OPRL byla vykonána v ÚHÚL nepochybnČ skvČlá práce. NáslednČ se však vČnovalo poĜád dostatek pozornosti technickým otázkám techniky tvorby OPRL a zacházení s nimi. Nedotaženy
zĤstaly záležitosti systémové: vazby OPRL a provozního lesnického plánování, používání OPRL k osvČtČ,
poradenství a k iniciaci vlastníkĤ lesa i podpoĜe veĜejnČ prospČšných aktivit ze strany státních orgánĤ, až
k využívání v rukou odborných lesních hospodáĜĤ. OstatnČ, jak uvažovat o evropanství v poslání lesĤ a lesnictví þi v práci orgánĤ státní správy lesĤ se týkající , když v rámci úsporných opatĜení byly z finanþních
podpor státu vylouþeny mimoprodukþní funkce lesa – tedy environmentální a sociální služby lesního hospodáĜství, a to aniž by byly vhodné za zachovaných podpor jiného druhu smČrovány pĜedevším do lokalit, kde
existují nadále dĤležité veĜejné zájmy. PĜíklad, jak velice se zatím odlišujeme v reálné politice od evropských trendĤ - a vĤbec nám to tak nepĜipadá.
Znepokojující stav obecného lesopolitického a právního vČdomí byl podle mého názoru patrný také
z nČkterých návrhĤ, jež byly zpracovávané pro zamýšlenou leþ odloženou novelizaci lesního zákona. NapĜ.
se uvádČlo, že v § 23 o OPRL má být stanovena jediná jejich závazná souþást: mapa lesních typĤ. Z toho by
bylo možné odvodit , že snad ani neexistovala vĤle pĜizpĤsobit klasické zamČĜení našeho lesnictví novým,
ale už dlouho pĤsobícím evropským, ba globálním faktorĤm. PĜi vší úctČ k úrovni naší lesnické typologie je
nutno se ptát, jak pĜispČje jen tato mapa k vylišení a funkþnČ odpovídajícímu obhospodaĜování napĜ. lesĤ
vodohospodáĜsky dĤležitých, rekreaþnČ využívaných atd. tak, aby bylo možné stanovit rámcová hospodáĜská
opatĜení v OPRL a podle nich zpracovávat lesní hospodáĜské plány a osnovy (LHP a LHO) a dál i racionální
projekty lesnických aktivit k podpoĜe pĜíslušných funkcí lesa, ĜádnČ je schvalovat a úþelnČ vynakládat kapitál
ve službách lesního hospodáĜství? Máme pĜedpokládat, že podle typĤ lesa se má odhadovat konkrétní funkþnost? Nebo se snad poþítalo s tím, že v budoucnosti prostČ dostaþí návrat k typologicky Ĝádným lesním porostĤm s odpovídající biodiverzitou a už bude bez práce a nákladĤ zajištČno všem potĜebám dostaþující samovolné „plnČní všech funkcí lesa“? Jak ještČ þasto tuto slovní floskuli slýcháme! Evropsky zamČĜená lesnická politika i praxe bude pĜece v první ĜadČ potĜebovat jako základní a závaznou souþást OPRL také mapové podchycení hlavních, pro spoleþnost dĤležitých Ĝízených funkcí lesa.Tak vznikne podklad pro reálné
rámcové smČrnice hospodaĜení, pro racionální náplĖ LHP a LHO i pro þinnost státních orgánĤ v oblasti veĜejného zájmu na lesích, k racionálnímu vynakládání práce a kapitálu na lesnické služby.
Pakliže ovšem existuje zájem takto si vyložit a realizovat státní lesnickou politiku v soubČhu s politikou
environmentální. SamozĜejmČ také za pĜedpokladu, že lesnictvo bude chtít a také umČt získat pochopení
smyslu a významu funkþní integrace v lesním hospodáĜství v praktických užitcích pro obþany a spoleþnost
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vĤbec. Funkþní integrací tu rozumíme vþlenČní lesnických služeb do hospodáĜského systému odvČtví jako
složky rovnocenné produkci tržních statkĤ. Byla by to také velká podpora pro image lesnictví a lesního hospodáĜství a tím i pro chápání jeho potĜeb ve veĜejnosti, u ekonomĤ a politikĤ. SamozĜejmČ nejde o oslabení
produkþnČ-ekonomických hledisek obhospodaĜování a péþe o lesy. UpozornČní na otevĜené lesopolitické
problémy ve sféĜe mimo produkci dĜeva nemá nic spoleþného se snahami postavit lesní výrobu na podĜadné
místo þi dokonce hodnotit využívání lesního obnovitelného pĜírodního zdroje jako závažnou ekologickou
újmu v Ĝádu desítek miliard Kþ roþnČ, jak se to líbí environmentalistĤm a ekologistĤm.
Kategorizace lesĤ
Dnes má velká þást tuzemské kategorie hospodáĜských lesĤ stejnČ významné veĜejnČ prospČšné funkce
lesa jako lesy zvláštních kategorií. Bylo by tedy nutné i v této kategorii zajišĢovat konkrétní Ĝízené mimoprodukþní funkce jako služby lesního hospodáĜství. Avšak dlouho byla tato kategorie vyluþována z dosahu
finanþních stimulĤ, snad v (neudržitelném) názoru, že tam nemĤže jít o jiné dĤležité veĜejné zájmy než je
produkce dĜeva. Neudržitelném proto, že lesnický výzkum dávno, pĜed desetiletími, prokázal opak pĜibližnČ
na polovinČ plochy této kategorie!
Podle zákona jsou vlastníci lesa zvláštního urþení povinni „strpČt omezení pĜi hospodaĜení v nich“. To
je prastaré pojetí, vnímající „hospodaĜení“ pouze jako þinnosti k výrobČ tržních statkĤ. Vychází také
z neménČ staré pĜedstavy, že zvláštní funkþnost lesa mimo produkci lze obecnČ zajistit jen jejím utlumením,
redukcí tČžeb až jejich vylouþením. Názory na paušální škodlivost tČžby se dnes šíĜí spolu s obecnými odsudky lesnické þinnosti ve využívání lesĤ k produkci dĜeva vĤbec. Uvažuje se nČkdy i o tom, že
v budoucnosti u nás zcela zanikne využívání lesĤ jako obnovitelného pĜírodního zdroje. Nevím, zda skuteþnČ
taková alternativa lesnictví pĜijde nČkdy v úvahu, nicménČ starat se o hospodáĜské zabezpeþení lesnických
služeb i tak má velkou perspektivu v rozšíĜení ekonomického využívání lesních majetkĤ pĜi dalším civilizaþním vývoji spoleþnosti a s jejím, jak doufáme, i hospodáĜským rozkvČtem.
Zatím se mĤžeme držet poznatku, že v lesích s dĤležitými veĜejnČ prospČšnými funkcemi kromČ produkce dĜeva nejde pĜi zajišĢování lesnických služeb v naprosto pĜevažující vČtšinČ pĜípadĤ o omezení hospodaĜení v nich, ale naopak o jeho rozšíĜení ve víceúþelovém þi polyfunkþním smyslu. Produkce nemusí být
urþitou podporou mimoprodukþní funkþnosti lesa vĤbec dotþena ani v množství ani v jakosti. Jsme naopak
svČdky dĤkazu v Národním parku Šumava, jak pĜenechání kulturního lesního ekosystému jen pĜírodČ mĤže
vést k totálnímu výpadku nČkterých dĤležitých funkcí lesa pro biogeosystém krajiny.
Základním opatĜením by bylo zmČnit právní pĜedpis o kategoriích tak, aby odpovídal soudobým poznatkĤm co se týká smyslu kategorizace lesĤ. Dosavadní naše kategorie byly vytvoĜeny jako pomĤcka hospodáĜské úpravČ. Ta je už nepotĜebuje. Dnes jsou využitelné jako nástroje v aplikaci státní politiky co se týká
iniciace vlastníkĤ, poradenství a podpory veĜejnČ prospČšných zájmĤ na lesích, budou-li lesnické environmentální a sociální služby vþlenČny do hospodáĜského systému
ZávČr
Poukázal jsem na nČkteré otevĜené lesopolitické otázky v dobČ našeho zaþlenČní do Evropské unie.
Tam, kam jsme pĜistoupili, Ĝešili již dávno, jak lesnické služby umožnit jako souþást lesnické hospodáĜské
þinnosti a tím získat pro vlastníky další možnost ekonomického využití lesních majetkĤ. V tomto smČru máme mnoho odborných poznatkĤ, avšak velké mezery právČ v oblasti politicko-ekonomického dotažení. Mnohým to možná nepĜipadá nijak dĤležité, i když se dĤraz na environmentální a sociální funkce lesa objevuje
v každém dokumentu kolem evropské lesnické strategie. Nejde však jen zažití širšího poslání lesĤ, o jiný
pĜístup státních orgánĤ k vlastníkĤm lesa a úpravy zákonných norem. Jde také o moment mimoĜádnČ významný pro postavení lesnictví a lesního hospodáĜství v dnešní spoleþnosti, o jejich image a tím i o podporu
veĜejnosti, porozumČní ekonomĤ a politikĤ. Jde také o to, aby teatrologické výrazy jako „fachidioti“ þi „dĜevožrouti“ i oni pociĢovali stejnČ jako lesnictvo – jako nicotné bulvární nadávky.
Autor:
Ing. Vladimír Kreþmer
Národní lesnický komitét
Na Loukoti 20
160 00 Praha 6
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MINISTERSKÉ KONFERENCE
O OCHRANċ EVROPSKÝCH LESģ
KateĜina Trejbalová
Karel Vanþura
Zvýšený zájem o lesy ve svČtovém mČĜítku inicioval na konci osmdesátých let i v EvropČ významná jednání vrcholných pĜedstavitelĤ zodpovČdných v jednotlivých státech za lesy a lesní
hospodáĜství. První ministerská konference o ochranČ lesĤ v EvropČ, konaná v roce 1990 ve
Štrasburku, zapoþala tzv. pan-evropský proces, ze kterého mj. vychází nejen souþasná koncepce lesního hospodáĜství ýeské republiky, ale i lesnická strategie EU. Další ministerské konference stejného zamČĜení, konané v Helsinkách (1993), Lisabonu (1998) resp. ve Vídni
(2003), se již plnČ odvolávají i na klíþové téma konference OSN o životním prostĜedí a rozvoji
(UNCED, Rio de Janeiro 1992), kterým je myšlenka trvale udržitelného rozvoje. Ta našla
svou interpretaci v principu trvale udržitelného hospodaĜení v lesích v dokumentech helsinské
ministerské konference.
PĜipomeĖme si struþnČ tato vrcholná setkání pĜedstavitelĤ zodpovČdných za lesy - Ministerské konference o ochranČ lesĤ v EvropČ (MCPFE)
x Štrasburk 1990
x Helsinky 1993
x Lisabon 1998
x VídeĖ 2003
Z každé z konferencí vzešla deklarace, na které se signatáĜské státy a mezinárodní instituce dohodly. Na
nČ navazují rezoluce, které postihují jednotlivé problémové okruhy ochrany lesĤ. ýeská republika je signatáĜem všech deklarací kromČ rezoluce S3 (Evropská databanka lesních požárĤ) a aktivnČ se zapojuje do následných þinností a pracovního programu souvisejících s tímto tzv. pan-evropským procesem. Centrem
MCPFE je v souþasné dobČ Varšava, kde se pravdČpodobnČ tak jako v minulosti ve Vídni, budou každoroþnČ scházet zástupci þlenských státĤ u kulatého stolu k projednávají aktuálních otázek. Jejich jednání a postupnou pĜípravu konference páté doplní v rámci pracovního programu pan-evropského procesu organizovaná symposia, k problematickým tématĤm zamČĜené semináĜe a tematické workshopy.
MCPFE – základní údaje
Ministerská konference o ochranČ evropských lesĤ (Ministerial Conference on the Protection of Forest
in Europe - MCPFE) je pĤvodnČ evropská politická iniciativa pro spolupráci v oblasti lesnictví. ZamČĜuje se
na spoleþné pĜíležitosti a hrozby vztahující se k lesnímu hospodáĜství a prosazuje udržitelné hospodaĜení
v lesích Evropy. V MCPFE je zastoupeno nejen kolem 40 evropských zemí, ale také Ĝada mezinárodních
organizací a neevropských státĤ, kteĜí zde pĤsobí jako pozorovatelé. MCPFE tedy není pouze fórum pro
spolupráci ministerstev zodpovČdných za lesy, ale také pĜíležitostí pro nevládní a mezivládní organizace, jak
pĜispČt svými zkušenostmi a názory k Ĝešení závažných problému, kterým jsou lesy vystaveny v globálním
mČĜítku.
Štrasburk 1990
Na základČ iniciativy Francia a Finska se první ministerská konference konala ve Štrasburku v roce
1990 a iniciovala širokou spolupráci v oblasti pĜeshraniþní ochrany evropských lesĤ. Zúþastnilo se jí 30 evropských zemí a ES, spoleþnČ s nČkolika pozorovateli z nevládních organizací. Po vzájemné dohodČ bylo
odsouhlaseno šest rezolucí. Tyto rezoluce byly zamČĜeny þásteþnČ na technickou a vČdeckou spolupráci pro
poskytování nezbytných dat týkajících se evropských lesĤ.
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Štrasburská konference nejen zahájila širokou spolupráci, ale byla také hlavním krokem k zahájení používání vČdeckých dat pro politické aktivity chránící lesy Evropy. Tato konference také položila základy pro
další aktivity, kterými se jednotlivé rezoluce mČli naplĖovat.
Rezoluce:
S1 – Evropská síĢ stálých ploch pro sledování lesního ekosystému.
S2 – Zachování lesních genetických zdrojĤ.
S3 – Evropská databanka lesních požárĤ.
S4 – PĜizpĤsobení obhospodaĜování horských lesĤ novým podmínkám životního prostĜedí.
S5 – RozšíĜení sítČ EUROSILVA pro výzkum fyziologie stromĤ.
S6 – Evropská síĢ pro výzkum lesních ekosystémĤ.
Helsinky 1993
Druhá ministerská konference navazuje na závČry pĜijaté ve Štrasburku v roce 1990. Hlavním zámČrem
této konference byla snaha o rozšíĜení a propojení mezinárodního výzkumu a o spolupráci pĜi pČstování,
využívání, ochranu a trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ a pokrok pĜi dosažení globální úmluvy o lesích.
Konference se úþastnilo 37 evropských zemí, nČkolik soukromých organizací a nevládních organizací.
PĜijaty byly 4 rezoluce a zúþastnČné strany se zavázali podporovat realizaci jednotlivých rezolucí a vytvoĜit
národní, regionální a místní provozní plány pro trvale udržitelné hospodaĜení v lesích, které budou souþasnČ
zajišĢovat biologickou diverzitu lesĤ.
Rezoluce:
H1 – Obecné zásady trvale udržitelného hospodaĜení v lesích Evropy.
H2 – Obecné zásady ochrany a trvale udržitelného zachování biodiverzity evropských lesĤ.
H3 – Lesnická spolupráce se státy ve stádiu pĜechodu na jiný typ ekonomiky.
H4 – Strategie procesu dlouhodobé adaptace evropských lesĤ na klimatické zmČny.
Lisabon 1998
Konference se zúþastnilo 38 evropských státĤ a 5 dalších zemí (Brazílie, ýile, Japonsko, Kanada, USA),
zástupci 15 vládních i nevládních organizací a pĜizvané osoby. PĜijaty byly dvČ rezoluce. Toto setkání se
orientovalo na sociálnČ-ekonomické aspekty trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ a na pĜijetí celoevropských kritérií a ukazatelĤ k posouzení takového hospodaĜení, které mají sloužit jako základ pro vypracování
národních ukazatelĤ, použitelných ve formČ smČrnic na provozní úrovni.
Rezoluce:
L1 – Lidé, lesy, lesnictví.
L2 – Celoevropská kritéria, ukazatele smČrnic na provozní úrovni pro trvale udržitelné hospodaĜení
v lesích.
VídeĖ 2003
Již 4. ministerská konference o ochranČ evropských lesĤ (MCPFE) se konala ve vídeĖském Hofburgu ve
dnech 28. a 29. dubna 2003. Vyvrcholilo tak pČtileté úsilí pan-evropského procesu zamČĜeného na uchování
životaschopných lesĤ obhospodaĜovaných na základČ principu trvalosti pĜi co nejvyšším využití pĜírodních
procesĤ.
Hlavním mottem konference byly “živoucí lesy” a za nČ sdílená odpovČdnost. KromČ vlastního jednání
se þeská delegace, první den ještČ za pĜítomnosti ministra zemČdČlství ýR J. Palase, a pracovníkĤ zastupitelského úĜadu setkala se zástupci rakouské agrární komory a krátce navštívila Spolkový lesnický výzkumný
ústav v Mariabrunnu.
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V úvodní den probČhla i symbolická výsadba “Evropského lesa”, kdy pĜedstavitelé jednotlivých zemí
pĜedali svĤj “národní strom” dČtem, které se o nČ po výsadbČ budou starat. Úþastníky uvítal pĜi zahájení rakouský ministr zemČdČlství, který se v prĤbČhu Ĝízení jednání stĜídal se svým resortním kolegou z Polska.
Podstatnou þást jednání jako obvykle pĜedstavovaly prezentace stanovisek jednotlivých 44úþastnických státĤ, EU a pozorovatelských zemí – Kanady, Austrálie, Japonska, a USA. Prostor k vyjádĜení dostaly i hlavní
mezinárodní organizace. Konference pĜijala pĜedem dlouhodobČ pĜipravované rezoluce1:
1. Synergická podpora trvale udržitelného hospodaĜení v evropských lesích prostĜednictvím národních lesnických programĤ a spolupráce mezi odvČtvími.
2. Zvýšení ekonomické životaschopnosti udržitelného hospodaĜení v lesích Evropy.
3. SociálnČ kulturní dimenze trvale udržitelného hospodaĜení v evropských lesích.
4. Biologická rozmanitost lesĤ v EvropČ.
5. ZmČna klimatu a trvale udržitelné hospodaĜení v evropských lesích.
V rámci vystoupení jednotlivých delegací pĜedstavitel odvČtví lesního hospodáĜství MZe ýR, námČstek
ministra pro lesní hospodáĜství ing. Jaromír Vašíþek, CSc. ve svém projevu Ĝekl:

Vítáme, že tato konference zdĤrazĖuje úlohu ostatních odvČtví národního hospodáĜství a zejména “vícesektorovou”
povahu péþe o lesy a životní prostĜedí. StejnČ tak vítáme motto tohoto summitu, které je zmínČno v názvu VídeĖské
deklarace. Za velmi dĤležitou považuji zejména koncepci spoluodpovČdnosti, která je také zmiĖována jako klíþový prvek
Lesnické strategie EU. ýR patĜí k tČm zemím, jejichž lesnické a následnČ environmentální problémy nemĤže vyĜešit
lesnický sektor sám. Proto považujeme za významné, aby se principy trvale udržitelného hospodaĜení v lesích objevily v
rozliþných národních politikách, a mohu Vás informovat, že Národní lesnický program pĜijatý Vládou ýR tohoto roku již
základy tohoto pĜístupu zahrnuje.
OceĖuji také zmínku o ekonomických aspektech lesnictví. Jestliže akceptujeme multifunkþnost našich lesĤ, musíme nemluvČ o mimoprodukþních užitcích, které lesy poskytují - brát v úvahu i jejich ekonomický aspekt, neboĢ i lesnictví je
souþástí tržního hospodáĜství. Je mnoho úkolĤ, které þekají na vyĜešení z dĤvodĤ veĜejného zájmu a profitující a ekonomicky životaschopný lesnický sektor mĤže být východiskem pro dlouhodobČ udržitelné financování ekologických funkcí - zachování a posilování biodiverzity, ochranu ekologických hodnot a zvládání živelných pohrom.
Mohu prohlásit, že ýR se formou úþasti v rĤzných mezinárodních hnutích zamČĜených na lesy a životní prostĜedí
snaží následovat základní myšlenky Lesnické strategie EU stejnČ jako principy vyplývající z aktivit Spojených národĤ v
oblasti lesnictví. UvČdomuji si, že máme pĜíležitost zdokonalit komunikaci, koordinaci a spolupráci - a to nejen pĜi implementaci politik týkajících se lesnictví. PĜedpokládám, že my všichni musíme vykonat ještČ mnoho v této oblasti a doufám,
že tato konference bude dalším krokem tímto smČrem.
Zástupci ýR mČli vícekrát pĜíležitost pĜi mezinárodních jednáních podpoĜit svým hlasem pozici EU a vČĜím, že tato
koordinace postojĤ v otázkách lesnictví ještČ zesílí v souvislosti se vstupem ýR do EU. VČĜím, že ýR, stejnČ jako jiné
zemČ stĜední a východní Evropy, jejichž lesnický systém je založen na “klasickém lesnictví”, které právČ ze stĜední Evropy pochází, je pĜipravena sdílet zásady rozvoje lesnictví tak, jak byly pĜijaty EU. První krok byl již uþinČn v rámci procesu
sbližování právního systému. Všichni si ovšem uvČdomujeme, že dĤležitČjší než existence harmonizovaných právních
pĜedpisĤ je úþinné prosazovaní národních politik a zejména praktická implementace konkrétních opatĜení.
BČhem posledních 5 let ýR vytvoĜila a pĜijala rĤzné dokumenty, které jsou základem aktivit smČĜujících k fungujícímu
lesnictví, byla pĜipravena napĜíklad Lesnická strategie na období pĜed vstupem do EU, nový zákon o obchodování s
reprodukþním materiálem lesních dĜevin, pĜipravuje se novela zákona o ochranČ pĜírody a krajiny. Lesníci se podíleli i
na pĜípravČ pĜedlohy Národní strategie zachování biodiverzity. Vítáme, že do dokumentĤ této významné konference byla
zaĜazena i spolupráce mezi MCPFE a “Životním prostĜedím pro Evropu”. V souvislosti s pĜíští schĤzkou tohoto procesu který de facto zaþal na konferenci v ýR v DobĜíši v roce 1991 - a s aktivitou “Dar Zemi” organizovanou WWF International mohu sdČlit, že þeští lesníci nabízejí:
x
vytvoĜení biosférické rezervace Pálava a Podluží;
x
dohodu o vymezení þásti státních lesĤ (v první fázi 2 500 ha), která bude ponechána pĜirozenému vývoji;
x
uchování stability a produkþní kapacity našich lesĤ, zejména prostĜednictvím zvýšení podílu listnatých dĜevin v
jejich druhové skladbČ.
Naši lesníci a výzkumní pracovníci v poslední dobČ zorganizovali Ĝadu mezinárodních setkání zamČĜených na hledání a sdílení potĜebných vČdomostí a nových informací. Uskuteþnilo se nČkolik workshopĤ ve spolupráci s IUFRO, EFI,
MCPFE, EUFORGEN, naposledy semináĜ FAO/IUCN na podporu trvale udržitelného lesnictví ve stĜední a východní
EvropČ, a právČ se pĜipravuje symposium na téma lesnické a environmentální legislativy (“Právní aspekty trvale udržitelného hospodaĜení v lesích Evropy”).
VČĜím, že evropské lesnictví pĜispČje k celkovému rozvoji spoleþnosti a zlepšení životního prostĜedí, ale na druhé
stranČ i spoleþnost by mČla podpoĜit koncepci trvale udržitelného hospodaĜení v lesích, pĜispČt k ochranČ a rozvoji základních funkcí našich lesĤ již dĜíve zmínČných v dokumentech pan-evropského procesu. Proto je naším úkolem zviditelnit lesnictví ve spolupráci s pĜíslušnými zájmovými skupinami a prostĜednictvím veĜejného dialogu zvýšit úroveĖ povČdomí o lesnických otázkách. StejnČ tak považuji za dĤležité zviditelnit lesnickou problematiku v rámci národních implementaþních plánĤ reflektujících výsledky SvČtového summitu o trvale udržitelném rozvoji.

1

PĜeklad textu jednotlivých rezolucí VídeĖské konference naleznete v PĜíloze þ. 2.
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Dialog hlavních zainteresovaných stran
PomČrnČ slabší byl tzv. “dialog” zainteresovaných stran, který sestával z pČti vystoupení. V této þásti
jednání byla pĜi spoleþném pĜíspČvku Greenpeace a WWF zmínČna i ýR v souvislosti s kácením stromĤ
v NP Šumava. Zástupci soukromých vlastníkĤ lesĤ zdĤraznili pĜedevším nutnost udržení ekonomické životaschopnosti hospodaĜení v lesích, a to i prostĜednictvím vytvoĜení mechanismĤ, které budou kompenzovat
náklady za poskytování neobchodovatelných služeb spoleþnosti. Upozornili také na nutnost omezení skleníkového efektu. Zpracovatelé hovoĜili o potĜebČ podpory využívání dĜeva jako obnovitelné suroviny, usnadnČní všeobecného vzájemného uznávání certifikaþních systémĤ a významu dĜeva pĜi ochranČ pĜírody, klimatu a energetickém využití. Ze strany nevládních organizací zaznČla výzva ke stabilizaci zamČstnanosti a podpoĜe rozvoje venkova. Další oblastí byla otázka chránČných lesĤ - v tomto kontextu byly nČkteré zemČ upozornČny na nedostateþnou síĢ chránČných území a obecnČ bylo konstatováno, že ani existující kritéria
MCPFE nezajišĢují adekvátnČ požadavky na uchování biologické rozmanitosti lesĤ. VČdecká komunita podtrhla význam vČdy, výzkumu a budování kapacit pĜi formulování a úspČšné implementaci lesnické politiky.
Více výzev smČĜovalo k nalezení vhodného oceĖování všech užitkĤ, které lesy poskytují.
ZávČreþné dokumenty konference
Zástupci evropských ministerstev zodpovČdných za lesy na závČr “Summitu pro život lesa” pĜipojili své
podpisy pod tzv. VídeĖskou deklaraci a pČt rezolucí zamČĜených na hlavní otázky problematiky ochrany
a uchování evropských lesĤ. Podepsané dokumenty, pĜedjednané na schĤzkách expertĤ, vycházejí z poznání
souþasného stavu lesĤ a konstatují mj. zvyšující se požadavky spoleþnosti na lesy, pĜihlížejí k výskytu škodlivých þinitelĤ a doporuþují zvýšit úsilí pro vþasné stanovení a realizaci nezbytných, konkrétních a komplexnČ pojatých opatĜení k zajištČní trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ v EvropČ. SouþasnČ je v nich zdĤraznČno, že náprava souþasného stavu není v silách samotného odvČtví LH a ústĜedních orgánĤ za lesy zodpovČdných, ale vyžaduje (viz úvodní motto deklarace “spoleþný prospČch - sdílená odpovČdnost”) spolupráci a koordinovanou souþinnost všech hospodáĜských sektorĤ. V tomto smyslu je s panevropskými doporuþeními v souladu i vládou ýR nedávno pĜijatý Národní lesnický program.
V úvodní deklaraci se zdĤrazĖuje, že pro splnČní cílĤ trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ Evropy
je nezbytné spoleþné a jednotné úsilí všech sektorĤ národních ekonomik, nikoli jen resortĤ odpovČdných za
životní prostĜedí a lesy. K tomu je potĜebné poznávat závažné problémy vycházející nejen z odvČtví lesního
hospodáĜství a zjišĢovat pĜekážky k jejich odstranČní. RovnČž je potĜebné udržovat kontakty a rozvíjet vzájemné porozumČní na pan-evropské úrovni. Cílem tČchto aktivit je mj. zajistit uznání skuteþnosti, že lesy
hrají dĤležitou úlohu, kterou mohou plnit v širším kontextu rozvoje venkova, udržitelného rozvoje obecnČ
a v národních strategiích orientovaných tímto smČrem.
Navrhovaná opatĜení pĜedstavující závazky úþastnických zemí ve prospČch uchování a zlepšení stavu
lesĤ v EvropČ jsou podrobnČ specifikovaná v rezolucích, jejichž struþný obsah je uveden v rámeþku. PĜíslušné dokumenty za ýR podepsal námČstek ministra J. Vašíþek.
Je vhodné pĜipomenout, že Lesnická strategie EU vychází mj. právČ ze závČrĤ panevropského procesu
a je nástrojem pro naplĖování závazkĤ, které na sebe þlenské státy a EU podpisem rezolucí vzaly. I pĜes to,
že byly pĜipraveny nové doplĖující dokumenty, je nutné si uvČdomit, že existující rezoluce stále platí a naším
závazkem je jejich naplĖování. Oþekává se, že výzva ke sdílené odpovČdnosti za lesy a udržitelnost všech
jejich funkcí se promítne i do vládního implementaþního plánu závČrĤ SvČtového summitu o udržitelném
rozvoji.
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EVROPSKÉ LESY - SPOLEýNÝ PROSPċCH, SDÍLENÁ ODPOVċDNOST
1. Žijící lesy jsou základem života na Zemi. Budeme-li trvale udržovat lesy, udržíme trvalý život.
2. Lesy vytváĜejí mnoho užitkĤ: zajišĢují surovinu pro obnovitelné a životnímu prostĜedí neškodící produkty a hrají dĤležitou roli jak pĜi zachování biologické rozmanitosti, tak i v globálním kolobČhu uhlíku.
Jsou zcela nepostradatelné pro poskytování funkcí v oblasti životního prostĜedí i zajišĢování ochranných,
sociálních a rekreaþních funkcí, zvláštČ vzhledem ke stále více se urbanizující spoleþnosti. Lesy jsou dĤležitým zdrojem pro rozvoj venkova zajišĢujícím obživu pracovníkĤm rĤzných profesí, milionĤm vlastníkĤ lesĤ i podnikĤm spojenými s lesy. My jako tvĤrci politiky jsme zodpovČdní za dosažení rovnováhy,
v odvČtví LH a v aktivní spolupráci i s jinými sektory, mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními
funkcemi lesĤ v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem.
3. Politiky odvČtví LH pĜispívají k trvale udržitelnému rozvoji jako celku a jsou samy þasto ovlivĖovány
rozhodnutími jiných dĤležitých odvČtví. Jsme pĜesvČdþeni, že koordinace a partnerství jsou rozhodující
pro další podporu všech užitkĤ plynoucích z evropských lesĤ a pro trvale udržitelný rozvoj naší spoleþnosti.
4. Ministerská konference o ochranČ lesĤ v EvropČ (MCPFE) jako regionální politický proces uskuteþĖuje
ochranu lesĤ prostĜednictvím dalšího posilování trvale udržitelného obhospodaĜování evropských lesĤ již
od roku 1990. VČdomi si trvalého procesu naplĖování pĜedchozích závazkĤ MCPFE a novČ se objevujících naléhavých výzev zavazujeme se nadále pokraþovat v našem úsilí v tomto smyslu a dále pĜispívat k
dosažení trvale udržitelného rozvoje.
5. Globální závazky, naposledy ty, které vzešly ze SvČtového summitu o trvale udržitelném rozvoji, je potĜebné transponovat a uskuteþĖovat na regionální, národní i nižší úrovni.V tomto smyslu vyzdvihujeme
roli MCPFE a ostatních regionálních procesĤ týkajících se lesĤ a dohod SvČtového summitu o trvale
udržitelném rozvoji pĜi naplĖování globálních závazkĤ zamČĜených na hospodaĜení, ochranu a trvale
udržitelný rozvoj lesĤ.
6. Uznáváme také naši roli pĜispívající k rozvoji závazkĤ týkajících se lesĤ v globálním mČĜítku.
Jako zástupci signatáĜských zemí a Evropského spoleþenství se zavazujeme:
ProspČch pro život venkova a urbanizované spoleþnosti
7. Posilovat podmínky pro ekonomickou životaschopnost trvale udržitelného hospodaĜení v lesích a podporovat roli lesĤ, LH a zpracovatelského prĤmyslu pĜi zachování a rozvíjení života na venkovČ i uspokojování požadavkĤ urbanizované spoleþnosti.
8. PodnČcovat pobídky pro ochranu a trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ a odstraĖovat stimuly mající
negativní dopad na lesy a jejich biologickou rozmanitost.
9. PĜijmout opatĜení ke zvýšení využívání dĜeva pocházejícího z lesĤ obhospodaĜovaných trvale udržitelným zpĤsobem, jako obnovitelného a životní prostĜedí nepoškozujícího zdroje.
10. PĜijmout opatĜení k zachování a posílení funkcí lesĤ pĜi poskytování ochrany pĜed pĜírodními katastrofami.
11. PlnČ zohlednit sociální a kulturní rozmČr trvale udržitelného hospodaĜení v lesích v politikách týkajících
se lesĤ.
12. ZamČĜit se na problémy, se kterými se setkávají vlastníci lesĤ v zemích stĜední a východní Evropy,
zvláštČ na ty, které se týkají zmČn ve vlastnictví lesĤ.
Budování pevného partnerství
13. Zlepšit pochopení toho, jak silnČ politiky a strategie vypracované v ostatních odvČtvích ovlivĖují odvČtví
LH a naopak.
14. Urþit základní meziodvČtvové problémy, hlavní aktéry a interakce a na tomto základČ vytvoĜit dialog
vedoucí k hledání spoleþných Ĝešení, výsledná politická Ĝešení by mČla dále podporovat jak trvale udržitelné hospodaĜení v lesích, tak i trvale udržitelný rozvoj jako celek.
15. VytváĜet nová a posilovat stávající partnerství mezi vládami, vládními organizacemi i obþanskou spoleþností, vþetnČ nevládních organizací a soukromého sektoru.
16. Využívat národních a oblastních lesnických programĤ jako prostĜedkĤ pro efektivní koordinaci mezi
odvČtvími, zohledĖujícími vyváženost rozhodovacích procesĤ.
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17. PĜijímat rozhodnutí týkající se lesĤ na vČdeckém základČ, pĜijímat opatĜení, která podpoĜí a posílí výzkum a rozšíĜí výzkum interdisciplinární.
18. Pokraþovat v plodnČ celoevropské spolupráci se všemi partnery, zvláštČ s Evropskou hospodáĜskou komisí Spojených národĤ a FAO i s procesem Životní prostĜedí pro Evropu, resp. s PEBLDS (Celoevropská strategie pro biologickou a krajinnou rozmanitost), a rozšíĜit spolupráci s ostatními regionálními procesy zabývajícími se lesy.
19. Dále rozvíjet spolupráci mezi zemČmi s rozdílnou sociálnČ-ekonomickou situací, zvláštČ pokud se týká
zemí stĜední a východní Evropy.
ěešení globálních problémĤ
20. PĜijmout úþinná opatĜení na podporu vhodného regulování a vymáhání lesních zákonĤ, bojovat s nelegálními tČžbami lesních produktĤ a s tím spojeným obchodem a pĜispČt k mezinárodním snahám o jejich
ukonþení.
21. PĜijmout konkrétní opatĜení, která pĜispČjí ke všeobecnému snížení koncentrace skleníkových plynĤ v
ovzduší a podpoĜit koncepci trvale udržitelného hospodaĜení v lesích ve vztahu k Rámcové konvenci
Spojených národĤ o zmČnČ klimatu a jejímu Kjótskému protokolu.
22. Uþinit další kroky k zachování, ochranČ a zvýšení biologické rozmanitosti lesĤ, vþetnČ jejich genových
zdrojĤ, v EvropČ a také v globálním mČĜítku.
23. Dále podporovat Fórum Spojených národĤ o lesích, s pomocí Spoleþného partnerství o lesích, jako klíþového mezivládního mechanismu k usnadnČní a koordinaci implementace trvale udržitelného hospodaĜení v lesích na všech úrovních.
24. Dále podporovat a pĜispívat k naplĖování návrhĤ akcí Mezinárodního panelu o lesích/ Mezinárodního
fóra o lesích 5, Víceletého programu práce a Akþního plánu Fóra Spojených národĤ pro lesy 6, RozšíĜeného programu práce zabývajícího se biodiverzitou lesa v rámci Konvence o biologické rozmanitosti 7 a
dalších globálních závazkĤ týkajících se lesĤ.
UskuteþnČní závazkĤ MCPFE
25. Podporovat trvale udržitelné hospodaĜení v lesích pomocí další implementace, využívání a tam, kde je to
nutné, i vylepšení kritérií a indikátorĤ pro monitorování, hodnocení a podávání zpráv o trvale udržitelném hospodaĜení v lesích; v tomto smyslu schvalujeme používání vylepšených celoevropských indikátorĤ pro trvale udržitelné hospodaĜení v lesích, jak byly pĜijaty na schĤzce expertĤ MCPFE, konané 7. až
8. Ĝíjna 2002 ve Vídni.
26. Rozvíjet program práce pro naplĖování závazkĤ této 4. MCPFE a posilovat implementaci pĜedchozích
závazkĤ, ve spolupráci se všemi pĜíslušnými organizacemi, institucemi a procesy.
AutoĜi:
Ing. KateĜina Trejbalová, Ing. Karel Vanþura, CSc.
Ministerstvo zemČdČlství ýR
TČšnov 17
117 05 Praha 1
trejbalova@mze.cz; vancura@mze.cz
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UDRŽITELNÉ
Po 4. MCPFE ve Vídni se koordinaþní
jednotka pĜestČhovala do Varšavy a zahájila svoji þinnost podle
plánu práce schváleného v Ĝíjnu 2003
nba
posledním
pracovním jednání veLESģ
Vídni.
OBHOSPODAěOVÁNÍ
Podrobnosti o aktivitách v rámci pan-evropského procesu nalezneta na: www.
VídeĖská deklarace:

Evropské lesy - spoleþný prospČch, sdílená odpovČdnost

Ekologickél

Ekonomické

Sociokulturní

V1: Vícesektorová spolupráce
a národní lesnické programy
• Vícesektorové aktivity
• Zkušenosti s národními lesnickými programy

V4: Biologická
rĤznorodost
lesĤ
• Ekosystémový pĜístup
• Ilegální tČžby
• ChránČná území
• Klasifikace lesĤ

V2: Ekonomická
životaschopnost TUH
• Podpora využití dĜeva
• NedĜevní užitky služby
a služby
• Rozvoj venkova
• VzdČlávání, trénink
a bezpeþnost

V3: Sociální
a kulturní
dimenze TUH
• Kultura a udržitelný
rozvoj
• Cultural sites
• Materiální a nehmotné aspekty

V5: ZmČna klimatu a lesy
•
•
•

Podpora bioenergie
TUH a zadržování uhlíku
PĜizpĤsobivost lesĤ

Kritéria a ukazatele trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ
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KRITÉRIA A UKAZATELÉ
TRVALE UDRŽITELNÉHO
HOSPODAěENÍ V LESÍCH
Tomáš Krejzar
KateĜina Trejbalová
Karel Vanþura
Historie vývoje kritérií a ukazatelĤ trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ v EvropČ
Otázka kritérií a ukazatelĤ trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ (dále jen kritéria a ukazatelé /
KaU) byla otevĜena již v rámci pĜípravy 2. ministerské konference o ochranČ lesĤ v EvropČ, která se uskuteþnila v roce 1993 v Helsinkách. Smyslem kritérií a ukazatelĤ je vytvoĜit rámec pro sledování a hodnocení
pokroku smČrem k trvale udržitelnému obhospodaĜování lesĤ na národní i mezinárodní úrovni. Kritéria
a ukazatelé jsou dĤležitým tématem globálního dialogu o lesích a od poþátku 90. let bylo založeno celkem
devČt procesĤ vesmČs na regionální bázi zabývajících se vývojem kritérií a ukazatelĤ a jejich zavádČním
do praxe. K nejznámČjším patĜí Montrealský proces, kritéria a ukazatele þlenských zemí ITTO a Helsinský
proces v EvropČ.
První znČní pan-evropských kritérií a kvantitativních ukazatelĤ, vyvíjených v rámci Ministerské konference o ochranČ lesĤ v EvropČ (dále MCPFE), bylo naznaþeno na semináĜi expertĤ v Montrealu (1993)
a pĜijato na první následné schĤzce expertĤ Helsinské konference v roce 1994 v ŽenevČ. Popisné ukazatele
byly poprvé rozpracovány na druhé následné schĤzce konané v Antalyi v roce 1995. Od té doby byla kritéria
a ukazatelé dále diskutována a upravována. Koneþné znČní tak, jak bylo pĜijaté 4. ministerskou konferencí
o ochranČ lesĤ v EvropČ ve Vídni (29. 4. 2003), dostala kritéria a ukazatelé na schĤzce na expertní úrovni ve
Vídni v Ĝíjnu roku 2002.
Lesnická veĜejnost se mČla možnost seznámit s celoevropskými kritérii v publikaci „Trvale udržitelný
rozvoj a konference o ochranČ lesĤ“, kterou vydalo MZe/ORLH v roce 1999 v nakladatelství Lesnická práce,
s.r.o. (ISBN 80-902503-3-5, 71 s.).
Kritéria a ukazatele by mČla být vnímána jako nástroj pro hodnocení úþinnosti lesnicko-politických
opatĜení na národní úrovni. Dlouhodobé sledování stanovených ukazatelĤ by mČlo vytváĜet zpČtnou vazbu
a být napĜíklad souþástí hodnocení Národního lesnického programu ýR, který byl schválen usnesením vlády
v roce 2003. Takto roli kritérií a ukazatelĤ ostatnČ charakterizuje i „Spoleþný pan-evropský pĜístup
k národním lesnickým programĤm“ dohodnutý na pĤdČ MCPFE a schválený na vídeĖské konferenci v roce
2003 jako pĜíloha vídeĖské rezoluce þ. 1. Jako druhotnou roli kritérií a ukazatelĤ lze chápat srovnávání národních údajĤ na mezinárodní úrovni.
Kritéria a ukazatelé pĜijaté na vídeĖské konferenci
Šest základních kvantitativních kritérií, které se dále þlení na jednotlivé ukazatele, je vymezeno následovnČ:
x Zachování a pĜimČĜené rozšiĜování lesních zdrojĤ a jejich pĜíspČvku ke globálním cyklĤm uhlíku,
x Zachování zdraví a vitality lesních ekosystémĤ,
x Zachování a podpora produkþních funkcí lesa (dĜevních a nedĜevních),
x Zachování, ochrana a pĜimČĜená podpora biologické rozmanitosti lesních ekosystémĤ,
x Zachování a pĜimČĜená podpora ochranných funkcí v lesním hospodáĜství (zejména pĤda a voda),
x Zachování ostatních socioekonomických funkcí a podmínek.
Druhou þást tvoĜí kvalitativní ukazatelé, které se týkají politik, institucí a nástrojĤ trvale udržitelného
obhospodaĜování lesĤ. Mnohé z ukazatelĤ jsou zjišĢovány již nyní a publikovány napĜ. ve zprávČ o stavu lesa
a lesního hospodáĜství v ýR, nČkteré jsou dokonce pĜedmČtem statistického zjišĢování, avšak nČkteré z nich
budou do budoucnosti vyžadovat nový pĜístup a nČkteré dokonce zahájení systematického výzkumu. Úplný
pĜehled kritérií a ukazatelĤ je uveden v PĜíloze þ. 3.
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PodrobnČjší informace o definicích, dĤvodech zjišĢování, mČrných jednotkách, mezinárodních organizacích zabývajících se sbČrem a hodnocením údajĤ, periodicitČ zjišĢování, apod. jsou v materiálech MCPFE
(anglické originály na www.mcpfe.org - v sekci dokumentĤ k vídeĖské konferenci) „Podkladové informace
k zdokonaleným panevropským ukazatelĤm trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ“ (Background Information for Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management) a „PĜíslušné definice
použité pro zdokonalené panevropské ukazatele trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ“ (Relevant Definitions Used for the Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management).
ýeská republika si navíc již v roce 1996 v rámci pĜípravy na ministerskou konferenci v Lisabonu zvolila
tĜi dodatkové národní ukazatele:
v rámci helsinského kritéria 2:
x podíl nahodilé tČžby na tČžbČ celkové v rámci helsinského kritéria 4:
x podíl listnáþĤ na umČlé obnovČ v %
x podíl listnáþĤ na druhové skladbČ lesĤ v %
Sledování kritérií a ukazatelĤ trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ v ýR
Dne 26. 11. 2003, se na ministerstvu zemČdČlství sešel tým specialistĤ, aby posoudil možnosti plnČní
závazku ýR týkajícího se využívání kriterií a ukazatelĤ trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ schválených na poslední ministerské konferenci o ochranČ lesĤ v EvropČ..
V souvislosti s kritikou, oprávnČnou zejména s ohledem na opoždČní, které v této vČci ýR v porovnání
s nČkterými zemČmi má, byla pĜipomenuta potĜeba širší kooperace, která byla OPN OLH navrhována mj.
v tzv. Koncepci vnČjších vztahĤ. Dále bylo konstatováno, že hlavním cílem KaU není pouhé vykazování
vývoje na mezinárodní úrovni, ale trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ. V tomto ohledu je tato aktivita
trvale svázána s Národním lesnickým programem a bylo doporuþováno, aby se jednoduchá tabulka s dnes již
dostupnými údaji o jednotlivých ukazatelích stala pravidelnou souþástí tzv. Zelené zprávy.
Sledování CaI je záležitostí dynamickou a nelze pĜedpokládat, že všechny státy budou ihned schopny
naplnit patĜiþnými þísly všechny ukazatele. Kritéria a ukazatele by mČla být podrobena na národní úrovni
kritice, s cílem získat argumenty pro vysvČtlení, proþ nČkteré údaje nejsou pro LH ýR prioritní, následnČ je
sledovat pouze na národní úrovni.
S ohledem na mezinárodní charakter celé záležitosti bylo pĜipomenuto, že celostátním garantem za pĜedávání údajĤ je ýSÚ. Je tedy nutné poskytovat údaje mimo republiku pouze v souladu s ýSÚ.
HovoĜilo se i o nutnosti souladu definic (ani v zahraniþí nejsou jednotné) a o skuteþnosti, že pro pĜípravu metodiky bude nutný „terminologický slovník“. Otázka zacházení s termíny byla právČ þs. zástupci pĜi
technických jednáních pĜipomínkována. Je vhodné využít definice z mezinárodního seznamu definic (FAO,
IUFRO).
Bylo doporuþeno nepožívat dodatkové národní ukazatele a dále pĜidČlit gesci za jednotlivé ukazatele
pĜímo konkrétním institucím, jejichž vedoucí pracovníci jmenují pĜíslušné gestory. Ti posoudí jak je možné
v rámci dosavadních vČdomostí a zvyklostí daný ukazatel naplnit a navrhnou metodiku, která bude následnČ
pracovní skupinou specialistĤ event. pĜizvaných odborníkĤ pĜipomínkována a schválena. Jednotliví experti
pro kvantitativní ukazatele byli jmenováni, následující organizaþní zmČny v úseku LH však další postup opČt
zbrzdily. Bude nutné þinnost skupiny obnovit a jmenovat zbývající konkrétní garanty.
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RozdČlení gescí za jednotlivé ukazatele
KVANTITATIVNÍ UKAZATELÉ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

VýmČra lesĤ – ÚHÚL;
Zásoba dĜeva – ÚHÚL;
VČková struktura nebo zastoupení tloušĢkových tĜíd – ÚHÚL;
Zásoba uhlíku – ÚHÚL ve spolupráci s MŽP (ev. ÚEK Brno - Marek);

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Depozice látek zneþišĢujících ovzduší – VÚLHM;
PĤdní podmínky – VÚLHM;
Defoliace/ztráta listové plochy – VÚLHM;
Poškození lesĤ – VÚLHM;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

PĜírĤsty a tČžba – ýSÚ ve spolupráci s ÚHÚL;
Surové dĜíví – ýSÚ;
NedĜevní zboží – ýSÚ ve spolupráci s LF ýZU;
Služby - ýSÚ ve spolupráci s Lesy ýR, s.p. a LF ýZU;
Lesy zahrnuté do lesního hospodáĜského plánování – ÚHÚL;

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Druhová skladby lesĤ – ÚHÚL;
Obnova lesa – ýSÚ ve spolupráci s ÚHÚL;
PĜirozenost – ÚHÚL;
Introdukované dĜeviny – ÚHÚL;
Mrtvé dĜevo – ÚHÚL;
Genové zdroje – VÚLHM a ÚHÚL;
Rozložení lesĤ v krajinČ – ÚHÚL;
Ohrožené lesní druhy – MŽP (AOPK);
ChránČné lesy – MŽP (AOPK);

5.1. Ochranné lesy – pĤda, voda a jiné funkce ekosystému – ÚHÚL;
5.2. Ochranné lesy – infrastruktura a obhospodaĜované pĜírodní zdroje – ÚHÚL;
6.1. Lesní majetky – ÚHÚL;
6.2. Podíl lesnictví na HDP – ýSÚ;
6.3. ýistý výnos – ýSÚ ve spolupráci s odborem 5030 MZe;
6.4. Výdaje za služby – odbor 5030 MZe;
6.5. Pracovní síly v lesním sektoru – ýSÚ ve spolupráci s odborem 5030 MZe;
6.6. Bezpeþnost práce a zdraví – ýSÚ;
6.7. SpotĜeba dĜeva – ýSÚ ve spolupráci s odborem 5030 MZe;
6.8. Obchod se dĜevem - ýSÚ ve spolupráci s odborem 5030 MZe;
6.9. Energie ze dĜeva – MPO ve spolupráci s ýSÚ;
6.10. Plocha lesĤ pĜístupných pro rekreaþní využití na 1 obyvatele, podíl celkové lesní plochy
tis.ha/obyvatele – ÚHÚL;
6.11. Kulturní a duchovní hodnoty, poþet vyhlášených lokalit – Ministerstvo kultury ve spolupráci s ÚHÚL
(možná i AOPK).
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Kvalitativní ukazatelé
Bylo rozhodnuto, že gesci pĜevezme ÚLH MZe, konkrétní osoby nebyly po organizaþních zmČnách
ustanoveny.

Pro zpracování jednotlivých ukazatelĤ bude používána následující tabulka.
Popis ukazatele
Oznaþení ukazatele
Název ukazatele a jeho popis
v originále (angl.),
Originál metodiky pokud je
k dispozici (angl.)
Název ukazatele v þeštinČ
Metodika naplĖování ukazatele
v ýR
Zdroj informací
MČrná jednotka
Periodicita vykazování
Nejbližší termín první možné
prezentace za ýR
Garantující organizace
a její adresa
Jméno povČĜeného pracovníka
garantující organizace (telefon,
e-mail)
Platnost metodiky,
odkaz na zmČnu metodiky
v minulosti
Poznámka

Tel.

Email

AutoĜi:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Ing. KateĜina Trejbalová, Ing. Karel Vanþura, CSc.
Ministerstvo zemČdČlství ýR
TČšnov 17
117 05 Praha 1
krejzar@mze.cz; trejbalova@mze.cz; vancura@mze.cz
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IMPLEMENTACE LESNICKÉ
LEGISLATIVY ES
Lukáš Matuška
KateĜina Trejbalová
StruþnČ k pojmu implementace, prameny práva ES
ObecnČ lze pojmem implementace rozumČt zavedení práva ES do þeského právního Ĝádu. Je možné rozlišovat mezi implementací pĜímou a nepĜímou. K pĜímé implementace dochází v pĜípadČ naĜízení, jak bude
dále rozvedeno. NepĜímo, tzn. prostĜednictvím právní úpravy a výkonu státní správy þlenských státĤ, jsou
implementovány smČrnice. ObecnČjším termínem pro þinnost zamČĜenou na dosažení sluþitelnosti þeských
právních pĜedpisĤ s právem ES je pojem sbližování neboli aproximace, jelikož zahrnuje veškeré procesní
postupy jak shody obou právních úprav dosáhnout. Je snad vhodné zmínit, že implementace pĜedpisĤ ES
nebyla jen záležitostí pĜedvstupní, ale pĤjde o þinnost soustavnou i po pĜistoupení k EU, s tím rozdílem, že
nápor pĜedpisĤ vyžadujících implementaci bude menší, než když bylo tĜeba bČhem nČkolika let pĜijmout za
své právo ES, které vznikalo nČkolik desetiletí. Implementace v užším smyslu (tedy nepĜímá) se tak týká
pouze smČrnic, které vyžadují provedení vnitrostátním pĜedpisem, naĜízení a rozhodnutí se netýká.
Lesní hospodáĜství je upraveno prakticky výhradnČ v právu sekundárním ES, tj. naĜízeními, smČrnicemi
a rozhodnutími.
NaĜízení ES je právní pĜedpis obecnČ závazný a pĜímo aplikovatelný, nevyžadující pĜevedení do národních právních ĜádĤ, i když mĤže vyžadovat jeho pĜizpĤsobení tak, aby pĜechod na režim stanovený naĜízením
byl bezproblémový. Státy ale nemohou pĜijmout opatĜení, jež by ho mČla transformovat do vnitrostátního
právního Ĝádu.
SmČrnice je závazná pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, volba formy a zpĤsobu jeho dosažení je na þlenském státu. Jde o záležitosti již obecnČ známé, které není tĜeba rozvádČt, za zmínku stojí však
otázka pĜímého úþinku smČrnic. Pokud totiž smČrnice obsahují jasnČ a bezpodmíneþnČ formulovanou povinnost, jsou v þlenských státech aplikovatelné již ode dne, kdy vstoupí v úþinnost bez ohledu na to, zda þlenský
stát smČrnici vþas provedl. Ustanovení smČrnice je bezpodmíneþné, pokud není k dosažení jeho úþinku nezbytné, aby þlenský stát pĜijal nČjaké další právní akty þi opatĜení. Typicky jde o smČrnice resp. ustanovení,
které stanovují rĤzné druhy maximálních hodnot, nebo ustanovení obsahující zákazy a za tĜetí, ty které ukládají urþitou, žádným dalším aktem nepodmínČnou povinnost jednat. Zdaleka ne všechny smČrnice tedy mohou mít pĜímý úþinek. Podle výkladu Soudního dvora ES, pokud nedojde k zaþlenČní takového ustanovení
do vnitrostátního práva, je tĜeba jej aplikovat, jakoby do nČj bylo vtČleno. To platí i pro pĜípad, kdy stát neimplementuje takové ustanovení vþas nebo správnČ. To znamená v koneþném dĤsledku, že jednotlivec mĤže
uplatnit takové ustanovení proti státu a soudy je musí aplikovat.
Rozhodnutí je svou podstatou odlišné od pĜedchozích dvou pramenĤ práva, neboĢ je prostĜedkem, který se používá k pĜijímání individuálních správních aktĤ. Je pĜímo závazné pro toho, komu je výslovnČ urþeno. Všechny tyto tĜi formy právních pramenĤ se vyskytují také v lesnické legislativČ.
Lesnická legislativa ES a její implementace
Lesnickou legislativu ES tvoĜí v souþasné dobČ asi 9 (záleží na pojetí) okruhĤ neboli klíþových oblastí
lesnické legislativy. Jsou to:
1. Lesnická opatĜení v zemČdČlství, zpracování a prodej lesních produktĤ, strukturální opatĜení v LH
2. Lesnická statistika
3. Ochrana lesĤ Spoleþenství pĜed lesními požáry
4. Ochrana lesĤ Spoleþenství pĜed zneþištČním ovzduší
5. Lesní reprodukþní materiál
6. Klasifikace surového dĜíví
7. Stálý lesnický výbor
8. Výbory s lesnickou a dĜevaĜskou tématikou
9. Lesnická politika EU
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O nČkterých z tČchto oblastí lesnické legislativy ES, a to o podpoĜe hospodaĜení v lesích, lesnické statistice, reprodukþním materiálu lesních dĜevin, který je z hlediska uložených povinností nejdĤležitČjší a nejkonkrétnČjší z klíþových oblastí lesnické legislativy EU, a surovém dĜíví budou pojednávat další pĜíspČvky,
takže není úþelné jejich obsah v tomto bloku rozebírat.
Co se týká oblasti ochrany lesĤ spoleþenství pĜed požáry, právní úpravu na tomto úseku pĜedstavovalo
naĜízení Rady þ. 2158/92/ES o ochranČ lesĤ Spoleþenství pĜed požáry, které však pozbylo úþinnosti dne 31.
12. 2002. Vzhledem ke geografické poloze by však celé území ýR s nejvČtší pravdČpodobností nebylo zaĜazeno do kategorie vysokého rizika ani do stĜedního rizika požárĤ podle tohoto naĜízení, ale pouze do kategorie ostatních oblastí s nízkým stupnČm rizika, z þehož nevyplývají pro takový stát žádné zásadní povinnosti
ani výhody finanþní pomoci.
V oblasti ochrany lesĤ proti zneþištČní ovzduší platí nČkolik naĜízení na ochranu lesĤ pĜed zneþištČním
imisemi. Požadavky naĜízení jsou v podstatČ realizovány úþastí ýR na programu ICP Forests, který probíhá
za úþasti Evropské komise a je zajišĢován útvarem ekologie lesa VÚLHM JílovištČ – Strnady, který monitoruje zdravotní stav lesĤ na zkusmých plochách a posílá údaje do evropské centrály. NaĜízení pĜedpokládají
jinou metodiku zaĜazování lesĤ do jednotlivých pásem ohrožení imisemi, než je metodika provádČná na základČ úpravy lesního zákona.
Další oblast se týká Stálého lesnického výboru, který byl založen rozhodnutím Rady þ. 89/367/EHS.
Cílem bylo zajistit bližší spolupráci mezi zemČmi a Komisí, pĜedevším vzájemným informováním o situaci
v lesnictví a politice v této oblasti. Stálý výbor slouží také jako konzultaþní orgán pro Komisi ohlednČ jakýchkoli otázek týkajících se lesního hospodáĜství. ZĜizovací rozhodnutí je formulováno dosti struþnČ a podobnČ vymezuje také pĤsobnost výboru. Rada mĤže však výboru svČĜit další úkoly v souvislosti s opatĜeními
Spoleþenství týkajícími se odvČtví lesního hospodáĜství.
V rámci EU byly zĜízeny také další výbory s lesnickou a dĜevaĜskou tématikou. Jako první byl ustaven Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemČdČlství, zahradnictví a lesnictví, který byl zĜízen rozhodnutím Komise þ. 399 z roku 1966. Výbor plní úkoly, které mu svČĜují smČrnice o uvádČní osiva a sadby na trh, v pĜípadech a za podmínek v nich uvedených. MĤže dále posuzovat veškeré další otázky z oblasti pĤsobnosti
tČchto smČrnic, které mu pĜednese jeho pĜedseda, kterým je zástupce Komise, buć z vlastního podnČtu, nebo
na žádost zástupce nČkterého þlenského státu.
Rozhodnutím Komise 83/247/EHS byl zĜízen Poradní výbor pro politiku Spoleþenství v oblasti lesnictví
a prĤmyslových odvČtvích na lesnictví založených. Toto rozhodnutí bylo zmČnČno rozhodnutím þ. 97/837
/ES. Výbor podává Komisi doporuþení buć na její žádost, nebo z vlastního podnČtu v prĤmyslových aspektech politiky Spoleþenství v oblasti lesního hospodáĜství a také v otázkách trhu a ostatních hospodáĜských
otázkách týkajících se dĜevaĜských výrobkĤ ve Spoleþenství nebo poptávky po dĜevČ.
Oblast lesnické politiky EU je pĜedmČtem naĜízení Evropského parlamentu a Rady þ. 2429/2000
o opatĜeních na podporu ochrany tropických lesĤ a jiných lesĤ rozvojových zemí a udržitelného hospodaĜení
v nich.
Pokud jde o vlastní implementaci lesnické legislativy (tedy smČrnic) na úseku lesního hospodáĜství, došlo k transpozici dvou smČrnic ES do þeského právního Ĝádu, jedné formou zákona, druhé formou vyhlášky.
Jedná se o smČrnici Rady þ. 1999/105/ES provedenou u nás zákonem þ. 149/2003 Sb., o reprodukþním materiálu lesních dĜevin, na jehož základČ byla vydána vyhláška þ. 29/2004 Sb. a vyhláška þ. 139/2004 Sb.,
a o smČrnici þ. 68/89/EHS, která byla provedena v þeském právním Ĝádu vyhláškou þ. 391/2003 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti o oznaþování, mČĜení a klasifikaci dĜíví. V této souvislosti je vhodné zdĤvodnit, proþ
byla zvolena v jednom pĜípadČ pro transpozici forma zákona a v druhém pĜípadČ forma vyhlášky. V pĜípadČ
smČrnice o reprodukþním materiálu lesních dĜevin se jedná o stanovení povinností urþeným subjektĤm, povinnosti lze pak stanovit podle Ústavy ýR pouze zákonem. Druhým dĤvodem je to, že stávající úprava této
problematiky byla upravena v lesním zákonČ, takže tato ustanovení mohla být zmČnČna opČt jen zákonem,
v neposlední ĜadČ jde o okruh povinností a pravidel celkem rozsáhlý, takže i proto se zákonná úprava jeví
jako vhodná. V pĜípadČ smČrnice þ. 68/89/EHS, týkající se klasifikace a oznaþování dĜeva jde o normy spíše
technického charakteru, které jsou tradiþnČ upravovány v našem právním Ĝádu pomocí vyhlášek, neboĢ technické normy se þastČji mČní a zmČna vyhlášky je v tom pĜípadČ nejjednodušší. Navíc tato smČrnice nestanoví
žádnou obecnou povinnost, mČĜení a tĜídČní dĜíví v ní upravené je povinné jen u dĜíví, které bude uvádČno
na trh ES s oznaþením “tĜídČné podle EHS”. DĜíví, které nebude tímto zpĤsobem oznaþeno, nepodléhá režimu této smČrnice, tj. ani režimu vyhlášky þ. 391/2003 Sb.
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Informaþní zdroje evropské legislativy
Na stránkách EU http://www.europa.eu.int již je þeské znČní právních pĜedpisĤ k dispozici, a to na dvou
místech. Za prvé stále ještČ pod ikonou „preparing enlargement“, která obsahuje právní pĜedpisy
v jazycích novČ pĜistoupivších státĤ þlenČné podle oblastí, které upravují. NovČ jsou také k dispozici na
stránkách EUR-LEX, kde lze vyhledávat pĜedpisy podle jejich þíselného oznaþení nebo podle hesla. Cesta
z hlavní stránky http://www.europa.eu.int sem vede pĜes ikonu „dokumenty“. TĜetí možností je cesta z hlavní
stránky pĜes ikonu „aktivity“ - „zemČdČlství“ – „platná legislativa“ Na této adrese však je znČní v anglickém
jazyce, nikoli v þeštinČ. Zde stejnČ jako pod výše zmínČnou ikonou „preparing enlargement“ nejsou uvedeny
všechny pĜedpisy týkající se lesnictví, takže je výhodnČjší postupovat pĜes portál EUR-LEX.
Autentické, tedy právnČ závazné znČní právních pĜedpisĤ Evropské unie je pouze znČní zveĜejnČné v tištČné podobČ v ÚĜedním vČstníku Evropské unie (neboli Official Journal). ÚĜední vČstník EU (v tištČné podobČ) zatím neexistuje v þeském znČní, i když pĤvodním zámČrem bylo od 1.1. 2003 ÚĜední vČstník evropské
legislativy, tedy þeskou verzi ÚĜední vČstníku EU vydávat v ýR K tomu by mČlo dojít v nejbližší dobČ, ale je
otázkou, zda lze zveĜejĖovat obecnČ závazné pĜedpisy bez pĜíslušné zmČny zákona o Sbírce zákonĤ
a o Sbírce mezinárodních smluv. Je tudíž možné, že proces ještČ bude urþitou dobu trvat, i když je dle informace odboru kompatibility ÚĜadu vlády ýR zámČrem Evropské komise do listopadu i veškeré acquis
platné již v pĜedstupním období mít pĜeloženo v jazycích pĜistoupivších státĤ.

AutoĜi:
Mgr. Lukáš Matuška Ing. KateĜina Trejbalová
Ministerstvo zemČdČlství ýR
TČšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 221 812 087, 221 812 364;
e-mail:matuska@mze.cz; trejbalova@mze.cz
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ZAVEDENÍ POŽADAVKģ EU
V OBLASTI SUROVÉHO DěÍVÍ
Jana Beránková
Vlasta Vanþurová
Technická normalizace týkající se surového dĜíví je jedním z dĤležitých nástrojĤ významnČ
ovlivĖující obchod se surovým dĜívím a výrobky ze dĜeva na evropském trhu, pĜedevším
z hlediska omezení technických pĜekážek mezinárodního obchodu. Tato skuteþnost nabyla na
významu se vstupem ýeské republiky do EU, kdy se pro naše producenty i exportéry otevĜel
volný pĜístup na spoleþný trh EU, na nČmž je tĜeba respektovat existující pravidla a pĜedpisy.
V ýeské republice jsou pokryty požadavky evropských pĜedpisĤ pro surové dĜíví vyhláškou þ. 391/2003
Sb., a pĜijatými evropskými normami, které byly postupnČ zavedeny po vstupu ýR do CEN (Evropský výbor
pro normalizaci) v dubnu 1997. V soustavČ þeských technických norem v oblasti surového dĜíví jsou zavedeny všechny doposud schválené evropské normy:
ýSN EN 1310:1999
(48 0206)

Kulatina a Ĝezivo – Metody mČĜení vad
(Round and sawn timber – Method of measurment of features)

ýSN EN 1311:1999
(48 0207)

Kulatina a Ĝezivo – Metody mČĜení biologického poškození
(Round and sawn timber – Method of measurment of biological degrade)

ýSN EN 1315-1:1999
(48 0053)

TĜídČní podle rozmČrĤ – þást 1: Listnatá kulatina
(Dimensional classification – Part 1: Hardwood round timber)

ýSN EN 1315-2:1999
(48 0053)

TĜídČní podle rozmČrĤ – þást 2: Jehliþnatá kulatina
(Dimensional classification – Part 2: Softwood round timber)

ýSN EN 13161 až 3:1999
(48 0065)

Listnatá kulatina - TĜídČní podle jakosti – þást 1: Dub a buk,
þást 2: Topol, þást 3: Jasan a javory
(Hardwood round timber – Qualitative classification – Part 1: Oak and beech,
Part 2: Poplar, Part 3: Ash and maples)

ýSN ENV 19271 až 3: 1999
(48 0064)

Jehliþnatá kulatina – TĜídČní podle jakosti – þást 1: Smrky a jedle, þást 2: Borovice, þást 3: ModĜíny a douglasky
(Qualitative classification of softwood round timber – Part 1: Spruces and firs,
Part 2: Pines, Part 3: Larches and douglas firs)

ýSN EN 844:
1997,1998
(49 0016)

Kulatina a Ĝezivo – Terminologie (Round and sawn timber - Terminologie)
þást 2: Obecné termíny pro kulatinu
(Part 2: General terms relating to round timber),
þást 5: Termíny pro rozmČry kulatiny
(Part 5: Terms relating to dimensions of round timber)
þást 8: Termíny pro znaky kulatiny
(Part 8: Terms relating to features of round timber)

ýSN EN 13556:2004
(48 0010)

ýlánek I.
Kulatina a Ĝezivo – Obchodní názvy dĜeva používaného v EvropČ (Round and sawn timber- nomenclature of timber used in
Europe)
ýlánek II.
Poznámka: norma je v souþasné dobČ ve schvalovacím Ĝízení ýeského normalizaþního institutu a bude pĜedána k vyhlášení,
publikaci a distribuci v prĤbČhu 1. pololetí 2004.
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Jedinou oblastí, pro kterou dosud nebyly v CEN normy pĜijaty, zĤstává mČĜení surového dĜíví. V roce
2003 byly pracovní skupinou technické komise CEN/TC 175 Kulatina a Ĝezivo porovnány metody mČĜení
dĜíví v jednotlivých evropských zemích. Bylo konstatováno, že v EvropČ se používá celá Ĝada rĤzných zpĤsobĤ mČĜení vycházejících z místních podmínek LH. RĤzné metody mČĜení dávají rĤzné výsledky a jsou
proto vzájemnČ nekompatibilní. Se zavádČním nových tČžebních technologií se objevil pĜechod od manuálních zpĤsobĤ mČĜení k metodám automatizovaným, provádČným buć pĜímo pĜi tČžbČ nebo na zpracovatelských závodech. To jsou hlavní dĤvody, proþ je tČžké pĜipravit od poþátku devadesátých let minulého století
návrh jednotné evropské normy. Poslední verze návrhu normy prEN 1309-2:2003 Kulatina a Ĝezivo – Metody mČĜení a stanovení objemu kulatiny je v souþasné dobČ pĜipravena k pĜipomínkovému Ĝízení v rámci
CEN. Tento návrh obsahuje pĜílohu A a B. PĜíloha A je pouze informativní a jsou zde citovány národní nebo
regionální pĜedpisy jednotlivých státĤ, které jsou jimi používány pro mČĜení dĜíví a stanovení objemu. PĜíloha B - normativní, specifikuje mČĜení a stanovení objemu v pĜípadČ, kdy neexistují národní nebo regionální
pravidla. PĜijetí normy v takovéto podobČ nepĜedstavuje pro naše lesní hospodáĜství vážný problém, protože
bude zachována možnost mČĜení podle národních pravidel. Tím byla odstranČna nejzávažnČjší nesrovnalost
pĜi zaokrouhlování namČĜených rozmČrĤ. PĜijetí této normy povede ke zrušení smČrnice Rady þ. 68/89/EHS
o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se tĜídČní surového dĜíví ze dne 23. ledna 1968,
která nevystihuje všechny souþasné požadavky na mČĜení surového dĜíví a stanovení objemu zakotvené
nejen v lesnické praxi ýR.
SmČrnice Rady þ. 68/89/EHS vymezuje pojem surového dĜíví ve smyslu pĜedmČtu obchodní þinnosti
a tvoĜí základní rámec pro sjednocení pĜedpisĤ þlenských státĤ ES pro klasifikaci a mČĜení surového dĜíví,
které se pĜi obchodování oznaþuje „klasifikováno podle EHS“. Cílem smČrnice bylo ovlivnit fungování spoleþného trhu, umožnit sestavení srovnatelných statistických údajĤ o produkci, obchodu, spotĜebČ a cenách
surového dĜíví vyrobeného a oznaþeného podle požadavkĤ zakotvených v pĜíloze smČrnice. Na významu
nabyla rozhodnutím o vytvoĜení jednotného trhu od 1. 1. 1993.
V souvislosti se vstupem ýeské republiky do EU a tím volným pĜístupem na jednotný trh, byla
v þeském právním Ĝádu, ve smyslu Usnesení vlády ýR þís. 232 ze dne 6. bĜezna 2002 a Harmonogramu legislativních krokĤ k zajištČní uplatĖování technických pĜedpisĤ Evropských spoleþenství v ýeské republice
po 1. lednu 2003, smČrnice Rady þ. 68/89/EHS transponována do vyhlášky þís. 391 Sb. ze dne 30. Ĝíjna
2003, kterou se stanoví podrobnosti o oznaþování, mČĜení a klasifikaci dĜíví. SmČrnice byla transponována
proto, aby byla k dispozici každému, kdo ji po vstupu ýR do EU bude využívat a aby tak bylo zaruþeno, že
tĜídČní dĜíví oznaþeného podle EHS se bude provádČt pĜedepsaným a jednotným zpĤsobem v rámci jednotného ekonomického prostoru. U dĜíví, které nebude pĜímo oznaþeno jako „klasifikováno podle EHS“, se
postupuje jako doposud, tzn. technické parametry surového dĜíví jsou považovány za oblast urþenou vždy
dohodou mezi pĜevádČjícím a nabyvatelem.
Evropské normy jsou pĜedpisem doporuþeným k využití obdobnČ jako ýeské technické normy (napĜ.
ýSN 48 0050:1990, ýSN 48 0055:1983 a ýSN 48 0056:1983, které stanovují požadavky na mČĜení, výrobu
a dodávání sortimentĤ surového dĜíví). PĜesto, že normy nejsou závazné, jsou lesnickou praxí využívány
a jako takové, jsou uvedeny i v publikaci „Doporuþená pravidla pro mČĜení a tĜídČní dĜíví“, kterou v roce
2002 zpracovala komise složená ze zástupcĤ Spoleþenstva dĜevozpracujících podnikĤ ýR, Svazu zamČstnavatelĤ dĜevozpracujícího prĤmyslu, ýeské asociace podnikatelĤ v LH, státního podniku Lesy ýeské republiky a Hradecké lesní a dĜevaĜské spoleþnosti, a. s. Podle úþelu použití se výroba surového dĜíví (sortimentĤ)
neoznaþeného „klasifikováno podle EHS“ Ĝídí na základČ individuálních ujednání ustanoveními norem (viz
§ 3, odstavce (4) vyhlášky þ. 391/2003 Sb.) a požadavky odbČratelĤ.
Platné evropské normy (EN) z oblasti surového dĜíví vykazují v nČkterých ustanoveních odklon od uvedené smČrnice EHS a v nČkterých požadavcích se odlišují i od mezinárodnČ schválené normy ISO 4480:1983
Jehliþnatá pilaĜská kulatina – MČĜení rozmČrĤ a stanovení objemu, jejíž požadavky jsou zakotveny
v ustanoveních ýSN 48 0050:1990 Surové dĜíví – Základní a spoleþná ustanovení (s úþinností od 1. 4. 1992).
Na druhé stranČ zĤstávají v evropských normách i nadále nČkterá ustanovení smČrnice EHS a zavádČjí se
další požadavky, které jsou v našich pĜedpisech nové. ýeské technické normy z oblasti surového dĜíví jsou
založeny na hospodárném využití obnovitelné suroviny a zajišĢují optimální zamČnitelnost jednotlivých sortimentĤ surového dĜíví. V souþasné dobČ nelze ýSN z oblasti surového dĜíví beze zbytku zamČnit za stávající
evropské normy (EN) a proto je nutno dále aktivnČ spolupracovat pĜi tvorbČ pĜedpisĤ a jejich revizích, vycházet z pracovních programĤ CEN a schválených rezolucí a výhledovČ dosáhnout shody regionálních evropských norem (EN) s normami mezinárodními (ISO) i za pĜedpokladu, že obchodování se dĜívím je v ýR
pĜi jeho souþasném pĜebytku realizováno pouze na evropském trhu.
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V þasovém horizontu nebližších let, tzn. po vydání EN 1309-2 a pĜedpokládaným nahrazením za smČrnici 68/89/EHS bude v ýeské republice z hlediska praktického použití vhodné pĜepracovat technické pĜedpisy v oblasti surového dĜíví k celkovému zjednodušení. Spoluprácí jednotlivých subjektĤ lesního hospodáĜství
postupovat ve smyslu platné legislativy, zejména pak podle zákona þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ v platném znČní (pĜedpokládá se jeho rozdČlení na
2 zákony). ProstĜednictvím ýeského normalizaþního institutu (ýSNI), který je národní normalizaþní organizací, vycházet ze zámČrĤ CEN/TC 175 Kulatina a Ĝezivo a ISO/TC 218 DĜevo. Jaké budou pĜedpisy v oblasti
surového dĜíví závisí zejména od pĜístupu uživatelĤ, bez jejichž úþasti je jejich tvorba, zmČny a rušení neúþelné. Aktivní úþast pĜi tvorbČ vybraných pĜedpisĤ pro LH v rámci CEN (popĜ. ISO) a soubČžné zavádČní
technických pĜedpisĤ ýR s vydávanými pĜedpisy ES (tj. obecnČ závazných a pĜedpisĤ doporuþných) jsou
nezbytné.
Pro oblast surového dĜíví je dĤležitá také skuteþnost, že v dubnu 2000 byla pĜi þeském normalizaþním
institutu ustavena Technická normalizaþní komise þ. 135 s názvem DĜevo a výrobky na bázi dĜeva pro oblast
lesnictví a dĜevozpracujícího prĤmyslu, jako pracovní orgán s celostátní pĤsobností pro komplexní Ĝešení
otázek technické normalizace v daném rozsahu pĤsobnosti. TNK þ. 135 není právním subjektem a je založena na dobrovolné úþasti jmenovaných odborníkĤ. Její ustanovení pĜedstavuje pro lesnictví možnost uplatnČní
a prosazování požadavkĤ vþetnČ úþasti na dosažení konsensu pĜi Ĝešení úkolĤ na národní úrovni technické
normalizace spolu se zajištČním odborné spolupráce v rámci Evropského výboru pro normy a Mezinárodní
normalizaþní organizace. ýeská republika je þlenem tČchto organizací a jejich pracovních skupin prostĜednictvím ýSNI.
Užiteþné adresy, kde najít platné pĜedpisy:
http://europa.eu.int/pol/justice/index_cs.htm
http://ccvista.taiex.be/download.asp
www.csni.cz informace k Seznamu þeských technických norem vydávaným ýSNI
k 1. lednu bČžného roku.
Seznam platných þeských technických norem doporuþených pro používání v lesnictví je možné najít v databázi útvaru lesnické politiky VÚLHM JílovištČ – Strnady na adrese:
www.vulhm.cz dále je zde k dispozici seznam pĜekladĤ pĜedpisĤ ES.
Prodejna norem ýSNI: Biskupský dvĤr 5, 110 02 Praha 1, tel.: 221 802 120
Zásilkový prodej norem: HornomČcholupská 40, 102 04 Praha 10, tel 271 961 770

AutoĜi:
Ing. Jana Beránková, Ing Vlasta Vanþurová
VÚLHM JílovištČ-Strnady
berankova@vulhm.cz; vancurova@mze.cz
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BUDEME V ROZŠÍěENÉ EVROPċ
OBCHODOVAT S REPRODUKýNÍM
MATERIÁLEM LESNÍCH DěEVIN?
Pavel Kotrla
Jaroslav Musil
Naším vstupem do Evropské unie se otevírá také možnost obchodovat s reprodukþním materiálem lesních dĜevin. Co tato skuteþnost obnáší?
Základním požadavkem pro vytvoĜení podmínek pro obchod s reprodukþním materiálem lesních dĜevin
bylo sjednocení pravidel pro obchod, tedy nastavení jednotného používání pojmĤ, sjednocení požadavkĤ na
kvalitu reprodukþního materiálu a zabezpeþení funkþního kontrolního mechanismu garantující identitu deklarovaného reprodukþního materiálu uvádČného na trh. ZĜetelná zmČna oproti našim dosavadním zvyklostem je v tom, že se oddČluje oblast uvádČní do obČhu reprodukþního materiálu (tedy obchodování) a oblast
jeho použití.
V souþasnosti jsou používány 2 systémy obchodu s reprodukþním materiálem lesních dĜevin:
x Schéma OECD pro lesní reprodukþní materiál.
x Systém Evropské unie na základČ smČrnice Rady þ. 1999/105/ES
x
1. Schéma OECD pro lesní reprodukþní materiál
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v souþasné dobČ sdružuje 29 nejvyspČlejších
státĤ svČta. ýeská republika se stala þlenskou zemí OECD v roce 1995.
Schéma OECD pro lesní reprodukþní materiál je jedním ze dvou systémĤ, používaných pro obchod
s lesním reprodukþním materiálem. Již ve vyhlášce MZe þ. 82/1996 Sb. byla zmínČna terminologie dle pravidel OECD, ovšem bez dalších vazeb na stávající legislativu.
Cílem schématu OECD pro certifikaci lesního reprodukþního materiálu pohybujícího se
v mezinárodním obchodu je stimulovat produkci a využívání semen, þástí rostlin a rostlin, které byly sebrány þi shromáždČny, pĜepravovány, zpracovány, pČstovány a distribuovány takovým zpĤsobem, aby bylo
zajištČno, že vskutku odpovídají svým názvĤm.
Systém pokrývá všechna semena, þásti rostlin a rostliny, které byly sebrány, pĜepravovány a zpracovány, pČstovány, vzorkovány, oznaþeny a zapeþetČny v souladu s pĜedpisy tohoto systému. Uvedené pĜedpisy
pĜedstavují minimální požadavky. Systém je zavádČn a uplatĖován v úþastnících se zemích zmocnČným úĜadem.
Vláda každého státu, úþastnícího se ve schématu OECD pro lesní reprodukþní materiál urþí - zmocní
úĜad pro zavedení schématu v pĜíslušném státČ. Všechny kategorie reprodukþního materiálu musí být kontrolovány zmocnČným úĜadem, pĜinejmenším náhodnou kontrolou bČhem sbírání, zpracování, skladování, pČstování, oznaþování a balení/peþetČní.

Minimální požadavky na certifikaci lesního reprodukþního materiálu dle schématu OECD jsou:
x PĜed produkcí nebo pĜed sbČrem jakéhokoli reprodukþního materiálu musí být zmocnČný úĜad informován, aby mohl provést kontrolu.
x Reprodukþní materiál mĤže být sbírán pouze ze schváleného základního materiálu.
x Lesní reprodukþní materiál musí být sbírán þiniteli þi institucemi registrovanými zmocnČným úĜadem, podobnČ i odebírání, þištČní, balení a skladování semen musí být provádČno institucemi registrovanými u zmocnČného úĜadu.
33

x
x
x

Vysévání semen, pĜesazování semenáþkĤ, sbírání þástí rostlin a všechny ostatní operace vegetativního rozmnožování musí být provádČny ve školkách nebo v množících institucích registrovaných
zmocnČným úĜadem.
O sbČru, zpracování, pČstování a o skladování všech reprodukþních materiálĤ musí být vedeny
a archivovány dostateþnČ podrobné záznamy, které musí být poskytovány pro potĜeby inspekcí.
Pokud je lesní reprodukþní materiál oznaþen nálepkou a zapeþetČn v rámci jedné z kategorií definovaných v tČchto pĜedpisech, rozumí se (pĜedpokládá se), že byly uskuteþnČny všechny kontroly ve
striktním souladu s tČmito pravidly.

Zatímco napĜ. Maćarsko se ke schématu OECD pĜihlásilo již poþátkem 90. let, Slovensko v dobČ nedávné, ýeská republika se k lesnickému schématu OECD pro lesní reprodukþní materiál prozatím nepĜihlásila (poslední jednání na MZe v záĜí 2003). Jedním ze zásadních dĤvodĤ byl nedoĜešený kontrolní systém
pro reprodukþní materiál.
2. Systém Evropské unie na základČ smČrnice Rady þ. 1999/105/ES
Základním dokumentem pro legislativu týkající se reprodukþního materiálu lesních dĜevin v rámci EU
je smČrnice Rady þ. 1999/105/ES o obchodu s reprodukþním materiálem lesních dĜevin, která byla publikovaná v ÚĜedním vČstníku Spoleþenství dne 15.1.2000. Tato smČrnice pĜedstavuje významnou zmČnu dosavadního evropského práva v oblasti reprodukþního materiálu lesních dĜevin. Jedním z cílĤ smČrnice bylo
spojení dosavadní roztĜíštČné úpravy, pĜedstavované smČrnicemi þ. 66/404/EHS a þ. 71/161/EHS, do jedné
normy. Mezi další cíle smČrnice þ. 1999/105/ES lze zaĜadit pĜizpĤsobení se novČ vznikajícím problémĤm,
jejichž Ĝešení se v rámci dosavadních pĜedpisĤ jevilo jako nemožné nebo nepraktické (napĜ. úprava nakládání
s geneticky modifikovanými organismy), rozšíĜení seznamu druhĤ, podléhajících ustanovením smČrnice,
upĜesnČní postupĤ pĜi uznávání zdrojĤ reprodukþního materiálu, podrobnČjší definice stávajících a zavedení
nových pojmĤ, sjednocení používané kategorizace reprodukþního materiálu s kategorizací OECD a upĜesnČní podmínek pro uznání zdrojĤ jednotlivých kategorií reprodukþního materiálu.
Požadavky na zapracování této smČrnice do národních legislativ byly následující:
x pro þlenské zemČ EU – k 1.1.2003
x pro kandidátské zemČ – do data vstupu do EU
Dá se tedy konstatovat, že novou právní úpravu nakládání s reprodukþním materiálem lesních dĜevin,
která vychází ze smČrnice Rady þ. 1999/105/ES, mají v souþasnosti všechny þlenské zemČ Evropské
unie. NaplĖuje se tak základní požadavek, že uvedenou smČrnici musí uplatnit každý þlenský stát EU
a její podmínky se vztahují se na veškerý reprodukþní materiál lesních dĜevin uvádČný do obČhu. Dá
se konstatovat, že požadavky smČrnice Rady þ. 1999/105/ES jsou velmi podobné s požadavky schématu
OECD pro lesní reprodukþní materiál.
NaplnČním smČrnice Rady þ. 1999/105/ES bylo v podmínkách ýR pĜijetí zákona þ. 149/2003 Sb. a vyhlášky Mze þ. 29/2004 Sb.
Základní zásady lze shrnout do následujících bodĤ:
x Zákon upravuje pouze oblast obchodování s reprodukþním materiálem lesních dĜevin.
x Zavádí terminologii používanou ve smČrnici 1999/105/ES.
x Zákon se povinnČ týká 45 druhĤ dĜevin a rodu Populus (viz pĜíloha þ. 1 zákona).
x UvádČní reprodukþního materiálu do obČhu je nadále licencovanou þinností.
x Reprodukþní materiál mĤže být uvádČn do obČhu pouze v pĜípadČ, že pochází z úĜednČ uznaných
zdrojĤ.
x PĤvod je prokazován tzv. potvrzením o pĤvodu vystavovaným orgánem veĜejné správy.Reprodukþní
materiál lze uvádČt do obČhu pouze v pĜípadČ, že je vybaven pĜedepsanou prĤvodní dokumentací.
x Dovoz podléhá souhlasu ministerstva zemČdČlství, toto nebude vyžadováno pro materiál vyprodukovaný v þlenských státech EU.
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V pĜípadČ vzniku neoþekávaného nedostatku reprodukþního materiálu mĤže ministerstvo zemČdČlství umožnit použití materiálu, který nemá vlastnosti požadované tímto zákonem.
Zákon specifikuje kompetence jednotlivých orgánĤ veĜejné správy.
Zákon zavádí povinnost dodavatelĤm poskytovat „povČĜené osobČ“ údaje o reprodukþním materiálu,
který mají jednotliví dodavatelé v držení nebo který uvádí do obČhu.
Zákon vytváĜí podmínky pro vybudování plošného kontrolního systému reprodukþního materiálu
lesních dĜevin.
Zákon použitím pĜechodných ustanovení umožĖuje postupný nábČh s tím, že na plný režim zákona
se pĜechází k datu 1. 1. 2006.

3. Možnosti obchodování s reprodukþním materiálem lesních dĜevin
Na základČ výše uvedeného pĜehledu mĤžeme konstatovat, že pĜijetím zákona 149/2003 Sb. jsou splnČny základní legislativní podmínky pro uvádČní do obČhu reprodukþního materiálu lesních dĜevin v rámci EU.
Významnou zmČnou je oddČlení obchodování s reprodukþním materiálem od jeho použití.
Zkušenosti z minulých let (kdy ýR byla v pozici „tĜetí zemČ“) byly takové, že možnosti obchodování
pĜedevším se zemČmi EU byly znaþnČ omezené. I když máme v této oblasti nedostateþné informace i zkušenosti, lze konstatovat, že þlenské zemČ EU mČly a mají v oblasti použití reprodukþního materiálu lesních
dĜevin pĜes obecné deklarace volného obchodu i v této oblasti nastaveny pomČrnČ pĜísná omezení.
Jaké jsou tedy možnosti v obchodování a uplatnČní reprodukþního materiálu lesních dĜevin:
Dovoz – tedy použití reprodukþního v podmínkách ýR
Souþasný stav je upraven zákonem 289/1996 Sb. (o lesích) a novou provádČcí vyhláškou MZe
139/2004 Sb. Na základČ tČchto legislativních pĜedpisĤ je použití lesního reprodukþního materiálu na území
ýR (pro úþely obnovy lesa a zalesĖování) pĜísnČ omezeno na materiál pĤvodem z ýR s možnostmi jeho pĜenosu stanovených vyhláškou. Výjimkou je pouze douglaska tisolistá a jedle obrovská, kde se pĜipouští použití reprodukþního materiálu i z vyjmenovaných oblastí Severní Ameriky. Uvedený režim samozĜejmČ nevyluþuje možnost pČstování sadebního materiálu pĤvodem z ýR mimo území ýR s následným dovozem zpČt.
Vývoz reprodukþního materiálu mimo území ýR
Nedá se pĜedpokládat, že se nám otevĜe trh v ostatních þlenských zemích EU v masovČjším mČĜítku, neboĢ jednotlivé þlenské zemČ EU mají v této oblasti vytvoĜeny vlastní omezení.
Teprve postupné uplatĖování zákona 149/2003 Sb. do praxe a komunikace pĜedevším s okolními zemČmi ukáže, jak se tyto pĜedpoklady budou naplĖovat.
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„ZAMċěENO NA LESY“
JAK DÁL VE SLEDOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍHO STAVU LESģ
Tomáš Krejzar
Bohumír Lomský
Karel Vanþura
Úvod
V roce 2003 bylo pĜijato nové naĜízení þ. 2152/2003 Evropského parlamentu a Rady týkající se monitoringu lesĤ a environmentálních vztahĤ v rámci Spoleþenství (Forest Focus), které nahradilo NaĜízení rady
(EEC) þ. 3528/86, o ochranČ lesĤ Spoleþenství pĜed zneþištČním ovzduší, jehož platnost vypršela
k 31.12.2002, a zároveĖ zahrnulo i problematiku lesních požárĤ dosud Ĝešenou NaĜízením rady (EEC)
2158/92, o ochranČ lesĤ Spoleþenství pĜed požáry. Monitoring zdravotního stavu lesĤ v ýeské republice
dosud probíhal zejména v rámci mezinárodního kooperativního programu ICP Forests založeného na základČ Úmluvy o dálkovém pĤsobení zneþištČní ovzduší (CLRTAP), jejímž je ýR signatáĜem. Schéma Forest
Focus by se mČlo stát základem hodnocení zdravotního stavu lesĤ v širším kontextu, to znamená nejen ve
vztahu ke zneþištČní ovzduší, ale i s ohledem na veškeré abiotické þi biotické faktory negativnČ ovlivĖující
zdravotní stav lesĤ. Schéma Forest Focus se zároveĖ zamČĜí na monitoring lesních požárĤ a na hodnocení
jejich pĜíþin a následkĤ, ale také na založení a rozvoj sledování biodiversity, ukládání uhlíku, úþinkĤ klimatických zmČn na lesy, ochranných funkcí lesĤ a na monitoring pĤd.
DĤležitým prostĜedkem realizace schématu Forest Focus budou národní programy implementace schématu, které þlenské zemČ zpracují postupnČ na dvČ dvouletá období (2003 - 2004 a 2005 - 2006). Poté co
bude národní program schválen Komisí, stane se mimo jiné východiskem pro spolufinancování monitoringu
na národní úrovni z rozpoþtu Spoleþenství. Komise bude o každém národním programu rozhodovat ve dvou
fázích (tedy na každý rok programového období zvlášĢ). Každá z fází programu musí být plnČ technicky
i finanþnČ implementována nejpozdČji do tĜí let ode dne, kdy Komise oznámí rozhodnutí o schválení národního programu þlenskému státu.
ProvádČcí naĜízení
Podrobnosti týkající se sítČ výzkumných ploch, pĜípravy studií, experimentĤ a demonstraþních projektĤ,
institucionálního zajištČní monitoringu, pravidel poskytování finanþních pĜíspČvkĤ, pĜípravy národních programĤ, manuálu schématu Forest Focus a správy dat stanoví zvláštní provádČcí naĜízení, které se v souþasné
dobČ teprve projednává.
Návrh poþítá se sítí 16 x 16 km (jako ICP Forests) s tím, že na všech plochách bude sledován stav korun stromĤ (olistČní). Na vzorku maximálnČ 15 ploch v každé þlenské zemi bude provádČn intenzivní a prĤbČžný monitoring. Chemické rozbory vzorkĤ olistČní a zmČny pĜírĤstu by mČl být zjišĢovány na všech plochách intenzivního monitoringu. MČĜení depozic, meteorologických údajĤ, chemismu pĤdního roztoku, kvality okolního ovzduší a viditelného poškození ozónem a hodnocení pĜízemní vegetace je požadováno na
nejménČ 10 % ploch. Sledování dalších parametrĤ (hodnocení opadu, fenologie) bude provádČno volitelnČ na
všech plochách intenzivního monitoringu.
Manuál by mČl být založen v maximální míĜe na již existujících manuálech, tzn. jeho þást vztahující se
k monitoringu zdravotního stavu lesĤ by mČla vycházet z metod vyvinutých v rámci programu ICP Forests.
Vztah schématu Forest Focus a programu ICP Forests
Program ICP Forests je systémem monitoringu zdravotního stavu lesĤ, který byl vybudován v rámci
implementace Konvence o dálkovém pĤsobení zneþištČní ovzduší (CLRTAP). SignatáĜi této Konvence jsou
samozĜejmČ i zemČ EU a role EU je velmi významná zejména s ohledem na financování a organizaci práce
celého programu. Vzhledem k tomu, že Forest Focus by mČl být zamČĜen šíĜeji než ICP Forests, smČĜuje
vývoj k novému pĜístupu ze strany EU: na prvním místČ vytvoĜit vlastní komplexní systém monitoringu
a kromČ toho dodržovat i své závazky v rámci CLRTAP.
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V praxi to mimo jiné znamená, že EU již vypovČdČlo smlouvu s FIMCI (Forest Intensive Monitoring
Coordinating Institute), který dosud provádČl správu a hodnocení dat pro celý program ICP Forests (nejen
pro zemČ EU). Hodnocení a správa dat bude v budoucnosti svČĜena jednotlivým zemím. Také pĜíspČvek EU
do rozpoþtu ICP Forests bude zĜejmČ výraznČ omezen (nejménČ na polovinu dĜívČjší þástky). Z finanþních
dĤvodĤ nebude vydávána technická zpráva Level I a Level II (pouze prezentace na webu). PĜedstavitelé ICP
Forests nyní vyjednávají o tzv. memorandu o spolupráci mezi Evropskou komisí a ICP Forests, které by
vzájemnou spolupráci ošetĜilo. Memorandum ovšem rozpracovává možnosti propojení obou schémat velmi
obecnČ a pĜisuzuje programu ICP Forests v rámci Forest Focus jen roli pozorovatele.
PĜesto, že Forest Focus je deklarován jako mnohem širší než ICP Forests, nelze se ubránit dojmu, že
pĜekryv souþasných aktivit ICP Forests a Forest Focus je znaþný. Témata jako biodiverzita, sekvestrace
uhlíku þi stav pĤd byla do programu ICP Forest již vþlenČna formou pilotních projektĤ a pracuje se na vývoji pĜíslušných manuálĤ. Metodika monitoringu byla po nČkolikaletém úsilí sjednocena nejen pro zemČ EU,
ale celého evropského prostoru. Na þinnosti expertních panelĤ se podílí prakticky všichni významní vČdci ve
svých oborech. Proto by bylo nanejvýš logické a žádoucí, aby nový model Forest Focus co nejvíce využil
stávajících struktur ICP Forests a celý systém monitoringu byl v rámci celého evropského kontinentu zachován jako jednotný.
Financování opatĜení na národní úrovni
Hlavní výhodou nového schématu bude finanþní spoluúþast Spoleþenství na opatĜeních provádČných na
národní úrovni. Maximální finanþní pĜíspČvek Spoleþenství na realizaci národních programĤ je v návrhu
NaĜízení pro jednotlivé aktivity stanoven následovnČ:
x na þinnosti dosud provádČné na základČ NaĜízení rady (EEC) þ. 3528/86, o ochranČ lesĤ Spoleþenství pĜed zneþištČním ovzduší, na þinnosti dosud provádČné na základČ NaĜízením rady (EEC)
2158/92, o ochranČ lesĤ Spoleþenství pĜed požáry, a na vČtšinu dalších þinností až do výše 50 %,
x na realizaci studií, experimentĤ, testovacích fází monitoringu a provozování demonstraþních objektĤ
z vlastní iniciativy nebo na žádost Komise až do výše 75 %.
Tato spoluúþast ovšem není nároková a výše pĜíspČvku je dána rozhodnutím Komise. PĜibližování nákladĤ požadovaných k uhrazení þlenskými státy a þástky, kterou bude mít k dispozici Komise, bude probíhat
v tzv. cost-cutting procesu, jehož pravidla budou teprve upĜesnČna. Je zĜejmé, že skuteþná výše finanþního
pĜíspČvku EU bude záviset nejen na celkovém objemu finanþních prostĜedkĤ a požadavcích ostatních zemí,
ale i na kvalitČ návrhĤ pĜedkládaných ýR a na schopnosti naše požadavky obhájit.
První Národní program implementace schématu Forest Focus v ýR byl VÚLHM podán k 3. 5. 2004.
Nové þlenské státy mohou v této fázi žádat pouze o spolufinancování opatĜení na období kvČten - prosinec
2004, do 1. 11. 2004 bude Komisi pĜedložen národní program implementace na období 2005 - 2006. Nyní
bČží období 6 - 8 týdnĤ, bČhem nČhož Komise závaznČ rozhodne do jaké míry bude opatĜení navržená v národním programu spolufinancovat.
Rozpoþet Komise na monitoring a prevenci lesních požárĤ je velmi omezený a ýR má zĜejmČ jen malou
šanci na pĜidČlení finanþního pĜíspČvku ve srovnání se zemČmi v okolí StĜedozemního moĜe, jejichž regiony
byly v minulosti zaĜazeny do kategorie s vysokým rizikem požárĤ. VýhledovČ má smysl žádat zĜejmČ pouze
o podporu informaþního systému o lesních požárech.
Národní program implementace schématu Forest Focus v ýR
Požadavky Komise vyplývající ze naĜízení þ. 2152/2003 Forest Focus byly zapracovány do národního
programu monitoringu na období 2002-2004.
Výzkumný ústav lesního hospodáĜství a myslivosti JílovištČ - Strnady byl v souladu s jeho zĜizovací
listinou povČĜen trvalým výkonem þinnosti Národního koordinaþního centra (NFC) pro monitorování stavu
lesa.
Tímto rozhodnutím bude národní koordinaþní centrum kontaktním místem pro jednání s odpovídajícími
orgány Komise; dále bude koordinovat sbČr, organizaci, validaci a uchovávání dat na úrovni systematické
sítČ ploch, na úrovni intenzivního monitoringu a dále uchovávat a poskytovat informace o lesních požárech.
Na národní úrovni NFC bude sledovat: provedené opravy a validaci datových souborĤ, zmČny zápisĤ
v oblasti infrastruktury, vybavení, metodik apod., bude uchovávat kopie základních dat a datových souborĤ
odeslaných Komise. Bude koordinovat kontrolní opatĜení a hodnocení údajĤ (QC) a jejich interpretaci.
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Národní program monitoringu stavu lesĤ byl vypracován nejenom na základČ nového naĜízení Forest
Focus, ale také v souladu s Národním lesnickým programem, schváleným usnesením vlády ýR þ. 53/2003.
Svojí þinností navazuje na aktivity a harmonogram programu ICP Forests a je v souladu s usneseními ministerských konferencí o ochranČ lesĤ v EvropČ.
Požadavky a potĜeby EK byly zapracovány do tĜí þástí Programu:
Do oblasti systematického hodnocení zdravotního stavu lesa. V rámci systematické sítČ (dle ICP Forests I. úroveĖ) se hodnocení stavu lesa provádí od roku 1998 na 306 plochách, z toho je 146 ploch celoevropské sítČ. Na tyto plochy bude požadována finanþní podpora od Komise, která bude poskytována ve výši
50%.
Monitorovací plochy jsou umístČny rovnomČrnČ podle lesnatosti na celém území ýeské republiky
v nadmoĜských výškách od 150 do 1100 m a jejich vČková a druhová skladba odpovídá skuteþné skladbČ
lesĤ v ýeské republice. Každá monitorovací plocha má definovanou plochu kruhového tvaru s prĤmČrem 36
m. Vyžadované sledování defoliace a barevných zmČn, vþetnČ sociálního postavení, se hodnotí u všech stromĤ na všech uvedených plochách pravidelnČ každý rok.
Druhá þást Národního programu monitoringu je zamČĜena na intenzivní monitoring. Intenzivní monitoring (dle ICP Forest II. úroveĖ) se provádí na 15 plochách. Na tČchto plochách se hodnotí zdravotní stav
korun, stav pĤd a listové výživy, pĜírĤst a pĜízemní vegetace, sledují se depozice, zneþištČní ovzduší, meteorologické charakteristiky a kvalita pĤdního roztoku. Pomocí indikátorových rostlin se hodnotí vliv pĜízemního ozonu. Jde o parametry, které jsou vyžadovány a také budou finanþnČ podporovány ve výši 50% programem Forest Focus. Intenzivní sledování pĜispívá k prohloubení poznatkĤ o interakci rĤzných složek ekosystému. Plánovaná mČĜení umožní charakterizovat vzájemný vztah mezi stavem lesa a dalšími dĤležitými faktory, jako biodiversita, sekvestrace uhlíku, klimatické zmČny, pĤdy a ochranná funkce lesa.
NovČ je do národního programu monitoringu zahrnuta problematika monitoringu lesních požárĤ. Národní koordinaþní centrum monitoringu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Generálním Ĝeditelstvím
Hasiþského záchranného sboru ýR, bude po podepsání vzájemné dohody posílat do EFFIS (Evropský informaþní systém pro lesní požáry) každoroþnČ základní informace a další údaje o lesních požárech, které se
vyskytly v pĜedchozím roce. Pro poskytnutí informací bude využit Program statistického sledování událostí
HZS ýR, který je využíván od roku 1991 a vyhází ze zákona o požární ochranČ þ. 133/1985 Sb. ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Standardní údaje o požárech budou poskytovány v rozsahu a v þlenČní, které bude dáno provádČcím naĜízením k NaĜízení Forest Focus. Evidence lesních požárĤ bude vedena ve dvou vrstvách a to informace
o požárech s rozsahem 10-50 ha a s rozsahem 50 ha a více. Pro tyto požáry bude každoroþnČ informace doplnČna o nepovinné informace, jež budou specifikovány provádČcím naĜízením k NaĜízení Forest Focus.
Dosud není zcela jasné jakým zpĤsobem bude do nového naĜízení „Forest Focus“ prakticky zapracován
systém monitorující a hodnotící stav biologické rozmanitosti lesĤ v EvropČ. Ten má být využitelný
k financování této aktivity od roku 2006. Na téma biodiversita lesĤ se konal na konci roku 2003 pracovní
semináĜ, kam byli pĜizváni i zástupci novČ pĜistupujících státĤ. Prezentace z jednotlivých zemí mají být organizátory z JCR (Spoleþné výzkumné centrum EK) Ispra publikovány jako jeden z možných podkladĤ
k diskusi o biodiverzitČ ve zmínČné souvislosti.
V rámci národního programu monitoringu budou dále zpracovávány návrhy studií, experimentĤ, demonstraþních projektĤ a metodických pilotních projektĤ.
ZávČr
V souþasnosti dochází ke zmČnám ve fungování a struktuĜe monitoringu stavu lesĤ na národní i evropské úrovni v souvislosti se zavádČním schématu EU Forest Focus a zmČnou pĜístupu EU k programu ICP
Forests. Tyto zmČny jsou zatím spíše rázu organizaþního, po vČcné stránce bude Forest Focus tČžit z metod
práce vyvinutých pĜedchozími programy. NicménČ Forest Focus vytváĜí nový prostor pro rozvoj monitoringu v oblastech jako je biodiverzita, stav lesních pĤd, úþinky klimatických zmČn na lesy nebo sekvestrace
uhlíku a nabízí možnost spolufinancování monitoringu z rozpoþtu EU.
V rámci EU bude prvoĜadým úkolem plnit závazky vyplývající ze schématu Forest Focus. Program ICP
Forests bude pravdČpodobnČ pokraþovat v þinnosti, nicménČ EU se na nČm bude podílet pouze v rozsahu
závazkĤ daných úmluvou CLRTAP a její zastoupení ve strukturách ICP Forests bude omezené. Tyto zmČny
se nepochybnČ pĜímo dotknou i aktivit provádČných na národní úrovni.
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Je v zájmu ýR, aby k monitoringu zdravotního stavu lesĤ byla v maximální možné míĜe využita
a rozvíjena stávající síĢ monitorovacích ploch dlouhodobČ spravovaná Výzkumným ústavem lesního hospodáĜství a myslivosti. Obdobné stanovisko od poþátku projednávání schématu zaujala vČtšina evropských
zemí. Je to logické z toho dĤvodu, že nikdo nechce na základČ rozhodnutí úĜedníkĤ pĜijít o dlouhodobá pozorování a možnost sledování trendĤ, stejnČ tak jako o finanþní prostĜedky a pracovní síly. Po bouĜlivých debatách se poþáteþní stanovisko Komise, která nepochopitelným zpĤsobem prakticky vyluþovala spolupráci
s ICP-Forests þi využití stávajících manuálĤ tohoto programu , podaĜilo zmČnit.
ÚplnČ na závČr snad jednu poznámku: naĜízení Forest Focus je jedním pĜíkladem pĜechodu odpovČdnosti za lesnickou problematiku z DG Agri na DG Envi.
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VIZE HOSPODAěENÍ V LESÍCH
SPRAVOVANÝCH LýR, s.p.
PO PěISTOUPENÍ K EU
ZdenČk Cába
ýR se po pĜistoupení k EU dostává do pozice plnoprávného þlena daleko vČtšího trhu se surovinami, výrobky a pracovními silami než doposud, což pĜináší výhody i urþité nevýhody.
LýR, s.p. jako jeden z nejvýznamnČjších domácích podnikĤ nevyhnutelnČ musí reagovat na
tyto zmČny. RozšíĜení trhu mimo jiné znamená, že LýR se ocitnou také pod vČtším konkurenþním tlakem producentĤ dĜíví než doposud.
Produkce dĜíví
ýeské lesnictví je orientováno na dlouhodobou produkci kvalitní dĜevní hmoty, pĜevážnČ jehliþnatých
sortimentĤ. Porosty jsou intenzivnČ vychovávány pĜesnČ v tradici stĜedoevropského lesnictví. Metody výchovy se þasem mČnily, nicménČ cílem zĤstává prĤbČžný plnodĜevný kmen s jemnČjším vČtvením s vysokou
samoþisticí schopností. Toho leze dosáhnout dlouhodobou výchovou ve stejnovČkých, plnČ zapojených porostech. Intenzivní výchova ale znamená vyšší náklady bČhem vývoje porostĤ, které se zákonitČ musí promítnout do ceny výsledného produktu.
Navíc se zde objevuje faktor þasu. PrĤmČrné obmýtí bČhem posledních 15 let stoupalo a v souþasné dobČ þiní 115 rokĤ, což ve srovnání s ostatními zemČmi a potenciálními konkurenty nevytváĜí pĜíliš pĜíznivé
pĜedpoklady pro konkurenceschopnost, zejména v produkci slabých jehliþnatých sortimentĤ. Bude tedy
zĜejmČ nutné diferencovat výrobu tak, aby i produkce v tČchto sortimentech byla schopná obstát na evropském trhu.
Nevýhoda ve srovnání s produkcí Ĝeziva a slabších sortimentĤ jehliþnatého dĜíví se stává výhodou pĜi
pČstČní kvalitních sortimentĤ jehliþnatého a listnatého dĜíví. Zde mají LýR na co navazovat a co rozvíjet.
Zejména pokud si promítneme vývoj produkce dĜeva v globálním mČĜítku, kdy dochází ke ztrátám produkþních oblastí, zejména v tropickém pásu. Produkce velmi kvalitních výĜezĤ pĤvodních tropických dĜevin klesá
a pokud je vĤbec nahrazována, tak plantážemi rychlerostoucích dĜevin jako eukalyptĤ a tropických a subtropických borovic. Pokud bude zájem nahradit sortimenty z kvalitního tropického dĜíví i v budoucnu, otevírá
se tady urþitá díra na trhu.
Z toho vyplývá, že bude nutné zintenzívnit tvorbu kvality a zamyslet se nad þasovým faktorem, aby tato
produkce nebyla zatČžována jednak nízkým úroþením, jednak ztrátami na kvalitČ zpĤsobenými zejména houbovými patogeny, které intenzivnČ napadají pĜíliš staré porosty.
Z výše uvedeného je patrné, že LýR stojí pĜed diferenciací výroby dĜíví, kdy pravdČpodobnČ bude nutné
ve vČtší míĜe než doposud uplatnit i lignikultury vþetnČ smrkových s produkcí kvantitativní a na stranČ druhé
intenzivní výchovou zkrátit proces tvorby kvalitních sortimentĤ i s vČtším uplatnČním vzácných a cenných
dĜevin. LýR se samozĜejmČ nikterak nezĜíkají diferencovaného hospodáĜství podle pĜírodních podmínek, jen
je nutné uvnitĜ každého hospodáĜského souboru þi skupin souborĤ pĜistoupit ve vČtší míĜe k diferenciaci
výroby sortimentĤ.
Na tuto situaci musí zareagovat i hospodáĜská úprava lesa, která se tak stane opravdu hospodáĜskou
úpravou v pravém slova smyslu, kdy na základČ analýz by mČly být upraveny rámcové smČrnice s ohledem
právČ na lepší zhodnocení produkce. Urþitým zkrácením obnovní doby se také lépe využije potenciál lesní
pĤdy, který je základem tvorby dĜeva.
Prodej dĜíví
Se vstupem do EU se na místním trhu mohou objevit noví hráþi v obchodování se dĜívím, na druhé stranČ LýR ve vČtší míĜe mohou realizovat svou produkci v zahraniþí. Dosavadní systém upĜednostĖoval komplexní dodávky služeb vþetnČ prodeje dĜíví na lokalitČ P, tedy u paĜezu, pouze velmi malý podíl, cca 6%
LýR prodávaly ve vlastní režii prostĜednictvím lesních závodĤ. Pro LýR bude tento systém i nadále základ40

ním kamenem pro hospodaĜení v lesích, ale LýR právČ v mČnících se podmínkám budou usilovat o vČtší
podíl dĜíví, které budou obchodovat samy. Neznamená to pĜevahu na trhu, znamená to využití všech možností konkurence a volného trhu, který se uplatní v realizaci vlastního produktu. ZároveĖ tento prodej umožní LýR ve vČtší míĜe nastavit reálné ceny pĜi jednání s obchodními partnery.
LýR v návaznosti na vstup do EU zĜídily odbor obchodu a þást kompetencí v obchodu a managementu
výroby pĜesouvají na stĜední þlánek managementu, tedy na krajské inspektoráty, lesní závody a lesní správy.
Ostatní funkce lesa
Les pochopitelnČ neplní jen úlohu producenta dĜíví, plní i ostatní funkce vþetnČ nedĜevní produkce. Je
nutné ale naplno Ĝíci, že produkce dĜíví jako takĜka jediné obnovitelné suroviny je navýsost ekologická
a musí zĤstat na prvním místČ snažení lesníkĤ. Nejedná se jen o obnovitelnost, jedná se také o nezanedbatelný pĜíspČvek pro ukládání uhlíku, kdy lesníci zmírĖují dopady skleníkového efektu zpĤsobeného uvolĖování
uhlíku v podobČ jeho oxidĤ spalování fosilních paliv. DĜevorubec a zpracovatel dĜíví jsou tedy dĤležitými
pozitivními hráþi na ekologickém poli. SamozĜejmČ se to netýká oblastí, kde dochází k ryzí exploataci bez
zajištČní obnovy a tedy dochází k fyzickému zániku lesĤ.
NicménČ je nutné peþovat i o ostatní funkce lesa. V ĜádnČ vedeném lese jsou tyto funkce naplĖovány
v podstatČ automaticky, vyjma rychlerostoucích lignikultur þi monokultur nČkterých dĜevin na nevhodných
stanovištích. Na druhé stranČ je nutné respektovat i zájmy spoleþnosti na tzv. celospoleþenských funkcích
lesa. LýR pĜi své þinnosti jednak plnČ respektují diferenciaci hospodaĜení podle pĜírodních podmínek
a podle potĜeb spoleþnosti, jak bylo zmínČno výše a jak vyplývá napĜíklad z kategorizace lesĤ, kdy zejména
v lesích zvláštního urþení jsou mimoprodukþní funkce upĜednostnČny. LýR jsou dále nejvČtším správcem
území, kde se realizuje zájem ochrany pĜírody. Celých 28% výmČry lesĤ je pod urþitým režimem ochrany
pĜírody (CHKO, pĜírodní rezervace, pĜírodní památky). Navíc se lesy ocitnou od tlakem ochrany pĜírody
v souvislosti s programem NATURA 2000, kdy v urþité míĜe dojde k omezení možností hospodaĜení.
Na druhé stranČ je ale nutné Ĝíci, že všechny lesy až na velmi zanedbatelné výjimky byly a jsou ovlivnČny lidskou hospodáĜskou þinností. PĜi vší lesnické intenzitČ nedošlo k rozsáhlému vymizení druhĤ a tedy
ochrana pĜírody má na þem stavČt. I ptaþí oblasti programu NATURA 2000 se opírají o populace druhĤ svázaných s lesem, kdy za souþasného hospodaĜení nedochází k jejich úbytku. Z tohoto úhlu pohledu nejsou
nutná žádná omezující opatĜení, plnČ postaþí zachování dosavadní úrovnČ hospodaĜení.
Jednou z nejdĤležitČjších mimoprodukþních funkcí lesa je jeho pĤsobení v kolobČhu vody v krajinČ. Tato funkce se zejména ve svČtle povodní na MoravČ v roce 1997 a v ýechách v roce 2002 dostává do popĜedí.
PochopitelnČ les nemĤže v pĜípadČ dlouhodobých srážek povodni zabránit, nicménČ mĤže odtok rozložit
a pĜibrzdit. LýR jako správce drobných vodních tokĤ v úhrnné délce 20 000 km mají v rukou nástroj, jak
pomČrnČ úþinnČ zvýšit retenci vody v krajinČ, zejména v oblastech hor a vysoþin, kde povodnČ vznikají. Zde
navazují na dlouhodobou tradici hrazení bystĜin, kterýžto obor byl vždy s lesním hospodáĜstvím svázán. Pro
zvýšení retence a rozložení povodnČ bude nutné zamČĜit se na drobné úpravy tokĤ vþetnČ budování malých
nádrží, kdy se zvyšuje retenþní kapacita a navíc pozitivnČ ovlivĖuje lesní mikroklima. Celý systém pak funguje jako mozaika, která podstatnČ dokáže plnit své zadržovací funkce. PochopitelnČ je to nároþné na investice, nicménČ ve svČtle povodĖových škod bude nutné využít multifinanþních zdrojĤ vþetnČ zdrojĤ z EU
a zahájit tyto úpravy. Jejich efekt je nezanedbatelný, jak ukázaly nČkterá prĤkopnická díla v drobných povodích a navíc jsou v dĤsledku levnČjší, než mimoĜádné investice do vodních dČl ve stĜedních a dolních úsecích
tokĤ.
Multifunkþní les
I když bude pravdČpodobnČ nezbytné uvažovat o posílení úlohy lignikultur v produkci dĜeva, nikdy se
nestanou dominantou lesní výroby. Naopak, budou jen doplĖkem toho, v þem þeské lesnictví vynikalo
a vyniká, ve tvorbČ multifunkþního lesa, kde dochází k Ĝádné obnovČ, tvorbČ jednotlivČ a skupinovitČ smíšených porostĤ s produkcí kvality, pĜiþemž ani kvantita není opomenuta. Dokonce v nČkterých pĜípadech mĤže
být smíšený multifunkþní les ekonomicky úspČšnČjší než nČkteré vyhranČné lignikultury, zejména tam, kde
lesník citlivČ využívá sil pĜírody, které mu sama nabízí. Cílem je tedy pĜi minimálním vstupech dosáhnout
maxima. To lze uplatnČním všech zpĤsobĤ obnovy a pČstování lesa s využitím pĜípravných, výplĖových
a podpĤrných dĜevin, které pomáhají vychovávat hlavní dĜevinu, nebo pĜi smČsi hlavních hospodáĜských
dĜevin, kdy je možné pĜi výchovČ odebírat sortimenty podle rĤstových možností jednotlivých druhĤ, zejména
ve smČsích svČtlomilných a stínsnášejících dĜevin. Navíc takové porosty udržují potenciál tvorby kvality
v delším rozmezí než monokultury. Také nedochází k degradaci pĤdy a k tvorbČ surového humusu.
41

Lesy v oblasti tzv. „þerného trojúhelníku“
Bohužel lesy byly zejména v minulosti zatíženy nČkterými prĤvodními jevy vývoje civilizace, jako je
napĜíklad imisní zatížení lesĤ vzniklých spalováním fosilních paliv s vyšším obsahem síry, v našem pĜípadČ
hnČdého uhlí. Bohužel zejména lesy v severních a západních pohraniþních horách byly znaþnČ poniþeny,
protože vzhledem ke koncentraci zejména tepelných elektráren na rozhraní tĜech státĤ, Polska, bývalého
ýeskoslovenska a bývalé NDR došlo k mimoĜádnému dlouhodobému zatížení lesĤ imisemi a následnČ
k rozpadu porostĤ. Zde byly lesníci postaveni pĜed úkol, který v dobách extrémnČ vysoké produkce emisí byl
v podstatČ dlouhodobČ neĜešitelný. ZmČnu pĜinesla až devadesátá léta, kdy jednak došlo k odsíĜení elektráren
a jednak ke snížení spotĜeby elektrické energie z dĤvodĤ omezení vysoce energeticky nároþných provozĤ.
PĜevážnČ smrkové porosty, které podlehly imisím, byly nahrazeny výsadbou jiných dĜevin, u kterých se
pĜedpokládala vČtší tolerance k imisnímu zatížení. Používaly se domácí i introdukované dĜeviny a ve spČchu
samozĜejmČ docházelo k nČkterým omylĤm a chybám. NČkteré náhradní dĜeviny trpČly mrazem, buĜení þi
tlakem zvČĜe, u nČkterých ani zvýšená tolerance vĤþi imisím nestaþila pro dlouhodobé pĜežití.
LýR jsou tedy postaveny pĜed dlouhodobý úkol zajistit postupnou pĜemČnu tČchto porostĤ na porosty
schopné plnit i produkþní funkce. Tento úkol bohužel poznamená ekonomiku podniku a bude nutné pro jeho
úþinné plnČní využít zdrojĤ spoleþnosti. Zde se právČ v souvislosti se vstupem do EU nabízí možnost þerpání
fondĤ EU pro zlepšení stavu lesĤ v našich severních a západních pohraniþních horách. Je nutné ale zdĤraznit,
že devastace tČchto lesĤ nebyla zavinČna þinností lesních hospodáĜĤ.
Myslivost
Nedílnou souþástí þinnosti LýR je myslivost, tedy hospodaĜení se zvČĜí jako s integrální souþástí lesních
ekosystémĤ. Ukazuje se, že intenzivní chov spárkaté zvČĜe se zamČĜením na produkci velmi kvalitní trofejové zvČĜe bude moci být realizován pouze v oborách. Kvalitní trofejová zvČĜ také zaruþuje vČtší zisky
z poplatkových odstĜelĤ a trend využití volného þasu lovem se zvyšuje v závislosti na rozšiĜující se bohatší
klientele. V ostatních honitbách se postupem þasu bude nutné zamyslet nad únosnými stavy zvČĜe, které nebudou omezovat lesní hospodáĜství a zatČžovat rozpoþet v kapitole ochrany lesa proti zvČĜi. S tímto trendem
bude nutné upravit i nájemné honiteb, což na druhé stranČ také povede k menším tržbám za pronájem.
NicménČ LýR budou nevyhnutelnČ muset v budoucnosti tento krok udČlat. Co se týþe drobné zvČĜe, je
v možnostech LýR posílit úlohu vodní pernaté, zejména v oblastech lužních lesĤ þi v oblastech koncentrace
rybníkĤ. Navíc i pĜi úpravách vodních tokĤ, které mají LýR ve správČ, se otázka vodní pernaté mĤže jevit
pomČrnČ zajímavou pro myslivecké vyžití.
ZávČr
ZávČrem je možno shrnout, že LýR by i mimo EU stály pĜed problémem urþité zmČny hospodaĜení.
NicménČ po vstupu do EU se jednak tyto zmČny urychlují a na druhé stranČ je zde možnost nejen lépe realizovat produkci a þinnosti, ve kterých máme urþité komparativní výhody. LýR mají dále možnost þerpat urþité zdroje z fondĤ EU, které by se mČly pozitivnČ projevit ve stavu našich lesĤ jako produkþní základny ekologické suroviny.
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HOSPODÁěSKÁ ÚPRAVA LESģ
A INŽENÝRSKÁ ýINNOST V LESNICTVÍ
Aleš Sekanina
Dovolte mi, abych parafrázoval názvy nČkterých filmĤ a pĜednesl krátkou úvahu na téma
„HÚL a inženýrská þinnost v lesnictví“ „DVA MċSÍCE POTÉ“, tedy po vstupu ýR do EU.
Tuto úvahu pĜedstavuji z pohledu þlena Sdružení Taxaþních KanceláĜí. Budu se proto snažit,
aby to nebyl pohled úzce osobní, ale aby pokud možno obsahoval zobecnČní názorĤ a pohledĤ, se kterými jsem se mohl seznámit pĜi rĤzných setkání þlenĤ STK.
Podle seznamu licencí aktualizovaného k 1. 5. 2004 a uveĜejnČného na internetových stránkách MZe
existuje k uvedenému datu 92 právnických a fyzických osob s licencí na vyhotovení LHP a LHO. STK má
v souþasnosti 12 þlenĤ – právnických osob. Pokud provedeme pĜibližný výpoþet ze známých údajĤ, mĤžeme
zhruba vypoþítat objem zpracovávaných LHP a LHO roþnČ. Ten þiní prĤmČrnČ pĜibližnČ 250.000 ha. Podle
údajĤ z dubnového þísla Lesnické práce, roþník 2004, zpracovávají firmy sdružené v STK roþnČ pĜibližnČ
200.000 ha LHP a LHO. Jestliže tedy firmy sdružené v STK vyhotovují v prĤmČru roþnČ 80% objemu prací
pĜi vyhotovení LHP a LHO, myslím, že mají celkem dobrý dĤvod proþ se zamýšlet nad budoucností HÚL
a inženýrské þinnosti v lesnictví po vstupu ýR do EU.
MĤžeme se ptát, „jak dál v taxaci lesĤ?“, tedy jaká mĤže být budoucnost HÚL a inženýrské þinnosti
v lesnictví po 1.5.2004 (zkrácenČ HÚL a Iý v LH)? Lze odpovČdČt z mnoha hledisek, struþnČ a zjednodušenČ nebo téma rozsáhle rozvádČt. Zkusím uvést tĜi hlediska:
x
x
x

budoucnost HÚL a Iý v LH z hlediska náplnČ práce taxaþní kanceláĜe
budoucnost z hlediska možného procesu tvorby dČl HÚL a Iý v LH
budoucnost HÚL a Iý v LH z hlediska þlenství ýR v EU

Budoucnost HÚL a Iý v LH z hlediska náplnČ práce taxaþní kanceláĜe
Taxaþní kanceláĜe sdružené v STK jsou firmy podnikající podle obchodního zákoníku, jsou kapitálovČ
a personálnČ samostatné, založené a vlastnČné þeskými fyzickými a právnickými osobami. Podnikají tedy na
své jméno, svoji odpovČdnost a svĤj úþet – uhrnem „za své“. Ke svojí þinnosti potĜebují pomČrnČ rozsáhlé
materiální a technické vybavení, vždyĢ každá kanceláĜ zpracovává v prĤmČru roþnČ 17 000 ha LHP a LHO
v digitální a tištČné podobČ. To pĜedstavuje urþité množství poþítaþĤ, HW a SW udržovaného na aktuální
technické úrovni, vekoformátové tiskárny, laminovaþky a Ĝezaþky kompletní kartografické linky, dostateþnČ
velké provozní prostory, služební auta atd. Jsou to navíc konstantní položky fixní režie, které firmy musí
vynakládat takĜíkajíc bez ohledu na získaný objem prací. SamozĜejmČ nejdĤležitČjšími pĜi þinnosti taxaþní
firmy jsou kvalitní a zkušení zamČstnanci, kteĜí jsou úzkými a špiþkovými specialisty. Tlak trhu postupnČ
zformoval taxaþní firmy do podoby výkonných jednotek s kvalitními technologiemi, propracovanými a optimalizovanými postupy a personálnČ zajištČnými. To má ovšem svoji odvrácenou stranu. Každá taková firma potĜebuje roþnČ nutnČ urþitý objem prací, a to úzce specifických, pĜi nezvČtšujícím se poþtu zákazníkĤ –
investorĤ a konstantním celkovém objemu prací – plochy lesa k taxaci. Jak by taková firma ráda vidČla budoucnost? AlespoĖ zachování souþasného objemu prací HÚL a nacházení dalších druhĤ þinností, které by
mohla s úspČchem provádČt. PĜi hledání tČchto þinností však naráží na problém oné úzké a špiþkové specializace. Z praxe je zatím zĜejmé, že výkonný taxátor pĜi své práci tČžko mĤže být souþasnČ napĜíklad úspČšným
realitním agentem a ještČ tĜeba prodejcem nČjakého zboží. Proto tedy ona inženýrská þinnost zahrnutá
v názvu. Taxaþní firmy o sobČ mohou uvažovat v širším kontextu projekþní firmy a svoji þinnost rozšiĜovat
v projekþní a inženýrské þinnosti, která je jim blízká. Vše nasvČdþuje, že taxaþní firmy takto již kratší nebo
delší dobu uvažují a dle toho þiní. Je nutno zde podČkovat všem kolegĤm a ostatním zainteresovaným, kteĜí
se pĜiþinili o uznání profesního inženýrského oboru. Dovolte krátké vysvČtlení: v souvislosti s novelou zákona þ.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektĤ a o výkonu povolání autorizovaných inženýrĤ a technikĤ þinných ve výstavbČ (autorizaþní zákon) byl schválen mimo jiné obor stavby pro plnČní funkce
lesa. Dalším dĤležitým prvkem novely je zmČna, která zjednodušenČ Ĝíká, že autorizovaný technik mĤže
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v oboru a specializaci, pro které má autorizaci vypracovávat celou projektovou dokumentaci, jestliže obsahovČ celá pĜísluší jeho oboru. Stavby pro plnČní funkce lesa jsou definovány vyhláškou þ.433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnČní funkcí lesa. Stavebním zákonem je k této vyhlášce
zmocnČno MZe, a je provádČcím pĜedpisem vodního zákona. V praxi to zjednodušenČ znamená: lesní inženýr mĤže v souþasnosti získat autorizace bez rozdílových zkoušek na základČ svého vzdČlání, praxe a komorou pĜedepsaných zkoušek v oborech:
x autorizovaný inženýr v oboru stavby pro plnČní funkce lesa – k projektování staveb lesních cest, hrazení bystĜin a strží, odvodnČní lesních pĤd a malých vodních nádrží v lesích
x autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodáĜství a krajinného inženýrství, stavby melioraþní a sanaþní – k projektování melioraþních a sanaþních staveb nejen na lesní pĤdČ, napĜ. rekultivace skládek, lomĤ, odkališĢ, meliorace, sanace starých ekologických zátČží aj.
Autorizace je nutná pro vyhotovení projektových dokumentací chránČných z dĤvodu veĜejného zájmu,
tedy dokumentací pro územní Ĝízení a stavební povolení.
Jestliže jsem uvedl jako jeden za zásadních limitujících faktorĤ taxaþní- projekþní firmy úzkou specializaci, druhým takovým faktorem je vysoký podíl výkonu projekþní a inženýrské þinnosti ve prospČch veĜejného zájmu. Jak ukázal napĜ. semináĜ na BoršovČ poĜádaný na podzim loĖského roku, LHP a LHO jako díla
HÚL v mnoha smČrech Ĝeší vztah produkþních a mimoprodukþních funkcí, nebo také þinností ve veĜejném
zájmu s hospodáĜskou þinností. PĜevážná þást studií a projektĤ pro les a krajinu pĜedstavuje pĜedevším Ĝešení
problematiky ve veĜejném nebo obecním zájmu. Je proto logické, že taxaþní – projekþní kanceláĜe se obracejí k potenciálním investorĤm: státu, krajĤm a obcím s nadČjí, že finance do zlepšování stavu krajiny a životního prostĜedí budou nalezeny a firmy získají zakázky, pĜi kterých budou moci uplatnit svoji odbornost
a zaplatit svoje zamČstnance. Firmy, a pĜedpokládám že nejen v rámci STK, doufají v podporu svojí þinnosti;
domnívají se, že se jich týká napĜ. program podpory malých a stĜedních firem. RovnČž nezanedbatelná je
jejich funkce zamČstnavatelĤ v regionech, ve vytváĜení pracovních pĜíležitostí, která je opČt v souladu
s programy na podporu snižování nezamČstnanosti.
Budoucnost z hlediska možného procesu tvorby dČl HÚL a Iý v LH
V této souvislosti jsou pronášeny rĤzné úvahy: nepovinné plány, naopak direktivní plány zajišĢované
státem, jednou v poloze zájmĤ výhradnČ hospodáĜských a jindy výhradnČ veĜejného zájmu, vČtší nebo menší
þást dČl HÚL zajišĢovaná opČt „povČĜenou“ organizací na náklady státu, pĜípadnČ rĤzné formy „technologického monopolu“ v podobČ jediné metodiky vlastnČné jedním subjektem atd. ýlenové STK se mohou vyjadĜovat k tomu, co by si pĜáli z hlediska „toho odbornČ nejlepšího“. Ovšem þinnost HÚL a inženýrská þinnost
jsou právČ pro vysoký podíl v nich obsaženého veĜejného zájmu velmi determinovány právními pĜedpisy,
zámČry státní lesnické politiky, jinými politickými a ekonomickými zájmy. Tyto vnČjší danosti mohou firmy
aĢ již v rámci STK nebo mimo jen ztČží ovlivnit, i když se o to doufejme mohou v pluralitní demokracii pokoušet. Tak lze tedy aspoĖ vyslovit následující názor do všeobecné diskuze: zachování dČl HÚL – LHP
a LHO alespoĖ v souþasné podobČ lze považovat za žádoucí. LHP je nástrojem vlastníka a vlastník je jeho
poĜizovatelem. V procesu tvorby a schvalování je zakomponováno Ĝešení vztahu produkþních a mimoprodukþních funkcí lesa, LHO poskytují bezprecedentní informace o vlastnických vztazích ve vazbČ na prostorové rozdČlení lesa, umožĖují státu uplatnit hájení celospoleþenských zájmĤ a výkon státní správy v LH,
drobným vlastníkĤm pak pĜinášejí užitnou hodnotu, kterou by jinak zajišĢovali obtížnČji, díla jsou vyhotovena subjekty vybranými na základČ výsledkĤ veĜejných soutČží a výbČrových Ĝízení definovaným zpĤsobem
za jasnČ urþenou cenu. LHP v širším kontextu je dĤležitým prvkem pĜi certifikaci lesĤ v systému PEFC
v národním systému ýR. Dotaci na vyhotovení LHP a poĜízení LHO státem považujeme za úþelnou
a transparentní investici právČ do naplĖování veĜejného zájmu, a jestliže je plán prvkem systému PEFC, pak
také pĜenesenČ do proexportní politiky a podpory drobných a stĜedních podnikĤ atd. V tomto smČru mĤžeme
jako taxaþní projekþní kanceláĜe vzhlížet do budoucnosti s nadČjí, že HÚL v ýR má dobrou tradici a dobrou
budoucnost, že má nezmČnČný smysl a význam i po vstupu ýR do EU.
Uvedu jednu zkušenost: naše lesnictví se svojí tradicí bere nČkteré vČci se samozĜejmostí až znevažující.
Kolegové v Jižní Americe se pohybují v rozsáhlých územích, která jsou odlesnČna exploataþní tČžbou. PĤda
je znehodnocena nČkolik desetiletí provádČným extenzivním zemČdČlstvím a území je postiženo stále se
snižující možností obživy. Jedním z východisek se jeví zakládání hospodáĜského lesa v podobČ životaschopného lesního ekosystému. Pro dané území však neexistují témČĜ žádné mapové podklady a vĤbec žádné numerické údaje. Žádné „staré“ popisy, hospodáĜské a typologické mapy, podklady OPRL, podrobná pedologie
a geologie, pozemkové mapy nebo SMO, vyznaþení majetkových hranic v terénu atd. Tak lesníku, a bČž
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zaĜizovat a pak vypČstovat les. Pro zaþátek tĜeba na území velkém jako Jižní Morava. Bez funkþního a desetiletí zažitého systému tvorby a schvalování plánĤ a výkonu státní správy lesa, s nedostatkem odborníkĤ
v lesnictví i státní správČ. V té chvíli se zaþínají nČkteré samozĜejmosti našeho lesnictví jevit jinak. Tento
dlouhodobČ tvoĜený nehmotný kapitál by bylo užiteþné chránit, udržovat, rozvíjet a exportovat, nikoliv se jej
zbavovat.
Budoucnost HÚL a Iý v LH z hlediska þlenství ýR v EU
Zde mohu navázat na pĜedchozí uvedené. V souvislosti s pĜístupovými jednáními bylo projednáváno
mnoho dokumentĤ, norem a technických prvkĤ, které byly, jsou nebo budou muset být harmonizovány, naplnČny, vykonány. Pro obþana ýR je myslím nemožné znát všechny nebo i jen þást. PravdČpodobnČ pĤjde
o dílþí znalost vybrané þásti v pĜedmČtu zájmu osoby nebo firmy. Je ovšem v našem vlastním zájmu postupnČ se seznamovat s tČmito normami dokumenty, programy, granty a procesy. PĜitom pĜedpokládáme, že
ochrana a zlepšování životního prostĜedí, lesnictví a lesní hospodáĜství, podpora a rozvoj venkova a krajiny,
alternativní zdroje energie, voda a vodní režim krajiny jsou v tČchto obsaženy. MĤžeme tedy pĜedpokládat
nové propfesní uplatnČní, nové pracovní pĜíležitosti podmínČné rozvojem investic v tomto smČru. A to jsme
zatím u domácích zdrojĤ a programĤ. Lze ovšem pĜedpokládat také rozvoj a þerpání fondĤ EU v pĜíslušných
programech, ze strukturálních fondĤ a grantĤ. VýhledovČ lze oþekávat také pĜímé investice právnických
a fyzických osob – pokud platí: EU = volný pohyb osob (pracovních sil), kapitálu a zboží. V tom pĜípadČ nás
ovšem, a to pĜedpokládám nejen taxaþní – projekþní kanceláĜe, þeká mnoho práce: studium nového, znalost
cizích jazykĤ, získávání nových technologických postupĤ a dovedností. Zkuste napĜ. napsat v angliþtinČ
žádost o získání podpory z rámcového programu a uspČt s ní v Bruselu. Trochu statistiky: úspČšná firma z 10
žádostí získá jednu. Náklady na vyhotovení a zabezpeþení (napĜ. cesty do zmínČného Bruselu) nelze zahrnout do projektu. MĤžeme zaþít poþítat. Pravda, je tĜeba uvážit, jak „vysoko“ lze sahat. Jsou ještČ jiné teoretické možnosti: napĜ. v rámci EU i „svČta“ se vytváĜejí nad jednotlivými projekty mezinárodní Ĝešitelské
týmy právnických nebo fyzických osob. Projekt skonþí, tým se rozejde, ale jednotlivé osoby o sobČ vČdí a pĜi
tvorbČ dalších týmĤ se obracejí na osvČdþené partnery. PravdČpodobnČ se budu opakovat, ale opČt se budeme
obracet ve znaþné míĜe na „naše“ ministerstva, kraje, obce a hledat programy, granty, fondy, informaþní
servis, dotace. Pokud má naše práce smysl, pak doufáme, že bude vĤle ji podpoĜit.

Autor:
Ing. Aleš Sekanina
Sdružení Taxaþních KanceláĜí (STK)
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ÚLOHA ÚHÚL A VIZE
JEHO BUDOUCÍHO POSTAVENÍ
Jaromír Vašíþek
Zamyšlení nad vizí budoucího postavení Ústavu pro hospodáĜskou úpravu lesĤ Brandýs nad
Labem (dále jen ÚHÚL) musí navazovat na oþekávaný vývoj celého lesního hospodáĜství.
U lesního hospodáĜství, jako relativnČ konzervativního odvČtví pracujícího s velmi dlouhou
produkþní dobou, nelze pĜedpokládat nČjaké pĜevratné zmČny, které by vedly k zásadnímu
popĜení dosavadního vývoje. Stát - dnes rovnČž EU - bude regulovat hospodaĜení v lesích zpĤsobem, který bude, tak jako dosud, zakotven do speciální lesnické legislativy. I nadále bude
les objektem individuálních zájmĤ a zájmĤ veĜejných, což zmínČnou regulaci odĤvodĖuje.
Její míra bude záležet na politickém rozhodnutí zákonodárné moci každého státu.
V této souvislosti bude dĤležitá úloha, kterou bude mít hospodáĜská úprava lesĤ a návaznČ ÚHÚL Je
celkem zĜejmé, že základní úlohou hospodáĜské úpravy lesĤ a tedy i ÚHÚLu bude i nadále vytváĜet pĜedpoklady pro trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ na území ýeské republiky. Jinými slovy ÚHÚL Brandýs
nad Labem se i v budoucnosti bude pĜedevším zabývat díly hospodáĜské úpravy lesĤ, tak jak mu je vymezí
stát.
HospodáĜská úprava lesĤ je tradiþní ekologická, syntézní, metodologická a prognostická disciplína, jejímž úkolem je zajištČní pĜírodní reprodukce lesního ekosystému v souladu se zájmy spoleþnosti a vlastníkĤ
lesĤ. Je nástrojem spoleþnosti a vlastníkĤ lesĤ pro plánování trvalosti a vyrovnanosti v produkci dĜevní hmoty a s tím související i trvalosti a vyrovnanosti vlastnické renty. HospodáĜská úprava lesĤ vychází ze zjištČných pĜírodních veliþin a proto bývá kritiky odmítána pro svĤj technokratický pĜístup k obhospodaĜování
lesĤ. PĜes tento pohled má hospodáĜská úprava lesĤ navýsost ekologický dopad, neboĢ jako syntetická metoda poskytuje základ pro trvalé a vyrovnané plnČní všech hospodáĜských, ekologických a sociálních funkcí
lesĤ.
Souþasná díla hospodáĜské úpravy lesĤ jsou zamČĜena do dvou oblastí. HospodáĜská úprava lesĤ zabezpeþuje potĜeby spoleþnosti pĜedevším inventarizací lesĤ, která bude poskytovat soubor veliþin a informací o lesích v ýR, na základČ kterých lze formulovat principy státní lesnické politiky. Státní lesnická politika, ale i jiné státní politiky, které se dotýkají lesĤ jsou uvádČny do praxe cestou oblastních plánĤ rozvoje
lesĤ. Oblastní plány jsou platformou, na které mĤže docházet k harmonizaci všech zájmĤ spoleþnosti. Lze
konstatovat, že tyto možnosti jsou v souþasné dobČ využívány nedostateþnČ.
HospodáĜská úprava lesĤ zabezpeþuje potĜeby vlastníka lesními hospodáĜskými plány a lesními hospodáĜskými osnovami. NejdĤležitČjší principy hospodáĜské úpravy lesĤ jsou zakotveny do lesního zákona,
který taxativnČ vymezuje povinnosti vlastníkĤm lesĤ, jež vytváĜejí pĜedpoklady pro trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ. Jako problém se v souþasnosti jeví vynutitelnost všech povinností státní správou a je otázkou zda by nemČlo dojít k jejich pĜeformulování. Tolik k souþasnému stavu.
PĜedstava o budoucím postavení ÚHÚL Brandýs nad Labem vychází z výše uvedených principĤ
a z vývoje jakým ústav prošel v posledních þtrnácti letech. PĜipodobnil bych jednotlivé þinnosti ÚHÚLu
k pilíĜĤm, na kterých ústav stojí. DĜíve to byl jeden silný pilíĜ praktického vyhotovování lesních hospodáĜských plánĤ. V souþasnosti je tČchto pilíĜĤ více, jsou slabší a znázorĖují pestrost þinností ústavu. Lze pĜedpokládat, že þinnost ústavu bude i nadále takto diverzifikovaná a bude se mČnit tak, jak bude znít zadání
zĜizovatele Ministerstva zemČdČlství.
ZmínČné pilíĜe mají vertikální charakter. HorizontálnČ napĜíþ odbornostmi (pilíĜi) ústavu bude dĤležitá
aktivita ústavu v projektech. Jsou to projekty vycházející z výzkumných grantových agentur z mezinárodního výzkumu, z dvojstranné i mnohostranné mezinárodní spolupráce atd. Úþast v tČchto projektech musí smČĜovat na podporu, rozvoj, þi získání dalších odborností pro þinnosti vertikálního smČru. To bude princip, na
základČ kterého je odĤvodnČné do tČchto projektĤ vstupovat. ZásadnČ bude platit, že práce v projektech musí
být doplĖková k þinnostem hlavním. ÚHÚL Brandýs nad Labem má pro všestrannou spolupráci velmi dobré
pĜedpoklady, protože spravuje rozsáhlou databázi informací o pĜírodČ, které mohou být významným pĜínosem pro Ĝešení nejrĤznČjších otázek.
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Lesní hospodáĜství v ýeské republice bude potĜebovat organizaþní složku státu, která bude poskytovat
nezávislou a dlouhodobou odbornou þinnost, stanoviska a odborné posudky, která bude podporovat státní
správu lesĤ a myslivosti, která bude pro zachování principu trvalosti obhospodaĜování lesĤ vyhotovovat pro
stát potĜebná díla hospodáĜské úpravy lesĤ. Tato potĜeba bude vyplývat nejen z regulaþní funkce státu, ale
i z regulaþních prvkĤ, které budou pĜicházet z Evropské unie. Zde vidím úlohu ÚHÚL Brandýs nad Labem.
Jeví se proto velmi pravdČpodobným, že postavení ústavu v budoucnosti bude smČĜovat k roli správního
úĜadu se všemi jeho výhodami a nevýhodami.

Autor:
Ing. Jaromír Vaþíþek, CSc.
Ústav pro hospodáĜskou úpravu lesĤ
NábĜežní ul., Brandýs nad Labem
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DOTACE PRO SUBJEKTY
HOSPODAěÍCÍ V LESÍCH
JindĜiška Losmanová
Úvod
Základní informace o financování lesního hospodáĜství;
Ekonomická situace v lesním hospodáĜství (struþné shrnutí dat a informací za minulé období).
Finanþní prostĜedky na hospodaĜení v lesích budou poskytovány ve smyslu:
a) Operaþního programu „Rozvoj venkova a multifunkþní zemČdČlství“
Struþná charakteristika opatĜení 1.3. Lesnictví
Obecné podmínky administrace
PodopatĜení 1.3.1. Obnova lesního potenciálu
poškozeného pĜírodními kalamitami a požárem a zavádČní pĜíslušných ochranných preventivních opatĜení
x cíl podpory,
x pĜíjemce podpory,
x druh a výše podpory
x pĜedmČt podpory:
-

-

ochranná opatĜení pro zamezení resp. zmírnČní škod zpĤsobených kalamitami v lesích, mimoĜádná
opatĜení pĜi kalamitách zpĤsobených biotickými i abiotickými þiniteli,tj. zejména hmyzími a houbovými škĤdci a dalšími faktory (nelze uplatnit na bČžnou ochranu a prevenci) pĜi velkoplošných aplikacích,
rekonstrukce poškozených lesních porostĤ,
obnova lesa po kalamitních tČžbách,
provádČní preventivních protipovodĖových opatĜení na drobných vodních tocích a v jejich povodích
a protierozní opatĜení,
odstraĖování škod zpĤsobených povodnČmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží.

PodopatĜení 1.3.2. Investice do lesĤ
x cíl podpory,
x pĜíjemce podpory,
x druh a výše podpory
x pĜedmČt podpory:
-

výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sítČ,
výstavba, rekonstrukce resp. modernizace zaĜízení upravující vodní režim (meliorace, retenþní nádrže, apod.),
podpora þinností vedoucích k usmČrĖování návštČvnosti lesa a bezpeþnosti jeho návštČvníkĤ,
poĜízení strojĤ a zaĜízení na údržbu a opravy lesních cest, pČšin a stezek,
údržba a þištČní vodních ploch, vodoteþí a melioraþní sítČ a poĜízení ekologických technologií užívaných v lesnictví.

PodopatĜení 1.3.3. Sdružování majitelĤ lesa
x cíl podpory,
x pĜíjemce podpory,
x druh a výše podpory,
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x

pĜedmČt podpory:
- výdaje spojené s poĜízením zaĜízení nezbytných kanceláĜských prostor a jejich vybavením pro þinnost sdružení, vþetnČ výpoþetní techniky,
- na poĜízení pĜedmČtĤ souvisejících s rozsahem poskytovaných þinností, které bude sdružení pro své
þleny vykonávat minimálnČ v nejbližších pČti letech.

PodopatĜení 1.3.4. ZalesĖování zemČdČlsky nevyužívaných pĤd
x cíl podpory,
x pĜíjemce podpory,
x druh a výše podpory,
x pĜedmČt podpory:
- zalesnČní zemČdČlsky nevyužívaných nelesních pĤd,
- péþi o mladé lesní kultury do zajištČní.
b) PĜílohy zákona o státním rozpoþtu ýeské republiky
„Závazná pravidla poskytování finanþních pĜíspČvkĤ na hospodaĜení v lesích a zpĤsobu kontroly jejich využití“
x
x
x
x

struþná charakteristika,
administrace (smČrnice),
pĜíjemce podpory,
pĜedmČt pĜíspČvku:
-

obnovu lesĤ poškozených imisemi,
obnovu, zajištČní a výchovu porostĤ,
sdružování vlastníkĤ lesĤ malých výmČr,
ekologické a k pĜírodČ šetrné technologie,
vybrané þinnosti mysliveckého hospodaĜení,
vyhotovení lesních hospodáĜských plánĤ v digitální formČ,
ostatní hospodaĜení v lesích,
chov a výcvik národních plemen loveckých psĤ a loveckých dravcĤ.

c) Zákona þ. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ (lesní zákon)
x cíl náhrady nákladĤ resp. úhrady újmy,
x pĜíjemce náhrady nákladĤ resp. úhrady újmy,
x výše náhrady nákladĤ resp. úhrada újmy,
x administrace (smČrnice),
x pĜedmČt náhrady nákladĤ, resp. úhrady újmy:
-

úhrada újmy vzniklé v dĤsledku omezení hospodaĜení v lese (§ 11 odst. 3 lesního zákona),
úhrada pĜípadné újmy pĜi zmČnČ zpĤsobu hospodaĜení v lese pro zajištČní bezpeþnosti osob
a majetku (§ 22 odst. 2 lesního zákona),
þásteþná úhrada zvýšených nákladĤ na výsadbu minimálního podílu melioraþních a zpevĖujících dĜevin (§ 24 odst. 2 lesního zákona),
úhrada nákladĤ na zpracování lesních hospodáĜských osnov (§ 26 odst. 2 lesního zákona),
úhrada pĜípadné újmy pĜi uznání lesních porostĤ vhodných pro sbČr semen a výbČrových
stromĤ (§ 29 odst. 4 lesního zákona),
úhrada za mimoĜádná opatĜení pĜi ochranČ lesa (§ 32 odst. 3 lesního zákona),
úhrada nákladĤ na meliorace a hrazení bystĜin v lesích, pokud jsou provádČna z rozhodnutí
orgánu státní správy lesĤ ve veĜejném zájmu (§ 35 odst. 1 a 3 lesního zákona),
úhrada újmy vzniklé v dĤsledku omezeného výnosu nebo jiného užitku z dotþeného pozemku
(§ 35 odst. 4 lesního zákona),úhrada zvýšených nákladĤ pĜi omezení hospodaĜení v lesích
ochranných a v lesích zvláštního urþení (§ 36 odst. 5 lesního zákona),
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-

úhrada nákladĤ na þinnost odborného lesního hospodáĜe vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáĜe sám (§ 37 odst.
6 a 7 lesního zákona).

d) Programu „Horizontální plán rozvoje venkova ýR pro období 2004 – 2006“
PodopatĜení 3.4.1. ZalesĖování zemČdČlské pĤdy
NaĜízení vlády þ. 308/2004 Sb., o stanovení podmínek k poskytování dotací a zalesĖování zemČdČlské pĤdy
a na založení porostĤ rychle rostoucích dĜevin na zemČdČlské pĤdČ urþených pro energetické využití
e) Možností, které poskytuje PGRLF - PodpĤrný a garanþní rolnický a lesnický fond, a.s.
(pouze informativnČ)
f) Pokynu ministerstva zemČdČlství: „Závazný pokyn MZe, kterým se stanoví postup pĜi poskytování a
úhradČ služeb v rámci podpory hospodaĜení v lesích“
x cíl poskytnuté služby,
x výše úhrady,
x administrace.

Autorka:
Ing. JindĜiška Losmanová
Ministerstvo zemČdČlství
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodáĜství
Tel.: 221 812 272
E-mail: losmanova@mze.cz
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PRVNÍ KROKY K ZABEZPEýENÍ
MEZINÁRODNÍ LESNICKÉ
A DěEVAěSKÉ STATISTIKY
JiĜí MatČjíþek
Úvod
Ze strany mezinárodních lesnických organizací a jejich aktivit na mezinárodním poli k nám stále více
doléhá potĜeba disponovat vČrohodnými daty na podporu lesopolitické diskuse o globálním významu lesních
zdrojĤ, tj. na prokázání dĤležitosti lesĤ pro trvale udržitelný rozvoj na Zemi, pro argumentaci o významu
lesĤ z ekologického, ekonomického a sociálního pohledu. PotĜeba shromažćování globálních lesnických dat,
ke kterým pĜispívá i ýeská republika, vyplývá z našich mezinárodních závazkĤ (z podepsaných dohod),
a z toho plynoucích informaþních povinností pĜi vytváĜení mezinárodních statistik. Poskytovaná data do
globálního systému budou sloužit napĜíklad pro:
- spoleþnou lesnickou strategii pĜi rozhodování EU,
- zjištČní trendĤ tČžeb, spotĜeby, exportu a importu dĜeva a dĜevaĜských výrobkĤ,
- zjištČní konkurenceschopnosti lesnicko-dĜevaĜského trhu na globálním trhu,
- mezinárodní spolupráci v lesním hospodáĜství v EvropČ,
- zpracování teritoriálních studií apod.
Požadavek na zabezpeþení funkþního, oboustranného informaþního toku mezi lesnicko-dĜevaĜským sektorem ýR a mezinárodními organizacemi lze naplnit jenom pĜi uvČdomČní si stále narĤstajícího významu
informací pro jakoukoliv þinnost a po poznání vyplývající z dĤkladné analýzy stávajícího stavu informaþního systému a vytvoĜení odpovídajícího technologického prostĜedí.
PĤvodní zadání úkolu bylo v obecné rovinČ formulováno jako postupné vybudování informaþní databáze a její systematické udržování v aktuálním stavu v þlenČní na informace o
x lesním hospodáĜství obecnČ,
x výrobČ surového dĜíví, jeho spotĜebČ, importu a exportu,
x výrobČ vybraných dĜevaĜských produktĤ, jejich spotĜebČ, importu a exportu na teritoriích Evropy,
USA a Kanady.
Toto rámcové vymezení bylo konkretizováno do sestavení ideového návrhu na založení databáze ve
struktuĜe potĜebné pro fungování informaþních vazeb mezi odvČtvím lesního hospodáĜství pĜedevším ve
vztahu k Evropské unii a DĜevaĜskému výboru Evropské hospodáĜské komise Organizace spojených národĤ
(DV EHK/OSN). Závazky ýR v odvČtvích lesnictví, dĜevozpracujícího a celulózopapírenského prĤmyslu
vĤþi mezinárodním organizacím jsou plnČny prostĜednictvím sekce lesního hospodáĜství MZe, neboĢ gesci
za všechny zmiĖované statistické okruhy pĜevzal poþátkem 90. let námČstek ministra zemČdČlství pro lesní
a vodní hospodáĜství.
Poþáteþní etapa Ĝešení tak byla nasmČrována do provedení analýzy obsahu a struktury vhodných existujících datových zdrojĤ vþetnČ vytipování nČkterých chybČjících þi nekompatibilních ukazatelĤ za úþelem
doplnČní a sladČní s mezinárodní statistikou.
Orientace pouze na hodnotové vyjádĜení ukazatelĤ byla bČhem Ĝešení v souvislosti se vznikem Komise
pro mezinárodní statistiku na MZe v polovinČ roku 2002 rozšíĜena také
a) do oblasti popisu ukazatelĤ, tedy do oblasti metainformaþního systému a
b) do pĜizpĤsobení pojetí ukazatelĤ metodickým pravidlĤm používaným v ýeském statistickém úĜadu
(ýSÚ).
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PĜi vytvoĜení databáze pro potĜeby mezinárodní lesnické a dĜevaĜské statistiky nebylo uvažováno jen
s analýzou informaþního systému potĜebnou v daný okamžik, ale i s ohledem na budoucí informaþní požadavky, aby návrh Ĝešení mČl co nejdelší stabilitu z hlediska dopadu oþekávaných budoucích zmČn.
Jako znaþnČ obtížná se jeví standardizace informací (posouzení metodické jednotnosti þi nejednosti u
všech ukazatelĤ v informaþním systému ýR za úþelem identifikace a odstranČní pĜípadných nekompatibilit
se zahraniþními definicemi), a rovnČž tak dosažení uspokojivé kvality statistického výkaznictví v lesním
hospodáĜství. To napĜíklad u nevyþerpávajících statistických šetĜení znamená stanovit jednoznaþnou metodologii dopoþtĤ nČkterých ukazatelĤ na úroveĖ ýR (pĜedevším údajĤ ve zpracovatelském prĤmyslu co se
týþe výroby, exportu, importu a spotĜeby výrobkĤ ze dĜeva).
DĤležité je rovnČž zdĤraznit, že navrhovaný systém si za cíl klade Ĝešení oboustranného informaþního
toku v lesnicko-dĜevaĜském sektoru.
ZámČry a cíle Ĝešení
Cílovým zámČrem Ĝešení, navazujícím na souþasný stav v dané oblasti, existující poznatky i oþekávaný
vývoj, je:
- naplnČní úþelové databáze souborem vybraných informací z domácího i zahraniþního lesnickodĜevaĜského sektoru,
- permanentní aktualizace datové základny,
- jednotná prezentace údajĤ,
- vytváĜení dlouhodobých þasových Ĝad u vybraných ukazatelĤ (pro potĜeby Eurostatu napĜ. 10 let
zpátky),
- digitální pĜedávání dat pĜíjemcĤm informací v dohodnutém výmČnném formátu .
Hledisko metodické, tedy zabezpeþení obsahové srovnatelnosti lesnické a dĜevaĜské statistiky
s mezinárodní statistikou (definování ukazatelĤ z hlediska tvorby jejich obsahu, potĜeby þíselníkĤ, pĜípadnČ
konverze do mezinárodní statistiky), je a bude záležitostí pĜíslušných organizací (ýSÚ, MZe, MPO).
Z hlediska technické stránky Ĝešení bude systém (databáze a její obsluha) provozovatelný na bČžnČ dostupných prostĜedcích výpoþetní techniky, tj. na PC bez speciálních hardwarových a softwarových požadavkĤ. Prezentace zpĜístupnČných dat bude pro veĜejnost zajišĢována prostĜednictvím internetového pĜístupu
v systému „dotaz – odpovČć„ nebo prohlížením v pĜedem nadefinovaných pĜehledech.
Právní východiska
Za základní právní východiska pĜi výstavbČ systému považujeme s ohledem na souþasný stav tyto domácí a zahraniþní právní pĜedpisy:
a) Zákon þ. 89/1995 Sb., o státní statistické službČ
b) NaĜízení Rady þ. 322/97 ES ze dne 17. února 1997 o statistice Spoleþenství
c) NaĜízení Rady (EHS) þ. 1615/89 ustavující Evropský lesnický informaþní a komunikaþní systém
(EFICS) , které bylo od roku 1989 novelizováno naĜízením Rady (ES) þ. 400/94 a naĜízením Rady (ES) þ.
1100/98.

Poznámka:
Cílem EFICS je shromažćovat, koordinovat, standardizovat, zpracovávat a rozšiĜovat objektivní, spolehlivé,
srovnatelné a pĜíslušné informace o struktuĜe a fungování lesního sektoru ve Spoleþenství. Systém chce brát
v úvahu již existující data, zejména statistiky zpracované Statistickými úĜady ES, a bude využívat informací,
jež jsou k dispozici v þlenských státech, zejména data získaná pĜi inventarizaci lesĤ na národní úrovni a údaje dalších databází na úrovni Spoleþenství a mezinárodnČ.
O složitosti vybudování takového systému na celoevropské úrovni svČdþí dlouhodobost zámČru a fakt, že
dosud stále neexistují evropské lesnické informaþní standardy jako nutná sjednocující základna pro spoleþnou lesnickou statistiku.
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Informaþní zdroje
Informaþní zdroje (na papírových þi digitálních nosiþích informací) mĤžeme rozdČlit na dvČ skupiny:
a) domácí zdroje,
b) zahraniþní zdroje.
Jako pĜíklad domácích informaþních zdrojĤ mĤžeme uvést:
x státní statistické výkazy a statistickou roþenku
x resortní statistické výkazy o lesním hospodáĜství (MZe) a dĜevozpracujícím prĤmyslu (MPO)
x celní statistiku (dovozy a vývozy dĜeva a výrobkĤ ze dĜeva)
x Zelenou zprávu MZe
x informace o LH ýR (vlastnické vztahy apod.)
x trhovou zprávu (pĜedávanou DV EHK/OSN)
Ze zahraniþních informaþních zdrojĤ lze zmínit napĜíklad následující:
x publikace DĜevaĜského výboru EHK OSN (napĜ. TBFRA-2000),
x databáze FAO,
x zahraniþní statistické lesnické roþenky,
x spoleþné dotazníky EHK/Eurostat/ITTO (JQ, EC, SP aj.).
U každého informaþní zdroje je nutno posuzovat Ĝadu aspektĤ, pĜedevším kvalitu (vČrohodnost), dostupnost (disponibilitu, vþasnost), formu dat apod.
Metodika
Jak v lesním hospodáĜství ýR, tak ani ve zpracovatelském prĤmyslu zatím neexistuje žádný oficiální
materiál definující domácí statistické ukazatele nebo popisující metodický pĜístup k jejich tvorbČ, který by
bylo možné použít pro porovnání se známými zahraniþními definicemi (pozn.: snad s výjimkou metodických
vysvČtlivek pro naplnČní v nČkterých statistických výkazech).
ZajištČní kompatibility pĜi srovnávání údajĤ na mezinárodní úrovni si nutnČ vyžaduje pĜevzít mezinárodní standardy co do druhu ukazatelĤ, obsahové náplnČ a zpĤsobu jejich naplĖování.
Po metodické stránce je obecnČ hodnocena jako nejhorší situace ve dĜevozpracujícím prĤmyslu. Jako
dobrá je hodnocena situace v papírenském prĤmyslu, kde pĜi pĜedbČžném srovnávání ukazatelĤ s evropskými
celulózkami již bylo dosaženo vysoce kompatibilního stavu statistických ukazatelĤ.
V lesnictví je kromČ jiného soulad s mezinárodními daty zajištČn také v rámci kooperativního programu
monitoringu zdravotního stavu lesĤ „ICP Forests“ (nyní oznaþovaný jako „Forest Focus“), zabezpeþovaný
prostĜednictvím útvaru ekologie VÚLHM.
Problematika metodické nejednotnosti v obsahu nČkterých ukazatelĤ byla již prezentována v rámci analýzy informaþního systému na pĜíkladech porovnání vybraných statistických ukazatelĤ používaných v þeské
terminologii obecnČ a ýeským statistickým úĜadem oficiálnČ ve srovnání s terminologií statistických ukazatelĤ v evropských mezinárodních organizacích, respektive v EU. Existující nesourodost nČkterých termínĤ
nebyla dosud uspokojivČ v celém rozsahu ukazatelĤ doĜešena a dokládá i nadále nutnost koordinovaného
jednání zástupcĤ všech zainteresovaných stran s cílem postupnČ zajistit takový stav na úseku lesnické a dĜevaĜské statistiky, který by byl co nejrychleji uveden do plného souladu se stavem v EU.
Dekompozice Ĝešení a rámcová struktura databáze
Struktura databáze vychází z dekompozice systému na základní objekty (moduly) podle svého charakteru. Dekompozice Ĝešení je dĤležitá z hlediska modulární výstavby systému. Proto v rámci rĤzných objektĤ,
jako napĜ.: záznamĤ s daty o výrobcích, záznamĤ s daty o jednotlivých zemích (regionech) pro úþely mezinárodního srovnání, záznamĤ s þíselníky þi záznamĤ popisujících statistické ukazatele (metadatata), byly
navrženy odpovídající datové struktury, z nichž nejdĤležitČjší je návrh jednotné datové struktury pro vČty
nesoucí informaci o konkrétní hodnotČ statistického þi jiného ukazatele.
Numerická þást databáze lesnické a dĜevaĜské statistiky je vytváĜena na základČ numerických tabulek
nebo formou individuálního vkládání dat s propojením i na další související informace. Data jsou nejdĜíve
v prostĜedí novČ vytvoĜeného systému v útvaru lesnické politiky VÚLHM odbornČ zpracována (okódována
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pro uložení do jednotné struktury databáze). Teprve následnČ mohou být data poskytnuta uživateli (MZe),
resp. k prezentaci na webové stránce VÚLHM.
Metainformaþní þást databáze (metadatabáze) pak pĜedstavuje informaþní systém o ukazatelích, tzv. registr ukazatelĤ, který popisuje ukazatele a je dĤležitou souþástí celého informaþního systému. Tuto þást databáze musí zabezpeþit pĜíslušní gestoĜi jednotlivých statistických okruhĤ.
PĜestože se tvoĜí registr celostátních ukazatelĤ v rámci aktivit ýSÚ, poslání takového registru je velmi
široké, s vysokými požadavky na personální, finanþní i technické zabezpeþení. Ukazuje se však jako vhodné
zachovat specializovanou sektorovou verzi informaþního systému a pĜedþasnČ neopouštČt další vývoj této
úþelovČ budované databáze jenom pro potĜeby odvČtví lesního hospodáĜství a dĜevozpracujícího prĤmyslu.
Rozdílnost v pojetí práce s ukazateli mezi obČma systémy je Ĝešena na naší stranČ pĜevodními mĤstky,
aby náš systém mohl ve své filozofii Ĝešení pokraþovat dál, ale zároveĖ umožĖoval automatizovaným zpĤsobem pĜedávat popis resortních statistických ukazatelĤ v lesnicko-dĜevaĜském sektoru ýSÚ.
Základní funkce systému
a) ýíselníky
DĤležitým prvkem celého systému jsou þíselníky, které pĜedstavují urþitý klasifikaþní a identifikaþní
systém pro uložení strukturovaných dat do databáze. Mezi nejdĤležitČjší þíselníky pro jednoznaþnou identifikaci obsahu jednotlivých ukazatelĤ mĤžeme zaĜadit napĜ.:
1. ýíselník informaþních zdrojĤ a tabulek
2. ýíselník ukazatelĤ (napĜ. výrobkĤ, výkonĤ apod.)
3. ýíselník zemí a regionĤ
4. ýíselník mČrných jednotek
RĤzné klasifikaþní systémy, používané pĜi mezinárodním obchodování, si vyžádají více druhĤ þíselníkĤ
výrobkĤ, u nichž konverzními programy bude zapotĜebí zabezpeþit obousmČrné pĜevody kódĤ výrobkĤ
(napĜ. standardní klasifikace mezinárodního obchodu SITC – harmonizovaný systém HS – standardní klasifikace produkce SKP apod.).
b) Vstupy
Vstupní informace pocházejí buć z tuzemských nebo zahraniþních zdrojĤ. Na tyto informace o jednoznaþné struktuĜe je vyhotoven programový systém, jenž umožĖuje u formalizovaných dat jednotný zpĤsob
poĜizování, zobrazování, tisku a uložení do stanovené databázové struktury.
c) Systém kontrol
Kvalitní analýza informaþních vazeb, definování rozsahu pĜípustnosti jednotlivých datových veliþin
a vhodné chybové hlášky ovlivĖují kvalitu (bezchybnost) zpracovávaných dat.
Systém kontrol tak hraje dĤležitou roli jak v etapČ poĜízení dat, tak pĜi generování požadovaných výstupĤ.

Jako pĜíklad rĤzných druhĤ kontrol lze uvést kontrolu na pĜípustnost kódĤ þi hodnot, kontrolu na existenci logické þi definované vazby na související údaje v jiných informaþních zdrojích (vzájemné vazby mezi
ukazateli uvnitĜ þi vnČ výkazĤ nebo tabulek), kontrolu na existenci vazby na stejné údaje v jiném informaþním zdroji (porovnání stejných informací z rĤzných zdrojĤ), kontrolu na správnost souþtĤ, kontrolu na úplnost informací apod.
d) VýbČr a zobrazení dat
VýbČr a zobrazení dat je již konkrétní aplikací nad databází podle informaþních potĜeb uživatele formulovaných systémem „dotaz-odpovČć“. Pro výbČr a prohlížení dat jsou vytvoĜeny výbČrové filtry a jednotné
zobrazovací šablony.
Mohou být sestavovány pĜehledy vykázaných hodnot zadaných ukazatelĤ za urþitá období (podle zadaného þasového rozpČtí). SamozĜejmostí je tĜídČní dat podle hlavních kriterií, kterými je výrobkové (komoditní), územní nebo þasové hledisko.
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e) Výstupy
Výstupy jsou urþovány informaþními potĜebami koncových uživatelĤ z hlediska plnČní povinností vyplývajících z požadavkĤ mezinárodních organizací.
Výstupy, þi pĜesnČji Ĝeþeno jejich obsah, jsou vČcnČ jednoznaþnČ definovány ve formČ spoleþných dotazníkĤ EHK OSN, FAO OSN a EUROSTAT pro lesy, dĜevozpracující prĤmysl (dĜevo, dĜevaĜské výrobky)
a celulózopapírenský prĤmysl (buniþinu, papír a lepenku). Opakovanými výstupy s rĤznou periodicitou
pĜedkládání dat jsou informace pĜedkládané DV EHK/OSN do Ženevy napĜ. v podobČ tzv. Trhové zprávy
(pololetnČ).
Další informaþní požadavky (neperiodického charakteru) mohou vyplynout napĜ. z þinnosti novČ ustavených pracovních skupin pro lesnickou a dĜevaĜskou statistiku, resp. z úþasti zástupce lesního hospodáĜství
ýR na zasedání pracovní skupiny FAO/ECE o lesnické ekonomice a statistice v ŽenevČ. Nové informaþní
požadavky lze s jistotou oþekávat v rámci nových kritérií a indikátorĤ trvale udržitelného hospodaĜení
v lesích þi pĜi zpracování nového ocenČní lesních zdrojĤ (TBFRA).
V rámci þinnosti EFICS se budou požadované informace týkat tČchto okruhĤ:
x Lesní zdroje (zahrnující parametry trvale udržitelného rozvoje lesa – kritéria a indikátory vþetnČ biodiversity, jak vyplývá z helsinských rezolucí)
x Produkce dĜeva a dĜevozpracující prĤmysl
x Struktura vlastnických vztahĤ k lesu
x Aplikace metod dálkového prĤzkumu zemČ
Za velmi dĤležitou formu interního výstupu lze považovat vytváĜení a permanentní aktualizaci þasových
Ĝad. Kvalitní þasové Ĝady jsou z hlediska prognóz velmi cennou informaþní základnou. Jejich kvalitní zabezpeþení vyžaduje stabilní metodiku a jednoznaþné pĜevody hodnot pĜi zmČnČ metodiky. Udržení kvalitních
þasových Ĝad a jejich srovnatelnosti v þase je zde tou nejvyšší prioritou.
Souþasný stav Ĝešení
Po provedení rámcové analýzy stávajícího informaþního systému a zpracování ideového návrhu datové
základny se pĜistoupilo k vlastnímu technickému Ĝešení, tj. k vývoji aplikaþního programového vybavení
(vývoji softwaru) za úþelem práce s daty uloženými v relaþní databázi. Základní funkce tohoto systému jsou
popsány výše a v souþasnosti probíhá ladČní správné funkþnosti systému na rĤzných testovacích datech. NČkteré funkce však ještČ nejsou zcela dokonþeny z dĤvodu neujasnČnosti dalšího metodického postupu.
V souþasné dobČ neexistuje v ýR prodiskutovaná a zainteresovanými stranami akceptovaná množina
definic rozhodujících statistických ukazatelĤ z dĤvodu dlouhodobé absence koordinovaných aktivit smČrem
k dosažení jednotných metodických postupĤ. Z tohoto dĤvodu dosud neexistuje ani jednotný pĜehled, který
by okruh pĜedávaných lesnických a dĜevaĜských informací popisoval v základních parametrech (neexistuje
jednotný registr ukazatelĤ).
PĤvodnČ navržená struktura Ĝešení byla s ohledem na aktuální potĜebu Ĝešit neexistující metainformaþní
systém upravena tak, aby tento nedostatek mohl být rychle odstranČn. Znamenalo to v posledním období
vytvoĜit nové programové, uživatelsky orientované funkce, které nyní umožĖují internetovým pĜístupem ke
každému jednotlivému statistickému þi jinému ukazateli doplnit potĜebná metadata. Tato etapa prací se
oznaþuje jako vytvoĜení jednotného registru ukazatelĤ, a týká se popisu jak ukazatelĤ domácích, tak i zahraniþních. Systém je již pĜipraven k praktickému použití. V dalším kroku však záleží na þasových možnostech
a vlastní pĜipravenosti pĜíslušných gestorĤ (pracovníkĤ pĜíslušných centrálních orgánĤ – MZe, MPO) doplnit
u všech ukazatelĤ pĜíslušná metadata.
Z pohledu konkrétních vstupních a výstupních informaþních zdrojĤ, jež by mohly být obsahem registru
ukazatelĤ mezinárodní statistiky v lesnicko-dĜevaĜském sektoru, je možno tuto situaci charakterizovat tabulkou þ. 1 a þ. 2.
V nejbližší budoucnosti lze oþekávat následující kroky:
a) úpravy v již vytvoĜeném aplikaþním programovém vybavení (napĜ. doplnČní nČkterých dalších funkcí
pro práci s databází) a testování funkþnosti algoritmĤ systému z hlediska uživatelských požadavkĤ
b) naplĖování databáze požadovanými údaji
c) použít vyhotovenou internetovou aplikaci a pĜipravené podklady pro naplnČní registru ukazatelĤ ze strany
všech pĜíslušných gestorĤ, tj. provést praktické naplnČní ukazatelĤ metadaty
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d) v koordinaci s ostatními zainteresovanými stranami doĜešit metodické nejasnosti z oblasti defiování ukazatelĤ, používání þíselníkĤ, formulování podoby výstupĤ, vyjasnČní role ýSÚ v mezinárodní statistice ve
vztahu k MZe a MPO apod.
KromČ výše uvedených nejbližších konkrétních krokĤ je strategickým zámČrem ĜešitelĤ, a jistČ i uživatelĤ, umČt využít údaje v databázi kromČ jiného také pro modelování (prognózování) vývoje trhu
s dĜevaĜskými výrobky v ýR na základČ práce s þasovými Ĝadami, matematicko-ekonomickými modely ap.
s cílem podpoĜit sektorová rozhodnutí do budoucnosti.
Tabulka 1: Vstupní ukazatele v registru ukazatelĤ
Správce
Informaþní zdroj
ýSÚ
Les P 8-01, Ceny Les 1-12
Gě cel MF ýR
Celní statistika (dovozy, vývozy)
MZe
Les (MZe) 1-01
MPO
Tech (MPO) Dp 1-01, Tech (MPO) Dp 2-01, Tech (MPO) PC 1-01
IDC ÚHÚL
SLHP (LI)
AOPK, SCHÚ
IUCN I-V
GěH IZS ýR MV
Statistika o požárech
MZe
Ad hoc dotazy (šetĜení)
Tabulka 2: Výstupní ukazatele v registru ukazatelĤ
Správce
Informaþní zdroj
MZe
JQ1, JQ2
MZe
DOT1, DOT2
MZe
EU1, EU2
MZe
ECE1, SP1
MZe
TC1, TC2
MZe
ITTO1, ITTO 2, ITTO3
MZe
Unit value
ÚHÚL/VÚLHM
TBFRA-2000
GěH IZS ýR MV/ VÚLHM
Fire1, Fire2
MZe
IUCN I-V
MZe
EU-35QI (pan-evropská kritéria a indikátory)
ZávČr
V pĜíspČvku se jedná pĜedevším o seznámení se situací v oblasti lesnicko-dĜevaĜské statistiky ýR ve
vztahu k Evropské unii, resp. k jejím institucím þi k dalším mezinárodním organizacím.
Není zde detailnČ popisováno softwarové Ĝešení, ale je zde naznaþena filozofie pĜístupu, souþasný stav
a nejbližší pĜedpokládané další kroky, které závisí na personálním a finanþním zabezpeþení tohoto charakteru prací v dalším období, neboĢ o úspČšnosti jakéhokoliv zámČru, projektu, programu apod. rozhoduje lidský faktor. Bude tomu analogicky i v pĜípadČ prací na Ĝešení tohoto úkolu.
Navzdory skuteþnosti, že se již vykonal znaþný objem prací pĜi omezené Ĝešitelské kapacitČ, lze dosavadní výsledky s ohledem na složitost Ĝešené problematiky pĜesto oznaþit za první kroky, neboĢ se Ĝešení
ještČ nedostalo z fáze vývoje a testování do fáze aplikaþní, tj. aby již mohlo rutinnČ, automatizovaným zpĤsobem zabezpeþovat nČkteré þinnosti v rámci mezinárodní statistiky a pĜispČt tak k zefektivnČní souþasného
domácího stavu, resp. pĜispČt k uspoĜádání údajĤ v databázi a jejímu využití pro další cíle a zámČry, což
pĜedstavuje také nezanedbatelný pĜínos.
Je zĜejmé, že informace budou stále více nabývat na významu spolu s tím, jak bude postupovat realizace
zámČru Evropské unie stát se informaþní a znalostní spoleþností a nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou
na svČtČ. MĤžeme proto konstatovat, že naše aktivity mají ten správný smČr.
Autor:
Ing. JiĜí MatČjíþek, CSc.
VULHM JílovištČ-Strnady, 156 04 Praha 5, Zbraslav
tel.: 257 892 222, e-mail: jmatejicek@vulhm.cz
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ZAHRANIýNÍ ROZVOJOVÁ POMOC
A LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ
Dana Koderová
Zahraniþní rozvojová pomoc (ZRP) všeobecnČ
ýeská republika byla v roce 1995 pĜijata za Ĝádného þlena Organizace pro hospodáĜskou spolupráci
a rozvoj (OECD). PatĜí mezi nejvyspČlejší zemČ svČta a tudíž má morální a politické závazky vĤþi rozvojovým zemím. Od roku 1996 poskytuje ZRP ve formČ konkrétních rozvojových projektĤ.
Na základČ kompetenþního zákona je ústĜedním orgánem státní správy pro oblast zahraniþní politiky,
v jejímž rámci vytváĜí koncepci a koordinuje zahraniþní rozvojovou pomoc a koordinuje vnČjší ekonomické
vztahy Ministerstvo zahraniþních vČcí (MZV).
ýeská zahraniþní rozvojová pomoc plnČ podporuje mezinárodní rozvojové cíle (Millennium Development Goals), které vyplynuly z mezinárodních konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým
summitem OSN v roce 2001.
Klíþové dokumenty
x Usnesení vlády þ. 302 ze dne 31. 3. 2004 o Zásadách zahraniþní spolupráce (ZRS) po vstupu ýR
do EU
x Koncepce zahraniþní rozvojové pomoci ýR na období let 2002 - 2007
Hlavní cíle ZRS
x snížení chudoby
x ekonomicko – prĤmyslový rozvoj
x postupná integrace partnerských zemí do svČtové ekonomiky
x rozvoj zemČdČlství
x rozvoj a upevnČní demokracie, lidských práv a Ĝádné správy vČcí veĜejných
x zavedení právních principĤ
x Ĝízení migrace
x udržitelný rozvoj s dĤrazem na jeho environmentální složku.
Typy ZRS
x oficiální rozvojová pomoc (ODA) – vykazuje pomoc pouze rozvojovým zemím
x oficiální pomoc (OA) – pomoc transformujícím se zemím
x ostatní oficiální toky (OOF) – transakce státního sektoru nesplĖující kritéria ODA/OA.
Pozn. Rozvojové a transformující se zemČ rozdČluje teritoriální definice OECD.
Formy ZRS
x dvoustranná zahraniþní spolupráce (bilaterální) – programy spolupráce s prioritními zemČmi,
dvoustranné rozvojové projekty, humanitární pomoc, stipendia
x mnohostranná zahraniþní spolupráce (multilaterální) – ýR ji vyvíjí prostĜednictvím mezinárodních
vládních organizací (obecnČ þi úþelovČ vázané prostĜedky), mnohostranné rozvojové projekty.

Institucionální zajištČní (vybrané instituce)
x Ministerstvo zahraniþních vČcí – koordinace, tvorba vládní politiky ZRS
x resortní ministerstva – gesþnČ spravují vládou schválené projekty, odpovídají za efektivní vynakládání prostĜedkĤ urþených na rozvojovou spolupráci
x Rozvojové stĜedisko Ústavu mezinárodních vztahĤ – zĜízeno a Ĝízeno MZV jako podpĤrný
a odborný prvek pro oblast ZRS (poradní a odborný prvek).
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Teritoriální priority
Teritoriální priority jsou urþeny zámČrem dlouhodobČ smČĜovat þeskou ZRS do tČchto oblastí: Angola,
Zambie, Vietnam, Mongolsko, Jemen, Moldávie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a ýerná Hora;
stĜednČdobČ: Irák, Afghánistán.
Sektorové priority
Migrace, prĤmyslová podpora, vzdČlávání, zdravotnictví, zemČdČlství, životní prostĜedí a udržitelný
rozvoj.

Další informace:

www.rozvojovka.cz

www.mzv.cz

Objem financování ZRP
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Plán
(mil. Kþ)
531
650
326
326
34
350
217
400
500

Realizace
(mil. Kþ)
262
361
287
314
341
335
210
400

z toho MZe
(tis. Kþ)
2 580
15 750
9 000
11 000
13 100
16 000
15 845
29 864
49 005

Projekty realizované v gesci MZe v oblasti lesního hospodáĜství od roku 1996
Projekty dvoustranné pomoci
Název projektu: GIS pro Kamþatku
Partnerská zemČ: Rusko
Realizátor: Ústav pro hospodáĜskou úpravu lesĤ Brandýs nad Labem
Délka realizace:1996 – 1998
NáplĖ projektu: V rámci tohoto projektu Ústav ovČĜoval zpracování LHP digitální metodou na tĜech vzorových pracovištích na Kamþatce. Pro digitální zpracování byla použita GIS technologie, konkrétnČ þeský program TopoL. Tato
metoda se osvČdþila i v takto rozdílných podmínkách.
Název projektu: ZalesĖování odlesnČných lokalit v Andách pomocí obalovaných sazenic systému PATRIK
Partnerská zemČ: Ekvádor, Peru, Kolumbie, Nikaragua, Bolivie, Mexiko, Paraguay, Venezuela
Realizátor: Lesní spoleþnost JaromČĜice, nyní Lesy ýeské republiky, s.p.
Délka realizace: 1999 - doposud
NáplĖ projektu: Využití þeské technologie pro komplexní výrobu a výsadbu sazenic (technologie Patrik), nabídnout
v zemích urþení takovou technickou a technologickou pomoc, jejímž cílem je pĜispČt na rekultivaci erozí a ztrátou produkce ohrožených horských lokalit jihoamerického kontinentu. Cílem projektu je pĜenést do tohoto regionu technické
a organizaþní dovednosti vázané na lesní hospodáĜství (ochrana lesa, hospodáĜská úprava lesa, atd.) a souþasnČ pĜispČt
k oživení vzájemných obchodních kontaktĤ i k dalšímu uplatnČní domácí produkce v navazujících oborech. Zvláštní
dĤraz je kladen i na komplexnČ provázanou a integrálnČ pojatou ochranu lesa a životního prostĜedí.
Název projektu: Tvorba ekologické sítČ a agro-lesnická východiska trvale udržitelného rozvoje ostrova Sokotra
Partnerská zemČ: Jemenská republika
Realizátor: FOA – Nadaþní fond pro ekologické zemČdČlství, agro-lesnickou þást realizují experti MZLU Brno
Délka realizace: 1999 – 2004
NáplĖ projektu: Projekt se ve své agro-lesnické þásti zabývá pilotními modely hospodaĜení s lokálními zdroji a pĜispívá
k rozvoji lokální hospodáĜské sobČstaþnosti.
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Název projektu: Transfer pokroþilých metodických a technologických poznatkĤ v oblasti inventarizace lesních
ekosystémĤ
Partnerská zemČ: Ukrajina
Realizátor: IFER, s.r.o.
Délka realizace:2004 - 2006
NáplĖ projektu: Cílem projektu je pĜenést metodické a technologické poznatky v oboru inventarizace lesních ekosystémĤ a podpoĜit tak rozvoj inventarizace lesĤ. Projekt souþasnČ vyškolí a v rámci partnerského ústavu vybuduje oddČlení
pro rozvoj a uplatnČní pokroþilých technologií pĜi inventarizaci pĜírodních zdrojĤ.

Projekty mnohostranné pomoci
Název projektu: Zavedení vzorového mysliveckého hospodaĜení v Maroku
Partnerská zemČ: Maroko
Realizátor: FAO, ÚHÚL
Délka realizace:1998 - 2001
NáplĖ projektu: pĜispČt k zapojení lovu a myslivosti do aktivit marockého Státního lesnického programu a podpoĜit
racionální ochranu vybraných druhĤ marocké fauny, stanovit zásady mysliveckého hospodaĜení, vytvoĜit a rozvíjet
digitální nástroje pro sbČr, zpracování a vizualizaci údajĤ marocké myslivecké statistiky, výstavba demonstraþního
zaĜízení – obĤrka pro reintrodukci paovce hĜivnaté, umístČní a chov základního kmene paovce hĜivnaté v aklimatizaþní
obĤrce.
Název projektu: Trvale udržitelné myslivecké hospodaĜení pro lepší ochranu pĜírodních zdrojĤ (navazující projekt)
Partnerská zemČ: Maroko
Realizátor: FAO, ÚHÚL
Délka realizace:2002 - 2005
NáplĖ projektu: Vyhotovení programu trvale udržitelného mysliveckého hospodaĜení, s cílem propojení mysliveckého
hospodaĜení do komplexu ochrany pĜírodních zdrojĤ v Maroku a zapojení mysliveckého hospodaĜení do tvorby zdrojĤ
pro marocké hospodáĜství. Vyškolení marockého personálu v oblasti praktického uplatĖování navržených zásad mysliveckého hospodaĜení, využívání informaþních technologií pro úþely mysliveckého hospodaĜení a ochrany vybraných
ohrožených druhĤ zvíĜat, zapojení myslivosti do tržních podmínek. Vyhotovení, pĜíp.modifikace stávajícího SW vybavení.

Autorka:
Ing. Dana Koderová
Ministerstvo zemČdČlství ýR
Tešnov 17, Praha 1
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AKTIVITY SVOL
V ROZŠIěUJÍCÍ SE EVROPċ
Stanislav Janský
Marie RĤžková
Sdružení vlastníkĤ obecních a soukromých lesĤ v ýR (SVOL) sice za sebou nemá dlouhou
historii – vzniklo v roce 1992, bezprostĜednČ po schválení tzv. restituþních zákonĤ jako dobrovolné zájmové sdružení pĤvodnČ pouze obecních lesĤ - pĜesto se v posledních letech stává
aktivním þlánkem evropské lesnické politiky. Jak došlo k tomu, že jsou zástupci SVOL zváni
na významná jednání, semináĜe a konference na evropské úrovni?
Takový rozsah þinnosti, jakou dnes SVOL pro své þleny zajišĢuje, si pĜed dvanácti lety nikdo ze zakládajících þlenĤ urþitČ nepĜedstavoval. První dva roky existence byly ve znamení pĜebírání majetku od státu
a zakládání nových organizací. Po konsolidaci novČ vytvoĜených lesních správ obecních lesĤ zaþalo vedení
SVOL pĜemýšlet i o výmČnČ zkušeností a organizaci exkurzí pro své þleny. V té dobČ také nastoupil do
funkce tajemníka SVOL Ing. Ctibor Záruba, který mČl ve svých pĜedchozích funkcích možnost osobnČ se
seznámit s mnoha lesníky ze zemí celé Evropy. Jeho myšlenka podívat se, jak funguje lesnictví na západ od
našich hranic, všechny zaujala a od té doby se odborné exkurze pro þleny SVOL staly pravidelnou souþástí
naší þinnosti. Odborné exkurze nebyly pouze možností prohlédnout si krásné lesy a krajinu v zemích pro nás
do té doby nepĜíliš známých, ale i jedineþnou pĜíležitostí k diskusím, jak se chová stát k vlastníkĤm lesa, jaká
je funkce státní správy, jaká jsou omezení zákonem, jak jsou újmy vlastníkovi kompenzovány, jak jsou
vlastníci lesa organizováni. Cílem našich návštČv byly zemČ spolkové republiky NČmecko, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie, Finsko Švédsko, Norsko.
Mnozí úþastníci exkurzí si pĜi diskusích s vlastníky lesa v zemích, kde nebyly vztahy k pĤdČ pĜetrhány
a neprobČhlo období, kdy bylo „všechno všech“, uvČdomili, že les není „národní bohatství“, pro které musí
stát stanovit pĜesná pravidla, jak s ním nakládat, ale že se jedná o majetek konkrétního vlastníka, který mu
má pĜinášet užitek, a tzv. celospoleþenské funkce lesa nejsou samozĜejmost, ale výsledek péþe vlastníka
o jeho majetek. V mnohých státech jsou tyto služby veĜejnosti vlastníkovi hrazeny (turistické a cyklistické
trasy, sbČr hub, ponechávání tzv. mrtvého dĜeva a doupných stromĤ, podpora biodiverzity). Zjistili, že se dá
na menších majetcích hospodaĜit i bez LHP, že státní správa není postrachem vlastníka, ale institut, ke kterému si mĤže vlastník nebo správce lesa bez obav a bezplatnČ pĜijít pro radu.,
Prvním „zhodnocením“ zahraniþních zkušeností SVOL byla diskuse k lesnímu zákonu v letech 1994 –
95. I díky osobním zkušenostem a pĜíkladĤm ze zahraniþí se podaĜilo zástupcĤm SVOL prosadit do zákona
289/1995 Sb. kompromis, který vytváĜí rovnováhu mezi zájmy vlastníka a zájmy státu. Aktivity naší organizace nezĤstaly bez povšimnutí soukromých vlastníkĤ velkých lesních majetkĤ, kteĜí požádali o možnost se
SVOLem spolupracovat. SVOL se postupnČ stal pĜedstavitelem všech druhĤ nestátního vlastnictví lesĤ
v ýR.
Kontakty v zahraniþí byly podnČtem k navázání spolupráce naší organizace s mezinárodními organizacemi vlastníkĤ lesa. V roce 1999 se SVOL stal mimoĜádným þlenem Evropské konfederace obecních lesĤ
(FECOF) se sídlem ve Štrasburku a téhož roku þlenem – pozorovatelem (od 1.5.2004 Ĝádným þlenem) Evropské konfederace vlastníkĤ lesa (CEPF) se sídlem v Bruselu – v obou organizacích jsme byli prvními
þleny z bývalého východního bloku. V prvních letech jsme se cítili až pĜehlceni obrovským množstvím informaþních materiálĤ, které jsme zejména prostĜednictvím emailového informaþního servisu z ústĜedí CEPF
dostávali. Brzy jsme však pĜestali být pouze pasivním pĜíjemcem informací. Pan BartoĖ Dobenín byl zvolen
do výboru CEPF a zaþal se aktivnČ podílet na práci vedení, roku 2003 byl zvolen místopĜedsedou CEPF.
V listopadu 2003 poprvé ve své historii uspoĜádal CEPF valnou hromadu mimo sídlo ústĜedí v Bruselu.
UspoĜádáním byl povČĜen SVOL a místem konání se stala Praha. Tato událost byla pro nás ocenČním naší
práce.
O náplni þinnosti CEPF vypovídají názvy stálých komisí, které v rámci CEPF v období mezi valnými
hromadami pracují:
¾ Kyoto protokol a klimatické zmČny
¾ Rozvoj venkova
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

Lesnictví a korek
Biodiverzita a Natura 2000
Dále se CEPF podílí na aktivitách
Certifikace hospodaĜení v lesích systémem PEFC
Ministerská konference o ochranČ evropských lesĤ
Spolupráce s FAO
Spolupráce s OSN

Cílem CEPF je více proniknout do rozhodovacích procesĤ EK a zviditelnit vlastníka a správce lesa jako
pĜirozeného ochránce životního prostĜedí, tvĤrce krajiny, zdroj pracovních pĜíležitostí, producenta obnovitelné suroviny a zastánce zdravého zpĤsobu života.
K zvýšení spotĜeby dĜeva pĜispívá partnerská spolupráce se svazy zpracovatelĤ a s lesnictvím souvisejícího prĤmyslu.
Pan BartoĖ – Dobenín se jako delegát CEPF (v souþasné dobČ místopĜedseda) pravidelnČ úþastní jednání ministerské konference o ochranČ evropských lesĤ (MCPFE) vþetnČ pĜípravných jednání, kde se rodí
zásadní smČry evropské lesnické politiky.
Jako celosvČtové zastĜešení organizací soukromých vlastníkĤ lesa pĤsobí IFFA Mezinárodní aliance rodinného lesnictví, založená jako volné sdružení mezinárodních organizací vlastníkĤ lesa na celém svČtČ
(v þervenci 2002). Poslední vrcholnou akcí této organizace byla 4. konference vlastníkĤ lesa v rámci SvČtového lesnického kongresu v Quebecu, rovnČž za úþasti zástupcĤ SVOL.
Jednou z organizací, která nás již v minulosti nČkolikrát oslovila a nabízela nám možnost þlenství, je
Evropská organizace vlastníkĤ pĤdy (ELO) se sídlem v Bruselu. SVOL považoval angažovat se v této organizaci za nadbyteþné, neboĢ se domníval, že zájmy soukromých vlastníkĤ lesa na evropské úrovni dostateþnČ hájí CEPF, zájmy obecních lesĤ FECOF. SVOL vidČl v ELO organizaci, která se zabývá hlavnČ zemČdČlskou problematikou a lesnictví je pro ni okrajovou záležitostí. V loĖském roce Republikový výbor SVOL
navštívili zástupci vedení ELO. Využili jsme jejich nabídky a naši zástupci se zĤþastnili Valné hromady
ELO a poté Konference k principĤm spoleþné agrární politiky (CAP). Pochopili jsme, že i v ýeské republice
existuje velká skupina vlastníkĤ – þlenĤ SVOL, která má vedle lesĤ i zemČdČlské pozemky a pro které aktivity ELO mají velký význam. Konference CAP ukázala, že prioritou blízké budoucnosti rozvoje venkova je
tzv. multifunkþní zemČdČlství i lesnictví, podpora biodiverzity a celospoleþenských funkcí krajiny. Vlastník
pĤdy (soukromé i obecní majetky) bude muset zmČnit svĤj pohled na hospodaĜení na zemČdČlských i lesních
pozemcích a hledat programy podporované strukturálními fondy EU, které zajistí kromČ hmotné produkce
napĜ. i zvýšení biodiverzity, vodohospodáĜské funkce, rekreaþní funkce a jiné služby, které mĤže vlastník
lesa poskytnout spoleþnosti. Na tomto poli mĤže být ELO urþitČ pĜínosem i pro vlastníky lesa a pĤdy v ýR
a proto SVOL zvažuje možnost zapojit se i do jeho aktivit.
SVOL je úzce svázán s organizací, která zastĜešuje jeden ze systémĤ certifikace lesĤ – PEFC. Zástupce
SVOL (pan BartoĖ Dobenín je pĜedsedou PEFC ýR a þlenem mezinárodního výboru PEFC v Luxemburgu).
V souvislosti s rozšíĜením EU se objevil nový problém. V dĤsledku restituþních a privatizaþních procesĤ v zemích bývalého východního bloku vznikl nový fenomém – objevilo se velké množství vlastníkĤ nových soukromých lesĤ, zejména lesa malých výmČr, kteĜí v dĤsledku dlouhodobého pĜerušení vlastnických
práv nemají s hospodaĜením zkušenosti a vztah k „rodinnému majetku“. Mnohdy tito vlastníci ani nevČdí,
kde se jejich majetek nachází.
První aktivity na podporu postavení této spoleþenské vrstvy byl krátkodobý projekt FAO v letech 2000
– 2001 ve Slovinsku. K jeho závČreþnému vyhodnocení v záĜí 2001 v Bledu byli pĜizváni i zástupci vybraných zemí bývalého východního bloku. Zaþal se pĜipravovat dlouhodobý mezinárodní projekt podpory postavení vlastníkĤ lesa malých výmČr.
Diskuse nad touto problematikou pokraþovala workshopem v prosinci 2002 v Židlochovicích, kde se
k FAO jako spoluorganizátoĜi pĜidali Mezinárodní organizace ochrany pĜírody (IUCN) a CEPF a téma diskuse bylo rozšíĜeno problematiku podpory zvyšování biodiverzity na lesních majetcích malých výmČr. Jako
možná Ĝešení byly prezentovány pĜíklady se západní a severní Evropy - dobrovolná sdružení vlastníkĤ lesĤ
na místní úrovni a postupné zastĜešování na regionální a národní úrovni. Jádrem financování tČchto sdružení
v budoucnu by mČly být spoleþné obchodní a podnikatelské aktivity. SVOL, jehož zástupce se tČchto jednání
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úþastnil, musí bohužel konstatovat, že souþasná legislativa ýR tento smČr nepodporuje. Odborné poradenství
pro drobné vlastníky (þinnost odborného lesního hospodáĜe dle zákona o lesích) je v ýR v podstatČ státem
placená aktivita podnikatelských subjektĤ (vČtšinou LýR, s.p., ale i jiné podnikatelské subjekty a podnikající
fyzické osoby) bez pĜesnČ definovaných práv a povinností. U soukromých vlastníkĤ mĤže tento stav vyvolat
pocit, že o nČ stát peþuje, ale v mnohých pĜípadech je to sporné. Podnikatelský subjekt povČĜený výkonem
funkce OLH vČtšinou s vlastníkem komunikuje pouze písemnČ (þasto jen zašle decenální úkoly LHO), þasto
s vlastníkem jedná pouze v pĜípadČ, že výsledkem mĤže být pro OLH zajímavá zakázka prací.
Podle názoru SVOL mĤže drobnému vlastníkovi pomoci pouze systémové zmČna, kdy jedna státem
placená osoba s kanceláĜí v místČ obvyklém pro styk s úĜady bude garantovat jak odborný dohled nad jeho
majetkem, tak bude schopná a ochotná poskytnou odbornou radu.
Významnou mezinárodní aktivitou, ke které je zástupce SVOL také pĜizván, je cyklus workshopĤ organizovaných ministerstvem zemČdČlství a lesnictví Finska – Forest Academy Finland. Série tČchto aktivit byla
zahájena v roce 2003 v Helsinkách a Jonescu. Hlavním zámČrem je posílení pozice lesnictví a s lesnictvím
souvisejících odvČtvích v rozšiĜující se EvropČ. Široké spektrum názorĤ zajišĢuje úþast vrcholných pĜedstavitelĤ státní správy, vlastníkĤ lesa, podnikatelĤ v lesnictví, zpracovatelĤ, výrobcĤ lesní techniky, lesnického
školství, výzkumných institucí. Lesnická výroba pĜedstavuje þasto velice malý podíl HDP vČtšiny evropských zemí, avšak celý komplex s lesnictvím souvisejících odvČtví (dĜevozpracující a papírenský prĤmysl,
nábytkáĜský prĤmysl, výroba lesnických strojĤ) je již významným fenoménem, kterého by bylo vhodné využít pro posílení lesnictví v politice EU i na národních úrovních.
Usilujeme, aby se SVOL stal v budoucnu uznávaným zástupcem nestátních lesĤ nejen na domácí scénČ,
ale i v EvropČ.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
A ZAHRANIýNÍ AKTIVITY
STÁTNÍHO PODNIKU LýR
Josef StĜítecký
Jana Pechová
V rámci zahraniþních aktivit státního podniku Lesy ýeské republiky patĜí k tČm nejrozsáhlejším pĤsobení þeských expertĤ v Jižní Americe. Opomíjet však nelze ani spolupráci
s okolními evropskými zemČmi, která již Ĝadu let úspČšnČ probíhá pĜedevším na þeskonČmecké hranici a která tak dává dobrý základ pro její další rozvoj vyplývající mimo jiné
i z nových možností, které se v souvislosti se vstupem ýR do EU jistČ vyskytnou.
Intenzivní þesko–nČmecká spolupráce probíhá pĜedevším v rámci Krajského inspektorátu Liberec
a Agentury projektĤ a obnovy lesa v Teplicích a jejich sasských kolegĤ.
Lesy ýeské republiky, s.p. jsou prostĜednictvím zástupcĤ krajského inspektorátu Liberec þleny pracovní
skupiny LESY Euroregionu NISA (ERN), která byla vytvoĜena již v roce 1991 a kde jsou kromČ LýR i zástupci SCHKO Jizerské hory a státní správy LH, ze zahraniþních partnerĤ pak lesníci ze SRN a Polska. Cílem této trilaterální spolupráce je vzájemná informovanost o odvČtví LH v rámci ERN, formulování problémĤ LH týkajících se ERN a návrh Ĝešení tČchto problémĤ. Skupina se schází pravidelnČ 4x za rok
a z odborných témat , kterými se zabývala lze uvést napĜ.: monitoring škod zvČĜí v ýR, NATURA 2000
v ýR a SRN, dĤsledky zmČn klimatu na lesy v Euroregionu NISA, situace na trhu se dĜívím, povodnČ v roce
2002 a škody v LH, projekty PHARE v ýR – Jizerské a Lužické hory, problematika invazních druhĤ rostli a
další, a dále v organizaci odborných konferencí – napĜ. v roce 2002 “VápnČní lesĤ“ nebo „Souþasnost a budoucnost lesní krajiny Jizerských hor“. V souþasné dobČ probíhá v rámci této spolupráce pĜíprava projektĤ
þesko-nČmeckého a þesko-polského, které se budou zabývat optimalizací rekreaþního využívání lesĤ a pĜírody ve vztahu k jejich ochranČ v ERN.
Spolupráce LýR se sasskou stranou probíhá také prostĜednictvím APOL v Teplicích. Lze Ĝíci, že spolupráce þeských a sasských lesníkĤ má v oblasti Krušných hor dlouholetou tradici a pokraþuje již z doby bývalého NDR. Od poloviny 90. let je tato spolupráce systematická a má znaþný pĜínos pro obČ strany. Její význam se prohlubuje zejména v období vzniku specifických lesnických problémĤ v Krušných horách, jakými
bylo napĜ. katastrofální poškození zbytkĤ smrku ztepilého ve východním KrušnohoĜí po zimČ 1995/96
v dĤsledku imisí nebo odumírání bĜízy od roku 1997 nebo žloutnutí smrku a následné kompenzaþní vápnČní
od r. 2000. Vzájemná spolupráce spoþívá v každoroþních setkáních vedoucích pracovníkĤ LH po obou stranách hranice, kterých se úþastní na þeské stranČ nejen APOL, ale i krajští Ĝeditelé a lesní správci z dané oblasti, ze sasské strany pak kromČ lesních správcĤ pĜedevším zástupci Forstpresidia v GrauppČ –Forstpesident
Dr. Klein a nČkdy také pracovníci Sasského ministerstva pro ekologii a zemČdČlství v Drážćanech. Vzhledem k tomu, že v oblasti Krušných hor je Ĝešena Ĝada lesnických výzkumných úkolĤ po obou stranách státní
hranice, je spolupráce s Forstpresidiem dĤležitá i proto, že jeho souþástí je Zemský ústav pro lesnický výzkum a Grantová služba LýR tak má pĜístup prakticky ke všem výsledkĤm sasského lesnického výzkumu,
pĜípadnČ i výzkumu univerzit, které pro Sasské lesy pracují. Dále obČ strany podporují projekty dotované
z EU v rámci INTERREG a PHARE. APOL Teplice tak vystupuje od roku 2002 po dohodČ mezi vedením
LýR a MZe jako pĜeshraniþní partner v ĜadČ sasských a bavorských projektĤ programu INTEREG IIIA. Jedná se napĜ. o projekty:
x „Virtuální lesní správa“, což je vytvoĜení internetového portálu soustĜećujícího velký rozsah lesnických informací z pĜíhraniþní oblasti; doba Ĝešení 2003 – 2005. PĜi Ĝešení tohoto projektu APOL spolupracuje i s ÚHUL Brandýs n. Labem.
x „Trvale udržitelné zajištČní poškozených lesních porostĤ ve vysokých a svahových porostech se
zvláštním významem pro ochranu vod“
x „Zvyšování vitality oslabených porostĤ rostoucích na svažitých terénech ve vysokých nadmoĜských
výškách prostĜednictvím vápnČní“, oba tyto projekty jsou Lesního Ĝeditelství v ěeznČ (Bavorsko)s
dobou Ĝešení do roku 2006.
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Mimo to udržují pravidelné kontakty se svými bavorskými protČjšky i lesní správy v rámci KI PlzeĖ,
které spoþívají pĜedevším v podobČ spoleþných setkání a poĜádání výmČnných exkurzí.
Aktivity státního podniku Lesy ýeské republiky byly v oblasti Latinské Ameriky zahájeny v roce
1998 v rámci projektu „ZalesĖování And metodou PATRIK“, který iniciovalo MZe ýR, a který je podporován vládními prostĜedky pro spolupráci se zemČmi v oblasti Latinské Ameriky.
LýR hospodaĜí na lesním majetku státu o rozloze cca 1,4 mil. ha. RoþnČ tČží okolo 7 mil. m3 surového
dĜíví a obnovuje les na výmČĜe 12 000 ha. V oblasti LA se v budoucích 20 letech poþítá se zalesnČním až
nČkolika desítek milionĤ ha degradovaných pĤd a neproduktivních pastvin. Tyto nabízející se trhy jsou pro
podnik našeho významu zajímavou výzvou.
Rozvoj LH v ýR v posledních 50 letech umožnil vybudovat ucelený systém plánování a hospodaĜení,
který je ve srovnání se svČtem na špiþkové úrovni. SystémovČ pojaté zkušenosti mají všeobecnou platnost
a lze je uplatnit kdekoliv na Zemi. Rozdílné pĜírodní podmínky nejsou nepĜekonatelnými pĜekážkami, i když
nezbytnČ vyžadují urþité korekce. Pracovníci LýR mají pro Ĝešení pĜedložené výzvy odpovídající zkušenosti
a prĤpravu.
Naše aktivita je zamČĜena na pČstování pĜevážnČ pĤvodních dĜevin, dĜevin jejichž potenciál je
v pĜírodních lesích neustále redukován a jejichž pČstování umČlým zpĤsobem naráží na takové pĜekážky,
které dosud nebyly místními lesníky uspokojivČ vyĜešeny. Nejde nám jen o hromadné pČstování eukalyptu
a borovice, ale o návrat pĤvodních dĜevin do cílenČ novČ rekonstruovaných ekosystémĤ. SamozĜejmČ nám
jde i o pČstování kvality a lepší využití a zhodnocování dĜevní hmoty, což s sebou nese zlepšení sociálních
podmínek na venkovČ. ZároveĖ tento projekt slouží jako alternativa pro venkov a doplnČk represivních metod vedoucích k redukci výroby drog.
Východiskem je globálnČ chápaná nezbytnost obnovovat lesy na degradovaných pozemcích. KonkrétnČjší rámec pak vytváĜejí prioritní vládní programy s deklarovanou podporou. Možnosti státního sektoru jsou
ale všude znaþnČ omezené a nepĜinášejí potĜebné dynamické impulsy. Proto hledáme v každé zemi aktivního
partnera, který má s námi totožnou snahu vytvoĜit ve stĜednČdobém horizontu ze spoleþnČ vytváĜené nabídky
komerþnČ zajímavou obchodní pĜíležitost s dlouhodobou perspektivou.
Krátkodobým cílem je vytvoĜení prostĜedí dĤvČry mezi námi a našim lokálním zástupcem od kterého
oþekáváme, že vytvoĜí základnu pro pokraþující projekt a vloží do nČj znalost místních kontaktĤ a podmínek.
Vyžadujeme pak i jeho spoluúþast na financování prĤbČhu projektu.
StĜednČdobým cílem je vytvoĜení sítČ lesnických center aktivní obnovy lesa - síĢ budoucích klientĤ, kterým by pak bylo možné dlouhodobČ poskytovat servisní služby. TČmi se rozumí obsah technologického lesnického balíku, který obsahuje know-how a jeho technickou a technologickou podporu.
V detailu se jedná o:
x Poskytování podpory pĜi zakládání školek (projekty, technický dohled, kvalita sadebního materiálu).
x Poskytování pomoci v ochranČ výsadeb proti chorobám a škĤdcĤm.
x Spoluúþast pĜi Ĝešení všech prĤzkumĤ a vyskytnuvších se problémĤ.
x Souþástí je i technologický soubor postupĤ a konkrétních prácí souvisejících s tvorbou mapových
zákresĤ pro plánování na plochách s cílovou obnovou porostĤ.
x HospodáĜské plánování, realizace a technická podpora procesĤ smČĜujících k poskytnutí garance dopČstovat vysoce kvalitní porosty s prvotĜídním dĜívím a vysokou užitkovostí, a to zpĤsobem, který
zaruþí trvale udržitelný rozvoj.
x PĜitom jde o praktické úspČchy vyplývající z metody neustálé selekce, která zvyšuje pĜírĤst na kvalitní hmotČ, s cílem podporovat schopnost obnovovaných dĜevin se pĜirozenČ reprodukovat.
x Jedná se i o provádČní inventarizací u provedených výsadeb.
x Souþástí balíku je i technická pomoc pro udČlení certifikace na konkrétní lesní majetek.
x Jedná se i o dodávky technologického charakteru, vývoz technických komponentĤ, strojĤ a speciálních prostĜedkĤ.
Oþekáváme, že každé centrum bude mít svého investora, který je zainteresován na zmČnČ využití krajiny a má zájem o velmi kvalitní dĜíví, které bude produkovat v územích s již vybudovanou a fungující infrastrukturou. Je možné, že investorem do budoucna bude moci být i podnik stáních lesĤ ýR prostĜednictvím
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nČkteré ze svých dceĜinných spoleþností (H.F.C., HLDS). Vzorové centrum u našeho prvního spoleþného
klienta v každé zemi je chápáno jako pilotní projekt, kterým chceme garantovat snížené riziko a zajištČní
výnosĤ z vkladĤ pro ty, kteĜí se rozhodnou investovat své prostĜedky do obnovy lesa - v oblastech s výjimeþnými produkþními podmínkami, kde se perioda obnovy pohybuje od 8 do 25 let a roþní pĜírĤsty dosahují až 35 m3 na ha (v EvropČ 4-6 m3 pĜi 100leté dobČ obmýtí).
Máme v úmyslu prokázat úspory vyplývající z minimalizace produkþních ztrát, výhody z dosahované
produktivity práce a z použití levných místních zdrojĤ pro výrobu substrátu. LýR nabízejí jednoduchou výrobu, její snadnou opakovatelnost a uplatnČní i jen zapracovaných zamČstnancĤ. Dále tato technologie
umožĖuje výraznČ snížit ztráty z produkce jak ve školce, tak následnČ po výsadbČ.
Centrum se stává rozvojovou základnou, i dalších souþástí komplexnČ pojaté lesnické nabídky. Je ovČĜovacím pracovištČm, ve kterém jsme schopni kalkulovat i ekonomické výhody našich technologií v místních
podmínkách v daných cenových relacích. Musí sloužit našemu zámČru jako prezentaþní a referenþní pracovištČ. Tyto okolnosti jsou zaruþovány smluvnČ.
LýR za sebou mají kroky, které vedly ke tĜíbení tohoto postupu v Ekvádoru a Chile. PĜedcházela tomu
spolupráce s ministerstvy a pracovníky státní správy na rĤzných úrovních. Výsledky této první fáze nám
poskytly prezentaþní vzorky a nezbytné reference. Další fázi pak pĜedstavuje pokraþující spolupráce
s privátním sektorem v Ekvádoru, Kolumbii a Nicaragui.
V Kolumbii se bČhem posledního roku podaĜilo najít odpovídajícího partnera, se kterým jsme od loĖského þervna pĤl roku plánovali, pak 3 mČsíce budovali vzorovou školku a následnČ vyprodukovali 1,3 milionu sazenic ve dĜevinách mahagonového typu. Do konce Ĝíjna již byla osázena rozloha vČtší než je 500 ha.
Dosažené výsledky umožnily prohlásit náš spoleþný projekt za pilotní projekt celé Kolumbie a dostal záštitu
presidenta Uribeho. Výsledky jsou naším partnerem zveĜejnČny i na webové stránce www.3fkanguroid.com.
V tomto roce budujeme obdobnou školku v Nikaragui. Na letošní rok plánované projekty pro Ekvádor v pĜíhraniþní oblasti s Peru v provincii Loja a Oro, a velký zalesĖovací úkol pod vulkánem Cotopaxi – nebudou realizovány, protože ekvádorská strana nebyla schopna garantovat finanþní spoluúþasti. TČžištČ aktivit je
tak pĜesouváno do Bolívie.
Do projektu vložené prostĜedky ze strany ýR chápeme jako strategickou investici státu na podporu obchodní a exportní politiky, ale zároveĖ i jako náš jedineþný vklad k Ĝešení problémĤ zásadního globálního
významu.
Prezentované zkušenosti vyvolávají zájem i ze strany evropských institucí. Uvést lze spolupráce
s Rakouskými spolkovými lesy v projektu založení školky v Gruzii a spolupráci s IAK AGRAR
CONSULTING GMBH z Lipska pro projekt v ArgentinČ. Oba partneĜi disponují možnostmi využívat
evropské podpĤrné fondy. Z dalších spoleþných projektĤ je možné jmenovat projekt Slovenska týkající se
zalesĖovacích prací v ýínČ a dále poptávku po spolupráci na lesnickém projektu v Kyrgyzstánu. V rámci
spolupráce s Forest Manegement Service, s.r.o. se ucházíme i o lesnický projekt dotovaný z fondĤ EU na
Ĝece Rio Grande v Nicaragui.
VážnČjším zájemcĤm lze poskytnout další informace a prezentaci výsledkĤ na CD.

AutoĜi:
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Lesy ýeské republiky, s. p.
PĜemyslova 1106
Hradec Králové
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INFORMACE O ZAHRANIýNÍCH
AKTIVITÁCH ÚHÚL
Patrik Pacourek
Ústav pro hospodáĜskou úpravu lesĤ Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizaþní složkou
státu zĜízenou Ministerstvem zemČdČlství ýR. Založen byl již v roce 1935.
Hlavní aktivity ústavu jsou:
x ProvádČní Inventarizace lesĤ v ýeské republice (IL)
x Vyhotovování a správa dat Oblastních plánĤ rozvoje lesĤ (OPRL) vþetnČ zajišĢování jednotného typologického systému lesĤ v ýeské republice
x Informaþní a datové centrum zajišĢuje vedení centrální databáze a archivu o lesích a myslivosti
v ýeské republice, vþetnČ dat monitoringu a dalších navazujících informací.
x Zabezpeþování poradenství a služeb pĜi provádČní certifikace lesĤ ýeské republiky
V návaznosti na tyto þinnosti se ústav každoroþnČ významnČ podílí na zpracování „Zprávy o stavu lesa
a lesního hospodáĜství ýeské republiky“, dalších rozborĤ, metodik, koncepcí a prognóz, aktivnČ se zapojuje
do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektĤ a pĤsobí na poli poradenství, metodiky a osvČtové
þinnosti.
Zahraniþním aktivitám se náš ústav vČnuje již velmi dlouhou dobu. První projekty se datují k padesátým
létĤm minulého století. SamozĜejmČ v tČchto aktivitách pokraþujeme do souþasnosti.
Tyto první projekty byly souþástí naší pomoci zemím tĜetího svČta a týkaly se pĜevážnČ inventarizace
lesĤ (Mongolsko – 1956, Kongo – 1974-88, Angola, Laos, Kambodža) a výuky na lesnických fakultách
(Mosambik). Také jsme se podíleli na pomoci pro lesní hospodáĜství Kamerunu, Guiney a Mosambiku.
ěada projektĤ se týkala digitálního zpracování dat (technologie GIS – Geografický informaþní systém)
lesnického hospodáĜského plánování. To je v pĜímé souvislosti s vývojem programu pro toto zpracování –
programu TopoL. Vznik tohoto programu byl inicializován a pozdČji i realizován na pĤdČ ÚHÚL Brandýs
nad Labem. PozdČji byli správa a další vývoj pĜevedeny na soukromý subjekt. V souþasné dobČ probíhá
i nadále tČsná spolupráce mezi tímto soukromým subjektem a ÚHÚL.
Projekty týkající se digitálního zpracování dat se odehrály v ĜadČ zemí svČta. ýást v jižní Americe
(Ekvádor – v rámci projektu zalesĖování þásti And; Chile, oblast Tanume – navazuje na pĜedchozí) další
v Rusku (Kamþatka).
Z novČjších projektĤ bych rád uvedl projekt Maroko. Jeho první etapa probČhla v letech 1998-2000.
Druhý cyklus byl zapoþat na jaĜe letošního roku. Tento projekt probíhá v rámci aktivit FAO (Food and Agricultural Organization – Organizace pro zemČdČlství a výživu pĜi OSN) a v tČsné spolupráci s MZe. Cílem
tohoto projektu je vytvoĜení základních principĤ mysliveckého hospodaĜení v Maroku a jeho aplikace
v praxi, zavedení myslivecké statistiky a nástrojĤ GIS v marocké státní správČ, a také vyškolení marockých
lesníkĤ v tČchto disciplínách. Snaží se o záchranu a návrat paovce hĜivnaté do pĜírody Maroka
a o znovuzavedení chovu a následnČ jejího lovu, který by pĜinesl finanþní zdroje do ochrany pĜírody a pomohl rozvoji regionĤ.
Z významných projektĤ poslední doby je tĜeba jmenovat tĜi: projekt „WirelessInfo“, projekt „Kanada“
a projekt „REGEO“.
PrvnČ jmenovaný projekt probČhl v letech 2000-2003. Projekt byl financován z 5. Rámcového programu
Evropské komise a byl orientován na vývoj technologie pĜenosu numerických dat z centrální databáze pĜímo
na mobilní zaĜízení pracovníka v terénu, což umožĖuje podstatnČ operativnČjší aktualizaci dat v databázi
i komunikaci s ní. ÚHÚL v tomto projektu figuroval jak v roli spoluĜešitele, tak i koncového uživatele.
V rámci projektu se vylepšil pĜístup k existujícím informacím spojených s Ĝízením v oblasti lesnictví ze
strany vládních institucí, soukromého sektoru, nevládních organizací a veĜejnosti.
Projekt byl založen na existenci Informaþního a datového centra (IDC ÚHÚL) pro lesní hospodáĜství.
Byly testovány rozdílné zpĤsoby datového pĜenosu (vþetnČ bezdrátových), formáty dat vhodné pro uživatele,
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byl usnadnČn pĜístup do databází, výmČna dat a zpČtná vazba mezi správci databází a jejími uživateli - institucemi, komerþní sférou a individuálními uživateli.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zavedení pokroþilé bezdrátové komunikace do multimediálního
systému a služby pro venkovní aplikace. Cílové oblasti pro aplikace byly:
x Státní lesnické informaþní systémy,
x Státní zemČdČlské informaþní systémy,
x Poradenské informaþní systémy pro lesnictví,
x Poradenské informaþní systémy pro zemČdČlství se zvláštním zĜetelem pro nároþné zemČdČlství
x Systém pro majitele lesa - podporující les,
x ZemČdČlský informaþní systémy,
x PĤdní hospodáĜství,
x Vodní hospodáĜství.
x
Dalším projektem je projekt „Kanada“ - Mapování lesních stanovišĢ v UBC (Universita Britské Kolumbie) Alex Fraser Research Forest.
Projekt byl navržen Katedrou lesnických vČd Univerzity Britské Kolumbie v roce 2002. Na jaĜe 2003
byl k projektu pĜizván ÚHÚL jako spoluĜešitel. Terénní mapovací práce probČhly v letních mČsících 2002
a 2003. V roce 2003 provedli mapování dva specialisté ÚHÚL.
Projekt pĜedpokládal realizaci podrobného terénního mapování, po kterém bude následovat tvorba
a produkce map lesních ekosystémĤ a dalších úþelových materiálĤ. Universitní výzkumná plocha tím získá
více efektivní ekologické informace, které pozvednou výzkumné možnosti a budou sloužit k trvale udržitelnému hospodaĜení.
Posledním zmínČným projektem je REGEO. Projekt byl zahájen 1. dubna 2002 a bude ukonþen v Ĝíjnu
2004. ÚHÚL je jedním z osmi hlavních smluvních partnerĤ projektu.
Je realizován v rámci 5. Rámcovém programu Evropské komise pro výzkum, technologický vývoj
a demonstrace (RTD programme) v tématickém programu „Uživatelsky pĜátelská informaþní spoleþnost
(IST programme)“.
Základním cílem projektu je vyvinout souhrnný geo-multimediální informaþní systém pro venkovské
oblasti. Informaþní systém projektu REGEO má za cíl propojení dvou heterogenních informaþních zdrojĤ:
geodeta a multimédia.
Hlavní cíle projektu jsou vývoj virtuální geo-multimediální databáze a infrastruktury pro výmČnu dat,
uplatnČní nových a zdokonalených zpĤsobĤ klientských presentací pomocí off-line a on-line prostĜedkĤ
vþetnČ rozvíjených zobrazovacích metod a následnČ realizace navrženého informaþního systému ve þtyĜech
odlišných regionech.
V souþasné dobČ jsme zapojeni do projektĤ zahraniþní rozvojová spolupráce (ZRS), kdy þekáme na výsledky schvalovacího procesu na MZV a MZe.
Pro provádČní tČchto þinností disponuje ústav zkušenými odborníky a vyspČlým technickým vybavením. Tím se výraznČ podílí na technologickém vývoji v oblasti lesního hospodáĜství a hraje významnou roli pĜi podpoĜe státní lesnické politiky.
Všechny projekty, jak zmiĖované, tak potenciální budoucí, slouží ke zvýšení odborné kvalifikace našich
zamČstnancĤ a tím ke zlepšení našich þinností, které jsou definovány naší zĜizovací listinou.
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MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
VÚLHM
Petr Zahradník
Poþátky souþasného Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti JílovištČ–Strnady
spadají do konce roku 1921, kdy bylo v Praze založeno k 31.10.1921 OddČlení ochrany lesa.
V následujících zhruba deseti letech byly zakládány i jiné výzkumné ústavy, v ýechách, na
MoravČ i na Slovensku. Další ústavy byly založeny tČsnČ po válce, avšak v té dobČ zapoþal již
integraþní proces, vedoucí ke vzniku jediného ústavu, zabývajícího se komplexnČ lesnickou
problematikou. Již tehdy nalezneme ve výroþních zprávách struþné informace o mezinárodních aktivitách jednotlivých, tehdy samostatných, ústavĤ. Postupem doby význam mezinárodní spolupráce rostl. I pĜes rĤzná politická omezení vždy hrála mezinárodní spolupráce
v našem ústavu významnou roli. PochopitelnČ hodnČ aktivit bylo smČĜováno do evropských
zemí východního bloku, ale rovnČž do rozvojových zemí Afriky a na Kubu. V souþasné dobČ
již žádné bariéry neexistují a jediným kritériem, limitujícím zahraniþní spolupráci, je její
prospČšnost a efektivita pro všechny zúþastnČné partnery.
Zahraniþní spolupráci Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti JílovištČ–Strnady lze rozdČlit do nČkolika skupin, a to:
x mezinárodní projekty,
x spolupráce v poradenské þinnosti,
x práce v mezinárodních organizacích,
x výmČna informací,
x neformální spolupráce.
Toto rozdČlené vychází ze souþasného zamČĜení ústavu, kde vedle základní þinnosti – výzkumu, je zabezpeþována i rozsáhlá poradenská a expertní þinnost a v rámci trvalých þinností pro Ministerstvo zemČdČlství zabezpeþujeme za ýeskou republiku þinnosti v nČkterých mezinárodních aktivitách.
NejvýznamnČjší þástí zahraniþních aktivit VÚLHM JílovištČ–Strnady by mČla smČĜovat bezesporu pĜímo do mezinárodních projektĤ. Tato oblast má však z našeho pohledu urþitá omezení, vyplývající právČ ze
zamČĜení našeho ústavu. V oblasti základního výzkumu a þásteþnČ i v nČkterých oblastech aplikovaného
výzkumu neexistují prakticky žádné limity, které by bránily v obecné rovinČ spolupráci. V aplikovaném lesnickém výzkumu tomu už tak být nemusí. ěada problémĤ, které se Ĝeší, jsou lokální, vázané na urþité stanovištní podmínky, které bezprostĜednČ nezajímají výzkumná pracovištČ v jiných zemích. Nalézt spoleþné problémy, ze kterých by pak obČ strany profitovaly, je komplikovanČjší. SamozĜejmČ i zde existují výjimky. Je
rovnČž možné abstrahovat se od potĜeby „pĜímého užitku“ výstupĤ Ĝešení a zapojit se do mezinárodní spolupráce jen z vČdeckého entuziasmu (nebo z lukrativních dĤvodĤ – zdroj financí na výzkum), avšak pĜi omezených kapacitách výzkumníkĤ je to na úkor Ĝešení vlastních, tuzemských aktuálních problémĤ. I když výše
uvedené Ĝádky znČjí mírnČ pesimisticky, a dalo by se z nich usoudit, že mezinárodní spolupráce v lesnickém
výzkumu je bezpĜedmČtná, není tomu tak. Pouze to mČlo poukázat na nČkterá specifika. KoneþnČ i zapojení
našeho ústavu do mezinárodních projektĤ to jasnČ naznaþuje. NČkteré z nich jsou sice na pomezí základního
a aplikovaného výzkumu, ale nČkteré mají i praktický dopad do LH.
V roce 2002 byly úspČšnČ zakonþeny tĜi mezinárodní projekty, na jejich Ĝešení jsme se podíleli po dobu
pČti let. Byly to:
x Úloha genĤ urþujících bunČþnou morfologii, dČlení a polaritu v základních biotechnologických postupech pro záchovu dĜevin. (Genes in basic processes of conservational tree biotechnology for:cell
elongation, cell division and polarity) – 4. RP (INCO COPERNICUS),
x Identifikace a kontrola fázového posunu rejuvenalizace (COST),
x EU-FAIR – Towards a Larch Wood Chain (ýR – Francie).
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V souþasné dobČ Ĝešíme další projekt:
x Metody zvyšování kvality výpČstkĤ in vitro. (Methods for quality improvement of plantlets.)
(COST).
V pĜípravČ jsou i nČkteré další projekty v oblasti ochrany lesa a biologie a šlechtČní lesních dĜevin.
Spolupráce v poradenské þinnosti je založena pĜedevším na pravidelných trojstranných setkáních pracovníkĤ Lesních ochranných služeb v ýesku, Slovensku a Polsku. Tato již tradiþní setkání se prvnČ uskuteþnily v roce 1997. StĜídavČ se od té doby konají v Polsku, na Slovensku nebo u nás a jsou zamČĜeny na aktuální problémy ochrany lesa, zejména v pĜíhraniþním pásmu. Poznatky z tČchto setkání, která se konají zpravidla v þasném podzimu, jsou využívány i pĜi poradenské þinnosti v ochranČ lesa. BezprostĜednČ na tyto
aktivity navazuje úþast zainteresovaných semináĜích v jarních mČsících v jednotlivých zemích, vČnovaných
zhodnocení stavu škodlivých þinitelĤ a jejich krátkodobé prognóze. Z tČchto semináĜĤ jsou pravidelnČ vydávány sborníky, kde je možné se seznámit se situací, opČt s prioritním zamČĜením na pĜíhraniþní oblasti.
Podobné je i místem konání rotující (Brno – Zvolen – Praha) setkání pČstitelĤ þeských a slovenských
lesnických fakult a výzkumných ústavĤ. Pravidelné mezinárodní konference zapoþaté v roce 1999 v BrnČ
slouží nejen ke vzájemné informovanosti o zamČĜení pČstebního výzkumu na jednotlivých pracovištích, ale i
k výmČnČ nejnovČjších výsledkĤ výzkumu a následnČ k plánování dalšího pČstebního výzkumu a neformální
výmČnČ informací. VS Opoþno k setkání pČstitelĤ uspoĜádalo v roce 2001 konferenci na téma Souþasné
otázky pČstování horských lesĤ.
Práce v mezinárodních organizacích má u našeho ústavu dlouhodobou tradici. Zástupci tehdy ještČ samostatných lesnických ústavĤ, se zúþastnili lesnických kongresĤ v PaĜíži (1923) a ěímČ (1926) a patĜili mezi
zástupce 33 státĤ, kteĜí se v roce 1929 na kongresu ve Stockholmu podíleli na obnovení þinnosti Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací, obecnČ známé pod zkratkou IUFRO. Aktivity v této významné
lesnické mezinárodní organizaci máme dodnes. Uvedu jen pár pĜíkladĤ.
V roce 1997 se v Písku uskuteþnil mezinárodní semináĜ na téma výskyt a prognóza hmyzích škĤdcĤ
a houbových chorob ve stĜední EvropČ, na jehož základČ byla založena z iniciativy našeho ústavu nová pracovní skupina IUFRO WP 7.03.10. Methodology of Forest and Disease Survey in Central Europe, která patĜí
mezi velmi aktivní skupiny, každoroþnČ se schází (1998 – Polsko, Ustron-Jaszowiec; 1999 – Švýcarsko,
Sion-Chateauneuf; 2000 – Rumunsko, Busteni; 2001 –ýesko, Praha; 2002 – Polsko, Krakov). Na poslední
schĤzce se dohodl dvouletý termín konání semináĜĤ, pro letošní rok se pĜipravuje na podzim setkání
v Maćarsku.
Na práci v IUFRO se však podílí aktivnČ i Ĝada dalších pracovníkĤ ústavu, a to v jednotlivých pracovních skupinách, sekcích až po þleny výkonné rady.
VÚLHM je rovnČž þlenem European Forest Institute (EFI). V rámci ministerských konferencí jsou zástupci ústavu národními koordinátory za následující rezoluce:
x S1 – Evropská síĢ stálých ploch pro sledování lesních ekosystémĤ.
x S4 – PĜizpĤsobení obhospodaĜování horských lesĤ novým podmínkám životního prostĜedí.
x S5 – RozšíĜení sítČ Eurosilva pro výzkum fyziologie stromĤ.
x S6 – Evropská síĢ pro výzkum lesních ekosystémĤ.
x H2 – Obecné zásady ochrany a trvale udržitelného zachování biodiverzity evropských lesĤ.
x H4 – Strategie procesu dlouhodobé adaptace evropských lesĤ na klimatické zmČny.
V roce 1985 byl na tĜetím zasedání Úmluvy o dálkovém pĜenosu látek zneþišĢujících ovzduší pĜes hranice státĤ (CLRTAP) ustaven Program ICP Forests jako reakce na neustálé zhoršování zdravotního stavu
lesĤ. Celý program byla a je koordinován Federálním výzkumným ústavem pro lesnictví a jeho produkty
v Hamburku. Od roku 1986, kdy zapoþala mČĜení na plochách I. úrovnČ se úþastní i ýeská republika zastoupená naším ústavem. V prvních letech zastávala úlohu koordinaþního pracovištČ pro východní Evropu. Když
byla v roce 1994 vytvoĜena II. úroveĖ sledování, ýesko u toho opČt nechybČlo. V souþasné dobČ se Program
ICP Forests pĜipravuje na transformaci do programu Forest Focus, kde bude opČt VÚLHM aktivním úþastníkem.
Další aktivity ústavu jsou naplĖovány v Mezinárodním programu, koordinovaný International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) v ěímČ, kde je naplĖována rezoluce þ. 2 Štrasburské konference o ochranČ
evropských lesĤ v oblasti ochrany genových zdrojĤ. Náš ústav se podílí na koordinaci a práci v problematice
zamČĜené na topol þerný, jehliþnany, ušlechtilé a cenné listnáþe. Ústav rovnČž aktivnČ pracuje v Evropském
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výboru pro normy, komise CENT/TC 175 Kulatina a Ĝezivo a v Mezinárodní organizaci pro normalizaci,
komise ISO/TC 218 DĜevo.
VýmČna informací spoþívá pĜedevším ve výmČnČ vČdeckých publikací, vydávaných naším ústavem.
VýmČna je uskuteþĖována s vČdeckými lesnickými knihovnami rĤzných institucích ve 30 zemích svČta –
Evropy, Asie a Severní Ameriky. Další výmČna informací je založena na individuální bázi v rámci zahraniþních cest našich pracovníkĤ, zejména na mezinárodní kongresy, konference a semináĜe, pĜípadnČ zahraniþní
návštČvy u nás. V roce 2003 probČhlo celkem 48 zahraniþních cest do 16 zemí svČta.
Tabulka 1: Zahraniþní cesty pracovníkĤ VÚLHM JílovištČ – Strnady v roce 2003.
ZemČ
Slovensko
NČmecko
Polsko
Kanada, Rakousko
Itálie
Dánsko, Indie, ěecko, Finsko, Chorvatsko, Francie,
Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, ýína, Švédsko

Poþet cest
13
10
6
4
3
1

Zdaleka ne na posledním místČ je neformální spolupráce mezi jednotlivými pracovníky VÚLHM JílovištČ–Strnady a rĤznými zahraniþními institucemi. Tyto neformální spolupráce zpravidla pĜedcházejí vzniku
spoleþných projektĤ, avšak i v pĜípadČ, že k tomu nedojde, zvyšuje to prestiž našeho ústavu, resp. celého
þeského lesnictví v zahraniþí.
Zde je tĜeba zmínit pĜedevším rozsáhlou spolupráci v oblasti šlechtČní lesních dĜevin (s Kanadou, Francií, Japonskem nebo NČmeckem) nebo v oblasti ochrany lesa (neformální spoluúþast na projektech Fylografie lýkožrouta lesklého – Pityogenes chalcographus – Rakousko; Monografický výzkum tropických druhĤ
kĤrovcovitých [Scolytinae: Xyleborini]: Zachování a modernizace v oboru taxonomie – USA nebo Výzkum
feromonĤ a jejich použití pĜi boji s kĤrovci Dendroctonus valens – ýína), kde je využíváno specializace
a vysoké odborné úrovnČ našich pracovníkĤ, vysoce cenČné v zahraniþí.
Od roku 1998 se rozvíjí úzká spolupráce se svazem nČmeckých lesnických ústavĤ, kdy se pracovníci VS
Opoþno pravidelnČ zúþastĖují a vystupují s pĜíspČvky na výroþních zasedáních sekce Produkce (Deutscher
Verband Forstlicher Forschungsanstalten – Sektion Ertragskunde).
Uvedený výþet zahraniþních aktivit Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti JílovištČ–
Strnady není vyþerpávající. Jde spíše o pĜíklady a smČrování zahraniþní spolupráce a její význam pro þeské
lesnictví. PochopitelnČ je možné vést diskuze, zda by nemČla být zahraniþní spolupráce širší a rozmanitČjší
nebo naopak užší, s více konkrétními pĜínosy pro þeské lesnictví. Je tĜeba si ale uvČdomit, že zahraniþní spolupráce je taková, jaké jsou potĜeby þeského lesnictví (v obecné rovinČ) a jaké jsou schopnosti a kapacity
jednotlivých výzkumných pracovníkĤ (v konkrétní rovinČ). Teprve pĜi zohlednČní tČchto dvou faktĤ je možné objektivnČ (?) hodnotit úroveĖ a míru zahraniþní spolupráce. OsobnČ se domnívám, že zahraniþní spolupráce našeho ústavu koreluje s našimi možnostmi a potĜebami.
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VÚLHM JílovištČ-Strnady
156 045 Praha 5, Zbraslav
tel.: 257 89 2222
e-mail: zahradnik@vulhm.cz
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MċLY BY BÝT LESY
A LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ
ZMÍNċNY V EVROPSKÉ ÚSTAVċ?
Karel Vanþura
O stanovisko k této problematice byly na základČ aktivity rakouského ministerstva zemČdČlství a životního prostĜedí a jednání Stálého výboru pro lesnictví v Bruselu byly požádány ještČ
pĜed zmČnou organizaþní struktury ministerstva jednotlivé odbory Úseku lesního hospodáĜství, které se návrhu na zaþlenČní lesnictví jako oblasti politiky do Evropské ústavy vyjádĜily
následovnČ:
Odbor rozvoje lesního hospodáĜství
Je vhodné podpoĜit jakoukoli iniciativu, která bude zviditelĖovat lesy, lesnický sektor a jeho význam
v rámci rozšíĜené EU. ZároveĖ je však nutné dbát na to, aby se produkþní funkce lesĤ nestala okrajovou záležitostí a nebyly pouze zvýrazĖovány a následnČ úþelovČ upĜednostĖovány environmentální funkce lesĤ.
Odbor lesnické politiky
Návrh zaþlenČní lesnictví do Evropské ústavy je považován za dobrý. Odbor posuzoval pĜedevším zakotvení dĜeva jako obnovitelného zdroje a jeho využití v tomto materiálu. Po prostudování dostupného materiálu bylo konstatováno, že návrh je i v této záležitosti dostaþující (body III až VI) v oddíle 7, odst. 2 písm. e)
a je možné se s ním ztotožnit.
Odbor tvorby lesa
Tak jak je návrh pĜipraven jsou na úkor produkþní funkce lesa pĜíliš zviditelĖovány jeho ostatní funkce.
Pokud by se mČlo skuteþnČ jednat o to zlepšení postavení lesnického sektoru, který v souþasné dobČ není
uznáván jako hospodáĜský sektor, a mČlo-li by jít o „odstraĖování bariér pro využívání dĜeva…“, je
s takovým zaþlenČním lesnické problematiky do základních dokumentĤ možné souhlasit.
Obor státní správy lesĤ
ZaĜazení této kapitoly v navrhované podobČ do Ústavy EU není nutné. ZaĜazení oddílu o lesích a lesnictví do rámce þlánku I-16, Návrhu smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu by nemČlo pravdČpodobnČ ve
vztahu k prohlašovaným cílĤm v této oblasti dostateþnou efektivitu, kterou rakouský návrh pĜedpokládá.
Kompetence dané EU v þlánku I-16 nepatĜí ani do sdílené pĤsobnosti (jak stanoví þl. 13 odst.1 Návrhu Ústavy EU) a samozĜejmČ ani do výluþné pĤsobnosti EU. PĤsobnost stanovená v þl. I-16 nenahrazuje pĤsobnost
þlenských státĤ (þl.I-11, odst. 5 Návrhu Ústavy) a právnČ závazné akty EU v této oblasti nemohou podle þl.
I-16, odst. 3 harmonizovat právní a správní pĜedpisy þlenských státĤ. Je tedy otázkou, zda by tato þinnost EU
v této podobČ mČla žádaný úþinek. PĜípadné dosažení navrhovaných cílĤ by bylo pravdČpodobnČ vhodnČjší
provést prostĜednictvím jiného druhu právního pĜedpisu ES, napĜ. formou naĜízení, už s ohledem na mnohem
vČtší flexibilitu tohoto druhu legislativního právního aktu.
Z uvedených pĜipomínek tehdy vzešel následující závČr a doporuþení: stanovisko úseku lesního hospodáĜství v této vČci bude zamČĜeno na podporu rakouské iniciativy a lesy a lesnictví by mČly být v jakékoli
podobČ v Evropské ÚstavČ zmínČny. Toto stanovisko bylo rovnČž jako pĜedbČžné sdČleno na dotaz zástupce
Fóra Spojených národĤ o lesích. Odpovídá to zamČĜení pan-evropského fóra ve smyslu sdílené zodpovČdnosti za lesy. Lesní hospodáĜství v EU nemá vlastní politiku, její þásti jsou zaþlenČny v nČkterých jiných oblastech a politikách a je proto vhodné podpoĜit iniciativu zviditelĖující lesy, lesnický sektor a jeho význam
v rámci rozšiĜující se Evropské Unie.
Skuteþnost, že návrh se zdá být ponČkud “zelený“, je pravdČpodobnČ vyvolána souþasným pĜístupem
k problematice lesĤ (v souþasnosti mnoho aktivit pĜebírá za DG Agri v rámci Komise DG Envi) a je zĜejmČ
taktickým prvkem rakouského návrhu. Je to dále pravdČpodobnČ vyvoláno i podkladovým materiálem, který
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byl þlenským i pĜistupujícím státĤm rozeslán souþasnČ s dotazníkem zjišĢujícím nČkteré údaje pro zhodnocení prvních pČti let existence lesnické strategie EU a který ladČn shodným zpĤsobem, tj. zanikla v nČm základní produkþní funkce. Tato skuteþnost byla þs. zástupce pĜi jednání Stálého výboru pro lesnictví pĜipomínkována a úĜedníci Komise pĜislíbili ve vlastním podkladovém dokumentu hodnotícím dosavadní naplĖování lesnické strategie dbát na vyváženost všech funkcí, které lesy mají.
Úsek lesního hospodáĜství se pĜiklonil k názoru, že by mČl být uþinČn pokus zmínit lesnickou problematiku v základních dokumentech Spoleþenství, nicménČ porada námČstka ministra pro lesní hospodáĜství
k návrhu žádné stanovisko nepĜijala.
Návrh Rakouska na zaþlenČní problematiky lesĤ a lesního hospodáĜství do Evropské ústavy
(pĜeklad þásti materiálu Ministerstva zemČdČlství, lesního hospodáĜství, životního prostĜedí a vodního hospodáĜství Rakouska).
Lesní hospodáĜství a dĜevozpracující prĤmysl, respektive lesy, nejsou souþástí Smluv o EU, což je zároveĖ dĤvodem, proþ neexistuje žádný právní podklad pro povinnou koordinaci aktivit a opatĜení týkajících se
lesního hospodáĜství na úrovni EU. Lesní hospodáĜství a lesnická politika proto podléhá principu subsidiarity. Záležitosti, které se týkají lesního hospodáĜství, jsou ovšem stále více Ĝešeny v rámci jiných politik a þasto dochází k pĜijímání opatĜení, aniž by lesnické instituce þlenských státĤ mČly možnost vstupovat do rozhodovacího procesu na úrovni EU. Princip subsidiarity se tak stává prázdným pojmem.
Existuje shoda v názoru, že je potĜeba podniknout takové kroky, aby nedošlo k oslabení ekonomické
výkonnosti lesního hospodáĜství v dĤsledku roztĜíštČných politických pĜístupĤ a kompetencí v rámci EU,
a že bychom se mČli zamČĜit na integraci aktivit týkajících se lesního hospodáĜství v rámci Komise s cílem
posílit postavení lesního hospodáĜství tváĜí v tváĜ konkurenþním politikám na úrovni EU. NicménČ, musíme
vycházet z pĜedpokladu, že založení tržní organizace pro obchod se dĜevem je v tomto kontextu rozhodnČ
vylouþeno.
Proto považujeme za nezbytné zaþlenit odpovídajícím zpĤsobem lesnictví do Evropské ústavy. Tento
krok je podporován nČkolika novými þlenskými státy, nČkterými velmi silnČ.
Abychom dosáhli aktivní a úþinné role lesního hospodáĜství na odpovídající úrovni, navrhujeme zvážit
následující priority:
x integraci aktivit Evropské komise týkajících se lesnického sektoru,
x soustĜedČní kompetencí vztahujících se k lesnímu hospodáĜství na úrovni EU,
x posílení postavení lesního hospodáĜství v rámci Spoleþenství,
x zajištČní odpovídajících životních podmínek lidem pracujícím v lesním hospodáĜství na venkovČ,
x trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ jako pĜírodního zdroje,
x zajištČní multifunkþních úþinkĤ lesĤ.
ýlánek I-16 návrhu ústavy nabízí vhodnou pĜíležitost, jak vyĜešit odpovídajícím zpĤsobem výše popsanou neuspokojivou situaci, a to v rámci odst. 1 „unie mĤže vyvíjet podpĤrnou, koordinaþní a doplĖkovou
þinnost“. OpatĜení pĜijatá na základČ þlánku I-16 mají omezenou sílu a ponechávají veškeré kompetence
þlenským státĤm. Také pravomoc pĜijímat právní pĜedpisy zĤstává v rukou þlenských státĤ. ýlánek I-16 odst.
3 stanoví, že „právnČ závazné akty pĜijaté Unií na základČ ustanovení upravujících oddČlenČ jednotlivé oblasti v þásti III nemohou harmonizovat právní a správní pĜedpisy þlenských státĤ“.
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Lesy a lesní hospodáĜství by mČly být v návrhu Ústavy zakotveny následujícím zpĤsobem:
1) pĜidat bod „lesy a lesní hospodáĜství“ takto

[CONV 850/03, str. 14]

þÁST I:
HLAVA III: PĤSOBNOST UNIE

ýlánek I-16: Oblasti podpĤrné, koordinaþní a doplĖkové þinnosti
2. Oblastmi podpĤrné, koordinaþní a doplĖkové þinnosti na evropské úrovni jsou:
-

prĤmysl
lesy a lesní hospodáĝství
ochrana a zlepšování lidského zdraví
výchova, odborné vzdČlávání, mládež a sport
kultura
civilní ochrana.

2) pĜidat oddíl „lesy a lesnictví“ takto

þást III.
Politiky a fungování Unie
HLAVA III: VNITĜNÍ POLITIKY A þINNOSTI
KAP. V. OBLASTI, VE KTERÝCH SE UNIE MģŽE ROZHODNOUT VÉST KOORDINAýNÍ, DOPLĕKOVOU A
PODPģRNOU ýINNOST
ýlánek III - ...
1. Unie bude podporovat spolupráci mezi þlenskými zemČmi zamČĜenou na podporu trvale udržitelného obhospodaĜování
lesĤ po stránce ekologické, ekonomické, sociální a kulturní, a pokud to bude nezbytné, bude podporovat a doplĖovat
þinnosti na národní úrovni.
2. PodpĤrná a doplĖková þinnost bude zamČĜena na:
a) uznání významu lesĤ a lesního hospodáĜství pro dosažení trvale udržitelného rozvoje
b) posílení postavení lesĤ a lesního hospodáĜství v rámci Spoleþenství
c) zajištČní úþinné koordinace mezi rĤznými politickými oblastmi EU, které mají vliv na lesy a lesní hospodáĜství na
úrovni Spoleþenství a na globální úrovni
d) proaktivní úþast v mezinárodní diskusi a vyjednávání o lesnických otázkách
e) podporu trvale udržitelného obhospodaĜování lesĤ zejména
i)
zajištČním multifunkþních úþinkĤ lesĤ
ii)
uznáním role lesĤ a lesního hospodáĜství pĜi zajišĢování trvale udržitelné obživy na venkovČ
iii)
uznáním lesĤ jako trvalého pĜírodního zdroje
iv)
zlepšováním konkurenceschopnosti navazujících prĤmyslových odvČtví v globálním kontextu
v)
zajištČním stabilních podmínek pro dlouhodobé investice do lesního hospodáĜství a navazujících prĤmyslových odvČtví
vi)
odstraĖováním pĜekážek využívání dĜeva a výrobkĤ ze dĜeva, zejména s ohledem na zastaralé normy,
které vedou k deformaci soutČže s ménČ environmentálnČ vhodnými výrobky
vii)
koordinací þinností zamČĜených na ochranu lesĤ proti pohromám (napĜ. lesním požárĤm, škĤdcĤm, chorobám, zneþištČní ovzduší)
viii) podporou výzkumu a inovací týkajících se lesĤ a lesního hospodáĜství
3. K dosažení cílĤ, které jsou zmínČny v tomto þlánku,
a) stanoví právní pĜedpisy nebo rámcové právní pĜedpisy nezbytná opatĜení. NicménČ, právnČ závazné akty pĜijaté
Unií na základČ ustanovení upravujících tyto oblasti by nemČly vést k harmonizaci právních a správních pĜedpisĤ þlenských státĤ
b) mĤže Rada na návrh Komise pĜijímat doporuþení.
NovČ se touto otázkou zabývalo vedení ÚLH v závČru mČsíce kvČtna s následujícím závČrem...

ýeská republika v zásadČ podporuje návrh Rakouska na zaþlenČní problematiky lesĤ a lesního hospodáĜství do Evropské ústavy. Jakékoli zviditelnČní lesního hospodáĜství v ÚstavČ mĤže být jenom prospČšné
a povede ke zlepšení pozice odvČtví vĤþi jiným (víceménČ konkurenþním) politickým oblastem, jako je napĜ.
životní prostĜedí.
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ýR se pĜipojuje k názoru, že souþasná koordinace aktivit, které se dotýkající lesĤ a lesního hospodáĜství, je v rámci Evropské komise nedostateþná. To se týká zejména spolupráce DG Envi, DG Agri a DG Enterprise. PĜedcházející jednání ukázala, že vytvoĜení spoleþné lesnické politiky EU není reálné, zejména
s ohledem na diametrálnČ odlišné zájmy státĤ StĜedozemí a zbytku EU. Proto je zaþlenČní lesĤ a lesního hospodáĜství mezi oblasti, v nichž mĤže EU vyvíjet podpĤrné, koordinaþní a doplĖkové þinnosti, vhodným Ĝešením.
Hlavním smyslem zaþlenČní na zaþlenČní problematiky lesĤ a lesního hospodáĜství do Evropské ústavy
by mČlo být vytvoĜení politického rámce a systému koordinace, který by zabránil pĜijímání protichĤdných
rozhodnutí a politik, a který by ve svém dĤsledku vedl k posílení postavení lesního hospodáĜství v rámci
Spoleþenství, zejména s ohledem na ekonomickou životaschopnost odvČtví a postavení vlastníkĤ lesa. ZaþlenČní lesĤ a lesního hospodáĜství do Evropské ústavy by v žádném pĜípadČ nemČlo smČĜovat k zavedení
regulace trhu se dĜevem a s výrobky ze dĜeva. Obchodování se dĜevem by i nadále mČlo spadat do sféry volného trhu.
... v této dobČ však již pĜišly signály, že rakouský návrh byl v Bruselu smeten ze stolu.

Autor:
Ing. Karel Vanþura, CSc.
Ministerstvo zemČdČlství ýR
TČšnov 17
117 05 Praha 1
vancura@mze.cz
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BIOLOGICKÁ
ROZMANITOST LESģ
Karel Vanþura
Pavel Unar
V dubnu roku 2002 se konala v Haagu konference smluvních stran (COP-6) Úmluvy o biologické diverzitČ, která byla zamČĜena zejména na problematiku lesĤ. Vzhledem k tomu, že se
dosud nepodaĜilo publikovat ani text závČreþného dokumentu a stanoviska zde prezentovaná
ýeskou republikou využívám možnosti zaĜadit do sborníku informaci o této nepochybnČ dĤležité problematice, kterou se svČtová – a to nejen lesnická – veĜejnost zaobírá již delší dobu,
pravdČpodobnČ však ne zcela dostateþnČ a na patĜiþné úrovni. V první þásti je uvedena
Deklarace COP-6, ve druhé zachyceno stanovisko ýR pĜi Ministerském kulatém stole na vysoké úrovni, který probČhl v rámci COP-6 v Haagu, 18. dubna 2002 (úþast námČstkĤ ministrĤ
MZe a MŽP ýR), tĜetí pak podává informaci zpracovanou k této tematice v letošním roce
MŽP.
I.
HAAGSKÁ MINISTERSKÁ DEKLARACE KONFERENCE SMLUVNÍCH STRAN
ÚMLUVY O BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI
My, ministĜi zodpovČdní za implementaci Úmluvy o biologické rozmanitosti na setkání v Haagu, Nizozemí,
17. a 18. dubna 2002 pĜi pĜíležitosti 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
1. VČdomi si zásadní dĤležitosti biodiverzity - promČnlivosti živých organismĤ jakéhokoli pĤvodu a ekologických komplexĤ, jejichž jsou souþástí - která uþinila Zemi jedineþným životním prostorem pro þlovČka, a jenž je nepostradatelná pro naší planetu a náš blahobyt;
2. UvČdomujíce si navíc, že biologická rozmanitost je niþena lidskými aktivitami bezpĜíkladným tempem,
a že Úmluva o biologické rozmanitosti je pĜedním nástrojem ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti stejnČ tak, jako spravedlivého sdílení užitkĤ vyplývajících z využívání genetických zdrojĤ, a proto musí být stanoveny jasné cíle a opatĜení vedoucí k zastavení a obrácení tohoto trendu;
3. Berouce v úvahu posun akcentu procesu Úmluvy od tvorby politických nástrojĤ k jejich implementaci
a potĜebu dát stejnou váhu všem tĜem cílĤm Úmluvy;
4. Uznávajíce potĜebu jasných cílĤ a þasových harmonogramĤ jako doplĖku k pĜijetí Strategického plánu
a potĜebu vytvoĜit mechanizmy k dosažení tČchto cílĤ a zhodnotit pokrok v implementaci pracovních
programĤ Úmluvy;
5. Uznávajíce, že biodiverzita je v mnoha smČrech základem trvale udržitelného rozvoje; potírání chudoby,
zajištČní výživy, dodávky pitné vody, ochrana pĤdy i lidské zdraví pĜímo závisí na zachování a využívání svČtové biologické rozmanitosti, a trvale udržitelného rozvoje proto nemĤže být dosaženo bez trvale
udržitelného využívání biologické rozmanitosti;
6. Znovu potvrzujíce náš závazek plnit tĜi cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti a implementovat Úmluvu,
a podtrhujíce potĜebu Ĝídit se etickými zásadami implementace Úmluvy smČrem k rozsáhlým cílĤm trvale udržitelného rozvoje založeného na integraci ekonomických, sociálních a environmentálních témat;
7. ZdĤrazĖujíce pokrok dosažený v posledním desetiletí pĜi pĜevodu cílĤ Úmluvy o biologické rozmanitosti
do národních a mezinárodních politik a konkrétních aktivit, dosažený skrze:
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x národní strategie a plány þinnosti k biologické rozmanitosti pĜijaté ve více než stovce zemí;
x Kartagenský protokol o biologické bezpeþnosti;
x Bonnskou smČrnice o pĜístupu ke genetickým zdrojĤm a spravedlivém sdílení užitkĤ plynoucích
z jejich využívání;
x vývoj a aplikaci zásadních koncepcí, jako je napĜíklad ekosystémový pĜístup, na všechny ekosystémy
x pracovní programy v oblasti vČdomostí, zavádČní novinek a praktik pĤvodních a místních komunit,
které ztČlesĖují tradiþní zpĤsob života relevantní pro ochranu a trvale udržitelné využívání biologické rozmanitosti;
x zásadní principy o cizokrajných agresivních druzích, které ohrožují ekosystémy, stanovištČ a druhy;
x pracovní plány k biologické rozmanitosti lesĤ, pro suché a mírnČ vlhké oblasti, sladkovodní ekosystémy, moĜské a pobĜežní ekosystémy, agrobiodiverzitu a pro všeobecná témata;
x posilování povČdomí, že biologická rozmanitost je zásadní pro zásobování zbožím a službami;
x mechanismus zúþtovací banky založený na úrovni Sekretariátu a na národních úrovních k podpoĜe technické a vČdecké spolupráce a výmČny informací.
8. Podtrhujeme dĤležitost podílu Úmluvy o biologické rozmanitosti na implementaci Agendy 21 a zároveĖ
zdĤrazĖujeme nepostradatelnost Agendy 21 pro implementaci Úmluvy o biologické rozmanitosti.
9. Znovu potvrzujeme náš závazek považovat ochranu a udržitelné využití biologické rozmanitosti, jakož
i spravedlivé sdílení užitkĤ plynoucích z využívání genetických zdrojĤ, za nezbytné nástroje k dosažení
trvale udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. Vybízíme k podpoĜe souþinnosti mezi Úmluvou o biologické rozmanitosti a souvisejícími úmluvami a k výmČnČ získaných zkušeností a poznatkĤ mezi zemČmi, regiony a všemi zájmovými skupinami.
10. Litujeme nicménČ, že navzdory úsilí vlád a pĜíslušných zájmových skupin niþení biodiverzity lidskou
þinností pokraþuje, jak vyplývá z CelosvČtového hodnocení biodiverzity. Podtrhujeme stanovisko generálního tajemníka Kofiho Annana: "Musíme proto þelit nevyhnutelné realitČ: úkoly spojené s trvalou
udržitelností jednoduše pĜedbíhají pĜimČĜenost našich reakcí. Až na výjimky jsou naše reakce pĜíliš zĜídkavé, nicotné a opoždČné."
11. UvČdomujeme si, že život je v ohrožení a proto jsme se rozhodli zvýšit naší snahu pĜijmout do roku 2010
opatĜení k zastavení ztrát biologické rozmanitosti, k nČmuž dochází alarmujícím tempem, na globální,
regionální, podregionální a národní úrovni.
12. Zavázali jsme se k vytvoĜení nebo revizi, podle okolností, Národních strategií biologické rozmanitosti
a PlánĤ þinnosti do doby konání sedmé Konference smluvních stran.
13. Znovu potvrzujeme závazek zastavit odlesĖování a ztráty biologické rozmanitosti a zajistit trvale udržitelné využívání zdrojĤ dĜeva a ostatních lesních zdrojĤ a zavazujeme se k úplné implementaci rozšíĜeného akþního pracovního programu Úmluvy o biologické rozmanitosti pro biologickou rozmanitost všech
typĤ lesĤ v úzké spolupráci s Fórem o lesích OSN, Úmluvou o boji proti desertifikaci, Rámcovou
úmluvou OSN o zmČnČ klimatu a jinými procesy a úmluvami vztahujícími se k lesĤm, a to pĜi zahrnutí
relevantních zájmových skupin.
14. Usnesli jsme se na vytvoĜení a implementaci úþinného a inovaþního mechanizmu, který zaruþí spravedlivé sdílení užitkĤ plynoucích z trvale udržitelného využívání genetických zdrojĤ, vþetnČ zhodnocení
a ekonomického odškodnČní globálních environmentálních služeb, uvČdomujíce si, že dokud nebudou
mít zemČ a lidé, kteĜí spravují pĜírodní bohatství, z biologické rozmanitosti užitek, tempo jejího niþení
zĤstane vysoké.

Kulatý stĤl ministrĤ dal pĜedsedajícímu mandát harmonizovat tyto odstavce s výstupy rozpravy
Pracovní skupiny 1 o rozšíĜeném pracovním programu pro lesy a biologickou rozmanitost.
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15. Vyzýváme SvČtový summit o trvale udržitelném rozvoji, aby:

a.

znovu potvrdil, že Úmluva o biologické rozmanitosti je zásadním mezinárodním právním nástrojem
koordinace, konsolidace a posilování úsilí podstupovaného prostĜednictvím rozliþných regionálních,
podregionálních a mezinárodních úmluv a programĤ vztahujících se k biodiverzitČ,

b.

znovu potvrdil, že jednotlivé zemČ mají, v souladu s Chartou OSN a zásadami mezinárodního práva,
svrchované právo využívat své vlastní zdroje na základČ své vlastní politiky životního prostĜedí, a odpovČdnost zajistit, aby tyto aktivity podléhající jejich jurisdikci a kontrole nezpĤsobovaly poškození životního prostĜedí jiných státĤ nebo oblastí za hranicemi národní jurisdikce,

c.

uznal silné vazby mezi biodiverzitou a jinými politickými tématy ve smyslu tvorby politik a jejich implementace, a zejména aby podpoĜil:
x silné vazby mezi ochranou a trvale udržitelným využitím biologické rozmanitosti a trvale udržitelným rozvojem, potíráním chudoby a zvládáním pĜírodních katastrof;
x integraci cílĤ týkajících se biodiverzity do sociálních a ekonomických politik, programĤ a þinností,
zejména pokud se jedná o styþné body trvale udržitelného rozvoje a obchodních a finanþních úmluv;
x konkrétnČjším zpĤsobem souþinnost a vzájemnou podporu Úmluvy o biologické rozmanitosti a mezinárodních obchodních úmluv a politik za úþelem dosažení cílĤ Úmluvy o biologické rozmanitosti,
zejména ve vztahu k WTO, vþetnČ Dohody z Doha, a uznání postavení Úmluvy o biologické rozmanitosti v rámci pĜíslušných orgánĤ WTO;
x úþinnČjší spolupráci a koordinaci mezi úmluvami a jinými orgány a procesy, které se týkají biodiverzity tam, kde se pĜekrývají jejich zájmy, zejména s Fórem OSN o lesích, Úmluvou OSN o boji proti
dezertifikaci, Rámcovou úmluvou OSN o zmČnČ klimatu, Úmluvou o mezinárodním obchodu
s ohroženými volnČ žijícími druhy živoþichĤ a rostlin, Úmluvou o stČhovavých druzích a Ramsarskou úmluvou o mokĜadech a na regionální, podregionální a globální úrovni;
x zvýšenou koordinaci, souþinnost a partnerství na národní, regionální a podregionální úrovni;
x ekosystémový pĜístup jako jeden ze základních konceptĤ integrovaného obhospodaĜování pĤdy, vody a živých zdrojĤ.

d.

znovu potvrdil závazek mít k dispozici nástroje k zastavení a diametrální zmČnČ souþasného trendu
alarmujících ztrát biodiverzity na globální, regionální, podregionální a národní úrovni do roku 2010;

e.

uznal potĜebu zintenzivnČní základního výzkumu biologické rozmanitosti k posílení našeho vČdeckého
poznání o biologické rozmanitosti a ekosystémech;

f.

povzbudil vlády k pĜijetí vhodných politických opatĜení k ochranČ a obnovČ dĤležitých ekosystémĤ,
zvláštČ mokĜadĤ vþetnČ mČlkých pobĜežních vod a korálových útesĤ, stejnČ tak jako horských a arktických ekosystémĤ;

g.

naléhavČ vyzval všechny zemČ k ratifikaci a plné implementaci Úmluvy o biodiverzitČ a jejího Kartagenského protokolu o biologické bezpeþnosti, Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro zemČdČlství a potravináĜství a dohod týkajících se biodiverzity, jako je Rámcová úmluva OSN
o zmČnách klimatu a Úmluva OSN o boji proti desertifikaci a podpoĜe jednotného postupu pĜi jejich
implementaci na národní, regionální a mezinárodní úrovni, a aby pĜivítal a podpoĜil proces Mezinárodní
environmentální kontroly;

h.

pĜivítal pozitivní výstupy Mezinárodní konference OSN o financování rozvoje, který se v bĜeznu 2002
uskuteþnil v Monterrey v Mexiku, tak jak jsou zachyceny v Monterreyském konsensu, který pĜedstavuje
zásadní krok k dosažení cílĤ vymýcení chudoby, trvalého ekonomického rĤstu a podpory trvale udržitelného rozvoje;

i.

naléhavČ vyzval rozvinuté zemČ, které tak dosud neuþinily, aby podnikly konkrétní kroky k dosažení
cílových 0,7 % HDP jako ODA pro rozvinuté zemČ a 0,15 – 0,20 % HDP pro nejménČ rozvinuté zemČ;
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j.

naléhavČ vyzval rozvinuté zemČ k naplnČní SvČtové environmentální vybavenosti (GEF)

k.

znovu zdĤraznil potĜebu výstavby kapacit, usnadnČní pĜenosu ekologicky vhodných technologií a poskytnutí adekvátních a pĜedvídatelných finanþních zdrojĤ i podpory a ochrany znalostí, vþetnČ tradiþních znalostí, i pĜíslušných vČdeckých poznatkĤ pro ochranu a trvale udržitelné využití biodiverzity
umožĖující rozvojovým zemím, zvláštČ pak nejménČ rozvinutým zemím a mezi nimi malým ostrovním
státĤm, a zemím s transformujícími se ekonomikami plnČ implementovat Úmluvu o biodiverzitČ jako
základní složky dosažení trvale udržitelného rozvoje,

l.

vytvoĜil a upevnil partnerství s veĜejnými a soukromými partnery na rĤzných úrovních ve všech pĜíslušných sektorech, vþetnČ oblasti bankovnictví a podnikání, mezinárodních organizací a institucí k podpoĜe výstavby kapacit, pĜenosu ekologicky vhodných technologií, poskytování dostateþných finanþních
zdrojĤ i znalostí, vþetnČ rezerv k ochranČ a zachování tradiþních znalostí, a pĜíslušných vČdeckých poznatkĤ pro ochranu a trvale udržitelné využití biodiverzity, a k podpoĜe investic do aktivit týkajících se
biodiverzity, obzvláštČ v rozvojových zemích, zejména v nejménČ rozvinutých zemích a spolu s nimi
malých ostrovních rozvojových zemích a zemích s transformujícími se ekonomikami. Povzbudit zúþastnČné strany a zájmové skupiny, aby takové partnerství navrhly WSSD jako výstup Typu II;

m. naléhavČ vyzval vlády ke zvýšení svého úsilí pĜi vytváĜení a implementaci vzdČlávacích programĤ
a programĤ budování kapacit, obzvláštČ v rozvojových zemích, zejména nejménČ rozvinutých zemích
a mezi nimi malých ostrovních státech a zemích s transformující se ekonomikou, a ke zvýšení úrovnČ
povČdomí a technických schopností na všech úrovních spoleþnosti k dosažení trvale udržitelného rozvoje, a k podpoĜe cílĤ Úmluvy v takových programech;

n.

naléhavČ vyzval zemČ k zajištČní koherence mezi národními strategiemi týkajícími se biodiverzity
a ostatními strategiemi, zvláštČ jedná-li se o: a) trvale udržitelný rozvoj a potírání chudoby; b) zmČny
klimatu a boj s desertifikací; c) ekonomické aktivity jako je zemČdČlství, lesní hospodáĜství, rybolov
a turistika,

o.

*

uznal závazek zastavit odlesĖování a ztráty biologické rozmanitosti a zajistit trvale udržitelné využívání
zdrojĤ dĜeva a ostatních lesních zdrojĤ a závazek plnČ implementovat rozšíĜený akþní pracovní program
Úmluvy o biologické rozmanitosti pro biologickou rozmanitost všech typĤ lesĤ v úzké spolupráci
s Fórem o lesích OSN, Úmluvou o boji proti desertifikaci, Rámcovou úmluvou OSN o zmČnČ klimatu
a jinými procesy a úmluvami vztahujícími se k lesĤm, a to pĜi zahrnutí relevantních zájmových skupin;

p.

pozval a umožnil všem zájmovým skupinám pĜispČt k implementaci cílĤ Úmluvy o biologické rozmanitosti a uznal zvláštČ specifickou roli mládeže, žen, domorodých a místních komunit pĜi ochranČ a využití biodiverzity trvale udržitelným zpĤsobem. ZvláštČ dĤležité je uznat práva domorodých a místních
komunit a zahrnout, s jejich pĜedchozím svolením, jejich unikátní znalosti pĜi ochranČ biodiverzity a zajišĢování trvale udržitelného rozvoje, a aby podpoĜil jejich úþast v procesu Úmluvy;

16. Znovu zdĤrazĖujeme náš závazek úspČšnČ zvládnout PĜípravnou konferenci pro WSSD na ministerské
úrovni, která se uskuteþní na Bali, v Indonésii od 27. kvČtna do 7.þervna 2002 a samotný Summit v Johannesburgu, v JAR od 26. srpna do 4. záĜí 2002. V této souvislosti vyzýváme smluvní strany, aby konstruktivnČ pĜispČly a aktivnČ se úþastnily prĤbČhu WSSD tak, aby bylo zajištČno dosažení cílĤ Úmluvy,
zvláštČ tČch týkajících se vymýcení chudoby a trvale udržitelného rozvoje.
17. Vítáme výstupy Konference mladých a Dialogu zájmových skupin, které jsou pĜílohami této Ministerské
deklarace, jako hodnotné pĜíspČvky k práci Úmluvy o biologické rozmanitosti a usnesli jsme se na zorganizování setkání mladých a dotþených zájmových skupin v rámci budoucích Konferencí smluvních
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.
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II.
Stanovisko ýR pĜi Ministerském kulatém stole COP-6, Haag, 18. dubna 2002
K podstatnému snižování biologické rozmanitosti v ýeské republice v minulosti pĜispČlo zneþištČní
ovzduší, velkoplošné hospodaĜení a používání nevhodných postupĤ v zemČdČlství vþetnČ nadmČrné aplikace
chemických pĜípravkĤ, intenzivní ekonomický rozvoj a holoseþný zpĤsob hospodaĜení uplatĖovaný
v lesnictví. Následkem negativní antropogenní þinnosti došlo k ohrožení celých ekosystémĤ vþetnČ lesĤ,
které pokrývají tĜetinu rozlohy zemČ. Naopak, v nČkterých oblastech byla biodiverzita díky zvláštním okolnostem chránČna pomČrnČ dobĜe, zejména ve srovnání se situací v západní EvropČ.
Rozmanitost lesĤ ve smyslu druhové skladby má v ýeské republice pomČrnČ úzké spektrum a silnČ se
odlišuje od druhové skladby pĜirozených lesĤ. To se do urþité míry odráží v nižší stabilitČ lesních porostĤ
a nepĜíznivém zdravotním stavu lesĤ.
Abychom zlepšili tuto situaci, pĜijali jsme urþitá opatĜení na národní úrovni, vþetnČ úþasti ýeské republiky v mezinárodních a regionálních procesech zamČĜených na zachování a podporu biodiverzity. Jmenujme
napĜ. Rezoluci H2 (Obecné smČrnice k ochranČ biodiverzity v lesích Evropy), pĜijatou na Ministerské konferenci o ochranČ lesĤ v EvropČ v Helsinkách (1993), která se ukazuje jako významný dokument podporující
implementaci Úmluvy o biologické rozmanitosti v lesích Evropy. Ustanovení tohoto mezinárodního dokumentu jsou východiskem pro implementaci opatĜení k ochranČ, a tam, kde je to vhodné, i k obnovČ biodiverzity v lesích ýR. Péþe o biodiverzitu lesĤ je dnes považována za základní prvek trvale udržitelného hospodaĜení v lesích tak, jak je definováno v Rezoluci H1.
MezinárodnČ deklarované principy trvale udržiteného hospodaĜení v lesích a podpora biodiverzity si vyžaduje pĜijímání nových zákonĤ. NejdĤležitČjším právním pĜedpisem svého druhu je zákon þ. 289/1995 Sb.
o lesích, který mimo jiné definuje maximální povolenou velikost holé seþe, stejnČ jako závazná ustanovení
lesních hospodáĜských plánĤ, mezi nimi i minimální podíl melioraþních a zpevĖujících dĜevin. Lesní zákon
upravuje i sovisející motivaþní prvky. Jednou z náhrad poskytovaných na jeho základČ je i kompenzace zvýšených nákladĤ v dĤsledku výsadby minimálního podílu melioraþních a zpevĖujících dĜevin. V rámci finanþních pĜíspČvkĤ na hospodaĜení v lesích mohou být podporovány þinnosti jako obnova lesĤ poškozených
imisemi, zalesnČní, zajištČní a výchova porostĤ (tyto pĜíspČvky jsou nabízeny zpĤsobem, který zvýhodĖuje
výsadbu melioraþních a zpevĖujících dĜevin), þinnosti spojené s péþí o genové základny lesních dĜevin
a opatĜení na ochranu nČkolika ohrožených druhĤ zvČĜe. Byla také pĜijata urþitá opatĜení k zmírnČní následkĤ
imisní zátČže v nejhĤĜe postižených oblastech, a to formou služeb vlastníkĤm lesa (jako je vápnČní a hnojení
lesních porostĤ, jejichž úþinky jsou nicménČ pĜedmČtem diskusí odborníkĤ).
Zákon þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, zákon þ. 449/2001 Sb., o myslivosti, pĜíslušná naĜízení vlády a vyhlášky k provedení zmínČných zákonĤ pĜedstavují další hlavní právní pĜedpisy, které ovlivĖují biodiverzitu lesĤ.
Koncepþním dokumentem, který se pĜímo vztahuje k problematice biodiverzity lesĤ, je Koncepce lesnické politiky pro období pĜed vstupem ýR do Evropské Unie, který byl schválen Vládou poþátkem roku
2000, a který se zamČĜuje na pČt strategických cílĤ: vyĜešení vlastnických vztahĤ k lesĤm, zlepšení zdravotního stavu lesĤ, zachování a podpora biologické rozmanitosti lesních ekosystémĤ, zvýšení produkce a spotĜeby dĜeva, rozvoj veĜejnČ prospČšných mimoprodukþních funkcí a služeb lesĤ. Z tohoto dokumentu vychází
Národní lesnický program, který bude pĜedložen VládČ na konci roku 2002. Mezi prioritami programu bude
mimo jiné péþe o genové základny lesních dĜevin, obnova lesĤ v imisních oblastech, pĜemČna druhové
skladby, vČkové a prostorové struktury lesních porostĤ a zajištČní multifunkþního využití lesĤ pĜi zachování
jejich produkþní schopnosti. KromČ podpory pĤdoochranné, vodoochranné a rekreaþní funkce lesĤ bude
Program klást zvláštní dĤraz na zájmy ochrany pĜírody, zejména v takových oblastech, jako jsou ÚSES
v lesích, úprava hospodaĜení v lesích na zvláštČ chránČných územích, rozšiĜování pĜírodČ blízkých lesĤ
v aluviích bystĜin a Ĝek, zvyšování lesnatosti krajiny (zejména prostĜednictvím programĤ zalesĖování ménČ
produktivních zemČdČlských pĤd stanovištnČ vhodnými druhy vhodné provenience), a program NATURA
2000.
Ochrana biologické diverzity je považována za jednu z priorit Státní politiky životního prostĜedí (1995,
aktualizována 1999) a Státní lesnické politiky (2000). OpatĜení ke zlepšení biodiverzity jsou obsažena
i v hospodáĜské úpravy lesa a pČstebních opatĜeních. V letech 1999-2005 bude prvoĜadým cílem chránit biodiverzitu minimalizací škodlivých vlivĤ, revitalizací biotopĤ a ochranou a reintrodukcí ohrožených pĤvodních druhĤ.
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K dalším dĤležitým dokumentĤm patĜí Státní program ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky
(1998), Zásady státní lesnické politiky (1994), Rámcová doporuþení hospodaĜení v lesích (1996), Národní
program ochrany a využívání rostlinných genetických zdrojĤ (1993). Také Lesy ýeské republiky, státní podnik, pĜispívá k podpoĜe biologické diverzity lesĤ, a to skrze následující dokumenty a jejich aplikaci v praxi:
Program trvale udržitelného hospodaĜení v lesích (2000), Program 2000 – zajištČní cílĤ veĜejného zájmu
u LýR (1999), Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojĤ lesních dĜevin u LesĤ ýR pro období
2000-2010.
Díky urþitým zmČnám zemČdČlských postupĤ a lesnických opatĜení se biologická diverzita v ýeské republice postupnČ zlepšuje. Druhová skladba lesĤ se mČní ve prospČch pĤvodních druhĤ. Mnoho druhĤ bezobratlých a ptákĤ se vrací a stavy zvČrČ rostou (bohužel nárĤst stavĤ spárkaté zvČĜe nemĤže být hodnocen
jako pozitivní jev vzhledem k rozsáhlým škodám, které pĤsobí na lesních porostech). NicménČ základním
pĜedpokladem pro dlouhodobé zlepšování situace je zahrnování problematiky ochrany biologické diverzity
do politik a programĤ ostatních odvČtví, nejen životního prostĜedí a zemČdČlství.
Co se týþe pĜipravované všeobecné deklarace COP-6, pĜedpokládáme, že bude nezbytné podtrhnout také
politiky v oblastech jako je energetika, zemČdČlství, územní plánování, zejména ve vztahu k dostateþnému
zásobování místních komunit potravinami a zdroji energie – to by mohlo následnČ pĜispČt k ochranČ lesĤ
a jejich rozmanitosti.
VýbČr mezinárodnČ pĜijatelných priorit považujeme za dĤležitý úkol a za pĜedpoklad úspČšného rozvoje
budoucí þinnosti, stejnČ jako monitoringu a hodnocení pokroku v oblasti ochrany biodiverzity a zvláštČ
ochrany a podpory biodiverzity lesĤ.
PĜi vČdomí svrchovaného práva státĤ využívat své vlastní zdroje zpĤsobem, který nepovede k poškození
životního prostĜedí pĜedpokládáme, že v rámci pracovního programu by mČly být zdĤraznČny zejména „protizákonné a/nebo nezodpovČdné komerþní tČžby dĜeva a s nimi spojený nelegální obchod“, stejnČ jako odpovČdnost spotĜebitelských zemí.
Ovšem majíce na jedné stranČ na pamČti mezinárodní priority, nesmíme zapomínat na dĤležitost regionálních a národních podmínek a okolností odrážejících mimo jiné historický vývoj. V této souvislosti bych
rád podtrhl, že chápeme význam pĤvodních lesĤ, ale podle našeho názoru musí ochrana lesĤ a jejich rozmanitosti zahrnovat všechny typy lesĤ, nejen pralesĤ a lesĤ chránČných.
Podporujeme také plnou integraci Národního lesnického programu do nejrĤznČjších sektorových politik
národního hospodáĜství. Jelikož mnoho problémĤ našeho lesnictví vzniká vnČ lesnického sektoru, podporujeme vícesektorový pĜístup, a co více, odpovČdnost za lesy napĜíþ sektory. Nejde pĜitom pouze o odpovČdnost tČch sektorĤ, které se ochrany pĜírody a lesĤ pĜímo dotýkají – stejnČ tak musí být zapojen i prĤmysl,
obchod, doprava a další.
Není tĜeba vytváĜet zcela nový spoleþný pracovní program s UN FF. Pracovní program v oblasti biodiverzity lesĤ by mČl pouze respektovat nezbytnost spolupráce s ostatními úmluvami, procesy a organizacemi,
stejnČ tak jako princip harmonizace politik a programĤ s ohledem na optimalizaci synergií a úþinnost jejich
implementace na mezinárodní i národní úrovni.
Na závČr bychom rádi podtrhli dĤležitost vzdČlávání, zvyšování povČdomí veĜejnosti a podporování
úþasti veĜejnosti pĜi Ĝešení otázek spojených s lesy a biodiverzitou. To by mohlo výraznČ pĜispČt
k implementaci závČrĤ našich rezolucí a k nalezení cest k zavedení praktických opatĜení k ochranČ biodiverzity ve všech typech lesĤ, vþetnČ všech typĤ vlastnictví lesĤ.

III.
Znaþná promČnlivost stanovištních pomČrĤ spoleþnČ s geografickou polohou našeho státu situovaného do místa prolínání vlivĤ nČkolika fytogeografických oblastí podmínila vznik širokého spektra rostlinných
spoleþenstev, z nichž, vzhledem ke klimatickým podmínkám, byly pĜirozenČ dominantní cenózy, jejichž
podobu zásadním zpĤsobem ovlivĖují dĜeviny zejména stromového vzrĤstu – lesy. Na relativnČ malé výmČĜe
ýeské republiky byla vylišena široká škála lesních typĤ ovlivnČná vertikálním þlenČním území (lesní vegetaþní stupnČ), geologickými a pedologickými vlivy a pĜítomností, resp. dostupností vody v krajinČ.
Vztah þlovČka k lesu nabýval v prĤbČhu historie nejrĤznČjších podob, které do znaþné míry odrážely
potĜeby, pro jejichž uspokojení byl les zdrojem. Není tedy náhodou, že oþima dnešního þlovČka není les
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vnímán pouze jako zásobárna dĜeva, rezerva pĤdy nebo zdroj potravy, ale že do popĜedí stále více vyvstávají
jeho hodnoty, které jsou obtížnČ mČĜitelné, nesnadno vyjádĜitelné a tudíž þasto nedocenitelné.
Jedním z aspektĤ vnímání lesa jako funkþního ekosystému je jeho druhová rozmanitost, respektive
schopnost souþasných lesních porostĤ poskytovat dostateþné zázemí rostlinným a živoþišným druhĤm na nČ
vázaným. Jejich pĜípadný úbytek pak znamená nejen ztrátu jednotlivých taxonĤ pro lokalitu þi region, ale
pĜedevším ochuzení celého systému o jeho pĜirozené složky, což se v dĤsledku projeví snížením jeho celkové stability.
Souþasná rozloha lesa na území ýeské republiky þiní 2 643 000 ha, to pĜedstavuje 33,4 % plochy státu.
PĜes nepĜíznivé faktory, kterým je les, zejména ze strany þlovČka, vystaven, se lesnatost od poþátku 20. století postupnČ zvyšuje. V prĤbČhu posledních let se na vzestupném trendu významnČ podílí i útlum zemČdČlského využívání naší krajiny a následné zalesĖování neobhospodaĜovaných pozemkĤ. Majoritním vlastníkem
lesĤ v ýR je stát, který prostĜednictvím státního podniku obhospodaĜuje 60,7 % lesních pozemkĤ. Dalšími
subjekty, v jejichž držbČ se lesní porosty nacházejí, jsou obce a kraje (15 %), lesní družstva (1 %) a ostatní
soukromí vlastníci (23,3 %).
Legislativní rámec pro využívání lesních pozemkĤ a hospodaĜení v lesích tvoĜí zákon þ. 289/1995 Sb.
o lesích a zákon þ. 114/ 1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Podle hlavního funkþního zamČĜení definuje lesní zákon tĜi základní kategorie lesĤ. Lesy hospodáĜské
plní pĜevážnČ produkþní funkci a zaujímají 76 % výmČry lesa. Kategorie lesĤ ochranných (3,5 %) a lesĤ
zvláštního urþení (20,5 %) sledují prioritnČ zajišĢování ostatních funkcí lesa oznaþovaných souhrnnČ jako
funkce mimoprodukþní.
Snaha o zvyšování produkce spolu s rostoucí poptávkou po snadno zpracovatelných sortimentech jehliþnatého dĜíví vedly v minulosti ke zmČnČ druhové skladby pĜevážné vČtšiny lesních porostĤ. Souþasný
podíl listnatých dĜevin tvoĜí necelých 23 %, pĜiþemž pĜirozenému stavu by odpovídala hodnota pĜibližnČ
65 %. Nahrazení pĜirozených strukturálnČ bohatých a druhovČ rozmanitých lesĤ stejnovČkými kulturami
þasto jediné dĜeviny, stejnČ jako nedocenČní významu provenienþní a genetické hodnoty osiva þi sadebního
materiálu, znamenalo drastický zásah do ekosystému. Plošný pĜechod na paseþné hospodáĜství, zejména pak
velkoplošný holoseþný hospodáĜský zpĤsob, urychlil proces ochuzování druhové rozmanitosti lesĤ mimo
jiné úplným vylouþením stadií stárnutí a rozpadu porostĤ, na která jsou vázány þetné druhy nižších i vyšších
rostlin a zástupci mnoha taxonomických skupin živoþichĤ. PĜemČna listnatých þi smíšených porostĤ na þistČ
jehliþnaté odstartovala zmČny v pĤdním prostĜedí projevující se zmČnou humusové formy, ochuzením edafonu a v závislosti na podmínkách nezĜídka i degradací lesní pĤdy. NeúmČrné imisní zatížení, srážkové
a teplotní extrémy a gradaþní vlny zejména hmyzích škĤdcĤ završily na þetných místech proces destabilizace
lesních ekosystémĤ plošným rozpadem porostĤ.
V souþasnosti stále sílící zájem na multifunkþím obhospodaĜování lesĤ založeném na uplatĖování principĤ trvale udržitelného hospodaĜení v lesích je deklarován þetnými dokumenty na mezinárodní i lokální
úrovni. Z Ministerské konference o ochranČ lesĤ v EvropČ vychází mj. Národní lesnický program garantovaný Ministerstvem zemČdČlství, který byl pĜijat usnesením vlády ýR. Tento dokument jako první poukazuje
na sdílenou zodpovČdnost více resortĤ za stav lesních ekosystémĤ. Spolu se Státním programem životního
prostĜedí jako oborovým dokumentem MŽP vytváĜí základ spoleþného postupu obou resortĤ k naplĖování
cíle zastavení úbytku biodiverzity a posilování ekologické stability lesních porostĤ ve smyslu závČrĤ mezinárodních úmluv.
Aþkoli problém ochrany biodiverzity lesních ekosystémĤ je nezbytné vnímat na úrovni všech kategorií
lesa a do jeho Ĝešení zainteresovat všechny subjekty ovlivĖující lesní hospodáĜství, nezastupitelnou úlohu
v daném procesu mají lesy ve zvláštČ chránČných územích (ZCHÚ) zejména jako refugia výskytu þetných
druhĤ organismĤ (þl.8 odst. „a, b“ CBD). Souþasná praxe rozlišuje ZCHÚ velkoplošná (národní parky
a chránČné krajinné oblasti) a ZCHÚ maloplošná þlenČná na kategorie národní pĜirodní rezervace, národní
pĜírodní památky, pĜírodní rezervace a pĜírodní památky. Lesní porosty zahrnuté do této soustavy pĜedstavují
25,3 % celkové výmČry lesĤ. Jen v rámci maloplošných kategorií je zahrnuto více než 65 000 ha lesa, což
pĜedstavuje 2,5 % celkové rozlohy lesních porostĤ v ýR. o implementaci lokalit soustavy Natura 2000 do
daného systému chránČných území uvedené þíselné hodnoty ještČ vzrostou. Management tČchto lokalit je
odvislý od stanoveného pĜedmČtu a cíle ochrany a do praxe je uvádČn prostĜednictvím plánĤ péþe, které jsou
povinným podkladem pro vyhotovení lesního hospodáĜského plánu.
Realizace procesu zastavení úbytku druhové rozmanitosti jako jedné z priorit péþe o lesní porosty pĜedpokládá provázané komplexní Ĝešení problematiky na úrovni legislativní, ekonomické, vČdecké a zejména
praktické. Základním pĜedpokladem je dotvoĜení právního rámce ochrany biodiverzity v lesích (þl. 8 odst.
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„k“ CBD) vþetnČ oþekávaných dopadĤ na vlastníky a zpĤsobĤ jejich pĜípadné kompenzace. Z hlediska obnovy a reprodukce stále více nabývá na významu ochrana genofondu hlavních i vtroušených lesních dĜevin
stejnČ jako genofondu ohrožených druhĤ bylinné etáže. V této souvislosti nelze pominout ani otázku rozsáhlé
skupiny nižších rostlin vázaných na lesní prostĜedí. Pro potĜeby monitoringu stavu biodiverzity bude stČžejní
nejen vhodná metodika sledování zmČn, ale pĜedevším zpĤsob popisu souþasného, pĜípadnČ ideálního stavu.
ěešení tak složitého problému, jakým ochrana druhové rozmanitosti lesních ekosystémĤ bezesporu je, se
neobejde bez cílené podpory lesnického výzkumu zamČĜeného i na otázky studia dynamiky vývoje pĜirozených lesĤ. V souladu se závČry COP-6 CBD je nutné problematiku ochrany lesĤ a jejich druhové rozmanitosti zapracovat do resortních politik dalších sektorĤ ovlivĖujících lesy a pĜírodní prostĜedí jako takové.
Základní strategická opatĜení:
x udržet souþasnou výmČru lesĤ jako minimální základ pro uplatĖování potĜeb ochrany biodivezity
lesních ekosystémĤ pĜi zachování všech ostatních funkcí lesa,
x prosadit do politik dalších resortĤ položky týkající se ochrany lesĤ a jejich druhové rozmanitosti,
x podporovat na všech úrovních informovanost a vzdČlávání zamČĜené na zdĤraznČní významu lesĤ
a jejich druhové rozmanitosti (þl. 13 CBD),
x zlepšit komunikaci, spolupráci a koordinaci aktivit resortĤ zodpovČdných za lesy a pĜírodní prostĜedí,
x zainteresovat ostatní hlavní zájmové skupiny na konstruktivním Ĝešení dané problematiky,
x dopracovat škálu zejména finanþních nástrojĤ tak, aby opatĜení potĜebná k ochranČ biodiverzity byla
pro vlastníky lesa ekonomicky zajímavá (definování újmy, výpoþet její výše, zpĤsob náhrady újmy,
daĖové úlevy,….) (ýl. 11 CBD),
x pokraþovat v rozvíjení a zpracování vhodných a podložených metod oceĖování tzv. mimoprodukþních funkcí, které lesy poskytují,
x zabezpeþit podíl dĜevin pĜirozené druhové skladby (PDS) v hospodáĜských porostech prostĜednictvím zákonem stanoveného procenta melioraþních a zpevĖujících dĜevin a vhodnými nástroji podporovat uplatĖování dĜevin PDS nad daný minimální rámec,
x dostupnými prostĜedky podpoĜit zvyšování podílu pĜirozené obnovy druhovČ a geneticky vhodných
porostĤ,
x zabezpeþovat trvale genetické zdroje lesních dĜevin (genové základny, porosty uznané ke sbČru osiva, výbČrové stromy),
x s ohledem na regionální populace podporovat sbČr osiva a produkci sadebního materiálu vtroušených
dĜevin pĜirozené dĜevinné skladby (bĜek, muk, oskeruše, tĜešeĖ ptaþí, klokoþ, tis,jilmy,…),
x dbát na ochranu genofondu ohrožených druhĤ synuzie bylin vázaných na lesní prostĜedí,
x pĜi obnovách porostĤ zohledĖovat v použitém zpĤsobu obnovy dĜeviny, pro které mĤže být paseþné
hospodáĜství limitujícím faktorem pro jejich úþast v porostu obnoveném (jedle bČlokorá, vtroušené
dĜeviny),
x pĜi tČžebních pracích protČžovat technologie šetrné k pĤdČ a jejímu vegetaþnímu krytu,
x doĜešit otázku ponechávání jedincĤ druhĤ pĜirozené dĜevinné skladby nad rámec obnovního cyklu
porostu jako útoþištČ organismĤ vázaných na stárnoucí a mrtvé dĜevo,
x stavy zvČĜe udržovat na úrovni, která nebude znemožĖovat pĜirozenou obnovu porostĤ,
x pokraþovat v budování soustavy Natura 2000, zejména doĜešit otázku plánování managementu lesních porostĤ do ní zahrnutých,
x dopracovat síĢ lesních ZCHÚ ponechaných samovolnému vývoji tak, aby pokrývala co nejširší spektrum stanovištních podmínek,
x doĜešit otázku národní referenþní sítČ monitorovaných pĜirozených lesĤ ponechaných samovolnému
vývoji ve vztahu k již probíhajícím aktivitám,
x dokonþit tvorbu národní databanky pĜirozených lesĤ,
x s využitím výstupĤ již zadaných výzkumných úkolĤ dokonþit metodiku popisu stavu a monitoringu
vývoje biodiverzity lesních ekosystémĤ (þl. 7 CBD), pĜípadnČ zvážit možnosti zakomponování probíhající národní inventarizace lesĤ do Ĝešení této otázky,
x dokonþit metodiku monitoringu lesĤ ponechaných samovolnému vývoji,
x dokonþit metodiku monitoringu biotopĤ a lokalit soustavy Natura 2000,
x úþinnČ podporovat výzkumné projekty zamČĜené na otázky inventarizace, monitoringu a praktické
ochrany biologické rozmanitosti lesních porostĤ (þl. 12 CBD).
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***

V únoru letošního roku se pak konala 7. schĤzka smluvních stran Konvence (COP-7), v jejichž materiálech jsou již lesy zmiĖovány pomČrnČ zĜídka, nicménČ její závČry se mají stát do roku 2010 v globální úrovni
významným nástrojem k redukci ztráty biodiverzity.
EU zde obecnČ podpoĜila tzv. ekosystémový pĜístup, o kterém tvrdí, že je ve Spoleþenství namnoze již
v praktickém rozhodování uplatĖován a také doporuþila další vyjasnČní vztahu mezi MCPFE a PEBLDS
(Pan-evropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti).
Rada EU pĜipravila k zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 vlastní návrh (ENV
334/AGRI 145)reagující na tzv. Göteborg Strategy, který byl rozeslán k vyjádĜení všem þlenským státĤm
14. 6. 2004.
V Killarney (Irsko) probČhla ve dnech 21. - 24. 5. 2004 konference „Udržitelné žití a biodiverzita –
dosažení cíle 2010 v Strategii ES“. Konference se zamČĜovala na priority výzkumu biodiverzity. Deklarace
z Killarney zdĤrazĖuje potĜebu výzkumu v oblasti biodiverzity, vyzdvihla klíþovou úlohu 7. Akþního programu EU pro výzkum a v neposlední ĜadČ zopakovala nutnost podniknout úþinné kroky pro dosažení cíle
2010 a tím zastavení ztrát biodiverzity. Stanovení výzkumných priorit k dosažení cíle 2010 naplnilo kapitolu
dokumentu „Poselství z Malahide", týkající se výzkumu.
„Biodiverzita a EU – Udržitelný život, udržitelné žití“ (25.- 27. kvČtna 2004, Malahide, Irsko). Výstupem z této konference je dokument, „Poselství z Malahide“ (dále jen „Poselství“), který obsahuje významné
cíle k dosažení požadavku do roku 2010 - zastavení ztráty biodiverzity v sektorech stanovených Národní
strategií biologické rozmanitosti Evropských spoleþenství. Konference, jako politický mezník v ochranČ
biodiverzity v EU odstartovala projekt IUCN – „Odpoþítávání do roku 2010“, do nČhož by se mČly postupnČ zapojit všechny zemČ EU a pĜispČt tak ochranČ a zachování pĜírody pro budoucí generace.
Dokument Poselství pĜipomínkovaly þtyĜi pracovní skupiny: na pĜírodní zdroje, na zemČdČlství, na rybolov a poslední na rozvojovou spolupráci, obsahuje hlavní a dílþí cíle, které mají þlenské státy a Komise
plnit. Implementace tohoto Poselství bude pĜedmČtem dalších pĜedsednictví. „Poselství z Malahide“ mají
jednotlivé þlenské státy pĜipomínkovat, a bude, spolu se všemi audity, podkladem pro zprávu Komise RadČ
a Parlamentu na pĜelomu let 2004/2005.
Podkladové materiály vytváĜely pracovní skupiny, které jsou zĜízeny pod Evropskou komisí (jmenovitČ
WG1 – PĜírodní zdroje, WG2 – ZemČdČlství, WG3 – RybáĜství, WG 4 – Rozvojová spolupráce, WG 5 –
Monitoring a indikátory).
Na základČ pĜedcházejících jednání WP ENV pĜipravilo pĜedsednictví nový text závČrĤ, který zapracovává nČkteré hlavní pĜipomínky delegací. Klíþovým bodem závČrĤ je otázka diskuse k budoucímu financování sítČ Natura 2000, kde se názory delegací znaþnČ liší. Delegace UK navrhla doplnČní odstavce do preambule závČrĤ, který by explicitnČ vyjadĜoval, že závČry nepĜedjímají výsledky diskuse o budoucí finanþní
perspektivČ EU. Tento bod je pro Ĝadu státĤ nepĜijatelný.
Rada vítá první sadu indikátorĤ biodiverzity, které jsou souþástí PĜílohy I. Poselství, a znovu apeluje na
Komisi na vytvoĜení, testování a dokonþení celé sady indikátorĤ, a to do roku 2006. Rada, s odvoláním na
poslední závČry Rady, týkající se strukturálních indikátorĤ z prosince 2003, zdĤrazĖuje potĜebu zahrnout
indikátor biodiverzity do seznamu strukturálních indikátorĤ pĜi revizi Strategie udržitelného rozvoje (SDS).
V dokumentu je rovnČž zdĤraznČna dĤležitost monitorování, hodnocení a podávání zpráv o zlepšení, které
bylo smČrem k cíli 2010 dosaženo a rovnČž komunikace s veĜejností v tČchto vČcech.
Na þlenské státy se v dokumentu apeluje, aby zvýšily implementaci nástrojĤ pro ochranu a udržitelné
využívání biodiverzity pod CAP a CFP, aby zajistily úplnou a vþasnou implementaci relevantní environmentální legislativy, aby vČnovaly zvýšenou pozornost a podporu pro rozvoj a monitoring indikátorĤ, a také pro
výzkum. V neposlední ĜadČ jsou státy vyzývány k tomu, aby se zamČĜily na vytváĜení strategií biodiverzity
a akþních plánĤ pro cíl 2010.
Problematickou oblastí je otázka financování Natury 2000, kterou otevĜelo ŠpanČlsko. Jejich text (para
8,9), po úpravách dalších þlenských státĤ by mČl vyznívat v tom tvaru, že Rada bere na vČdomí princip subsidiarity, zdĤrazĖuje dĤležitost vytváĜení sítČ Natura 2000 a realizaci technických a finanþních nástrojĤ
a opatĜení, nutných pro úplnou implementaci sítČ Natura 2000, ochranu také mimo lokality Natura 2000
a pro ochranu druhĤ chránČných obČma smČrnicemi.
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Rada apeluje na Komisi a þlenské státy, aby realizovaly nové programy þinností, které byly pĜijaté na
COP7, zvláštČ pak na chránČná území, horskou biodiverzitu a pĜenos technologií. Rada je pĜesvČdþena, že
biodiverzita výraznČ pĜispívá k udržitelnému žití, k vymýcení chudoby a je dĤležitá pro udržitelný život
a lidské zdraví.
ýeská republika zastává v souþasnosti názor, že Natura 2000 je nyní jediným faktickým nástrojem
k naplĖování cílĤ 2010 v oblasti ochrany in-situ. Podporuje toto stanovisko mimo jiné s ohledem na nové
þlenské zemČ, kde ohrožení bohaté biologické rozmanitosti je daleko vyšší než v EU-15. V souþasné dobČ
tedy stojí ýR na stranČ tČch zemí, které tvrdí, že není možné oddČlovat otázky biodiverzity a Natury 2000.
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CERTIFIKACE TRVALE
UDRŽITELNÉHO HOSPODAěENÍ
V LESÍCH EVROPY
Karel Neterda
Certifikace je oznaþována za jeden z tržních nástrojĤ urþených pro podporu principĤ trvale
udržitelného hospodaĜení v lesích, zlepšení veĜejného mínČní o lesním hospodáĜství i lepší využívání dĜeva jako ekologické a obnovitelné suroviny. VýraznČ se to projevuje v oblasti obchodu, kde certifikace napomáhá k lepšímu uplatnČní surového dĜíví a výrobkĤ ze dĜeva na
trhu i ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, pĜedevším pĜi exportu do tČch zemí, kde jsou
certifikované produkty požadovány.
Základními principy certifikace jsou dobrovolnost, transparentnost, dĤvČryhodnost a nediskriminaþní
charakter vĤþi rĤzným typĤm lesa i druhĤ vlastníkĤ. V praxi certifikace znamená hodnocení provádČné nezávislou tĜetí stranou, zda hospodaĜení v lesích odpovídá ekologickým, ekonomickým a sociálním standardĤm stanoveným pĜed zahájením vlastní certifikace a vydání osvČdþení vlastníkovi lesa o výsledku tohoto
hodnocení.
V souþasnosti existuje ve svČtČ více než 50 rĤzných certifikaþních systémĤ s odlišnou úrovní standardĤ.
V globálním mČĜítku jsou však nejvíce rozšíĜeny dva systémy: PEFC (Pan European Forest Certification)
a FSC (Forest Stewardship Council). Podle oficiálních údajĤ UNECE/FAO stoupla koncem roku 2003 plocha certifikovaných lesĤ ve svČtČ na cca 150 mil. ha, což odpovídá pĜibližnČ 4 % celosvČtové rozlohy lesĤ
Z toho þinila rozloha lesĤ certifikovaných podle PEFC a FSC dohromady cca 92 mil. ha, pĜiþemž podle
PEFC bylo certifikováno celkem 52 mil. ha, zatímco podle FSC 40 mil. ha. Potencionální produkce certifikovaného dĜíví, z nČhož je však jen malá þást oznaþena pĜíslušným logem, se odhaduje na cca 300 mil. m3 .
Podle doby vzniku, se za první globálnČ funkþní systém certifikace lesĤ považuje FSC, který byl založen již v Ĝíjnu 1993, pĤvodnČ na ochranu tropických pralesĤ pĜed devastující tČžbou dĜeva. PozdČji byla certifikace rozšíĜena i na boreální lesy a lesy mírného pásma. Základním dokumentem FSC používaném pro
certifikaci je soubor celkem deseti mezinárodních principĤ a 56 kritérií pro správné hospodaĜení v lesích. Na
národní úrovni se pak na základČ konzultací s pĜíslušnými zájmovými skupinami zpracují vhodné indikátory
odpovídající místním podmínkám jednotlivých zemí. Systém byl postupnČ modifikován tak, aby vyhovoval
i drobným vlastníkĤm lesĤ (v souþasnosti se pĜipravuje dokument pro skupinovou certifikaci lesĤ, došlo ke
zjednodušení standardĤ FSC i postupu urþeného pro certifikaci menších lesních majetkĤ a lesĤ s nízkou intenzitou obhospodaĜování atd). FSC sám neprovádí audity hospodaĜení v lesích, udČluje pouze akreditaci tČm
certifikaþním orgánĤm, které splĖují pĜísné požadavky kladené na jejich nezávislost a transparentnost.
V souþasné dobČ existuje na svČtovém trhu nabídka cca 10 tisíc nejrĤznČjších výrobkĤ ze dĜeva oznaþených
logem FSC.
Systém PEFC má podporu evropských soukromých vlastníkĤ obhospodaĜujících lesy o celkové rozloze
pĜesahující 100 mil. ha. Vznik certifikaþního systému, který by odpovídal evropským podmínkám hospodaĜení v lesích iniciovaly zaþátkem srpna 1998 asociace soukromých vlastníkĤ lesĤ ze šesti evropských státĤ.
Iniciativa se setkala s pozitivní odezvou, takže koncem þervna 1999 byl v PaĜíži založen Ĝídící orgán nového
systému nazvaný Rada PEFC. ěádnými þleny PEFC je v souþasnosti 21 evropských zemí, vþetnČ ýeské
republiky. K principĤm PEFC se pĜihlásilo i nČkolik mimoevropských zemí (USA, Kanada, Chile, Austrálie,
Brazílie a Malajsie).
Hlavním cílem systému PEFC bylo vytvoĜit zastĜešující organizaci pro evropský systém certifikace
v jednotlivých zemích. Proto Rada PEFC postupnČ vypracovala základní dokumenty urþující požadavky pro
provádČní certifikace lesĤ a základní institucionální opatĜení na celoevropské a národní, resp. nižší úrovni.
VytvoĜením národních certifikaþních orgánĤ, využívajících pĜi hodnocení jednotlivých lesních majetkĤ nezávislých auditorĤ, byly pak vytvoĜeny pĜedpoklady pro zavedení certifikace trvale udržitelného hospodaĜení
na regionální úrovni.
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Mezi hlavní zámČry PEFC patĜí :
x vytvoĜit soubor spoleþných principĤ pro dobrovolnou certifikaci trvale udržitelného hospodaĜení
v lesích v evropských podmínkách,
x poskytnout spoleþný rámec pro vytvoĜení certifikaþních kritérií na národní úrovni. Ty jsou založeny
na 6 panevropských kritériích pro trvale udržitelné hospodaĜení odsouhlasených na Ministerských
konferencich o ochranČ lesĤ v EvropČ. PĜi vytváĜení národních a regionálních certifikaþních standardĤ, se berou v úvahu jak panevropská kritéria a ukazatele, tak i smČrnice pro hospodaĜení v lesích na
provozní úrovni schválené na konferenci v Lisabonu,
x vytvoĜit funkþní mechanismus pro vzájemné uznávání certifikaþních systémĤ, které jsou zapojeny do
PEFC,
x poskytnout spoleþný trademark a logo jako nástroj pro komunikaci se spotĜebiteli lesních produktĤ.
Souþasná praxe je taková, že ve vČtšinČ evropských zemí se v lesním hospodáĜství nepoužívá výhradnČ
jen jeden, ale více certifikaþních systémĤ. NapĜ. ve Švédsku používají vlastníci lesĤ jak systém FSC, tak
i PEFC. FSC systém preferují pĜedevším velké firmy z oblasti zpracovatelského prĤmyslu, které vlastní lesy
(hlavnČ Assi Domän, SCA Skog a Stora Enso). Celková rozloha lesĤ certifikovaných ve Švédsku podle FSC
již pĜesáhla 10 mil. ha. Drobní vlastníci se naproti tomu pĜiklonili k systému PEFC a vytvoĜili národní systém vycházející z norem ISO 14000+ a systému EMAS. Podle PEFC bylo zatím ve Švédsku certifikováno
cca 2 mil. ha lesa.
Podobná situace je i ve Velké Británii, kde plocha lesĤ certifikovaných dle FSC pĜesáhla v souþasnosti
1 mil. ha.. VČtšina z tČchto lesĤ byla certifikována dle systému UKWAS (UK Woodland Assurance Standard), jak se nazývá národní certifikaþní iniciativa podporovaná jak vládou, tak i vlastníky lesĤ, zpracovatelským prĤmyslem a nevládními ekologickými skupinami. UKWAS není však k certifikaci využíván jenom
ze strany FSC, ale i národním orgánem PEFC ve Velké Británii. Znaþný zájem je i o systém ISO 14001
(systém environmentálního managementu). Tohoto systému využívá ve Velké Británii více než 130 firem ze
všech prĤmyslových odvČtví, z toho 25 z oblasti dĜevozpracujícího prĤmyslu.
Také ve stĜední EvropČ se bČžnČ používají oba systémy, jednotlivé zemČ se liší jenom mírou jejich zastoupení. NapĜ. v NČmecku, ýeské republice a Rakousku má jasnou prioritu PEFC, systém FSC je rozšíĜen
v mnohem menším mČĜítku. Ten se naopak používá ve velkém rozsahu v Polsku (cca 6 mil ha lesĤ certifikovaných podle FSC), velké rozšíĜení zaznamenal také na BalkánČ, pĜedevším v Rumunsku, Bulharsku
i Chorvatsku.
NejvČtší plochu certifikovaných lesĤ v EvropČ má v souþasné dobČ Finsko (21,9 mil. ha.). Finský národní systém certifikace lesĤ (FFCS), který se pĜipravoval už od roku 1996, byl zámČrnČ vytvoĜen tak, aby
byl kompatibilní jak s nejvíce mezinárodnČ rozšíĜenými systémy (FSC, PEFC), tak i se systémy environmentálního managementu (ISO/EMAS). Finský systém byl oficiálnČ schválen Radou PEFC v kvČtnu 2000 jako
první z tČch evropských zemí, které požádaly o uznání svých národních certifikaþních systémĤ v rámci
PEFC. Velkou rozlohu lesĤ certifikovaných podle PEFC má také Norsko (celkem 9,4 mil. ha).
Rozdílná je situace i v jednotlivých pobaltských státech. Zatímco Estonsko dalo pĜednost systému FSC,
i když formálnČ monitoruje i aktivity PEFC, Lotyšsko se jednoznaþnČ pĜipojilo k PEFC a založilo svĤj národní certifikaþní orgán již koncem roku 1999. Lotyšský národní systém certifikace podle PEFC byl pak
oficiálnČ schválen v létČ 2002. Litva sice na jedné stranČ certifikovala asi 70 tis. ha lesa podle FSC, ale asociace soukromých vlastníkĤ zahájila aktivity pro zapojení do systému PEFC.
Vážným a dosud nevyĜešeným problémem certifikace zĤstává tzv. vzájemné uznávání jednotlivých systémĤ. Konflikt mezi hlavními systémy ohlednČ dosažení dohody o vzájemném uznávání již probíhá nČkolik
let, aniž by došlo k viditelnému sblížení názorĤ zástupcĤ zainteresovaných stran. Zatímco nČkteĜí experti
pokládají dohodu o vzájemném uznávání za základní podmínku dalšího globálního rozvoje certifikace, jiní
vidí zachování konkurence mezi jednotlivými systémy jako pozitivní stimul. Protože je vzájemná dohoda
zatím v nedohlednu, roste v poslední dobČ v nČkterých evropských zemích poþet pĜípadĤ, kdy vlastníci
s certifikátem jednoho z obou hlavních systémĤ (PEFC a FSC), žádají o certifikaci svých lesních majetkĤ
i podle standardĤ druhého systému.
PostupnČ se v EvropČ rozvíjí i certifikace spotĜebitelského ĜetČzce, jejímž cílem je zajistit, aby byly
principy certifikace dodrženy i v prĤbČhu celého výrobního a distribuþního procesu, tj. od okamžiku tČžby
v lese až po finální produkt. V praxi se toho dosahuje dĤslednou kontrolou jednotlivých þlánkĤ tohoto ĜetČzce, kdy se provČĜuje, zda zpracovatelé pĜi výrobČ používají dĜíví pocházející z certifikovaných zdrojĤ. PĜísnČ
se kontrolují i další pravidla pro oznaþování a dodávku certifikovaných výrobkĤ koneþnému uživateli.
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V poþtu vydaných certifikátĤ spotĜebitelského ĜetČzce výraznČ pĜevažuje v celosvČtovém mČĜítku systém
FSC (cca 3400 certifikátĤ) oproti cca 950 certifikátĤm u systému PEFC.
Oþekává se, že v budoucnosti se plocha lesĤ certifikovaných podle rĤzných systémĤ bude dále zvyšovat, ale pravdČpodobnČ už pomalejším tempem než tomu bylo v posledních letech. Praxe navíc ukazuje, že
nČkteré používané systémy certifikace budou muset být aktualizovány a zpĜesnČny, jak na globální, tak i na
národní úrovni. S postupným rĤstem nabídky certifikovaných výrobkĤ na mezinárodním trhu v dĤsledku
rozvoje certifikace spotĜebitelského ĜetČzce by se mČl zvýšit i zájem spotĜebitelĤ, který je zatím stále ještČ
malý a omezený jen na nČkteré segmenty trhu a nČkteré evropské státy (pĜedevším Velká Británie a Nizozemsko, v poslední dobČ i NČmecko a Švýcarsko).

Autor:
Ing. Karel Neterda
Ministerstvo zemČdČlství
TČšnov 17
117 05 Praha 1
Tel.: 221 812 873
neterda@mze.cz
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VÝVOJ PANEVROPSKÉHO CHÁPÁNÍ
VZTAHU MEZI EKOSYSTÉMOVÝM
PěÍSTUPEM A TRVALE UDRŽITELNÝM
HOSPODAěENÍM
Vladimír Henžlík
Ve dnech 19. až 21. dubna 2004 se °v KrakovČ sešla ad hoc pracovní skupina MCPFE
k tématu Vývoj pan-evropského chápání vztahu mezi ekosystémovým pĜístupem a trvale udržitelným hospodaĜením. První setkání skupiny perfektnČ zorganizovala novČ ustavená
MCPFE Liason Unit Varšava ve spolupráci se sekretariátem PEBLDS a polská vláda pĜispČla
finanþnČ na terénní exkurzi do lesní správy Tyszyma oblastního Ĝiditelství Krosno. Zájem
a pozornost, ale i péþe polského provozu státních lesĤ byly vynikající. Setkání se zúþastnilo
23 zemí a 8 mezinárodních organizací.
Mandát ad hoc skupiny
Evropští ministĜi odpovČdní za lesy na VídeĖské konferenci v dubnu 2003 stejnČ jako evropští ministĜi
zodpovČdní za životní prostĜedí na 5. ministerské konferenci Životní prostĜedí pro Evropu v kvČtnu 2003
v KyjevČ potvrdili Rámec pro kooperaci mezi Ministerskou konferencí o ochranČ lesĤ v EvropČ (MCPFE)
a Životní prostĜedí pro Evropu/Panevropskou strategií biologické a krajinné diverzity (EfE/PEBLDS).
Tento Rámec pro kooperaci navrhl jako jednu ze spoleþných aktivit založených na výsledcích práce
MCPFE na SFM ujasnČní vztahĤ mezi ekosystémovým pĜístupem (EA) a trvale udržitelným hospodaĜením
v lesích (SFM). Rámec tedy naplĖuje usnesení pĜijaté Úmluvou o biologické diverzitČ (CBD, 6. konference
þlenĤ CBD, RozšíĜený pracovní program o biodiverzitČ, 2002) a Fóra Spojených národĤ o lesích (UNFF, 3.
setkání, rezoluce 3 / 4, odstavec 8, 2003) s ohledem na ujasnČní tČchto dvou koncepcí na regionální
panevropské úrovni.
Na setkání MCPFE na úrovní expertĤ v Ĝíjnu 2003 ve Vídni bylo rozhodnuto ustavit ad hoc pracovní
skupinu, která zpracuje vztahy mezi SFM a EA v evropském kontextu a zejména bude zpracovávat ujasnČní
mezi tČmito obČma koncepty založenými na zkušenostech MCPFE a poznatkĤ s ohledem na SFM. Výbor
PEBLDS na Madridské konferenci v lednu 2004 souhlasil s podporou ad hoc pracovní skupiny v rámci návrhu Akþního plánu biodiverzity lesĤ.
Tato akce mČla za cíl podpoĜit zavádČní jednak Pracovního programu MCPFE a jednak RozšíĜeného
programu prací na biodiverzitČ lesĤ CBD, jak je uveden v rozhodnutí CBD CCP VI/22, § 15 – 18.
Pozadí aktivity
Tradice Ministerských konferencí jako politické platformy dialogu o otázkách evropských lesĤ vznikla
v roce 1990 a dnes zahrnuje kolem 40 evropských zemí a Evropské spoleþenství. Mimoevropské zemČ
a mezinárodní organizace spolupracují nebo se úþastní jako pozorovatelé a umožĖují i nevládním nebo mezivládním organizacím pĜispČt jejich znalostmi a idejemi.
Od roku 1990 se sešly þtyĜi Mezinárodní konference o ochranČ lesĤ v EvropČ, jež jsou považovány za
mezníky ve vývoji mezinárodní lesnické politiky. Byly to konference Štrasburg (1990), Helsinki (1993),
Lisabon (1998), and VídeĖ (2003). Pátá konference se sejde ve VaršavČ.
Ministerské konference uznaly význam tČchto problémĤ na regionální a globální úrovni. PĜispívaly
k zavádČní rozhodnutí UNCED a následných procesĤ týkajících se lesĤ uvnitĜ Mezivládního panelu o lesích
(IPF) a Mezivládního fóra o lesích (IFF). MCPFE obdržela statut pozorovatele ve Fóru o lesích OSN
(UNFF) a podílí se na jeho práci.
MCPF navíc také pĜispČlo ke zpracování Konvencí OSN, jmenovitČ ke Konvenci o biologické diverzitČ
(CBD) a k jejímu RozšíĜenému pracovnímu programu o lesní biodiverzitČ.
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Hlavní závČry
ZdánlivČ nejsou pro þeské lesnictví niþím pĜekvapujícím. Jde však o mezinárodnČ srozumitelnou formulaci u nás už mnohdy delší dobu prakticky užívaných principĤ a zásad.
Princip ekosystémpvého
pĜístupu (EA)

ýlánek III.
Odkazy na MCPFE

KomentáĜ

Princip 1:
Cíle obhospodaĜování
pĤdy, vody a živých zdrojĤ
jsou pĜedmČtem spoleþenské volby

Je chápáno jako zavádČní Národních lesnických
prohramĤ a úþelné oslovení spolupráce veĜejnosti. Bylo pĜijato MCPFE v Rezoluci V1: Posílit
synergie k trvale udržitelnému hospodaĜení
v evropských lesích pomocí mezisektorové kooperace a Národních lesnických programĤ. Dva
z klíþových aspektĤ NPF v EvropČ jsou: spolupráce a partnerství pĜi zavádČní.

Princip 2: ObhospodaĜování by mČlo být decentralizováno na co nejnižší
vhodnou úroveĖ

Decentralizace stejnČ jako rozvoj lidské

Princip 3:
Lidé obhospodaĜující ekosystémy by mČli brát
v úvahu úþinky (skuteþné
a potenciální) svých aktivit
na související a ostatní
ekosystémy.

a institucionální kapacity tvoĜí dĤležité aspekty
úzce navazující na spolupráci, jež je vyzdvižena
v 1. dodatku k VídeĖské rozoluci.



Spolupráce (V1, Dodatek k
V1)
 Partnerství pro zavádČní (L1,
V1, Dodatek)
 Dobré hospodaĜení (VídČĖská deklarace, odst. 20)
Partnersství a spolupráce (V4,
Dodatek 1)
 Decentralizace (H1 odst. D,
V1, Dodatek)
 Dobré hospodaĜení a podpora
lesního zákona (VídeĖská
Deklarace, odst. 20)
 reforma institucí a politiky
(V1);

Decentralizace je spojena se spoluprací a je také
spojena s rozhodovací mocí a zavádČním.
Uþastníci zdĤraznili, že je tĜeba brát v úvahu
národní souvislosti, napĜ. rĤzné politické systémy
a vlastnické struktury, jež se mezi evropskými
zemČmi znaþnČ liší. Místní autority mohou hrát
v obhospodaĜování lesĤ dĤležitou roli
 Otázka vlivu na jiné ekosystémy byla vzata 
v úvahu v definici SFM v evropském kontextu (H1 D)..





Princip 4:
Pokud jde o pĜínosy
z obhospodaĜování, obvykle je potĜeba chápat
a obhospodaĜovat ekosystém v ekonomickém kontextu. Každý takový program obhospodaĜování
ekosystému by mČl:
(a) redukovat ty spekulativní zmČny na trhu, které
nepĜíznivČ ovlivĖují biodiverzitu;
(b) zapojit stimulanty
k udržení biodiverzity
a trvale udržitelného využívání

Rovnováha mezi ekonomickými, ekologickými
a sociálními funkcemi je cílem SFM. Ekonomický kontext v SFM byl hlavním tématem Lisabonské 1. a VídeĖské 2. rezoluce, které zahrnovaly
tĜi aspekty 4. principu EA..
- Ekonomická životaschopnost lesa je klíþovým
pilíĜem SFM a má rozhodujicí význam pro udržení lesa a jeho mnohostranných užitkĤ pro spoleþnost, pĜispívá k trvale udržitelnému rozvoji a
životní úrovnČ zvláštČ v zemČdČlských oblastech.
(Rezoluce V2);
- Je tĜeba odstranit nepĜíznivé vlivy a politické
chyby, jejichž dĤsledkem je ztráta biodiverzity.
(Rezoluce V4, odst. 6);
- Sociální a ekonomické ocenČní pĜínosĤ a služeb
lesních ekosystémĤ je posláním Rezoluce L1,
odst. 10.
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Dopad na ostatní ekosystémy
(povinnost péþe) (H1)
Holistický a mezisektorový
pĜístup (V1)
Integrace s národními strategiemi trvale udržitelného
rozvoje (V1)
Doporuþení výbČru stanovišĢ
k zalesnČní (V4, Dodatek
k Rámci pro kooperaci)
Princip pĜedbČžné opatrnosti
(H2)
ekonomická funkce je jeden
z pilíĜĤ trvale udržitelného
hospodaĜení (H1, L1, V2,
Kriteria and indikátory))
(...) identifikace a odstranČní
nezamýšlených dopadĤ (V 2
odst. 9)
odstranČní politických nevhodností a selhání, jež vyústily ve ztrátČ biodiverzity
(V4, odst. 6)
podpora zaþlenČní výsledkĤ
odhadĤ a ocenČní produkþních a mimoprodukþních
funkcí do národních úþtĤ
(L1, odst. 10)

Princip 5:
Zachování struktury
a funkce ekosystému
s cílem udržet služby ekosystému by mČlo být prvoĜadým úkolem EA.
Princip 6:
Ekosystém by mČl být
obhospodaĜován v mezích
svých funkcí.

Obecné smČrnice Rezoluce H1 pro SFM
v EvropČ propagují ochranu a údržbu
fungování lesních ekosystémĤ (odst. 1, 3,
6, 7, 8). Rezoluce H2 and Rezoluce V4
kladou speciální pozornost na tato témata
a vývoj kritérií a indikátorĤ byl výstupem
snahy shrnout dostateþné poznání fungování ekosystémĤ.

- ObhospodaĜování lesĤ by mČlo být založeno na
stabilních a dlouhodobých politikách využívání
pĤdy a na regulacích, zamČĜených na zachování
funkþních lesních cekosystémĤ (Rezoluce H1,
odst. 3). Evropské zemČ jsou povČĜeny vyvinout
ucelený postup jak nabýt dostateþné znalosti o
funkcích lesních ekosystémĤ a službách odvozenýc z evropských lesĤ (Rezoluce H2, odst. 9.1).
- ObhospodaĜování lesĤ by mČlo být založeno na
Princip 7:
EA by mČlo být využíváno periodicky aktualizovaných plánech nebo prove vhodných prostorových gramech na lokální, regionální nebo národní
úrovni, stejnČ jako na úrovni vlastnických jednoa þasových rozmezích.
tek tam, kde je to vhodné, a na prĤzkumech lesĤ,
odhadech ekologického dopadu a na vČdeckém
Princip 8:
poznání a praktických zkušenostech (Rezoluce
Vzhledem k mČnícím se
H1, odst. 4).
þasovým rozmČrĤm a slábnutí vlivĤ, které charakterizuje ekosystémové procesy, cíle obhospodaĜování
ekosystému by mČly být
stanoveny dlouhodobČ.
Princip 9: ObhospodaĜová- ObhospodaĜování lesĤ by mČlo být periodicky
ní musí uznat, že zmČna je aktualizováno podle výsledkĤ lesních prĤzkumĤ,
nevyhnutelná.
odhadĤ ekologického dopadu a podle vČdeckého
poznání a praktických zkušeností.(Rezoluce H1,
odst. 4). Požaduje se prĤbČžná aktualizace NPF
pĜi þemž má být monitorováno a adaptováno
obhospodaĜování lesĤ (Rezoluce V1).
Existující a nové lesy by mČly být schopny tolerovat klimatické a jiné stresy, genetický výbČr by
mČl podpoĜit adaptabilitu dĜevin (Rezoluce H1,
odst. 8).
- ObhospodaĜování lesĤ by mČlo být založeno na
periodicky aktualizovaných plánech nebo programech na lokální, regionální nebo národní
úrovni, stejnČ jako na úrovni vlastnických jednotek tam, kde je to vhodné, a na prĤzkumech lesĤ,
odhadech ekologického dopadu a na vČdeckém
poznání a praktických zkušenostech (Rezoluce
H1, odst. 4).
Princip 10:
Základním cílem SFM je dosáhnout rovnováhu
mezi využíváním a ochranou, jak je to popsáno v
EA by mČla hledat vhodRezoluci H1 a Rezoluci H2,
nou rovnováhu mezi
ochranou a využíváním
v Obecné deklaraci z Lisabonu, Rezoluci L1,
biodiverzity.
Rezoluci V4 (ochrana lesní biodiverzity) a Rezoluci V2 (ekonomická životaschopnost).-
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Ochrana funkþních lesních
ekosystémĤ (H1 odst. 3)
Princip pĜedbČžné opatrnosti
(H2)
Zdraví, vitalita a biodiverzita
(H2, V4 speciálnČ odst. 15)
Ochranné lesy (Návod k
odhadu, Dodatek 2,V4).
Koherentní postup získání
dostateþné znalosti funkcí
ekosystému (H2)

Vhodná škála H1 odst. 4)
Trvalé zkusné plochy pro
monitoroivání stavu lesních
ekosystémĤ (S1);
SíĢ pro výzkum lesních ekosystémĤ (S6)
Budoucí generace (H1);
Dlouhodobé zámČry v NFP
V1);
Dlouhodobé zámČry pro plochy chránČných a ochranných lesĤ (Návod odhadu,
Dodatek 2, V4).
Periodickxy aktualizované
lesní hospodáĜské plány (H1
odst. 4)
Permanentní proces upĜesĖování NFP (V1);
Adaptabilní obhospodaĜování
(napĜ. vzhledem ke klimatickým zmČnám) S4, H4 odst.
9, V5 odst. 7,8, 9,10);
ObhospodaĜování lesĤ a
územní plánování (V4, odst.
15)

Rovnováha mezi využíváním
a ochranou (H2)
Biodiverzita lesĤ (V4)
Ekonomická životaschopnost
(L1, V2)

Princip 11:
EA musí brát v úvahu
všechny formy relevantních informací vþetnČ
vČdeckých znalostí a vČdČní lokálních populací,
úprav a praxe.

TČchto otázek se týká také komentáĜ k PrincipĤm 
1 a 2.
Konference ve Štrasburku dala impuls spolupráci

ve vČdeckých aspektech SFM na panevropské
úrovni.




Princip 12: EA by mČla
zapojit všechny relevantní
sektory spoleþnosti a vČdecké disciplíny.








Kulturní a spoleþenské dimenze SFM, tradiþní znalosti
(V3)
Inovace (H1 odst.12, VD
odst. 17, V2 odst. 11)
VČda, výzkum (S1, S2, S3,
S4, S5, S6, V D odst. 17, V3,
V4, V5)
Rostoucí povČdomí (princip
NFP, Dodatek k V1)
Posílení návaznosti mezi
lesnickým sektorem a spoleþností pomocí rostoucího
dialogu a vzájemného chápání (LD)
Podpora partnerství, pochopení veĜejnosti, veĜejných
vztahĤ a transparentnosti v
lesnictví (L1, odst.1)
Podpora výcviku, vzdČlávání
a vytváĜení kapacit (L1, V1)
Výzkum a výcvik (H1 odst.
12)

Cílená a dobĜe formulovaná propagace principĤ trvale udržitelného hospodaĜení a ekosystémového
pĜístupu k nČmu by mČla pĜispČt mimo jiné ke získání potĜebné pozornosti vlád a pĜidČlení finanþních prostĜedkĤ na pĜíslušný výzkum i podporu odpovídajícího hospodaĜení.

Autor:
Ing. Vladimír Henžlík
ÚHÚL Brandýs n. L.
E-mail: henzlik@uhul.cz
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INFORMACE O KONGRESU ISTA
LESNICKÁ ýÁST
Zdena Procházková
Ve dnech od 13. do 24. kvČtna 2004 se konal 27. kongres mezinárodní organizace pro zkoušení
jakosti semen (International Seed Testing Association – ISTA), která v letošním roce slaví
80 let od svého vzniku.
První laboratoĜ (stanice) zabývající se zkoušením jakosti semen byla založena v roce 1869 profesorem
Friedrichem Nobbem v Tharantu v Sasku. V roce 1921 byla v Dánsku založena evropská organizace pro
zkoušení jakosti semen (European Seed Testing Association -ESTA) a v roce 1924 na 4. mezinárodním kongresu v Anglii se rozhodlo o rozšíĜení pĤsobnosti ESTA na všechny zemČ svČta a zmČnu názvu na ISTA.
Hlavním cílem ISTA je vývoj a zavádČní standardních metodik pro vzorkování a zkoušky jakosti osiva
a prosazování jejich používání pĜi hodnocení kvality osiva na mezinárodním trhu. Dalším, ale stejnČ významným cílem ISTA, je aktivní podpora výzkumu ve všech oblastech semenáĜství vþetnČ vzorkování, skladování, hodnocení jakosti a pĜedosevní pĜípravy semen pĜedevším vydáváním odborných publikací, þasopisu
Seed Science a Technology, organizací rĤzných školení, semináĜĤ a dalších odborných akcí. Tato þinnost je
zajišĢována zejména technickými komisemi (Technical Committees) a tématickými skupinami (Tasks Force), jejichž þlenové jsou vČdci, výzkumníci a další specialisté ze zkušebních laboratoĜí, univerzit, výzkumných institucí a firem z celého svČta.
Hlavní událostí kongresu v Budapešti bylo pĜedevším semenáĜské sympozium (Seed Symposium), po
kterém následovalo Ĝádné zasedání (Ordinary Meeting). První dva dny kongresu (13.-14.5.), ještČ pĜed sympoziem a zasedáním, probČhla jednání všech 15 technických komisí vþetnČ komise, zabývající se semeny
lesních dĜevin (Forest Tree and Shrub Seed Committee – FTS). ýlenové této komise se vČnují nejen problematice metodik zkoušení jakosti, ale také výzkumným aktivitám v oblasti skladování, pĜedosevní pĜípravy
a zdravotního stavu lesního osiva. Na kongresu byla prezentována práce komise za období od posledního
kongresu (2001-2004) a diskutovalo se o þinnosti pro následující období 2004-2007. VČtšina þlenĤ komise je
z Evropy, dále byly zastoupeny USA, Kanada a Malajsie.
Aktivity komise v uplynulých tĜech letech lze struþnČ shrnout následovnČ:
x Byl pĜipraven návrh revize definicí þistých semen (Pure Seed Definition – PSD)
x Byly vypracovány a otestovány metody pro zjištČní klíþivosti hospodáĜsky významných tropických
dĜevin, zejména palem, pocházejících z Afriky
x Byl vypracován návrh soubČžných testĤ klíþivosti (s a bez pĜedchlazení) semen borovice Pinus eliottii, P. palustris a P. taeda a tyto testy byly vþlenČny do ISTA Rules (metodik pro zkoušky jakosti)
x Byly provedeny nČkteré formální úpravy (zpĜesnČní definic apod.) v ISTA Rules
x Byl vypracován podrobný postup pro srovnávací testy klíþivosti semen jedlí (re-drying metodou
a standardní metodou klíþivosti v ISTA Rules)
x Uskuteþnily se srovnávací testy, kterých se zúþastnilo 13 þlenských laboratoĜí ISTA a 6 dalších. Testy zahrnovaly zjištČní absolutní hmotnosti, þistoty a klíþivosti semen smrku ztepilého, borovice lesní
a modĜínu opadavého a stanovení klíþivosti a životnosti bukvic.
x Byla zpracována první srovnávací analýza metodik pro zkoušení jakosti lesních dĜevin v ISTA
a AOSA Rules, která tvoĜí základ pro budoucí možnou harmonizaci metodik obou organizací
x Byl vypracován seznam vČdeckých a místních názvĤ dĜevin z tropĤ, zejména z Malajsie (Multilingual glossary of common plant names)
x V roce 2002 se vČtšina þlenĤ komise setkala na krátké pracovní schĤzce v Chanii (ěecko, Kréta)
v rámci IUFRO semináĜe
x V Ĝíjnu 2003 (19.-21.10.) se v Praze –PrĤhonicích uskuteþnil teprve 3. odborný semináĜ (workshop)
organizovaný FTS komisí, zamČĜený jak na prezentaci „teoretických“ pĜíspČvkĤ, tak i praktické provádČní zkoušek semen lesních dĜevin. PĜedešlé semináĜe komise probČhly v Guildfordu (Anglie)
v roce 1973 a v Maconu (USA, Georgia) v roce 1989. Akce v Praze se zúþastnilo 42 zástupcĤ z 20
zemí. Souþástí semináĜe byla i exkurze do akreditované ISTA laboratoĜe v ÚKZUZu , která zkouší
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jakost semen zemČdČlských plodin a kvČtin. Po semináĜi mČli úþastníci možnost zúþastnit se dvou
exkurzí – jednodenní návštČva SemenáĜského závodu LýR v Týništi nad Orlicí nebo tĜídenní putování s prohlídkou laboratoĜe SemenáĜská kontrola VÚLHM ve výzkumné stanici Uherské HradištČ,
akreditované ýIA i ISTA, akreditované ISTA laboratoĜe LVÚ a semenáĜského závodu
„SEMENOLES“v Liptovském Hrádku (Slovensko).
Na základČ diskuse þlenĤ FTS se þinnost komise v budoucím období zamČĜí zejména na následující
oblasti:
x vypracování nových metod zkoušek jakosti semen pĜedevším pro tropické a subtropické dĜeviny
x dopracování zmČny PSD (Pure Seed Definition) pro jehliþnany
x srovnávací zkoušky rĤzných metod jakosti jedle (klíþivost, životnost, re-dry)
x srovnání dvou metod stanovení životnosti (napĜ. u jedle)
x harmonizace ISTA Table 2 (Sampling) a Table 6 (Tetrazolium) pro nČkteré dĜeviny
x revize a publikace ISTA Handbook Forest Tree and Shrub Seed
x zavedení Proficiency tests (testĤ zpĤsobilosti) semen dĜevin pro akreditované ISTA laboratoĜe
x organizace Tetrazolium Workshop pro lesní dĜeviny (Karslruhe, NČmecko – 2005)
x harmonizace ISTA a AOSA Rules
Akreditovaná laboratoĜ SemenáĜská kontrola (Seed Testing Laboratory CZDL02) ve VÚLHM VS
Uherské HradištČ, která je þlenem ISTA od roku 1968, se úþastní výše uvedených aktivit.

Tabulka 1: Seznam þlenĤ FTS komise (období 2001-2004)
PĜedseda

Dr. Zdenka Prochazkova

CZ-Czech Republic

MístopĜedseda

Dr. Hugh Pritchard

GB-United Kingdom

ýlenové

Dr. Daniel Baskaran

MY-Malaysia

Dr. D.G.W. Edwards

CA-Canada

Dr. Elena Foffova

SK-Slovakia

Mr. Fabio Gorian

IT-Italy

Dr. Peter Gosling

GB-United Kingdom

Mr. Gary Johnson

US–United States

Mr. Robert P. Karrfalt

US–United States

Mr. Dave Kolotelo

CA-Canada

Mrs. Stefanie Krämer

DE-Germany

Dr. Rajesh Mittal

IN-India

Dr. Beti Piotto

IT-Italy

Mr. Dale Simpson

CA-Canada

Mrs. Kirsten Thomsen

DK-Denmark

Mrs. Heidi Røsok Bye

NO-Norway

Autorka:
ZdeĖka Procházková
VÚLHM VS Uherské HradištČ
686 04 Kunovice
prochazkova@vulhmuh.cz
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MÁ SE ýESKÁ REPUBLIKA
PODÍLET NA PROJEKTECH
K ZAMEZENÍ DESERTIFIKACE ?
Lubomír Šálek
ýR jako signatáĜ Úmluvy OSN o boji s desertifikací (UNCCD) má urþité pĜedpoklady aktivnČ
se úþastnit projektĤ k zamezení tohoto fenoménu. Desertifikace se netýká jen rozvojových
zemí a oblastí pouští a polopouští, ale také oblastí, kde došlo nebo dochází k deforestaci, erozi
þi degradace pĤd. PĜestože desertifikace provází lidskou spoleþnost od poþátku, jsou zde i pozitivní pĜípady, kdy i staré kultury vytvoĜily systém, který racionálnČ využíval omezené vodní
zdroje. Celý problém desertifikace je totiž možné shrnout, že se jedná o problém se zdroji
sladké vody v krajinČ, kdy je nutné Ĝešit nedostatek zdrojĤ, ochranu pĜed mimoĜádnými pĜívaly þi obecnČ nevhodné využití vodních zdrojĤ.
Jako pozitivní pĜíklad v boji proti desertifikaci slouží stát Izrael, který má ucelený program v savanizaci
pouští a navíc navazuje na historické zkušenosti v hospodaĜení s vodními zdroji v aridních oblastech.
ýeská republika disponuje odborníky seznámenými s pĜírodními podmínkami v daných oblastech, a navíc má zkušenosti v aplikaci systému, který mĤže pružnČ pĜizpĤsobit (pedologie, management tokĤ, lesnictví). MimoĜádnou roli v tomto boji mĤže sehrát lesnictví spojené s managementem tokĤ díky svému systému
diferencovaného hospodáĜství a schopnosti dlouhodobého plánování všech funkcí lesa. ýR pĜi stážích studentĤ þi odborníkĤ z postižených zemích je schopna nauþit je tomuto systému, systému založenému na analýze pĜírodních podmínek a tvorbČ takových vegetaþních formací, které jim odpovídají a navíc pĜinášejí užitek pro místní obþany.
ýR se stala signatáĜem Úmluvy OSN o boji s desertifikací. Možná se to jeví jako paradox, když
v podstatČ žádnou desertifikací netrpíme, ale právČ v dobČ probíhající globalizace se tento problém bude
dotýkat víc a více i obþanĤ majících to štČstí, že žijí v rozvinuté zemi v mírném pásmu.
Co znamená pojem desertifikace. Desertifikace by bylo možné pĜeložit slovem zpouštČní, ovšem to by
trhalo uši a smysl pro þeštinu. Jedná se o proces rozšiĜování pouští, polopouští i stepí na úkor savan, lesĤ a
zemČdČlské pĤdy. Nemusí se jednat jen o þirou aridizaci, boj s desertifikací se týká i zamezení degradace pĤd
vþetnČ protierozních opatĜení a zastavení salinizace.
Dále se nejedná jen o chudé rozvojové zemČ, i když u nich je proces desertifikace rozvíjí nejvíce.
V oblasti StĜedomoĜí v prĤbČhu vývoje tehdejších Ĝíší došlo k výraznému úbytku pĤdy, o kterém se zmiĖuje
již PlatónĤv Kritias: …ponČvadž všechna tuþná a mČkká pĤda vĤkol byla odplavena a zbylo toliko hubené
tČlo zemČ. Tehdy však, dokud byla ještČ neporušena, byly její hory vysoké kopce hlíny; plánČ, které se nyní
nazývají kamenité, byly pokryty tuþnou prstí a svahy byly obrostlé lesy, po nichž jsou ještČ nyní patrné stopy.
Kdežto nČkteré z hor chovají dnes jen potravu pro vþely, byla dĜíve ze stromĤ tam nakácených tesána bĜevna
na vazby nejvČtších staveb a ty vazby, není tomu pĜíliš dávno, ještČ držely. Mnoho tam bylo také ušlechtilých
vysokých stromĤ a pĤda poskytovala nezmČrné pastvy dobytku. Také byla rok co rok napájena vodou….kterou neztrácela jako nyní, kdy voda stéká z holé zemČ do moĜe, nýbrž majíc hodnČ prsti, pĜijímala
vodu do ní ….a vypouštČla pak z výšin do údolí.
A následkĤ si mĤže povšimnout každý, kdo v této oblasti aspoĖ jednou strávil dovolenou.
Základním problémem þi fenoménem oblastí postižených desertifikací je voda. NČkteré polopouštČ
a pouštČ mají v podstatČ úrodnou zeminu vzniklou intenzivním zvČtráváním jílovitých hornin, ale tato zemina je bez vody mrtvá. Zdroje vody jsou velmi omezené, srážky nedostateþné a navíc soustĜedČny je na jeden
na nČkolik mČsícĤ v roce. Vegetaþní povrch je devastován pastvou a potĜebou paliva na pĜípravu nápojĤ,
pokrmĤ a na otop. A populace v tČchto krajinách dále roste. U podzemních zdrojĤ se dostáváme do zaþarovaného kruhu, protože po vyhloubení studny se zakrátko ukáže být nedostateþná a tak se prohloubí, zase je
zdroj vody nedostateþný, zase se prohloubí a tak by to teoreticky šlo do nekoneþna.
Navíc zemČdČlství je orientováno na intenzivní závlahy, které skuteþnČ v pĜípadČ bohatého zdroje mohou dosáhnout velmi vysokých výnosĤ. Ale bohaté zdroje jsou vzácností a navíc i sebebohatší zdroj se pĜi
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zvyšujícím se odbČru vyþerpá. PĜíkladem mĤže být Jemen, který na Arabském poloostrovČ díky svým terénním podmínkám (horské pásmo vyšší než 3000 metrĤ n. m.) má relativnČ dostatek srážek. Ale ani tyto nestaþí, protože zemČdČlství þerpá vČtšinu zdrojĤ na závlahy a navíc na závlahy místní drogy kátu. A tento problém pĜi jednom z nejvyšších populaþních rĤstĤ zaþíná negativnČ ovlivĖovat zdroje pitné vody. Jemen zatím
potĜebu vody Ĝeší prohlubováním stávajících studní a budováním nových, ale tak se Ĝešení pouze odsouvá.
To je jen pĜíklad, že i relativnČ na vodu bohatá zemČ se dostává do problémĤ.
Desertifikace mĤže být nastartována i nevhodnou zemČdČlskou výrobou. Známé jsou prašné bouĜe
v oblasti plání Severní Ameriky, kdy po rozorání stepí se uvolnČná zemina stala lehkou koĜistí vČtru nebo
podobný osud rozoraných celin v bývalém SSSR. Mementem je i ekologická tragédie stĜedoasijských republik, kdy odvádČné vody z Ĝek Amudarja a Syrdarja urþené k zavlažování tak na vodu nároþné plodiny, jako je
bavlník, zpĤsobily nedostatek vody v Aralském moĜi. Nejedná se jen o proces vysychání moĜe, který svou
rychlostí nemá v historii obdoby, ale i o ztrátu produkþního ekosystému a navíc o zasolení mnoha þtvereþních kilometrĤ zemČdČlské pĤdy.
Takto tedy vypadá situace a nyní je nutné se vrátit k titulku této úvahy, tedy co my s tím? MĤžeme to
Ĝešit, máme dostatek odborníkĤ a možností, jak se podílet na boji s desertifikací?
OdpovČć zní ano, nejen že mĤžeme, my dokonce musíme, právČ s ohledem na budoucnost. Sice je nepopulární v dobČ, kdy státní rozpoþet je schodkový, vysvČtlovat potĜebu finanþních tokĤ do obskurního boje
s pouštČmi kdesi daleko, navíc s vČdomím, kolik penČz již bylo utopeno v podobných projektech. NicménČ je
tu fakt, že tak jako desertifikace provází existenci lidské spoleþnosti, tak i historii známe úþinné metody,
kterými se nČkteré kultury v aridních oblastech dokázaly aridizaci úþinnČ bránit.
Dva pĜíklady je možné spatĜit v oblasti pouštČ Negev a u Mrtvého moĜe. Centrum pouštČ Negev kdysi
ovládali Nabatejci, kteĜí nejenom Ĝídili obchod mezi jižní þástí Arabského poloostrova a ěímskou Ĝíší, ale
navíc mČli v centru pouštČ rozvinuté zemČdČlství. Celý trik spoþíval v zachycování pĜívalových vod a sedimentĤ v údolích, které byly pĜehrazeny dlouhými nízkými pĜehrážkami v podobČ kaskád. Úrodné jílovité
sedimenty se zachytily a navíc se zachytila i voda z pĜívalových srážek. Vlhþí pĤda postaþila pro pČstování
zemČdČlských produktĤ. Stát Izrael, jako snad jediný stát, který prakticky provádí úþinná opatĜení pro boj
s desertifikací, navazuje na tyto zkušenosti v projektech savanizace, které jsou na stejném principu. Druhý
pĜíklad je ještČ z aridnČjší oblasti, pĜi jižním cípu Mrtvého moĜe, kde na pĜelomu tisíciletí král Herodes Veliký (ten známý Herodes) vybudoval na menší stolové hoĜe zvané Mesada svĤj palác vþetnČ Ĝímských lázní.
Provoz paláce, kde údajnČ tanþila Salome, i s láznČmi byl nároþný na vodu. Stavitelé ten problém vyĜešili
soustavou otevĜených kanálĤ, kterým pĜivádČli každou kapku vody spadlé v ojedinČlých srážkách a skladovali ji ve vytesaných nádržích ve skalním masivu. ObecnČ Ĝeþeno, vyĜešili racionální hospodaĜení se zdrojem
vody.
Tyto pĜíklady ukazují nČkteré z cest, které mohou pĜispČt k zamezení desertifikace. Je nutné ale znát
ekologické souvislosti, aby dobĜe mínČný zásah neudČlal více škody než užitku. Zde mechanická aplikace
stĜedoevropských zkušeností nestaþí.
PĜesto ýeská republika disponuje nejen odborníky seznámenými s pĜírodními podmínkami v daných oblastech, ale navíc má zkušenosti v aplikaci systému, který mĤže pružnČ pĜizpĤsobit. Jedná se jednak o pedologii, kde tradice, historie a propracovanost této disciplíny je jedna z nejvyšších na svČtČ a lesnictví opĜené
o diferencované hospodáĜství a management drobných tokĤ.
PrávČ lesnictví mĤže sehrát velkou roli pĜi úþasti ýR v boji proti desertifikaci. Z laického pohledu je to
jasné, zalesníme oblast a problém je vyĜešen. Tak se také mnohde dČje. ZalesĖuje se tempem nevídaným,
kupĜíkladu ve StĜedomoĜí a výsledek se brzy dostaví. Lesy shoĜí, protože pro výsadbu se použije nČkolik
druhĤ borovic. A výsadba se opakuje, opČt borovicí, opČt to shoĜí atd. atd. ýeské lesnictví právČ díky své
tradici diferencovaného hospodáĜství a schopnosti dlouhodobého plánování všech funkcí lesa, které mají lesy
plnit, má tuto komparativní výhodu. Dále je schopno soustĜedit poznatky a pĜizpĤsobit je daným podmínkám. Není nutné totiž jen vytvoĜit savany þi lesní pásy s produkcí dĜeva, ale i s nedĜevní produkcí (plody),
dále vytvoĜit resistentní porosty (rozvolnČné, sevĜené, ostrĤvkovité þi pásy) proti suchu a zároveĖ proti ohni.
ýR pĜi stážích studentĤ þi odborníkĤ z postižených zemích je schopna nauþit je tomuto systému, systému
založenému na analýze pĜírodních podmínek a tvorbČ takových vegetaþních formací, které jim odpovídají
a navíc pĜinášejí užitek pro místní obþany.
Dále je to oblast managementu vodních tokĤ. I v aridních oblastech obþas prší a pĜi pĜívalových deštích
se valí vyschlými údolími proudy vody s vysokým obsahem splavenin. Tato voda pak mizí v písku nebo
v moĜi, každopádnČ vČtšinou v místech, kde její využití je prakticky nemožné. Úþelem úpravy tokĤ je vytvo95

Ĝit takové hydrologické pomČry, pĜi kterých dojde k zachycení splavenin na vybraných místech a zvýšení
infiltrace tam, kde takto zachycená voda bude mít uplatnČní jako zdroj pitné vody (zásobování studní) þi
jako zdroj vody pro zemČdČlské þi lesnické využití (savanizace krajiny). ýeská republika s tradicí hrazení
bystĜin a obecnČ managementu vod ve spojení s lesy a krajinou má velké pĜedpoklady právČ v této oblasti
pĜispČt k efektivnímu boji proti desertifikaci.
Z výše uvedených faktĤ tedy vyplývá, že ýR jako stát s vyspČlou technologií krajinných úprav, zemČdČlstvím, lesnictvím a vodním hospodáĜstvím, má nejen pĜedpoklady a kapacity, ale také povinnost aktivnČ
se podílet na projektech k zamezení devastace obnovitelných zdrojĤ existence lidské spoleþnosti. Tento úkol
je nejen ekonomický, ale i navýsost ekologický, protože ukazuje cestu trvale udržitelného rozvoje.
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STěEDOEVROPSKÉ
LESNÍ HOSPODÁěSTVÍ
VIDċNÉ Z LATINSKÉ AMERIKY
ŠtČpán Unþovský
Na konci mČsíce dubna navštívila nČkolik stĜedoevropských zemí, vþetnČ ýR, delegace lesnických odborníkĤ od protinožcĤ - z nám vzdálené republiky Chile. Výprava mČla pĜedevším za
cíl utvoĜit si pĜedstavu o organizaci lesnického sektoru, a to jak z hlediska právního, tak i organizaþního. Z tohoto pohledu byli ýilané pĜekvapeni, že pĜesto, že lesy a ekologie se zdají mít
pro Evropany velký význam, nedpovídá to zdaleka váze a významu lesnictví mezi ostatními
sektory národního hospodáĜství. Až zarážející pro nČ byla reakce na opatĜení Natura 2000,
která vedla k závČru, že podobnČ jako v Chile je hnutí za životní prostĜedí zájmem pouze nepodstatné þásti obyvatelstva, které však díky organizaci, „hluþnosti“ a extrémismu dominuje
politické diskuse v mnohem vČtší míĜe, než by ji odpovídalo.
Když þilští lesníci srovnali úroveĖ státní podpory pĜi obhospodaĜování lesĤ a pomČrnČ jednoduchou
strukturu lesĤ v ýeské republice (maximálnČ 2-3 hlavní dĜeviny, stejnovČké porosty s nejvíce dreuhým patrem pĜi obnovČ) s komplikovanou strukturou vždyzelených temperátních lesĤ v Chile, potvrdili si závČr, že
bez finanþní podpory státu není obhospodaĜování þilských pĜirozených lesĤ možné, ani trvale udržitelné.
Za ohromnou výhodu a v podstatČ podmínku pro trvale udržitelné obhospodaĜování lesĤ považují
skuteþnost, že stát poskytuje menším vlastníkĤm lesa hospodaĜské plány zdarma. Podobnou podmínkou pro
obhospodaĜování lesĤ je obdivuhodná hustota a kvalita cestní síte v našich lesích.
Velice rádi by v Chile zavedli systém podpory energetického využívání dĜeva a dĜevního odpadu, proto
se velice živČ zajímali o to, jaké možnosti jsou v ýR. Zde k tomu však nevidČli mnoho pĜíkladĤ, tento námČt
vyplynul spíše ze zjištČní situace v Rakousku a NČmecku.
I když to nebylo pĜímo cílem výpravy, zajímavý byl i jejich pohled na naše pČstování lesĤ: pĜíliš neekonomicky dlouhé obmýtí, které vede v mnoha pĜípadech k nikoliv zvyšování finanþního výosu, nýbrž k jeho
snižování. StejnČ „neekonomické“ se jim zdála pĜíliš velká minimální požadovaná hustota zalesnČní. Místo
historicky pokraþující minimalní hustoty a jejího postupného snižování, proþ nezkusit ihned radikální snížení
na 1000 až 2000 jedincĤ na hektar? „Pokud trend bude pokraþovat, stejnČ za 30 až 50 let nebudete vysazovat
více než 1,5 tisíce sazenic na hektar!“
Dalši zajímavé poznatky:
x ObhospodaĜované lesy se zdají být z hlediska rekreace a turismu mnohem atraktivnČjší než zbytky
pĜirozeních lesĤ.
x Sdružení vlastníkĤ obecních a soukromých lesĤ bylo zajímavým pĜíkladem toho, jak z velkého
množtví rozlohou nevyznamných porostĤ je možné vytvoĜit hospodaĜsky zajímavý celek.
x DĜevo listnáþĤ naráží pĜi prodeji na stejné problémy, které jsou známy i v Chile - kvalita, odbyt.
x Zaujaly vyklizovací lanovky na školním lesním podniku MZLU ve KĜtinách - i když se jejich ceny
zdály být ponČkud vysoké.
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97

FÓRUM
SPOJENÝCH NÁRODģ
O LESÍCH – A CO DÁL?
Tomáš Krejzar
Karel Vanþura
Snaha o mezinárodní spolupráci pĜi ochranČ a využívání lesĤ po konferenci OSN o životním
prostĜedí a rozvoji (UNCED, Rio de Janeiro 1992) dosáhla globálních rozmČrĤ a na intenzitČ
nabyly úvahy o celosvČtové úmluvČ o lesích. Tyto snahy sice v rámci UNCED skonþily pouze
pĜijetím všeobecného, ne mnoho Ĝíkajícího dokumentu s názvem „PrávnČ nezávazné autoritativní prohlášení k principĤm globální dohody o využívání, ochranČ a udržitelném rozvoji
všech typĤ lesĤ“, nicménČ je problematice lesĤ vČnována pozornost také v kapitole 11 (Boj
proti odlesĖování) tzv. Agendy 21 s Ĝadou konkrétnČjších programových doporuþení a dotýkají se jí þetné další okruhy Agendy 21 - biodiverzita, ochrana atmosféry, rozvoj horských
oblastí, boj proti dezertifikaci, atd.
Po konferenci UNCED v Rio de Janeiro v roce 1992 se problematikou lesĤ zabývá stále více vládních
i nevládních institucí. V rámci OSN bylo pod patronací Komise pro trvale udržitelný rozvoj zĜízeno Mezivládní fórum o lesích (IFF) - navazující na mezivládní panel o lesích (IPF), které se touto problematikou
zabývalo i se snahou o vytvoĜení mezinárodních opatĜení a mechanismĤ pro trvale udržitelné hospodaĜení
v lesích, mČlo však þasovČ omezený mandát.
Globální diskusi o lesích se podaĜilo výraznČji oživit 3 roky po UNCED - na tĜetím zasedání Komise
OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) v dubnu 1995 padlo rozhodnutí ustavit Mezivládní panel o lesích (IPF),
který se stal pomocným orgánem této komise. Mezivládní panel o lesích byl ustaven v þervnu 1995 rozhodnutím hospodáĜské a sociální rady OSN.
IPF - s mandátem zahrnujícím hledání konsensu a koordinaci aktivit na podporu ochrany a udržitelného
rozvoje všech typĤ lesĤ a dále specifikovaným do 5 tematických oblastí (realizace relevantních doporuþení
UNCED, pĜenos informací a technologií, finanþní podpory, výzkum a vývoj indikátorĤ udržitelného hospodaĜení v lesích, obchod a životní prostĜedí, mezinárodní organizace a nástroje) a 12 tzv. programových prvkĤ – se pĜedevším zabýval hospodaĜením v lesích po konferenci UNCED, doporuþeními politických opatĜení
na národní a mezinárodní úrovni, novými problémy týkajícími se lesĤ vþetnČ vzájemných vazeb obchodu,
trhu a životního prostĜedí, nástroji mezinárodní politiky a opatĜeními pro posílení mezinárodní spolupráce.
Iniciativy koordinované tímto panelem nabyly na dĤležitosti a to i ve vztahu k evropským zemím (certifikace, národní lesnické programy ap.).
IPF v období 1995 až 1997 témČĜ nijak nepĜiblížil mezinárodní spoleþenství ke globální úmluvČ o lesích. Zvláštní zasedání Valného shromáždČní OSN v þervnu 1997 (UNGASS) nakonec potvrdilo doporuþení
IPF pokraþovat v mezivládní diskusi na téma lesĤ a na podzim roku 1997 bylo rozhodnuto zĜídit pro tento
úþel Mezivládní fórum o lesích (IFF), opČt jako pomocného orgánu CSD. Po složitých jednáních se podaĜilo
do mandátu IFF mj. prosadit stanovisko, podle kterého by IFF „mČlo identifikovat možné prvky mezinárodních uspoĜádání a mechanismĤ, napĜíklad právnČ závazných nástrojĤ, a smČĜovat ke konsensu ohlednČ jejich
pĜijetí“.
Zasedání IFF navázala na práci IPF a zabývala se hlavnČ otázkami otázky, v nichž se IPF nepodaĜilo nalézt konsensus. Byly pĜipraveny první návrhy závČrĤ a doporuþených aktivit (nejvČtší problémy byly spojeny
s pĜípravou textĤ o životním prostĜedí, obchodu a o transferu technologií). Okruhy þinnosti IFF byly rozdČleny na jeho prvním zasedání v Ĝíjnu 1997 do následujících kategorií a tzv. programových elementĤ:
Kategorie I
I(a)
I(b)

Podpora a usnadĖování realizace návrhĤ IPF, hodnocení, monitorování a podávání zpráv
o pokroku v oblasti obhospodaĜování, ochrany a udržitelného rozvoje všech typĤ lesĤ
Podpora a usnadĖování realizace
Monitorování pokroku pĜi realizaci
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Kategorie II
II(a)
II(b)
II(c)
II(d)
II(e)

Jednání o neuzavĜených otázkách IPF a o dalších otázkách, navazujících na programové
elementy procesu IPF
NeuzavĜené otázky týkající se finanþních zdrojĤ
NeuzavĜené otázky týkající obchodu a životního prostĜedí
NeuzavĜené otázky tykající se transferu environmentálnČ vhodných technologií na podporu
udržitelného hospodaĜení v lesích
Ostatní otázky vyžadující další vyjasĖování
Práce mezinárodních a regionálních organizací vztahující se k lesĤm

Kategorie III Mezinárodní uspoĜádání a mechanismy na podporu obhospodaĜování, ochrany a udržitelného rozvoje všech typĤ lesĤ (IAM).
Vleklá a nároþná jednání nepĜinesla pĜílišné sjednocení stanovisek hlavních aktérĤ – tj. rozvojových
a vyspČlých zemí. Komplikující okolností je totiž i to, že oba zmínČné „hlavní tábory“ nejsou ve svých názorech zdaleka jednotné. NejvČtšího pokroku bylo dosaženo v otázkách kategorie I, že výrazné neshody pĜetrvávají ve všech oblastech kategorie II. K dohodČ mají nadále daleko záležitosti budoucího smluvního uspoĜádání a pĜípadné globální úmluvy o lesích (kategorie III). Druhé zasedání IFF v létČ 1998 (delegaci ýR zde
vedl ing. František Urban), ani jednání IFF-3 na jaĜe 1999 nedopadlo o mnoho lépe, nicménČ jeho výsledkem
již bylo projednaní textu závČrĤ a doporuþení konkrétních aktivit ve všech kategoriích a programových elementech agendy IFF
Jako základna pro další postup momentálnČ slouží 4 typy „dominantních funkcí“ budoucích mezinárodních mechanismĤ (IAM) na ochranu a udržitelný rozvoj lesĤ, a 16 „programových elementĤ“:
Dominantní funkce:
I.
Rozvoj politik (Policy development)
II.
Koordinace
III.
Realizace politik (Policy implementation)
IV.
Právní základ (Provision of legislative authority)
Programové elementy:
1.
Formulace a realizace národních lesnických programĤ
2.
Podpora úþasti veĜejnosti
3.
Boj proti odlesĖování a degradaci lesĤ
4.
Tradiþní znalosti týkající se lesĤ
5.
VČdecké poznatky o lesích
6.
Zdraví lesa a produktivita
7.
Kritéria a indikátory udržitelného hospodaĜení v lesích
8.
Ekonomické, sociální a kulturní aspekty lesĤ
9.
Ochrana lesĤ, jejich unikátních typĤ a kĜehkých ekosystémĤ
10.
Monitorování, hodnocení a podávání zpráv
11.
Strategie pro zemČ s malou rozlohou lesĤ
12.
Rehabilitace a obnova degradovaných oblastí
13.
Zachování lesních porostĤ pro souþasné a budoucí potĜeby
14.
Finanþní zdroje
15.
Mezinárodní obchod a udržitelné lesní hospodáĜství
16.
Mezinárodní spolupráce, budování kapacit a transfery technologií
ěada zemí se úmluvČ o ochranČ a udržitelnému rozvoji lesĤ brání a argumentují napĜ. poukazy na již
existující mezinárodní úmluvy s úzkou vazbou na problematiku lesĤ (Úmluva o biologické rozmanitosti ,
Rámcová úmluva OSN o zmČnČ klimatu a další) a na dostateþnost existujících mechanismĤ za pĜedpokladu,
že by byly plnČ využity a prosazeny.
Bylo pĜedloženo celkem 10 nabídek pro výbČr budoucích IAM, mezi nimiž by se mČlo rozhodnout.
Podle jednotlivých typĤ „dominantních funkcí“ jde o následující:
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I. Rozvoj politik (Policy development)
(1) Pokraþovat v dosavadních mezivládních jednáních o lesích
(2) Ustavit novou stálou platformu pro mezivládní jednání o lesích
II. Koordinace
(3) Ustavit mechanismus pro zlepšení koordinace stávajících ujednání o lesích
(4) Pro tento úþel povČĜit vedoucí úlohou nČkterou stávající organizaci s vazbou na problematiku lesĤ
III. Realizace politik (Policy implementation)
(5) Posílit právnČ-nezávazné nástroje týkající se lesĤ
(6) Ustavit a uvést do chodu program pro realizaci politiky v oblasti lesĤ
IV. Právní základ (Provision of legislative authority)
(7) RozšíĜit poþet stávajících právnČ závazných nástrojĤ týkajících se lesĤ
(8) Restrukturovat stávající þi vypracovat nové regionální právnČ závazné nástroje
(9) Zahájit negociace rámcové úmluvy o lesích s možností regionálních protokolĤ
(10) Zahájit negociace nového právnČ závazného instrumentu pro všechny typy lesĤ.
Bylo doporuþeno pĜejít od prostého pokraþování mezivládní debaty ve stylu IPF a IFF k ustavení nového koordinaþního mechanismu, kterým se stalo UNFF. Podle záznamu o pracovní schĤzce zástupcĤ MZV,
MŽP a MZe mČla být na konci devadesátých let zajišĢována úþast na vybraných dĤležitých semináĜích
a zasedáních ve spolupráci MZe a MŽP. Není zĜejmé zda se tato problematika dostala na poĜad jednání
v rámci pravidelných setkávání vedoucích pracovníkĤ MŽP a MZe, jisté však je, že OLH svým zpĤsobem na
úþast na tČchto aktivitách rezignovalo a koncepþnČ se na této úrovni do mezinárodní spolupráce nezapojilo.
Bylo to þásteþnČ zpĤsobeno nedostatkem finanþních prostĜedkĤ, þi nedostatkem vhodných zástupcĤ OLH.
Tím více byla žádoucí dohoda o spolupráci s MŽP, pĜestože se jeho pracovníci o MZe (podle cestovní zpráva úþastníka jednoho ze zasedání) vyjadĜovali jako o instituci, která nemá v této souvislosti o lesy zájem.
S ohledem na kompetence MZe, i v souvislosti s tzv. pan-evropským procesem, bylo v pĜipravované
koncepci zahraniþních vztahĤ OLH doporuþeno pĜevzetí zodpovČdnosti za souþinnost s novČ vzniklou agencií OSN, kterou UNFF pĜedstavuje a navrženo, aby v této souvislosti bylo uþinČno zásadní rozhodnutí k zajištČní následujícího:
1. aktivní trvalá úþast OLH;
2. zpĤsob komunikace s MŽP, jehož pĜedstavitelé se až dosud jednání o lesích zúþastĖovali;
3. povČĜení osob, které se budou touto tematikou zabývat (a/ v rámci OLH, b/ dohody s ostatními institucemi);
4. dtto v otázce zapojení se do þinnosti Evropské lesnické komise, (resp. Lesnického výboru FAO), kde se
projednávají relevantní otázky a postupy týkající se našeho regionu;
5. rozhodnutí o úþastníkovi / úþastnících jednání (zástupcích, širší pracovní skupinČ);
6. rámcové rozhodnutí o postupu þs. zástupce (mandát) - pĜíprava použitelných materiálĤ vhodných s ohledem na projednávané otázky;
7. zajištČní ZSC, vþetnČ projednání této trvalé þinnosti ve vedení MZe a kontaktu MZV ýR;
8. zapojení i dalších subjektĤ do pĜípadných aktivit v rámci UNFF (donorské aktivity pĜinášející prospČch
dárcovským zemím, výhled ZRP ap.).
Základní otázka úþasti byla vyĜešena dohodou a ministr zemČdČlství povČĜil koordinací aktivit v této záležitosti ing. Tomáše Krejzara (ORLH MZe).
Zasedání Lesnického výboru (bĜezen 2001) požádalo FAO, aby zajistilo UNFF jako novČ vzniklé
složce OSN co nejširší podporu a doporuþilo, aby FAO a jeho þlenské zemČ podpoĜilo spolupráci se sekretariáty konvencí o Biologické diverzitČ (CBD), zamČĜených proti rozšiĜování pouští (CCD) a Rámcové konvence o zmČnČ klimatu (FCCC).
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Jednání UNFF
První skuteþné zasedání UNFF se konalo v þervnu 2001 a mj. rozhodlo, že jednou z hlavních funkcí fóra bude monitoring, hodnocení a podávání zpráv (MAR), které by mČly zahrnovat následující oblasti týkající
se lesĤ:

¾ pokrok v implementaci aktivit navržených IPF/IFF,
¾ vývoj a pokrok smČrem k trvale udržitelnému hospodaĜení ve všech typech lesĤ,
¾ pĜehled o efektivitČ mezinárodních úmluv a ujednání týkajících se lesĤ.
MAR má být pravidelnou souþástí jednání UNFF, ale vzhledem k omezenému þasovému prostoru by
mČlo být na þlenských zemích, aby aktivnČ pĜispČly k tČmto aktivitám UNFF, které budou podporovány prostĜednictvím sekretariátu a tzv. "partnerstvím zabývajícím se spoluprací v lesích" (CPF), které by mČlo nahradit dosavadní vnitĜní výkonnou skupinu pro lesy (ITFF).
Fórum v minulém období jednalo napĜ. o následujícím:
a) ProstĜedky k implementaci základních prvkĤ: finance, pĜenos technologií a vytváĜení kapacit zajišĢujících
trvale udržitelné hospodaĜení v lesích.
b) Pokrok dosažený v naplĖování základních prvkĤ UNFF:
x boj s desertifikací a degradací lesĤ,
x ochrana lesu a záchrana unikátních typĤ lesĤ a kĜehkých ekosystémĤ,
x rehabilitaþní a konzervaþní strategie pro zemČ s nízkou pokryvnatostí lesy,
x rehabilitace a zlepšení degradovaných pĤd a podpora pĜirozených i umČle založených lesĤ,
x koncepty, terminologie a definice.
Fórum Spojených národĤ pro lesy se má mj. snažit ve své ad hoc expertní skupinČ pro "právní rámec"
o vypracování právního rámce pro lesy (pokusy na téma mezinárodní „právnČ závazný nástroj“ probíhají již
více než 10 let).
Otázka právního rámce je z navržených témat ad hoc expertních skupin nejsložitČjší. Jednání se mají
možnost zúþastnit všechny zemČ bez omezení (napĜ. proporcionální zastoupení podle regionálních skupin
jako pĜi jednání jiných expertních skupin). Expertní skupina pro tvorbu právního rámce by mČla zasedat
v záĜí 2004.
Výsledkem práce skupiny má být navržení právního rámce (napĜ. globální úmluva, regionální procesy
se spoleþným zastĜešením) k zajištČní trvale udržitelného obhospodaĜování všech typĤ svČtových lesĤ.
Vzhledem k pĜedchozímu prĤbČhu Mezivládního panelu o lesích, Mezivládního fóra o lesích a Fóra
Spojených národĤ o lesích je krajnČ nepravdČpodobné pĜijetí globální úmluvy o lesích. V úvahu ovšem pĜicházejí i další varianty, napĜ. regionální procesy pod globálním zastĜešením, nebo zahrnutí problematiky
svČtových lesĤ pod Úmluvu o biologické rozmanitosti. Diskuse na pĤdČ EU je teprve v poþátcích, tČmito
otázkami se mj. zabývala Pracovní skupina pro lesnictví na své schĤzce v ěímČ dne 17.12.2003 a jednání
Stálého výboru pro lesnictví dne 12.1.2004 v Bruselu.
Možné varianty uspoĜádání mezinárodního procesu o lesích:
1. Pokraþovat ve stejném trendu jako dosud. UNFF by pĜedstavovalo globální politické fórum bez
právnČ vymahatelných závazkĤ a mechanismĤ financování. CPF (Collaborative Partnership on Forests) by tento proces i nadále podporovalo. V úvahu pĜicházejí modifikace napĜ. v intervalu mezi zasedáními, možná vČtší dĤraz na regionální pĜístup, nebo zmČny ve formátu zasedání (právnČ nezávazné).
2. Nahradit souþasné uspoĜádání posílenými strukturami v rámci FAO (COFO /Lesnický výbor –
Committee on Forestry/ a regionální lesnické komise) na globální a regionální úrovni (právnČ závazné).
3. Nahradit souþasné uspoĜádání rozšíĜením I(T)TO (Mezinárodní organizací [tropického] dĜeva). Tato varianta je ovšem problematická pro zemČ, které minimálnČ vstupují do mezinárodního obchodu
(právnČ nezávazné).
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4. VytvoĜení nové Mezinárodní lesnické organizace/institutu, který by pĜevzal funkce FAO a ITTO
(a možná i CIFOR), což by zĜejmČ vyžadovalo uzavĜení mezinárodní úmluvy a modifikaci dohod
zakládajících FAO a ITTO (právnČ nezávazné).
5. VytvoĜení rámcové úmluvy s omezeným obsahem, která by posloužila jako platforma pro regionální iniciativy a specifické aktivity, jako je napĜ. monitoring. Na rámcovou úmluvu by posléze navázaly další specifické protokoly podle dosaženého konsensu. Otázka právní závaznosti takových dokumentĤ je otevĜená. Jako vzor by mohla posloužit VídeĖská úmluva o ochranČ ozónové vrstvy, která
má pouhých pČt operativních paragrafĤ. Zaþíná od nejširších cílĤ a pokraþuje závazky spolupracovat
na legislativních opatĜeních, v oblasti výzkumu a monitoringu, a v oblasti právních, vČdeckých a
technických opatĜení (právnČ závazné).
6. Protokol v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Mnozí ovšem argumentují, že zvláštní protokol pro lesy není nezbytnČ nutný, protože CBD již otázku biologické rozmanitosti lesĤ Ĝeší
dostateþnČ (právnČ závazné).

AutoĜi:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., Ing. Karel Vanþura, CSc.
Ministerstvo zemČdČlství ýR
TČšnov 17
117 05 Praha 1
krejzar@mze.cz; vancura@mze.cz

102

NOVÁ ETAPA ÚHÚL V NEPěÍMÉ
PODPOěE SSL A VLASTNÍKģ LESNÍCH
I ZEMċDċLSKÝCH POZEMKģ
V OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ
STRUKTURÁLNÍCH FONDģ EU
ANEB NA KOHO SE OBRÁTIT
Josef VavĜík
Lesy hrají dĤležitou roli pĜi ochranČ a zachování základní ekologické rovnováhy, zejména
pokud jde o pĤdu, vodní zdroje, klima, faunu a flóru. Jsou rovnČž významnou souþástí venkovského prostoru a ovlivĖují jeho trvale udržitelný rozvoj také tím, že pĜispívají k rozvoji
pracovních pĜíležitostí na venkovČ.
Lesnická opatĜení pĜispívají k rozvoji ekonomického a sociálního potenciálu venkovského
prostoru, podporují vyvážené plnČní produkþních a mimoprodukþních funkcí lesa – rekreace,
lázeĖství, vodní hospodáĜství apod.
Pro posílení a podporu tohoto potenciálu byl ES pĜijat Operaþní program: ROZVOJ
VENKOVA A MULTIFUNKýNÍ ZEMċDċLSTVÍ.
Na základČ naĜízení Rady (ES) þ.1257/99 ze dne 17.kvČtna 1999, o podpoĜe pro rozvoj venkova
z Evropského zemČdČlského orientaþního a záruþního fondu a na základČ naĜízení Rady (ES) þ.1260/1999 ze
dne 21.þervna 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, vydalo MZe PRAVIDLA, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování finanþní pomoci na projekty OP ZemČdČlství.
Problematika lesního hospodáĜství je PRIORITOU I. ve svém OPATěENÍ 1.3. obsahuje tato podopatĜení:
1.3.1.

1.3.2.

Obnova lesního potenciálu poškozeného pĜírodními kalamitami a požárem a zavádČní pĜíslušných ochranných preventivních opatĜení
Investiþní zámČry mohou být na:
- ochranná opatĜení pro zamezení resp.zmírnČní škod zpĤsobených kalamitami v lesích, mimoĜádná opatĜení pĜi kalamitách zpĤsobených biotickými a biotickými þiniteli tj. zejména hmyzími a
houbovými škĤdci, klimatickými faktory (nelze uplatnit na bČžnou ochranu a prevenci) pĜi velkoplošných aplikacích
- rekonstrukce poškozených lesních porostĤ
- obnova lesa po kalamitních tČžbách
- provádČní preventivních protipovodĖových opatĜení na drobných vodních tocích a v jejich povodí a protierozní opatĜení
- odstraĖování škod zpĤsobených povodnČmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích,
likvidace erozních rýh, nátrží a strží
Investice do lesĤ
Investiþními zámČry mohou být na:
- výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sítČ
- výstavba, rekonstrukce resp. modernizace zaĜízení upravující vodní režim (meliorace, retenþní
nádrže apod.)
- podpora þinností vedoucích k usmČrĖování návštČvnosti lesa a bezpeþnosti jeho návštČvníkĤ,
v jejímž rámci budou podporovány zejména tyto þinnosti (budování stezek pro turisty vþetnČ
cyklostezek a objektĤ na nich, pro zajištČní bezpeþnosti návštČvníkĤ napĜ. mostky, zábradlí,
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1.3.3.

1.3.4.

stupnČ, zĜizování parkovacích míst, odpoþinkových stanovišĢ, pĜístĜeškĤ, lesních studánek, informaþních tabulí apod.)
- poĜízení strojĤ a zaĜízení na údržbu a opravy lesních cest, pČšin a stezek, na údržbu a þištČní
vodních ploch, vodoteþí a melioraþní sítČ a poĜízení ekologických technologií užívaných v lesnictví
Sdružování majitelĤ lesa
Investiþní zámČr mĤže být na:
- výdaje na zaĜízení nezbytných kanceláĜských prostor a jejich vybavení pro þinnost sdružení,
vþetnČ výpoþetní techniky, na poĜízení pĜedmČtĤ souvisejících s rozsahem poskytovaných þinností, které
bude sdružení pro své þleny vykonávat minimálnČ v nejbližších 5 letech
ZalesĖování zemČdČlsky nevyužívaných pĤd
Investiþní zámČr mĤže být na:
- zalesnČní zemČdČlsky nevyužívaných zemČdČlských pĤd a péþe o mladé lesní kultury do zajištČní lesního porostu

Nutnost odborného poradenství v oblasti jednotlivých podopatĜení v lesním hospodáĜství je objektivní
doplĖkovou potĜebou vlastníkĤ lesa, a tedy je žádoucí, aby ÚHÚL byl jediným odbornČ fundovaným koordinátorem ÚZPI, jež je garantem zemČdČlského poradenství, a to v oblasti poradenství jednotlivých podopatĜení EU v lesnictví a sehrál tak velmi dĤležitou roli v oblasti tohoto odborného poradenství.
Lesnictví, jako takové, má svoje úzká specifika, a proto ve srovnání se SZP k využití strukturálních fondĤ, je objektivita poradenských služeb v lesnictví tak i významným doplĖkem rozvoje venkova.
Odborné þinnosti a odborné poradenství je v lesním hospodáĜství zajišĢováno OLH, a to buć pracovníky LýR s.p. anebo privátními subjekty, kteĜí jsou spoluzodpovČdni pracovníkĤm SSL za dodržování lesního
zákona.
Poradenství ve smyslu NR 1782/2003 v oblasti využívání strukturálních fondĤ EU na jednotlivá podopatĜení OP ZemČdČlství, je tak významným doplĖkem stávajícího lesnického pracovnČ-odborného poradenství, posilujícím významnČ ekonomickou stabilitu vlastníka lesních pozemkĤ a lesních porostĤ.
V rámci pĜípravy akreditovaných poradcĤ pro objektivní a relevantní pĜedávání informací žadatelĤm o
þerpání ze strukturálních fondĤ pro zemČdČlce a vlastníky lesních pozemkĤ, bylo konstatováno, že hlavním
cílem ÚHÚL bude odborná podpora poradenství v rámci statutu KRAJSKÉ INFORMAýNÍ STěEDISKO,
které bude zdrojem specializovaných informací pro systém zemČdČlského a lesnického poradenství, vyjma
specifického poslání a bČžné agendy OLH.
Zájemci zde tedy mohou získat informace jak o obsahu podnikatelského zámČru, jeho pĜílohách a o zpĤsobech podávání Žádosti na SZIF, tak i o kritériích pĜijatelnosti projektu, druhu a výši podpory. V oblasti
hodnocení ekonomiky žadatele se mohou zájemci dozvČdČt informace o uznatelných a neuznatelných nákladech na projekt, o systému bodovacích kritérií pĜijatelnosti projektu, ale i o jiných specifických podmínkách.
V rámci ýeské republiky má ÚHÚL proškoleny tyto poradce:
ústĜedí

Brandýs nad Labem

Ing.Josef VavĜík

vavrik@uhul.cz

Ing.Karel Pokorný

pokorny@boleslav.uhul.cz

Ing.Jaroslav Kubišta

kubista@boleslav.uhul.cz

Ing.Luboš Beran

beran@jablonec.uhul.cz

Jablonec nad Nisou

Ing.Petr Navrátil

navratil@jablonec.uhul.cz

ýeské BudČjovice

Ing.JiĜí Heyda

heyda@cbu.uhul.cz

Božena Sochorová

sochorova@plzen.uhul.cz

Dušan Derco

derco@plzen.uhul.cz

poboþka
Stará Boleslav

PlzeĖ
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Ing.VítČzslav Krystýn

krystyn@hradec.uhul.cz

Hradec Králové

Martin Polívka

polivka@hradec.uhul.cz

Olomouc

Ing.Ivo Zatloukal

zatloukal@olomouc.uhul.cz

Ing.Petr Dyk

dyk@brno.uhul.cz

Ing.Václav Zouhar

zouhar@brno.uhul.cz

Brno

Ing.ŠtČpán BĜezovják brezovjak@km.uhul.cz

KromČĜíž

Frýdek-Místek

Ing.Martin Pospíšil

pospisil@km.uhul.cz

Ing.Antonín Kusbach

kusbach@km.uhul.cz

Ing.Dušan Vyvial

vyvial@frydek.uhul.cz

Ing.Helena Urbáškova urbaskova@frydek.uhul.cz

Pro operativní potĜeby znalosti informací, nejen z oblasti strukturálních fondĤ EU pro státní správu, ale
zejména pro veĜejnost, ÚHÚL v souþasné dobČ pĜipravuje na svých webových stránkách www.uhul.cz dotazovací službu INFO-BOX, která umožní všem zájemcĤm, o odborné informace a stanoviska z oblasti lesního
hospodáĜství, tak aktuální poradenský servis.

Autor:
Ing.Josef VavĜík
ÚHÚL Brandýs nad Labem
vavrik@uhul.cz
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ZÁVċR
ZávČrem bych chtČl podČkovat svým kolegĤm z OddČlení
vnČjších vztahĤ lesního hospodáĜství a ing. Pacourkovi
z ÚHÚL a to nejen za technickou pomoc pĜi sestavení
tohoto sborníku, programu semináĜe þi jednotlivých prezentací, ale pĜedevším za dlouhodobou pomoc a podporu
pĜi zajišĢování mezinárodních aktivit, o které se toto oddČlení Odboru rozvoje lesního hospodáĜství MZe do dubna t.r. staralo.

Šlo pĜedevším o organizování pracovních jednání mezinárodních organizací, konferencí, workshopĤ, zabezpeþování
studijních cest zahraniþních odborníkĤ þi studentĤ lesnictví,
pĜípravu informací a sestavování cizojazyþných prĤvodcĤ
a publikací, pĜípravu jednání v zahraniþí, úþast na vyjednávání s EK v Bruselu, ve spoleþných výborech FAO, EHK OSN,
tlumoþení nebo prezentace þs. lesnictví doma i v zahraniþí.
Na základČ více zahraniþních ohlasĤ jsem pĜesvČdþen, že
svou prací udČlali pro pozitivní zviditelnČní našeho lesnictví
velmi mnoho.
Karel Vanþura
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VH PH]HUX PH]L VRXþDVQêPL WUHQG\ D SRWHQFLiOHP OHVĤ SĜLVSČW NVRFLiOQt DJHQGČ NGDQpPX Y]UĤVWDMtFtPX
SRåDGDYNXQDOHVtSURGXNW\DVOXåE\

+DUPRQL]DFtSRåDGDYNĤOLGtDSODQHW\QDOHV\PĤåHVYČWSRNURþLWQDFHVWČNWUYDOpXGUåLWHOQRVWLDUR]
YRML 7DWR KDUPRQL]DFH YãDN QHQt SRX]H YUXNRX OHVQLFNp NRPXQLW\ ± GĤOHåLWRX UROL KUDMt RVWDWQt VHNWRU\
DUR]PDQLWp]DLQWHUHVRYDQpVWUDQ\

.RQJUHVY\]êYiNDåGpKRNQDOpKDYpPXDRGSRYČGQpPX]iYD]NXNXGUåHQtWRKRWRGORXKRGREpKRSURFHVX








1DãHYL]LEXGRXFQRVWLMHVSRMHQD

6(62&,È/1Ë635$9('/1267ËNGHVH]PtUQtFKXGREDEXGHWUYDOH]DFKRYiQRåLYRE\Wt]DMLãWČQDSRWUD
YDDSDOLYRX]QiQDSUiYDGUåE\DYODVWQLFWYtLXPRåQČQSĜtVWXSNH]GURMĤPNGHVH]YêãtSUiYDDYêKRG\
OHVQtFKGČOQtNĤEXGHVHGRGUåRYDWURYQRVWPH]LSRKODYtPLD GEiWRURYQRVWPH]LJHQHUDFHPLDNGHEXGH
]iUXND SĜtVWXSX NH Y]GČOiQt ]Y\ãRYiQt NYDOLILNDFH D ]GUDYRWQLFWYt EXGRX VH UHVSHNWRYDW WUDGLþQt ]QDORVWL
D]DFKRYiQPtU

6 (.2120,&.é0, 3ěË126< SĜL QLFKå GRMGH N SOQpPX X]QiQt KRGQRW\ REQRYLWHOQêFK D HNRORJLFN\
ãHWUQêFKOHVQtFKSURGXNWĤDIXQNFtFRåSRYHGHNĜDGČYêKRGNGHMHWUYDOHXGUåLWHOQpKRVSRGDĜHQtYOHVtFK
]LVNRYpNGHH[LVWXMtPHFKDQLVP\SURNRPSHQ]DFHDNGHRGYČWYt]SUDFRYiYDMtFtOHVQtSURGXNW\MHNRQNXUHQ
FHVFKRSQp

6(='5$9é0,/(6<NWHUpSRVN\WXMtFHOpVSHNWUXPSURGXNWĤDIXQNFtSĜLþHPåFKUiQtSĤGXXFKRYiYDMt
ELRORJLFNRXUR]PDQLWRVWUHJXOXMtNOLPDSRKOFXMtXKOtNNGHVHVQLåXMHUR]GUREHQRVWOHVĤRPH]XMHRGOHVĖR
YiQtGRFKi]tN]DVWDYHQtGHJUDGDFHDSORFKDOHVĤVH]YČWãXMH

62'329ċ'1é09<8äË9È1Ë0NGHOHVQt]GURMHMVRXHIHNWLYQČY\XåtYiQ\D]SUDFRYiYiQ\DNGHH[LV
WXMHWUYDOHXGUåLWHOQiVSRWĜHED

$NGH

9é.211È 02& MH VSRMHQi V~þDVWt YãHFK MH WUDQVSDUHQWQt D ]RGSRYČGQi PDQDJHPHQW D UR]KRGRYDFt
SURFHV\MVRXGHFHQWUDOL]RYiQ\OLGpPDMtSĜtVOXãQp]SOQRPRFQČQtDY]NYpWiSDUWQHUVWYt

0(=,9/È'1Ë'2+2'<ROHVtFKVHSRVXQXMtVPČUHPNDNFtP

9é=.80 9='ċ/È9È1Ë $ 9<79Èě(1Ë .$3$&,7 SRGSRUXMt OHSãt SRFKRSHQt SĜtQRVĤ OHVĤ D MHMLFK
G\QDPLN\NRPSOH[QtKRY]WDKXPH]LHNRV\VWpP\DOLGVNêPEODKRE\WHPLYOLYXDNWLYLWþORYČNDDMHKRKRV
SRGDĜHQtQDOHV\

ÒþDVWQtFLNRQJUHVXMVRXUR]KRGQXWLXU\FKOLWSURFHVSĜHNOHQXWtUR]GtOXPH]LVRXþDVQRXVLWXDFtDYêãH
XYHGHQRX GORXKRGRERX YL]t 7R MH YH VSROHþQpP ]iMPX YãHFK 8]QiYiPH åH OHV\ H[LVWXMt MDNR VRXþiVW
YČWãtFK NUDMLQQêFK FHONĤ MVRX SURSRMHQ\  åLYRWQČ GĤOHåLWêPL VYD]N\ VRVWDWQtPL VHNWRU\ D åH VQLPL QHO]H
]DFKi]HWMDNRVHQNOiYDPLYHY]iMHPQČ]iYLVOpELRVIpĜH

3URUHDOL]DFLWpWRYL]H]GĤUD]ĖXMt~þDVWQtFLNRQJUHVXQiVOHGXMtFtSĜHGSRNODG\

x 7UYDORVWSROLWLFNpKR]iYD]NXDSĜtVOXãQpILQDQFRYiQt
x 6LOQêD]RGSRYČGQêVHNWRUOHVQtKRKRVSRGiĜVWYt
x 3URSRMHQtVRVWDWQtPLDNWpU\DVHNWRU\
x 7UYDOiDHIHNWLYQČMãtPH]LQiURGQtVSROXSUiFH
x 3ROLWLN\]DORåHQpQDQHMOHSãtFKGRVWXSQêFKYČGHFNêFKSR]QDWFtFKDLQIRUPDFtFK
x .RPSHWHQFHN]DPČĜHQtVHQDNRPSOH[QtRWi]N\DYtFH~þHORYpFtOH
x 8]QiQt]QDþQpKRNDSLWiOXNXOWXU\]QDORVWtDVSUiYQpKR]SĤVREXMHGQiQtSĤYRGQtFKRE\YDWHODPtVWQtFK
NRPXQLW
x +RVSRGDĜHQt YOHVtFK Y PtVWQtP D UHJLRQiOQtP PČĜtWNX D YVRXODGX VRVtGOHQtP V\VWpP\ DJUROHVQLFWYt
PLPRSURGXNþQtFKOHVQtFK]GURMĤDRVWDWQtPLV\VWpP\SĜtURGQtFK]GURMĤ


ÒþDVWQtFLNRQJUHVXVH]DYi]DOLDNWLYQČSURVD]RYDWYêãH]PtQČQpSRåDGDYN\D]U\FKOLWSRVWXSWtPåHEXGRX
SRGSRURYDWQiVOHGXMtFtVWUDWHJLHDRSDWĜHQtNþHPXåQDOpKDYČY\]êYDMtLVYČWRYpVSROHþHQVWYt













32/,7,&.é,167,78&,21È/1Ë$9/È'1Ë5È0(&


x )RUPXORYDWDXYiGČWY~þLQQRVWOHJLVODWLYXNWHUiVHY]WDKXMHNWUYDOHXGUåLWHOQpPXREKRVSRGDĜRYiQt
OHVĤ
x 8]QiYDWDUHVSHNWRYDWSUiYDYODVWQtNĤSĤYRGQtKRRE\YDWHOVWYDXåLYDWHOĤDSUDFRYQtNĤFKUiQLWNXOWXUQt
KRGQRW\
x 3RORåLW]iNODG\~þLQQpPX]SĤVREXYOiGQXWtWDNDE\E\OD]DMLãWČQDVP\VOXSOQiVSROX~þDVWDVSUDYHGOLYp
VGtOHQtXåLWNĤDXPRåQČQDH[LVWHQFHVSHNWUDPRGHOĤYODVWQLFWYtDSĜtVWXSĤNH]GURMĤPUHIOHNWXMtFtFK
PtVWQtSRPČU\
x 9\WYiĜHWOHVQLFNpSROLWLN\DLPSOHPHQWRYDWSURJUDP\NRPH]HQtRGOHVĖRYiQtDGHJUDGDFHOHVĤYVRXODGX
DYV\QHUJLLVSROLWLNDPLVRXYLVHMtFtFKVHNWRUĤ
x 3RGSRURYDWSR]LWLYQtSREtGN\DSĜHVWDWSRGSRURYDWSREtGN\NWHUpMVRXYHVNXWHþQRVWLQDSĜHNiåNXYČFL

3$571(5679Ë
x 6QDKXRGRVDåHQtWUYDOHXGUåLWHOQpKRREKRVSRGDĜRYiQtOHVĤVWDYČWQDHQHUJLLDWDOHQWXPOiGHåH
x 3RGSRURYDWVSROXSUiFL]DORåHQRXQDSDUWQHUVWYt]DKUQXMtFtPåHQ\YODVWQtN\OHVĤSĤYRGQtRE\YDWHOVWYR
QHYOiGQtRUJDQL]DFHPtVWQtNRPXQLW\SUĤP\VODYHĜHMQêVHNWRU
x 8VLORYDWRPH]LQiURGQtDUHJLRQiOQtSDUWQHUVWYtYþHWQČSDUWQHUVWYtYHĜHMQêFKDVRXNURPêFKLQVWLWXFt

9é=.809='ċ/È9È1Ë$%8'29È1Ë.$3$&,7
x ,PSOHPHQWRYDWNRPSOH[QtSURJUDP\Y]GČOiYiQtDUR]ãLĜRYiQtY]GČOiQtVFtOHPSRGQtWLWLQRYDFHQD
YãHFK~URYQtFKDSRGSRĜLWSR]LWLYQtFKRYiQtDSĜtVWXSNOHVĤP
x 5HIRUPRYDWVWXGLMQtFXUULFXODWDNDE\RGUiåHODLQWHUGLVFLSOLQiUQtUR]PČUVWHMQČMDNRJOREiOQt
DUHJLRQiOQtXYDåRYiQt
x 8YČGRPLWVLSRWHQFLiONWHUêVNêWiV\QHUJLHWUDGLþQtKRDYČGHFNpKRSR]QiQt
x =YêãLWLQYHVWLFHGRYê]NXPXãtĜHQtLQIRUPDFtDY]GČOiYDFtFKSURFHVĤNSRGSRĜHYãHFKWČFKWRVWUDWHJLt

+2632'$ě(1Ë
x 9\YtMHWDUR]ãLĜRYDWPHWRG\KRGQRFHQtSRGiYiQt]SUiYDKRVSRGDĜHQtVFHOêPVSHNWUHPOHVQtFKSURGXN
WĤ
x 3RGSRURYDWþLQQRVWLNWHUpOHVQtPSURGXNWĤPDVOXåEiPGRGiYDMtSĜLGDQRXKRGQRWX
x =OHSãLWKRVSRGDĜHQtYSRYRGtFK]LQWHQ]LYQLWDNWLYLW\NREQRYČNUDMLQ\SRGSRURYDWåLYRE\Wt]Y\ãRYDW
SRNU\YQRVWOHVĤSRGSRURYDWELRORJLFNRXUR]PDQLWRVWDIXQNþQRVWDPLQLPDOL]RYDWYOLYFL]RURGêFKLQ
YD]LYQtFKGUXKĤ
x 3RGSRURYDWSODQWiåHDYêVDGEXVWURPĤYQČOHVQtFKHNRV\VWpPĤYþHWQČPČVWVNêFKREODVWtNWHUpWDNp
SĜLVStYDMtNWUYDOHXGUåLWHOQpPXUR]YRML
x 3ĜHGFKi]HW]YOiGDWDERMRYDWVOHVQtPLSRåiU\DYKRGQČREQRYRYDWVSiOHQRXOHVQtSĤGX

021,725,1*

x 3RGSRURYDW Y]iMHPQp ]MLãĢRYiQt NULWpULt D XND]DWHOĤ SURFHVĤ D FHUWLILNDþQtFK VFKpPDW NWHUp ]DKUQXMt
VRFLiOQtNXOWXUQtHQYLURQPHQWiOQtDHNRQRPLFNpUR]PČU\XGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYOHVtFK










x 5R]YtMHWQiVWURMHSUROHSãtPRQLWRULQJRFHĖRYiQtDSRGiYiQt]SUiYRVWDYXOHVĤDGRVDKRYiQtY\URYQD
QRVWLPH]LSRWĜHEDPLOLGtDSODQHW\

ÒþDVWQtFL NRQJUHVX MVRX RGKRGOiQL VOHGRYDW YêãH ]PtQČQRX YL]L D VWUDWHJLH VQRYRX UR]KRGQRVWt
DREQRYHQêPL ]iYD]N\ ]DMLVWt åH OHV\ EXGRX Yê]QDPQêP SĜtVSČYNHP NGRVDåHQt 5R]YRMRYêFK FtOĤ
PLOpQLDDRVWDWQtFKPH]LQiURGQČRGVRXKODVHQêFKFtOĤ

.RQJUHVY\]êYiYãHFKQ\YOiG\SĜtVOXãQpDJHQWXU\SURIHVQtRUJDQL]DFHVRXNURPpVSROHþQRVWLDGUXåVWYD
NRPXQLW\LMHGQRWOLYFHDE\VHXUJHQWQČDVSOQRXRGSRYČGQRVWt]DEêYDWYL]HPLDVWUDWHJLHPLWRKRWRXVQHVHQt
.RQJUHV WDNp SRåDGXMH DE\ W\WR VWUDWHJLH E\O\ YãHPRåQČ SRGSRURYiQ\ VSROHþQČ VGRWþHQêPL SURIHVQtPL
NRPXQLWDPLDRUJDQL]DFHPLYRVWDWQtFKVHNWRUHFKVH]iPČUHPVSRMLW]GURMHD~VLOtSURUHDOL]DFLWČFKWRFtOĤ

.RQJUHVåiGi)$2DE\SĜHGORåLORKRGQRFHQtSRNURNXVWUDWHJLtQDVWtQČQêFKYWRPWR3URKOiãHQt;,,,VYČWR
YpPXOHVQLFNpPXNRQJUHVXDSUR]DWtPSRGSRĜLORSURKOiãHQtVNU]HRVWDWQtUHOHYDQWQtIyUD

.RQJUHVY\MDGĜXMHXSĜtPQRXSRFKYDOXDYGČþQRVW~ĜDGXSURSĜtURGQt]GURMH.DQDG\ 15& D0LQLVWHUVWYX
SĜtURGQtFK ]GURMĤ GLYRNp ]YČĜH D SDUNĤ 4XpEHNX NWHUp E\O\ VSROHþQêPL KRVWLWHOL VWHMQČ MDNR RUJDQL]DFL
)$2DYãHPOLGHPDRUJDQL]DFtPNWHĜtWHQWRNRQJUHVXPRåQLOL

.RQJUHVY\]êYi.DQDGXDE\SRGSRĜLODSURVD]HQtWRWRSURKOiãHQtXUHOHYDQWQtPRUJiQĤDE\QDYãHFK~URY
QtFKSĜLMDO\]iYD]N\SRåDGRYDQpSURVOHGRYiQtWpWRYL]H
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5H]ROXFHþtV

6\QHUJLFNiSRGSRUD
WUYDOHXGUåLWHOQpKRREKRVSRGDĜRYiQtHYURSVNêFKOHVĤ
SURVWĜHGQLFWYtPQiURGQtFKOHVQLFNêFKSURJUDPĤ
DVSROXSUiFHPH]LRGYČWYtPL

 8]QiYDMtFHSRWĜHEXSRVtOLWVRXGUåQRVWDV\QHUJLHPH]LSROLWLNDPL]DPČĜHQêPLQDWUYDOHXGUåLWHOQpKRV
SRGDĜHQtYOHVtFKDRVWDWQtPLSĜtVOXãQêPLSROLWLNDPLSURJUDP\DVWUDWHJLHPLSURVWĜHGQLFWYtPRGSRYtGDMt
FtFKSĜtVWXSĤ]DPČĜHQêFKQDLQWHJUDFLDNRRUGLQDFL
 Y\FKi]HMtFH]NRQVHQVXGRVDåHQpKRQD,3)VRXKODVtPHVWtPåHYVRXODGXVH]SUDFRYDQêP3ĜtVWXSHP
0&3)(NQiURGQtPOHVQLFNêPSURJUDPĤPY(YURSČQiURGQtOHVQLFNpSURJUDP\ 1/3 Y\WYiĜHMtSDUWLFL
SDþQtKROLVWLFNêPH]LRGYČWYRYêDRSDNXMtFtVHSURFHVSOiQRYiQtLPSOHPHQWDFHPRQLWRULQJXDKRGQR
FHQtSROLWLN\QDQiURGQtDQHERQLåãt~URYQLNWHUêSĜLVSČMHNGRVDåHQtGDOãtKRSRNURNXYWUYDOHXGUåLWHO
QpPREKRVSRGDĜRYiQtOHVĤWDNMDNMHGHILQRYiQRYKHOVLQVNp5H]ROXFL+DSĜLVSČMHWDNNWUYDOHXGUåL
WHOQpPXUR]YRML
 VYČGRPtPåHSURFHV\1/3MVRXGĤOHåLWêPSURVWĜHGNHPNSRVtOHQtVRXGUåQRVWLDV\QHUJLtYUiPFLRG
YČWYtOHVQtKRKRVSRGiĜVWYtMDNRåL PH]LWtPWRDRVWDWQtPLRGYČWYtPLNXVQDGQČQtVSROXSUiFHSĜLĜHãHQt
OHVQLFNêFKRWi]HNWêNDMtFtFKVHYtFHVHNWRUĤSURVWĜHGQLFWYtPPH]LRGYČWYRYpNRRUGLQDFH
 V FtOHP SRVXQRXW NRQFHSFL QiURGQtFK OHVQLFNêFK SURJUDPĤ Y(YURSČ WDN DE\ VH ]DPČĜLO\ QD QiURGQt
SRWĜHE\DSĜLVSČO\NLPSOHPHQWDFLJOREiOQtFK]iYD]NĤDPH]LQiURGQtFKDNWLYLWWêNDMtFtFKVHOHVĤ


6LJQDWiĜVNp]HPČD(YURSVNpVSROHþHQVWYtVH]DYD]XMt

 SUDFRYDWQD]OHSãHQtSRFKRSHQtPH]LRGYČWYRYêFKSUREOpPĤQDFHORHYURSVNp~URYQLXUþLWNOtþRYpSUR
EOpP\MHMLFKDNWpU\DLQWHUDNFHWDNDE\E\O\]YDåRYiQ\YUHJLRQiOQtPNRQWH[WXDSRVtOLWVSROXSUiFLD
GLDORJVFtOHPKOHGDWDNWLYQČĜHãHQt
 SRVtOLWPH]LRGYČWYRYRXNRRUGLQDFLSROLWLNY\WYRĜHQtPD]GRNRQDOHQtPPHFKDQLVPĤ
D  SUDYLGHOQpNRPXQLNDFHPH]LOHVQLFNêPDMLQêPLSĜtVOXãQêPLRGYČWYtPLVFtOHP]OHSãLWYêPČQXLQ
IRUPDFtDNRQ]XOWDþQtþLQQRVW
E NSRVtOHQtVSROXSUiFHVWČPLWRRGYČWYtPLDNGRVDåHQtVKRG\PH]LRGYČWYtPLYRWi]NiFK
VSROHþQêFKSULRULW
 ]SUDFRYDWDLPSOHPHQWRYDWQiURGQtOHVQLFNpSURJUDP\Y\XåtYDMtFHSĜLWRPYQHMY\ããtPRåQpPtĜH3Ĝt
VWXS0&3)(NQiURGQtPOHVQLFNêPSURJUDPĤPY(YURSČ
 Y\XåtYDMtFHSURFHV\1/3VSROXVRVWDWQtPLQiVWURMLN
D  XUþHQtDĜHãHQtNOtþRYêFKSUREOpPĤNWHUpVHY]WDKXMtNOHVĤPDMHMLFKWUYDOHXGUåLWHOQpPXREKRVSR
GDĜRYiQtDGRWêNDMtVHSĜLWRPYtFHRGYČWYt
E  RGKDORYiQtQHGRVWDWNĤDUR]SRUĤYSROLWLNiFKSURJUDPHFKVWUDWHJLtFKDOHJLVODWLYČWêNDMtFtFKVHOHVĤ
DSĜLMtPiQtRSDWĜHQtNMHMLFKPLQLPDOL]DFL
 SURVD]RYDWSOQRKRGQRWQpX]QiQtYêVWXSĤSURFHVX1/3YUiPFLFHONRYpQiURGQtVWUDWHJLHWUYDOHXGUåLWHO
QpKRUR]YRMHDGDOãtFKSĜtVOXãQêFKSURFHVĤDVWUDWHJLt
 WUYDOHVLY\PČĖRYDW]NXãHQRVWL]tVNDQpMHGQRWOLYêPL]HPČPLYSURFHVX1/3]HMPpQDVRKOHGHPQD
SUDNWLFNRXDSOLNDFLVSROHþQpKRSĜtVWXSX0&3)(NQiURGQtPOHVQLFNêPSURJUDPĤPY(YURSČDSRXåLWt
NULWpULtDXND]DWHOĤWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYOHVtFKMDNRVRXþiVWLSURFHVX1/3










 FRQHMOpSHY\XåtYDWLQIRUPDFtRPHFKDQLVPXLPSOHPHQWDFHDILQDQFRYiQt1/3Yê]NXPXY]GČOiYiQtL
QiURGQtFKDPH]LQiURGQtFKSURJUDPĤMDNRMVRX0RåQRVWLQiURGQtFKOHVQLFNêFKSURJUDPĤD352)25

9WRPWRNRQWH[WX6LJQDWiĜVNp]HPČD(YURSVNpVSROHþHQVWYtSĜLMtPDMt3ĜtVWXS0&3)(NQiURGQtPOHVQLF
NêPSURJUDPĤPY(YURSČ SĜtORKD 

.OtþRYpSULQFLS\DHOHPHQW\
 VSROX~þDVW ]DSRMHQtUR]OLþQêFK]iMPRYêFKVNXSLQGRSURFHVX1/3   KROLVWLFNêDLQWHUVHNWRUiOQtSĜt
VWXS  LWHUDWLYQtSURFHV]DORåHQêQDGORXKRGREpPSROLWLFNpP]iYD]NXD  EXGRYiQtNDSDFLW.GDOãtP
SULQFLSĤP D HOHPHQWĤP UHOHYDQWQtP Y (YURSČ SDWĜt VKRGD V QiURGQtPL SROLWLNDPL LQWHJUDFH VQiURGQtPL
VWUDWHJLHPL WUYDOH XGUåLWHOQpKR UR]YRMH VKRGD V PH]LQiURGQtPL ]iYD]N\ SĜL YČGRPt V\QHUJLt PH]L PH]LQi
URGQtPLLQLFLDWLYDPLDNRQYHQFHPLY]WDKXMtFtPLVHNOHVĤPLQVWLWXFLRQiOQtDSROLWLFNiUHIRUPDHNRV\VWpPR
YêSĜtVWXSSDUWQHUVWYtSĜLLPSOHPHQWDFLDSURKOXERYiQtSRYČGRPtROHVtFKDOHVQLFWYt

'HILQLFH1/3
1iURGQtOHVQLFNêSURJUDP]DNOiGiYãHPRWHYĜHQêKROLVWLFNêPH]LVHNWRUiOQtDLWHUDWLYQtSURFHVSOiQRYiQt
LPSOHPHQWDFHPRQLWRULQJXDKRGQRFHQtSROLWLN\QDQiURGQtDQHERSRGQiURGQt~URYQLNWHUêPiVPČĜRYDWN
WUYDOHXGUåLWHOQpPXKRVSRGDĜHQtYOHVtFKWDNMDNMHGHILQRYiQRYKHOVLQVNp5H]ROXFL+DSĜLVStYDWNWUYDOH
XGUåLWHOQpPXUR]YRML-H]DORåHQQDQiURGQtVXYHUHQLWČDQDGORXKRGREpPSROLWLFNpP]iYD]NXPiSRGSĤUQRX
UROLYHY]WDKXNUR]YRMLOLGVNêFKDLQVWLWXFLRQiOQtFKNDSDFLWDMHFKDUDNWHUL]RYiQXUþLWêPLSRVWXS\SULQFLS\
DHOHPHQW\

6SROHþQêHYURSVNêSĜtVWXSN1/3EXGHY\FKi]HW]ãHVWLSDQHYURSVNêFKNULWpULtWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGD
ĜHQtMDNRUiPFHNWHUê]DKUQXMHHNRORJLFNêHNRQRPLFNêDVRFLiOQČNXOWXUQtUR]PČUWUYDOHXGUåLWHOQpKRUR]
YRMH6RXþDVQČE\PČO]DKUQRYDWSROLWLFNp]iYD]N\SĜLMDWpQDSDQHYURSVNpLVYČWRYp~URYQL 81))&%'
81)&&&D&&' .ULWpULDDLQGLNiWRU\WUYDOHXGUåLWHOQpKRUR]YRMHEXGRXVRXþiVWtSURFHVX1/3DPČO\E\
VORXåLW MDNRQiVWURM PRQLWRULQJX KRGQRFHQt D SRGiYiQt ]SUiY0ČO\E\ SRPiKDW KRGQRWLW YêVWXS\ SURFHVX
VRKOHGHPQDGRVDåHQtFtOHWHG\WUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQt




  

5H]ROXFHþtV

=YêãHQtHNRQRPLFNpåLYRWDVFKRSQRVWL
WUYDOHXGUåLWHOQpKRREKRVSRGDĜRYiQtOHVĤY(YURSČ

 3ĜLSRPtQDMtFH åH HNRQRPLFNi åLYRWDVFKRSQRVW MH NOtþRYêP SLOtĜHP WUYDOH XGUåLWHOQpKR KRVSRGDĜHQt
YOHVtFKDPi]iVDGQtYê]QDPSUR]DFKRYiQtOHVĤDMHMLFKYtFH~þHORYêFKIXQNFtSURVSROHþQRVWSURWRåH
SĜLVStYiNWUYDOHXGUåLWHOQpPXUR]YRMLDREåLYČOLGt]YOiãWČYHYHQNRYVNêFKREODVWHFK
 YČGRPL VL WRKR åH WUYDOH XGUåLWHOQp REKRVSRGDĜRYiQt OHVĤ Y (YURSČ ]iYLVt QD PLOLyQHFK VRXNURPêFK
YODVWQtNĤSRGQLFtFKVHY]WDKHPNOHVĤPYHĜHMQêFKLQVWLWXFtFKLY\VRFHNYDOLILNRYDQpSUDFRYQtVtOHD
YČGRPLVLURYQČåWRKRåHOHV\SRVN\WXMtVXURYLQXSURGXNW\DVOXåE\SURĜDGXRGYČWYtDMVRX]iNODGHP
SĜtMPXD]DPČVWQDQRVWL
 PDMtFH ]iMHP QD WRP DE\ SRGPtQN\ SUR WUYDOH XGUåLWHOQp KRVSRGDĜHQt YOHVtFK YHGO\N HNRQRPLFNêP
LPSXOVĤPSURRGYČWYtOHVQtKRKRVSRGiĜVWYtYPQRKDREODVWHFK(YURS\
 X]QiYDMtFH åH OHV\ SRVN\WXMt YHONp PQRåVWYt VRFLiOQtFK NXOWXUQtFK D HQYLURQPHQWiOQtFK KRGQRW  SUR
VSROHþQRVWDVQDåtFHVH]OHSãLWHNRQRPLFNRXåLYRWDVFKRSQRVWWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYOHVtFK
SURVWĜHGQLFWYtPSĜtMPĤSRFKi]HMtFtFK]H]SHQČåLWHOQpSURGXNFH]ERåtDVOXåHEDWDPNGHMHWRYKRGQp
LSĜtMPĤ]HYVRXþDVQRVWLQHREFKRGRYDWHOQêFKKRGQRW
 Y\FKi]HMtFH]5H]ROXFH//LGpOHV\DOHVQtKRVSRGiĜVWYt =OHSãHQtVRFLRHNRQRPLFNêFKDVSHNWĤWUYDOH
XGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYOHVtFK DQiVOHGQpKRSURFHVXLSĜtVOXãQêFKUR]KRGQXWt81)) :66' D
&%'










 VFtOHP]YêãLWSĜtVSČYHNHYURSVNêFKOHVĤDOHVQtKRKRVSRGiĜVWYtNWUYDOHXGUåLWHOQpPXUR]YRMLDREåLYČ
OLGt]YOiãWČYHYHQNRYVNêFKREODVWHFKSURVWĜHGQLFWYtPSRGSRU\QRYêFKSHUVSHNWLYDSĜtVWXSĤN]DMLãWČQt
HNRQRPLFNpåLYRWDVFKRSQRVWL
 VMHGQRWLW SROLWLFNp D SUiYQt UiPFH D QiVWURMH NSRGSRĜH SRGPtQHN SUR WUYDOH XGUåLWHOQp KRVSRGDĜHQt
YOHVtFKNWHUpSRGSRUXMtLQYHVWLFHDHNRQRPLFNRXDNWLYLWXYRGYČWYtOHVQtKRKRVSRGiĜVWYtYþHWQČ~þLQ
QêFK RSDWĜHQt SUR Y\PiKiQt OHVQtKR ]iNRQD D ERMH VQH]iNRQQRX WČåERX OHVQtFK SURGXNWĤ  D REFKRGX
VWtPVSRMHQêP
 SRGSRURYDW Y\XåtYiQt GĜHYD ]OHVĤ REKRVSRGDĜRYDQêFK WUYDOH XGUåLWHOQêP ]SĤVREHP MDNR HNRORJLFN\
ãHWUQpREQRYLWHOQpD]QRYXSRXåLWHOQpVXURYLQ\DWtPSĜLVStYDWNPRGHOĤPWUYDOHXGUåLWHOQpSURGXNFH
DVSRWĜHE\
 ]OHSãLWPRåQpSRGPtQN\SURWUåQtSRVN\WRYiQtGLYHUVLILNRYDQpĜDG\PLPRSURGXNþQtFKIXQNFtSRFKi]HMt
FtFK]OHVĤREKRVSRGDĜRYDQêFKWUYDOHXGUåLWHOQêP]SĤVREHPNURPČMLQpKRXUþHQtPDRGVWUDQČQtPQH
åiGRXFtFKSĜHNiåHNLY\W\þHQtPSĜtVOXãQêFKVWLPXOĤ
 SRGtOHWVHQDVSROHþQêFKSĜtVWXSHFKNSUDNWLFNpPXSRXåLWtKRGQRFHQtFHOpĜDG\SURGXNWĤDIXQNFtSRVN\
WRYDQêFKOHV\DSĜLVStYDWNH[LVWXMtFtPXLQIRUPDþQtPXV\VWpPXYHVSROXSUiFLVSĜtVOXãQêPLRUJDQL]DFH
PL]DKUQRXWYêVOHGN\WČFKWRKRGQRFHQtGRSĜtVOXãQêFKSROLWLNDSURJUDPĤ
 ]YêãLWNRQNXUHQFHVFKRSQRVWRGYČWYtOHVQtKRKRVSRGiĜVWYtSRGSRURXLQRYDFtDSRGQLNDYRVWLPH]LYãHPL
]iMPRYêPL VNXSLQDPL ]YOiãWČ SĜL HIHNWLYQtP SRVN\WRYiQt QRYêFK D ]OHSãHQêFK YêURENĤ ]H GĜHYD L
RVWDWQtFKSURGXNWĤDIXQNFtOHVĤ
 SRGSRURYDWYê]NXPMDNRPHFKDQLVPXVSURUR]ãLĜRYiQtQRYêFKSR]QDWNĤ
 ]YêãLWNYDOLWXY]GČOiYiQtYêFYLNXãNROHQtDNYDOLILNDFHWêNDMtFtFKVHWUYDOHXGUåLWHOQpKRDNRQNXUHQFH
VFKRSQpKRUR]YRMHRGYČWYtOHVQtKRKRVSRGiĜVWYtPRWLYRYDW]iMPRYpVNXSLQ\NWUYDOpPX]OHSãRYiQtSUD
FRYQtKRSURVWĜHGtLSRGPtQHNEH]SHþQRVWLXYODVWQtNĤOHVDLSUDFRYQtFKVLO
 SRVtOLWSRGSRUXLQVWLWXFt]DEêYDMtFtFKVHEH]SHþQRVWLSUiFHDYêFKRY\LSĜtVOXãQpKRYê]NXPXDWtPSĜL
VSČWNEXGRXFtGRVWXSQRVWLY\VRFHNYDOLILNRYDQpKRSHUVRQiOXDSUDFRYQtFKVLO
 ]YêãLWNRRUGLQDFLDVSROXSUiFLPH]LYãHPLRGYČWYtPLNWHUêFKVHWêNiHNRQRPLFN\åLYRWDVFKRSQpKRVSR
GDĜHQtYOHVtFK
 SRGSRURYDW ]DþOHQČQt XGUåHQt D UR]YRMH HNRQRPLFNp åLYRWDVFKRSQRVWL  WUYDOH XGUåLWHOQpKR KRVSRGDĜHQt
YOHVtFKGRSROLWLNDVWUDWHJLtUR]YRMHYHQNRYD
 SRGSRURYDWY\XåtYiQtLQRYDþQtFKHNRQRPLFNêFKQiVWURMĤSURGRVDåHQtFtOĤDSOiQRYDQêFK~NROĤWêNDMt
FtFKVHOHVĤ
 SRGSRURYDW GREURYROQRX VSROXSUiFL YODVWQtNĤ  OHVD SUR UR]YRM PRåQRVWt NH ]OHSãHQt HNRQRPLFNp åLYR
WDVFKRSQRVWL]YOiãWČPDOêFKOHVQtFKPDMHWNĤ
 SRGSRURYDW UR]YRM D VWLPXORYDW ~þDVW YDVRFLDFtFK  YODVWQtNĤ OHVD SUDFRYQtNĤ YOHVH  D SRGQLNDWHOĤ
YOHVQtPKRVSRGiĜVWYt]YOiãWČY]HPtFKVWĜHGQtDYêFKRGQt(YURS\

  

5H]ROXFHþtV

6RFLiOQČNXOWXUQtGLPHQ]H
WUYDOHXGUåLWHOQpKRREKRVSRGDĜRYiQtOHVĤY(YURSČ

 8]QiYDMtFHY]WDK\PH]LOLGPLDOHV\DWRåHVRFLiOQtDNXOWXUQtGLPHQ]HWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQt
YOHVtFKVHSURMHYXMtYNUDMLQČQDKLVWRULFNêFKSDPiWNiFKDPtVWHFKXPČOHFNêFKWUDGLþQtFKþLMD]\NR
YêFK]QDORVWHFKKRGQRWiFK]NXãHQRVWHFKDWUDGLþQtFKSRVWXSHFKVSRMHQêFKVOHV\DY\XåtYiQtPGĜHYD
RVWDWQtPLSURGXNW\OHVDLMHKRIXQNFHPL
 QD ]iNODGČ SR]QiQt åH VH VRFLiOQt D NXOWXUQt KRGQRW\ PČQt YþDVH WDN MDN VH OLGVNi VSROHþQRVW Y\YtMt
DX]QiYDMtFHVNXWHþQRVWåHJOREDOL]DFHDXUEDQL]DFHPDMtYOLYQDOHVQtKRVSRGiĜVWYt
 EHURXFH Y~YDKX UR]KRGQXWt )yUD 261 R OHVtFK  D .RQYHQFH R ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL WêNDMtFtFK VH
VRFLiOQtFK D NXOWXUQtFK GLPHQ]t WUYDOH XGUåLWHOQpKR KRVSRGDĜHQt YOHVtFK D SUiFL NWHURX  Y\NRQDOR
81(6&2
 ]DPČĜXMtFH VH QD GDOãt SRGSRUX D ]YêãHQt  LQIRUPRYDQRVWL R VRFLiOQtFK D NXOWXUQtFK GLPHQ]tFK WUYDOH
XGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYOHVtFKMDNRSĜtQRVXGĤOHåLWpKRSURY]GČOiYiQtUHNUHDFLåLYRWQtSURVWĜHGt
UR]YRMYHQNRYDDHNRQRPLNXVSROHþQRVWL










VHVLJQDWiĜVNpVWiW\D(YURSVNpVSROHþHQVWYt]DYD]XMt

 ]RKOHGQLW VRFLiOQt D NXOWXUQt GLPHQ]H WUYDOH XGUåLWHOQpKR KRVSRGDĜHQt YOHVtFK YQiURGQtFK OHVQLFNêFK
SURJUDPHFKDRVWDWQtFKSĜtVOXãQêFKSROLWLNiFK
 SRGSRĜLWXUþHQtY\MiGĜHQtDSĜHQRVVRFLiOQtFKDNXOWXUQtFKGLPHQ]tWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQt
YOHVtFKPLPRMLQpWtPåHVH]DKUQRXGRY]GČOiYDFtFKSURJUDPĤDSURJUDPĤUR]YRMHYHQNRYD

  
5H]ROXFHþtV

2FKUDQDD]Y\ãRYiQtELRORJLFNpUR]PDQLWRVWLOHVĤY(YURSČ

 8]QiYDMtFHGĤOHåLWRVWOHVĤSURELRORJLFNRXUR]PDQLWRVWD]QRYXSRWYU]XMtFHåHRFKUDQDDSĜtVOXãQp]Yê
ãHQtELRORJLFNpUR]PDQLWRVWLYHYãHFKW\SHFKOHVĤMH]iNODGQtPSUYNHPMHMLFKWUYDOHXGUåLWHOQpKRREKRV
SRGDĜRYiQt
 Y\FKi]HMtFH ]H ]iYD]NĤ 5H]ROXFH + 2EHFQp ]iVDG\ SUR RFKUDQX ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL HYURSVNêFK
OHVĤ &%'  YþHWQČ MHKR 5R]ãtĜHQpKR SURJUDPX SUiFH R ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL OHVĤ  QiYUKĤ DNFt
,3),))UR]KRGQXWt81))L3OiQXLPSOHPHQWDFH:66'
 ]DPČĜXMtFHVHQDGDOãt]DFKRYiQtRFKUDQXREQRYXDWDPNGHMHWRYKRGQpL]YêãHQtELRORJLFNpUR]PD
QLWRVWLYOHVtFK


VLJQDWiĜVNpVWiW\D(YURSVNpVSROHþHQVWYtVH]DYD]XMt

 XVLORYDW R NRRUGLQRYDQRX LPSOHPHQWDFL 5R]ãtĜHQpKR SURJUDPX SUiFH &%'  R ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL
YOHVtFKDQiYUKXDNFt,3),))QDYãHFK~URYQtFK
 ]RKOHGQLW  ]DFKRYiQt RFKUDQX REQRYX D YKRGQp ]YêãHQt ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL YOHVtFK YQiURGQtFK
OHVQLFNêFKSURJUDPHFKLYRVWDWQtFKSĜtVOXãQêFKSROLWLNiFKDSURJUDPHFKDVWDQRYLWRSDWĜHQtNGRVDåHQt
VRXþLQQRVWLDY]iMHPQpSRGSRU\WČFKWRSROLWLN
 ]KRGQRWLW GRSDG SĜtVOXãQêFK SROLWLN D SURJUDPĤ R ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL YOHVtFK VSROXSUDFRYDW SĜL
RGVWUDĖRYiQt  GHIRUPDFt D FK\E SROLWLN PDMtFtFK ]D QiVOHGHN ]WUiWX ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL OHVĤ D SĜL
SRGSRĜHNRPSDWLELOLW\REFKRGQtFKQDĜt]HQtVFtO\WêNDMtFtPLVHELRORJLFNpUR]PDQLWRVWLOHVĤ
 SRVN\WRYDW D DQDO\]RYDW LQIRUPDFH R SĜtþLQiFK D GRSDGX QH]iNRQQêFK WČåHE OHVQtFK SURGXNWĤ D VWtP
VSRMHQêP REFKRGHP  QD ELRORJLFNRX UR]PDQLWRVW OHVĤ SĜLMPRXW ~þLQQi RSDWĜHQt QD ERM SURWL QH]iNRQ
QêPWČåEiPDVWtPVSRMHQêPREFKRGHPDY\WYRĜLWSRWHQFLiON]DMLãWČQt~þLQQpKRY\PiKiQtOHVQtFK]i
NRQĤ
 UR]YLQRXWUHJLRQiOQtSRFKRSHQtYD]HEPH]LHNRV\VWpPRYêPSĜtVWXSHPDWUYDOHXGUåLWHOQêPKRVSRGDĜH
QtP YOHVtFK MDN MH GHILQRYiQR 0LQLVWHUVNRX NRQIHUHQFt R RFKUDQČ OHVĤ Y(YURSČ VGtOHW WRWR FKiSiQt
VSĜtVOXãQêPL LQVWLWXFHPL SĜL KRGQRFHQt Y]WDKĤ PH]L HNRV\VWpPRYêP SĜtVWXSHP D WUYDOH XGUåLWHOQêP
KRVSRGDĜHQtPQDYãHFK~URYQtFK
 SRXåtW KRGQRWtFt VPČUQLFH 0&3)( SUR FKUiQČQp D RFKUDQQp OHV\ D RVWDWQt ]DOHVQČQRX SĤGX Y(YURSČ
SĜtORKD DGiOHMHUR]YtMHWWDPNGHMHWRYKRGQp
 DQDO\]RYDWDGiOHUR]YtMHWVtĢFKUiQČQêFKOHVĤEHURXFHY~YDKXH[LVWXMtFtVtWČPČĜHQRMHMLFKUR]VDKHP
W\SLþQRVWtDSĜtVOXãQRVWtNOHVQtPW\SĤPL~þLQQRVWtMHMLFKREKRVSRGDĜRYiQtY]KOHGHPNFtOĤPRFKUDQ\
 ]DEUiQLWD]PtUQLW]WUiW\ELRORJLFNpUR]PDQLWRVWLYOHVtFKYGĤVOHGNXUR]GUREHQtSĤG\DMHMtKRY\XåtYiQt
NMLQêP~þHOĤPD]DFKRYDWDWDPNGHMHWRYKRGQpY\WYRĜLWHNRORJLFNRXSURSRMHQRVW
 SĜLPČĜHQČ SRGSRURYDW REQRYX ELRORJLFNp UR]PDQLWRVWL YGHJUDGRYDQêFK OHVtFK D OHVtFK Y]QLNOêFK QD
GĜtYČMãtFKOHVQtFKSĤGiFKQHERYNUDMLQČYþHWQČSODQWiåtD]YêãLWVWLPXO\SURSRGSRUXSĜLUR]HQpREQRY\
DREQRY\SĤYRGQtPLGĜHYLQDPLDSURYHQLHQFHPL
 ]OHSãLWKRGQRFHQtD PRQLWRURYiQtELRORJLFNpUR]PDQLWRVWLHYURSVNêFKOHVĤEHURXFHY~YDKXH[LVWXMtFt
V\VWpP\ PRQLWRURYiQt D SĜLVSČW NKDUPRQL]RYDQêP  PH]LQiURGQtP V\VWpPĤP NODVLILNDFH SURVWĜHGQLF
WYtPUR]YRMHFHORHYURSVNpKRSRFKRSHQtV\VWpPĤNODVLILNDFHOHVĤYþHWQČW\SĤOHVĤSĜLUR]HQpKRVWDYX
D LQWURGXNRYDQêFK  OHVQtFK GĜHYLQ YVRXODGX VFHORHYURSVNêPL NULWpULL D LQGLNiWRU\ WUYDOH XGUåLWHOQpKR
KRVSRGDĜHQtYOHVtFK
 SĜLVSČW NUR]YRML FHORHYURSVNp VWUDWHJLH NWHUi ]DEUDĖXMH D ]PtUĖXMH GRSDG\ DJUHVLYQtFK FL]tFK GUXKĤ
RKURåXMtFtFKHNRV\VWpP\YVRXODGXVUR]KRGQXWtPL&%'










 SRGSRURYDW KRVSRGiĜVNRX ~SUDYX OHVD D W\ PHWRG\ L NUDMLQQp SOiQRYiQt NWHUp MVRX  ]YOiãWČ YKRGQp
N]DFKRYiQtRFKUDQČREQRYČD]YêãHQtELRORJLFNpUR]PDQLWRVWLOHVĤY\XåtYDMtFHSĜLWRPSĜtURGQtSURFH
V\SUREtKDMtFtYOHVtFK
 SRGSRURYDW RFKUDQX JHQRYêFK ]GURMĤ YOHVtFK MDNR QHGtOQp VRXþiVWL WUYDOH XGUåLWHOQpKR KRVSRGDĜHQt
YOHVtFKDSRNUDþRYDWYFHORHYURSVNpVSROXSUiFLYWpWRREODVWL
 SRY]EX]RYDWDSRGSRURYDWLQWHUGLVFLSOLQiUQtYê]NXP]D~þHOHPUR]KRGRYiQtQD]iNODGČ]QDORVWtRWUYDOH
XGUåLWHOQpPKRVSRGDĜHQtYOHVtFK]DPČĜHQêFKQD]DFKRYiQtRFKUDQXREQRYXD]YêãHQtELRORJLFNpUR]
PDQLWRVWLOHVĤ
 SRNUDþRYDW YSORGQp VSROXSUiFL VPLQLVWHUVNêP SURFHVHP äLYRWQt SURVWĜHGt SUR (YURSX3(%/'6 
DUHDOL]RYDW5iPHFSURVSROXSUiFL SĜtORKD SURVWĜHGQLFWYtPXUþHQtVSROHþQêFKFtOĤDþLQQRVWt]YOiãWČ
VSROXSUDFtVW\þQpMHGQRWN\0&3)(DVSROHþQpKRVHNUHWDULiWX3(%/'6

DSĜLMtPDMt

 5iPHF SUR VSROXSUiFL SĜtORKD   PH]L 0&3)( D PLQLVWHUVNêP SURFHVHP äLYRWQt SURVWĜHGt SUR (YUR
SX3(%/'6
 6PČUQLFH 0LQLVWHUVNp NRQIHUHQFH SUR RFKUDQX OHVĤ Y(YURSČ SUR KRGQRFHQt FKUiQČQêFK D RFKUDQQêFK
OHVĤDRVWDWQt]DOHVQČQpSĤG\Y(YURSČ SĜtORKD SĜLSRNUDþRYiQtGDOãtVSROXSUiFHV,8&1DMHKR
6YČWRYRX NRPLVt SUR FKUiQČQp REODVWL VFtOHP SOQp VURYQDWHOQRVWL VMHMLFK NDWHJRULHPL  KRVSRGDĜHQt
YFKUiQČQêFKREODVWHFK

3ĜtORK\
3ĜtORKD5iPHFSURVSROXSUiFLPH]L0&3)(DSURFHVHPäLYRWQtSURVWĜHGtSUR(YURSX3(%/'6
3ĜtORKD6PČUQLFH0&3)(SURKRGQRFHQtFKUiQČQêFKDRFKUDQQêFKOHVĤDRVWDWQt]DOHVQČQpSĤG\Y(YURSČ


  

5H]ROXFHþtV

=PČQDNOLPDWXDWUYDOHXGUåLWHOQpREKRVSRGDĜRYiQtOHVĤ
YHYURSVNêFKOHVtFK


 8]QiYDMtFH RKURåHQt OHVĤ ]PČQRX NOLPDWX Y\YRODQRX OLGVNRX þLQQRVWt YþHWQČ VFKRSQRVWL OHVĤ
SRVN\WRYDWþHWQpSĜtQRV\SURVSROHþQRVWDYČGRPLVLUROHHYURSVNêFKOHVĤYJOREiOQtPNROREČ
KXXKOtNX
EHURXFHY~YDKX5H]ROXFL+6WUDWHJLHSURSURFHVGORXKRGREpDGDSWDFHHYURSVNêFKOHVĤQD]PČQ\NOL
PDWXUR]KRGQXWtQiVOHGQpKRSURFHVX81)&&&MHKR.MyWVNêSURWRNROD
ȂDUDNHãVNpGRKRG\LUR]KRGQXWtSĜLMDWiQD:66'
 SRGWUKXMtFHåHKODYQtGĤUD]E\VHPČONOiVWQDVQtåHQtHPLVtVNOHQtNRYêFKSO\QĤ
 ]DPČĜXMtFHVHQD]DMLãWČQtWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYHYURSVNêFKOHVtFKDWUYDOHXGUåLWHOQpSRVN\
WRYiQt MHMLFK þHWQêFK XåLWNĤ ]D VRXþDVQpKR ]YêãHQt MHMLFK SĜtVSČYNX N FHONRYpPX VQtåHQt NRQFHQWUDFt
VNOHQtNRYêFKSO\QĤYDWPRVIpĜH

VHVLJQDWiĜVNpVWiW\D(YURSVNpVSROHþHQVWYt]DYD]XMt

 SĜLVSČWNHVQtåHQtþLVWêFKHPLVtVNOHQtNRYêFKSO\QĤSRFKi]HMtFtFKNURPČMLQpKR]HVSDORYiQtIRVLOQtFK
SDOLY
D  SRGSRURXHIHNWLYQtKRDVSUiYQpKRY\XåtYiQtGĜHYD]D~þHOHPQiKUDG\QHREQRYLWHOQêFK]GURMĤDPHWRG
LQWHQ]LYQtYêURE\HQHUJLH
E  SRGSRURXYêUD]QpKR]YêãHQtHIHNWLYQtYêURE\DY\XåtYiQtELRHQHUJLt]OHVQtFK]GURMĤREKRVSRGDĜRYD
QêFKWUYDOHXGUåLWHOQêP]SĤVREHPLY\XåtYiQtPGĜHYQtKRRGSDGX
 SĜLVSČWNLPSOHPHQWDFL81)&&D.MyWVNpKRSURWRNROX]DFKRYiQtP]iVREXKOtNXD]YêãHQtP
MHKRSRXWiQtHYURSVNêPLOHV\SURVWĜHGQLFWYtP
D  SRGSRU\PHWRGWUYDOHXGUåLWHOQpKRKRVSRGDĜHQtYOHVtFKEHURXFHSĜLWRPY~YDKXPRåQRXLLPSOHPHQWD
FLOHVQLFNêFKDNWLYLWYUiPFL.MyWVNpKRSURWRNROX
E  QiURGQtFKOHVQLFNêFKSURJUDPĤQHERSOiQĤSRVN\WXMtFtFKSĜtVOXãQpVPČUQLFHWDNDE\









F  ]DOHVĖRYiQtEUDORRKOHGQDHQYLURQPHQWiOQt SĜHGHYãtPELRORJLFNRXUR]PDQLWRVW 
HNRQRPLFNpDVRFLiOQtKRGQRW\VRKOHGHPQDVQLåRYiQtPRåQêFKQHJDWLYQtFKGĤVOHGNĤ
YHONRSORãQpKR]DOHVĖRYiQt
G  SRGSRU\Yê]NXPXDDQDOê]\PRåQpKRUR]VDKXDPHWRGSRXWiQtXKOtNXYOHVtFKDXNOiGiQtXKOtNX
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