Konkrétní návrhy TOP 09

1. Novela Lesního zákona a souvisejících předpisů, která zajistí druhově rozmanitější lesy,
přírodě blízké hospodaření a umožní a přikáže lesníkům lépe pečovat o naše společné
bohatství.
Zákon o lesích 289/1995 Sb.
Ustanovit povinnost obnovovat lesy v přírodě blízké druhové skladbě (v zákoně definovat co je
přírodě blízká druhová skladba, podrobnější specifikace pak v novele vyhl. č. 83/1996)
Prodloužit povinnost zalesnit paseky a holiny na pět let (dosud dva roky) a zajistit porost na 15
let, aby bylo možno využít dostatečně přirozené zmlazení
Omezit holoseče při úmyslné těžbě: v zásadě hospodařit bez holosečí, použití holoseče max. 1
ha používat jen u světlomilných dřevin (např. dub)
Při kalamitách zavést operativní rozhodování a umožnit nezasahovat tam, kde zásahy nejsou
efektivní

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Vyhláška č. 83/1996 je v současném návrhu špatná (příklad: podle stávajícího návrhu
vyhlášky by bylo možné třeba na Bruntálsku, kde dochází k plošnému hynutí smrku, smrk znovu
vysázet v zastoupení až 75 %)
Pro jednotlivé hospodářské soubory uvést dřeviny přirozené druhové skladby. Místo minimálního
podílu MZD stanovit maximální podíl dřevin stanovištně nepůvodních nebo dřevin pro daná
stanoviště rizikových
Doplnit přípravné dřeviny při obnově holin, např. bříza, jeřáb, vrba, olše šedá, které dosud nejsou
považovány za vhodné
Prodloužit obnovní doby u přípravných (až na 50 let) tak i dospělých porostů, aby příští generace
lesa, jíž neměla stejnověkou strukturu
Vyhláška č. 101/1996
Upravit postup v ochraně lesa v případě kalamit

2. Novela zákona o myslivosti 49/2001 Sb. a navazující vyhlášky 553/2004 Sb. a 55/1999 Sb.
•

•
•

Lov zvěře je třeba odvozovat od výše škod na lesích, nikoliv od lehce manipulovatelných
sčítaných stavů. Spárkatá zvěř (srnčí, jelení, dančí, mufloní) je limitujícím faktorem přirozené
obnovy lesů a také extrémně prodražuje ochranu vysazovaných listnáčů a jedle
Vyhláškou definovat co jsou nepřiměřené škody, při jejich dosažení navýšit plán lovu
Vlastníci lesa musí dostat možnost přímo vymoci snížení stavů na únosnou míru, dosavadní
systém rozhodování přes honební společenstva je nefunkční

3. Speciální zákon o státním podniku Lesy ČR, nebo úprava současného statutu státního
podniku, a změna ekonomického modelu provádění prací a prodeje dřeva
▪
•
▪

Státní lesy musí změnit své chování a stát se stabilizátorem lesnictví zejména v oblasti ekologické
a sociální, jejich zadáním bude pěstovat les přírodě blízkým způsobem
Místo maximalizace zisku zavést platbu (finanční rentu), kterou Lesy ČR odvádějí z hospodaření
v lesích státu a nejsou nuceny soustředit se na tvorbu zisku
Upravit specifika zadávání zakázek v lesním hospodaření ve vztahu k zákonu o zadávání
veřejných zakázek
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•
•
•
•

Prodej dřeva postupně oddělit od těžby, zajišťovat jej ve vlastní režii (zejména formou aukcí)
Provádět část prací vlastními zaměstnanci (postupně) a část operativně outsourcovat, zásadně
přitom zmenšit rozsah zakázek (minitendry), aby na ně dosáhli místní malé firmy a živnostníci
Postupně dosáhnout alespoň 40 % objemu prací prováděných vlastními zaměstnanci
Vytvořit dobré podmínky pro práci revírníků, aby mohli věnovat péči o lesy, zadávání a kontrole
práce dodavatelských firem a zaměstnanců dostatečnou pozornost (zmenšit revíry)

4. Změna lesních dotací, tak aby podporovaly přírodě blízké a udržitelné hospodaření v lesích
a majitelé lesů byli motivováni chránit přírodu v nich.
•
•
•

Podpora nepasečného hospodaření tam, kde je to vhodné
Podpora ponechání starých stromů a tlejícího dřeva v porostech pro zlepšení stavu půd a podporu
biodiverzity
Stanovit splnění minima „zásad dobré praxe“ pro podporu investic do lesního hospodaření

5. V rámci krátkodobých opatření v boji s kůrovcovou kalamitou
•
•
•
•

Podpořit budování „mokrých“ skládek dříví
Změnit ustanovení vyhlášky č 101/1996 povinnost kácet kůrovcové souše, ale soustředit se na
území, kde lze kalamitu zastavovat
Formou legislativní nouze prodloužit dobu zalesnění v lesním zákoně na 5 let
Podpořit technická opatření proti šíření kůrovce (např. nákup odkorňovačů, nové metody hubení
kůrovců na skládkách dříví atd.)

Tato opatření budou také součástí legislativní práce poslanců a senátorů TOP 09 a předmětem
poslaneckých návrhů novel případně pozměňovacích návrhů v tomto volebním období.
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