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Abstrakt: 

Cílem projektu je posoudit míru veřejného zájmu na lesích a navrhnout podklady pro 
komunikační strategii s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve. V rámci 
tohoto cíle se metodické postupy ubírají tímto směrem: proto na základě terénních šetření při 
zjišťování četných kvantitativních ukazatelů (koncentrace návštěvníků, způsoby využívání 
lesů, finanční náročnost, atd.) a zejména na základě kvalitativních ukazatelů (poukázání na 
problémy, objasnění problémů vzniklých při rekreačních aktivitách v lese, nalezení 
příkladných způsobů dobré praxe, limitů a řešení). Projekt je řešen na modelovém území 
Lesní správy Třeboň. Rámcově (okrajově) na dalších lesních správách (Tábor, Jindřichův 
Hradec) a Krajském ředitelství České Budějovice. Hlavními způsoby a principy řešení 
projektu jsou: (i) Analýza kvantitativních a kvalitativních ukazatelů využívání lesů (z pohledu 
množství a způsobu návštěvnosti, z pohledů ekologického – ochrana přírody, ochranné lesy, 
dalších funkcí lesů; ekonomického – náklady na zajištění rekreačních aktivit a jejich 
efektivita); (ii) Analýza současného stavu vnímání lesů a lesnictví veřejností: provedení 
průzkumu formou dotazníkových šetření u odborné i laické veřejnosti; (iii) Kvantifikace 
socioekonomické funkce lesů pro rozvoj regionů a lesního hospodářství – význam lesnictví 
pro rozvoj regionu – lokální multiplikátor; (iv) rámcové doporučení pro hospodaření v lesích 
rekreačně zatížených; (v) zpracování komparace legislativy v oblasti požadavků společnosti 
na lesnictví a požadavků lesnictví od společnosti při pohybu v lese; (vi) návrh doporučení pro 
vedení seminářů setkání s odbornou veřejností ve vztahu k lesnictví na regionální úrovni; 
(vii) kvantifikace peněžních toků a přínosů lesní správy pro lokální ekonomiku a rozvoj 
regionu; (viii) série mapových výstupů s kvantitativními a kvalitativními ukazateli využívání 
lesů veřejností či limitů pro využívání; (ix) Další výsledky. 
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KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ  

A. Návšt ěvnost lesa 

i. Třeboň a její okolí (Lesní správa Třeboň, dále jen LS Třeboň) je území 
s jedno-vrcholovou sezónou z hlediska návštěvnosti lesa. Lze 
srovnat například s Jeseníky, Beskydami, Šumavou. Zde probíhají 
rekreační aktivity rozložené ve více sezónách. 

ii. Rekreační aktivity na LS Třeboň dosahují svého celoročního maxima 
v měsících červnu a červenci. Naměřená denní maxima (na 1. 
nejvíce navštěvované trase NPR Stará a Nová řeka od rybníků 
Podsedek a Starý Hospodář, Dlouhý most) dosahují až 1667 
průchodů za 1 den. Dotazníková šetření probíhala na 2. nejvíce 
navštěvovaném místě (Novořecká hráz, Lužická cyklostezka), 
maxima dosahují až 1 528 průchodů za 1 den. Pro srovnání 
s Jeseníky: naměřená maxima hodnot na Pradědu 2463 
průchodů/den, Červená hora 2363 průchodů/den, atd. Celoroční 
průměry se však přibližují Třeboni. Z toho vyplývá, že LS Třeboň 
zažívá opravdu extrémní zatíženost právě v letních měsících 
(odečteme-li extrémně navštěvovaná místa v Jeseníkách, tam je 
návštěvnost třikrát vyšší než na Třeboni). Nejvyšší návštěvnost je 
tradičně zaznamenávána o víkendech a svátcích. V případě LS 
Třeboň je to v období okolo 5. až 6.července. 

iii. Menších hodnot dosahuje návštěvnost naučných stezek v chráněných 
územích. Např. v NPR Červené blato dosahují denní maxima 313 
průchodů za 1 den, průměrně za rok 37,9 průchodů/den. Což je více 
než 5 krát méně než na Dlouhém mostě (průměrně 190,7 
průchodů/den nebo na Novořecké hrázi 135,9 průchodů/den). Lze 
tedy říci, že v oblastech chráněných území je patrný snížený pohyb 
návštěvníků. Na vodáckých stezkách (průjezdy vodáků po řece) je 
zjištěno maximum 427 průjezdů za 1 den (Lužnice). Průměrný počet 
průjezdů za rok se však pohybuje pouze kolem 26,6 průjezdů/den. 

iv. Většina návštěvníků lesa se pohybuje spíše po zpevněných cestách 
typu 1L a 2L – celoročně sjízdná a sezónně sjízdná. 

v. Jako návštěvníci lesa na LS Třeboň převažují cyklisté. Rekreace 
z tohoto pohledu je s nastupující letní sezónou až do podzimu spíše 
liniového charakteru. V období dozrávání lesních plodů (borůvky a 
houby) potom plošná. 

vi. Na bezpečný provoz po lesních cestách, výstavbu návštěvnické 
infrastruktury či estetické úpravy krajiny vydá Krajské ředitelství LČR, 
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s. p. přibližně 35 až 37 miliónů Kč ročně. Na LS Třeboň přitom 
připadá průměrně 13,5 miliónů Kč ročně. Což je nejvíce za všechny 
lesní správy pod KŘ České Budějovice. Návštěvníci lesa se však 
domnívají, že lesní altánky, bezpečnost a infrastrukturu v lese 
zajišťují ze svého rozpočtu a provozují zejména obce nebo jsou tyto 
aktivity financovány z euro-unijních operačních programů. 

vii. Z obecného hlediska lze konstatovat, že převážná rekreační aktivita se 
v ČR děje zejména na území lesů. Bohužel v rámci řešení otázky 
rozvoje (a bezpečnosti) turismu a využívání volné krajiny je s lesníky 
komunikováno minimálně spíše vůbec. Na druhou stranu lze 
konstatovat, že samotní lesníci k otázce regionálního rozvoje a 
turistiky přistupují téměř apaticky. Viz aktivní neúčast v rámci 
poradních orgánů Ministerstva pro místní rozvoj (nízká 
zastoupenost, neangažovanost, laxnost, neodbornost, nekladení 
požadavků). 

viii. Návštěvníci lesa se o informace uvedené na naučných stezkách či 
popisných tabulích zajímají spíše méně. 

ix. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pravidelně provádí na LS Třeboň 
monitoring návštěvnosti pomocí elektronických sčítačů. Údaje 
z těchto sčítačů jsou vyhodnocovány v půlročních intervalech. Tyto 
údaje a monitorovací zprávy o návštěvnosti lesa jsou poskytovány 
bezplatně všem, kdo o ně projeví zájem. Sčítače nejsou umísťovány 
v území ve spolupráci s lesníky. 

x. Z vyšší návštěvnosti lesů nejvíce profitují restaurace, ubytovací zařízení 
(zejména kempy v letním období), památkově chráněná území a 
další turistické atraktivity. O lesy a charakter lesního hospodaření se 
návštěvníci lesa zajímají minimálně. 

B. Lesní hospodá řství a rekreace v lesích 

i. Těžební a pěstební aktivity v lesích lze plánovat podle údajů o 
návštěvnosti lesů z automatických sčítačů. Dopravu dříví lze rovněž 
plánovat dle těchto údajů. Důležité je jak rozložení návštěvnosti 
během roku tak i během dne. Údaje pro tuto potřebu existují. 

ii. V České republice by bylo vhodné zavést legislativní normu o 
návštěvnosti lesa či rekreaci v lesích. Tento systém legislativních 
norem je platný zejména na území Spojených států amerických nebo 
Kanady (Britská Kolumbie). Lze namítat, že naše plocha lesů je 
podstatně menší ve srovnání s těmito státy. Na druhou stranu je 
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možné říci, že právě z tohoto důvodu je nutné návštěvnost lesů 
usměrňovat a regulovat. 

iii. Oproti ostatním okolním státům je v České republice málo viditelný 
zákaz vstupu do lesů. Umístění značek často neodpovídá normám a 
značky jsou umísťovány lesníky (často i vyráběny). Tento přístup je 
nutné systematizovat a propojit v úzkou spolupráci s Policií ČR a 
zavést řádné dopravní značení. Týká se zejména zákazů vstupů a 
vjezdů do lesa, rozdělávání ohně atd. U nás jsou spíše umísťovány 
závory, ale nejsou umísťovány zákazy. 

iv. Rekreace v lesích často přesahuje únosnou mez. Pravidelně lze potkat 
návštěvníky lesů (zejména cyklisty) ve skupinách po 30-ti lidech. 
Podle zákona už se tak jedná o hromadnou akci. Je čas začít 
návštěvnost neúprosně regulovat a usměrňovat. 

v. Práce v lesích je pro lesníky v době vrcholu rekreačních aktivit často 
téměř nemožná. 

vi. Ve vztahu k aktivitám z hlediska územního rozvoje lesníci zaujímají 
postoj, že se jich to netýká. Stejný postoj, ale zaujímají i pracovníci 
orgánů a úřadů  územního rozvoje. Přitom všechny rekreační aktivity 
jsou směřovány do lesů (převážná většina). Lze říci, že toto vychází 
z konzervativního historického pohledu, kdy lesníci i ostatní odborní 
pracovníci toto neřešili. Je však na čase být aktivní. Ve vztahu 
k lesnictví už není vhodné v lesnictví používat termín rozvoj turismu, 
ale spíše regulace 

vii. Česká republika ze světového hlediska patří k zemím s nejvyšší 
rekreační návštěvnosti lesů na světě na plochu (viz údaje 
Krkonošského národního parku)! 

viii. Existuje celá řada občanských aktivit, ale i aktivit oficiálně 
podporovaných obcemi nebo městy (obecní a městské úřady), které 
zvyšují užitek z lesů a podporují rekreační návštěvnost lesů, a jsou 
vydávaný a publikovány, veřejně podporovány a dotovány. A to bez 
jakékoliv účasti vlastníka nebo správce lesa, kterého se daná 
záležitost bezprostředně dotýká.! Z tohoto případu nevyjímaje ani 
Lesní správu Třeboň. 

ix. Kategorie lesů zvláštního určení – příměstské a rekreační lesy: 
vzhledem k současnému vývoji v České replice a téměř živelné 
návštěvnosti lesů by bylo vhodné zapřemýšlet nad změnou členění 
funkční kategorizace lesů a snad vylišit i jinou kategorii, a to jsou 
lesy jistým způsobem zatížené. Pokud bychom postupovali podle 
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současného znění zákona o lesích, museli bychom říci, že na celém 
území LS Třeboň se vyskytují rekreační lesy. Což by značně 
omezovalo vlastníka a správce lesů (zároveň je nutné zmínit, že 
z hlediska veřejného zájmu, je nutné uplatňovat demokratické 
kompromisy: vyváženost produkční a mimoprodukční funkce lesů, 
což je splněním principu trvale udržitelného lesnického hospodaření 
= rovnost ekonomických, ekologických a sociálních aspektů). Proto 
je vhodnější spíše uvažovat nad režimem (který ostatně vyplývá i 
z celkového využívání lesů společností), lesy rekreačně zatížené 
(nebo lesy pod rekreačním vlivem). Z tohoto důvodu lze potom 
nárokovat i jakési požadavky na hospodaření v lesích a zároveň i 
uplatňovat speciální režim z hlediska požadavků na návštěvníka lesů 
(práva a povinnosti). Výše uvedené nesmí vyplynout v další 
povinnosti pro vlastníka anebo správce lesů, ale musí být podpořeno 
spoluprací s Ministerstvem pro místní rozvoj a vyústit spíše 
v usměrňování a regulaci návštěvnosti lesů. V opačném případě by 
se hospodaření v lesích v ČR nevydávalo cestou trvale udržitelného 
rozvoje, ale jakousi cestou zohledňování spíše sociálních aspektů na 
úkor ekonomických (vysoké výdaje na rekreaci a nízká výnosnost 
hospodaření) a ekologických (je nutno zvážit, co ještě naše lesy jsou 
schopny snést). 

C. Komunika ční strategie 

i. V současné době neexistuje žádná oficiálně platná komunikační 
strategie pro lesnictví jak v České republice, Evropské unii ani na 
regionální úrovni. Uvedené dostupné strategie jsou pouze návrhem. 
Ale některé zejména německy mluvící země vypracovávají vlastní 
komunikační postupy pro práci s veřejností. Lze konstatovat, že na 
lokálních úrovních lze nalézt dobré příklady. 

ii. Návštěvníci lesa postrádají informace o lesích v obecné rovině.  

iii. K oblasti komunikace s veřejností je nutno přistupovat ve dvou 
rovinách: odborná veřejnost a laická veřejnost. A to na každé lesní 
správě. Vzhledem k množství výdajů každoročně vynaložených na 
rekreační aktivity a estetiku lesa, by bylo vhodné v rámci této částky 
vymezit i finance na jednoho až dva zaměstnance přiděleného každé 
lesní správě, který by tuto komunikaci měl na starost.  

iv. Komunikace s veřejností není rovna náplni a obsahovému zaměření 
lesnické pedagogiky. 

v. Není vypracován plán řešení krizových situací: požár, havárie, 
působení abiotických činitelů, ohrožení bezpečnosti, atd. 
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vi. Elektronické informační zdroje na Facebooku a internetu nejsou 
dostatečným způsobem vedení komunikace s veřejností. Vhodným 
systémem je přímý kontakt s návštěvníky lesa nebo odbornými 
pracovníku (pravidelné semináře a setkávání). Cíl: akce přímo 
v místě děje (návštěvník lesa zrovna nesedí u internetu a nezjišťuje 
informace, je v lese za účelem svobody pohybu, kontaktu s 
přírodou.). 

vii. Pracovníci lesních správ se cítí přetíženi z hlediska řešení požadavků 
ve vztahu ke komunikaci s veřejností zejména v externí (územní 
plánování, životní prostředí, atd.) rovině, ale nemálo i v rovině interní 
(vysoké požadavky na administrativní a kancelářské práce, množství 
formulářů a nařízení, atd.). 

viii. Pracovníci lesních správ jsou ochotni ke spolupráci s dalšími odborníky 
ve vztahu k lesnictví. Na druhou stranu pracovníci ochrany přírody 
necítí potřebu spolupráce a vzájemné komunikace. 

ix. Návštěvníci lesa známkují komunikaci lesníků s veřejností spíše horší 
známkou tj. 3 a horší. 

x. Pověst lesníků je společností spojována s myslivci. Toto spojování 
lesníkům v pozitivní vnímání společností rozhodně škodí. 

xi. Vzhledem ke komunikační strategii v lesnictví, lze konstatovat, že   
v České republice teprve nyní začíná hovořit o potřebách její tvorby 
a aplikace v lesnictví. Na úrovni EU bylo zpracováno obecné 
doporučení v roce 2009 jak postupovat při definování komunikační 
strategie v lesnictví. Především v německy mluvících zemích, ale 
také například v Irsku, jsou komunikační strategie významné 
především z hlediska managementu rekreačních aktivit v lesích (a 
návštěvnické infrastruktury), ale také je potřeba tvorby komunikační 
strategie v lesnictví chápana ve vztahu k výskytu krizových situací 
vzniklých zvláště přírodními disturbancemi (požáry, větrné polomy, i 
nadměrné působení biotických činitelů, atd.). Takový druh 
komunikační strategie je pak společným plánem pro zvládnutí 
krizových situací. V České republice bychom toto mohli využít 
v situacích, jako byla například větrná kalamita Kyrili v roce 2007, 
Herwart v roce 2017. Ve své podstatě se jedná o plán jak například 
zabezpečit množství vyškoleného personálu na zpracování kalamity, 
jak zabezpečit vhodné uskladnění dříví s ohledem na zachování 
stability trhu, jak zabezpečit kvantitativní množství kvalitního 
genetického materiálu při obnovách poničených porostů, jak 
komunikovat s veřejností v případě uzavření vstupu do lesů, míst, 
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kde dochází ke zpracování kalamity, jak informovat zainteresované 
subjekty o postupu prací či požadavcích, atd.  

xii. Nověji si v České republice začíná odborná lesnická veřejnost 
uvědomovat význam potřeby vytvoření komunikační strategie 
v lesnictví tím, že i nyní Ministerstvo zemědělství ČR ve svých 
výzkumných potřebách definovalo jako jeden z požadavků vytvoření 
pro veřejnou soutěž Národního zemědělského výzkumu „Země“ 
vypisovanou v roce 2018, v rámci Podprogramu II Podpora státní 
politiky v agrárním sektoru pro klíčovou oblast Udržitelné 
hospodaření s přírodními zdroji jsou téma Harmonizace lesnického 
hospodaření ve vazbě na priority a potřeby společnosti, které MZe 
zdůvodňuje tím, že lesnický sektor postrádá jasnou a efektivní 
komunikační strategii, která by přinášela trvalý pozitivní náhled na 
lesní hospodářství jako celek případně na jednotlivé činnosti. 
Očekávanými výsledky by mělo dojít, na základě výzkumu a 
hodnocení priorit lesního hospodářství a zájmových skupin 
společnosti, k navržení základních směrů pro posílení pozitivního 
chápaní trvale udržitelného hospodaření v lesích a lesnictví. V 
kontextu požadavků na zvyšování biodiverzity vhodně stimulovat 
rozhodovací procesy v lesním hospodářství s cílem snižování 
konfliktů souvisejících s jinými způsoby produkčního a 
mimoprodukčního využívání lesních ekosystémů. 

D. Politika územního rozvoje a ve řejný zájem na lesích 

i. Politika územního rozvoje a územní rozvoj obecně lesníky ani lesnictví 
do svých aktivit nezapojuje, ačkoli se často jejich aktivity zaměřují na 
les (rozvoj turismu, podpora životního prostředí, budování naučných 
stezek, vydávání informací o území, lákaní turistů, apod.). 

ii. Regionální rozvoj v rámci lesnictví by měl být řešen i v rámci oblastních 
plánů rozvoje lesů. Doposud se tyto plány věnovali pouze otázkám 
ekologického charakteru (stanovištní klasifikace, ochrana lesa, 
apod.). Skrze tyto plány by měla být prováděna regionální lesnická 
politika a skutečný rozvoj lesnictví. 

iii. Ze strany lesníků by měl být vyvíjen větší tlak na Ústav pro 
hospodářkou úpravu lesů Brandýs nad Labem vzhledem 
k požadavkům řešení otázek územního rozvoje a plánování. 

iv. Z dotazníků vyplývá, že si společnost neuvědomuje, že by mimo 
organizaci lesů České republiky, s. p. v České republice existovala 
ještě nějaká jiná lesnická organizace. Je to ukázka jasné laxnosti 
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specializovaných lesnických institucí směrem k veřejnosti. Celý stav 
resortu nelze nechat na bedrech jedné společnosti. 

v. V České republice existuje oficiálně pouze jediný program podporující 
estetiku a rekreaci návštěvníků v lese, který je opravdu pod 
dohledem lesníků a konaný lesníky. Tím je Program 2020 (a dřívější 
Program 2000). V rámci dotační politiky EU, která umožňuje široké 
spektrum podpory rekreace v lesích (jak se strany nabídky, tak ze 
strany zvýšení bezpečnosti či limitace návštěvnosti) nejsou žádné 
aktivity řešeny v úzké spolupráci s lesníky (alespoň ne na Lesní 
správě Třeboň). 

vi. Politika na podporu provádění rozvoje venkova vedená Ministerstvem 
pro místní rozvoj a veřejně deklarovaná zákonný normami pracuje 
pouze se zemědělstvím (rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství 
– viz nařízení vlády č. 242/2004 Sb.; dále řada agro-
environmentálních opatření a jejich zakotvení v legislativě a jejich 
veřejná podpora, atd. Regionální rozvoj v rámci lesnictví by měl být 
řešen i v rámci oblastních plánů rozvoje lesů. Doposud se tyto plány 
věnovali pouze otázkám ekologického charakteru (stanovištní 
klasifikace, ochrana lesa, apod.). Skrze tyto plány by měla být 
prováděna regionální lesnická politika a skutečný rozvoj lesnictví. Na 
setkání stakeholderů (semináře) byly pozvání pracovníci Ministerstva 
pro místní rozvoj z Odboru regionální politiky z oddělení řízení 
strategie regionálního rozvoje. Byla navázána spolupráce a byl 
proveden strukturovaný rozhovor a získány některé informace, které 
se následně projeví v závěrečné fázi projektu při návrhu 
komunikační strategie a finálního zhodnocení veřejného zájmu na 
lesích. 

vii. Z hlediska zhodnocení právní úpravy v rámci prosazování veřejného 
zájmu na lesích, lze konstatovat, že v poslední době dochází 
k významné konfrontaci mezi zájmem na plnění produkční funkce 
lesů a zájmem na plnění environmentální funkce (což je v případě 
LS Třeboň velmi významná část vzhledem k existenci Chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko), zájmem na zachování existence lesa a 
zájmem na bezpečném provozování dopravy (což se dotýká i 
cyklistiky). Dosažení souladu v rámci veřejného zájmu je úkolem 
veřejné správy, která by měla veřejné zájmy pokud možno 
harmonizovat, tj. dosáhnout stavu, kdy žádný z veřejných zájmů 
nebude zcela potlačen na úkor ostatních.  
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1 ÚVOD  

Současným trendem ve výzkumu v oblasti mimoprodukčních funkcí lesů je 
neustálé rozšiřování nabídky a posuzování míry rekreačního potenciálu lesů a či 
podpora zvyšování kapacit pro provozování rekreace. Tím se pochopitelně přístup 
k využívání lesních ekosystémů stává nevyváženým. Na jednu stranu dochází 
k otevřenosti lesnictví pro společnost a společnost to velmi pozitivně vnímá a 
vyžaduje, ale na druhou stranu jsou ve velmi malé míře řešena pravidla využívání 
lesních ekosystémů pro rekreaci a nastavení základních principů a limitů, které by 
měla společnost s ohledem na požadavky na lesní ekosystémy respektovat. 

Lesnictví v obecném vztahu ke společnosti by se nemělo stát pouze přijímatelem 
či schvalovatelem požadavků společnosti, rozhodnutí a výzev. Ale mělo by se opět 
stát skutečným a silným partnerem, respektovaným a ctěným partnerem, schopným 
konkrétního a konstruktivního jednání podloženým objektivními skutečnostmi, 
získanými na základě kvalitního lesnického vzdělání a znalostmi, jak z aplikované 
ekologie, tak znalostmi technických, ekonomických disciplín, a v neposlední řadě i 
disciplín z oblasti public relations. Lesnictví a lesníci by jednoduše měli mít přirozený 
respekt a autoritu, které by měli společnosti nabídnout. Zároveň by měli být 
nakloněni konstruktivní diskuzi se schopností vytvářet rozumné kompromisy 
s logickým a pozitivním výsledkem (win-win attitude). To samé a se stejným důrazem 
však lesníci očekávají i od společnosti. 

Lesů se týkají různé průřezové politické otázky a jejich cíle se někdy liší. 
Koordinace, spolupráce a komunikace jsou proto nezbytné k dosažení jednotnosti a 
soudržnosti politik. Komunikace představuje pro toto odvětví zvláštní výzvu, jelikož 
veřejnost si obvykle není vědoma toho, jak velký význam má udržitelné 
obhospodařování lesů, nebo jakými různými způsoby odvětví lesnictví přispívá k 
ekologickému hospodářství. 

Lesní hospodářství produkující veřejně prospěšné služby na principu poptávky a 
nabídky má v tomto směru značný potenciál do budoucna, který může být využit a 
dále rozvíjen v duchu evropských trendů. Musí však být ale podstatně více učiněno 
právě na poli lesnické politiky při prosazování vlastnických práv, při práci s veřejností 
při objasňování leso-politických záměrů, při podpoře nejen prakticky použitelných 
systémů oceňování všech funkcí lesa a jejich začlenění do rozhodovacích procesů, 
ale i systémů spravedlivého rozdělování finančních přínosů z lesa za poskytování 
lesnických služeb. A to vše bez obavy veřejnosti, že ztratí právo volného vstupu do 
lesa a zároveň bez ohrožení samotné činnosti lesních hospodářů.  

Odvětví lesního hospodářství je extrémně polyfunkční, poskytuje řadu materiálů 
a produktů, energii, zajišťuje další služby pocházející z lesů.  Přináší ekonomické, 
environmentální a společenské výhody, všechny založené na obnovitelném zdroji. 
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Multifunkční lesní hospodářství hraje významnou roli v hospodářském rozvoji, 
zaměstnanosti a prosperitě České republiky i Evropy, zejména ve venkovských 
oblastech. Lesy přispívají k vyšší kvalitě života, poskytují příjemné prostředí pro život, 
příležitosti k rekreaci, jsou prospěšné pro zdraví a zároveň udržují a zlepšují kvalitu 
životního prostředí a rozvíjejí ekologické hodnoty. Jen málo odvětví má takové 
multidisciplinární kompetence jako lesnické odvětví.  

Dnes je již možné vycházet z předpokladu, že s výjimkou některých, spíše člověku 
méně přístupných území či lokalit k návštěvě zakázaných (např. lesy sloužící obraně 
státu), jsou téměř všechny lesy na území státu využívány k rekreačním aktivitám. 
Nyní jsme pravděpodobně dospěli k závěru, že je vhodné uvažovat o přehodnocení 
kategorizaci lesů a konstatovat, že rekreace v lesích na území České republiky je tak 
vysoká, že se lesy nacházejí na některých místech pod rekreačním zatížením. Míra 
intenzity návštěvnosti a pohybu po lesích už dávno přesáhla čísla 1000 návštěvníků 
lokality za den a na některých místech i 2000 tisíce návštěvníků za den. 

České republika je jedna z nejvíce zemí v Evropě návštěvníkovi lesa zcela 
otevřená. Z tohoto důvodu plyne i pravděpodobně i tak vysoká míra koncentrace 
návštěvnosti. Tato návštěvnost vychází jednat z politicko-historického vývoje 
posledních desítek let, ale i otevřenosti vlastníků i správců lesa, a zejména z hlediska 
legislativního nastavení. 

Nyní jsme tedy dospěli k významnému bodu v rámci rozhodnutí strategie při 
komunikaci s veřejností a možnostech usměrňování návštěvníků lesa s ohledem na 
principy trvale udržitelného lesnického hospodaření (tj. rovnost zohlednění 
ekonomických, ekologických a sociálních aspektů hospodaření). Před lesníky 
v České republice se objevili nelehké a zřejmě i nepopulární záležitosti k nutnému 
systematickému a programovému řešení. A to zvláště jak: 

- usměrňovat nebo omezovat návštěvnost lesů; 

- přesvědčit veřejnost o vzájemném respektu lesníků a návštěvníků lesa; 

- vytvořit pravidla pro skutečné polyfunkční hospodaření v lesích, o kterém 
lesníci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku už dlouho diskutují. V některých 
aspektech je nutné tyto záležitosti rozvinout detailněji a začít dialogem 
s dalšími zainteresovanými subjektu; 

- bezpečně a efektivně hospodařit v lesích pod rekreační zátěží. 
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2 CÍLE PROJEKTU  

Cílem představovaného projektu bylo proto na základě terénních šetření při 
zjišťování četných kvantitativních ukazatelů (koncentrace návštěvníků, způsoby 
využívání lesů, finanční náročnost, atd.) a zejména na základě kvalitativních 
ukazatelů (poukázání na problémy, objasnění problémů vzniklých při rekreačních 
aktivitách v lese, nalezení příkladných způsobů dobré praxe, limitů a řešení), 
posoudit míru veřejného zájmu na lesích a navrhnout podklady pro komunikační 
strategii s veřejností na příkladu modelového území Třeboňské pánve (v užším 
zaměření se jedná zejména o oblasti Lesní správy Třeboň). 

Hlavními způsoby a principy řešení projektu jsou:  

• Analýza kvantitativních a kvalitativních ukazatelů využívání lesů z pohledu 
množství a způsobu návštěvnosti, z pohledů ekologického – ochrana 
přírody, ochranné lesy, dalších funkcí lesů; ekonomického – náklady na 
zajištění rekreačních aktivit a jejich efektivita); 

• Analýza současného stavu vnímání lesů a lesnictví veřejností: provedení 
průzkumu formou dotazníkových šetření u odborné i laické veřejnosti – na 
začátku projektu a po zavedení různých komunikačních nástrojů pro zjištění 
zpětné vazby; 

• Kvantifikace socioekonomické funkce lesů pro rozvoj regionů a lesního 
hospodářství – význam lesnictví pro rozvoj regionu – lokální multiplikátor; 

• Zpracování vyhodnocení diverzity přírodních podmínek (na základě využití 
Lesnicko-typologického klasifikačního systému v porovnání se současným 
stavem) s ohledem na plnění funkcí lesa s důrazem na rekreační funkci 
(publikace zahrnující charakteristiku přírodních podmínek) s uvedením 
plnění jednotlivých dalších funkcí a rámcového návrhu zásad hospodaření. 

Výstupy projektu: 

I. Zpracování literární rešerše se vztahu public relations v lesnictví a 
komunikační strategie v lesnictví s ohledem na veřejnost; 

II. Metodický postup pro práci s veřejností při provádění pěstebních a těžebních 
a dalších hospodářských opatřeních v lese; 

III. Metodická doporučení a kritéria pro vyhlašování rekreačních lesů (podklady 
pro případnou revizi kategorizace lesů v rámci obnovy lesních 
hospodářských plánů);  

IV. Návrh doporučení pro management a řízení hospodaření v lesích se zvýšenou 
rekreační funkcí; 
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V. Zpracování komparace legislativy v oblasti požadavků společnosti na lesnictví 
a požadavků lesnictví od společnosti při pohybu v lese; 

VI. Návrh doporučení pro vedení seminářů setkání s odbornou veřejností ve 
vztahu k lesnictví na regionální úrovni; 

VII. Kvantifikace peněžních toků a přínosů lesní správy pro lokální ekonomiku a 
rozvoj regionu;  

VIII. Série mapových výstupů s kvantitativními a kvalitativními ukazateli využívání 
lesů veřejností či limitů pro využívání; 

IX. Další výsledky ve vztahu k navrhovanému tématu. 
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3 METODIKA ŘEŠENÍ 

3.1 Popis zájmového území 

Třeboňsko je rovinatou krajinou protkanou nesčetnými rybníky, mokřadními 
plochami, pastvinami a lesy. Třeboňsko má charakter nížiny s výskytem rašelinišť a 
typickou výškovou členitostí jen do 30 m. Průměrná nadmořská výška se pohybuje 
kolem 440 m n. m. Oblastí Třeboně protéká řeka Lužnice, oblíbená řeka vodáků, 
která se vlévá do Vltavy.  

Z hlediska klimatických podmínek zde průměrná roční teplota kolísá od 6,8 do 7,8 
°C. Oblast Třeboňska se nachází v mírně teplé klimatické oblasti. Průměrná teplota 
vzduchu ve vegetačním období (duben - září) je vyšší jak 12,9 °C (Slapy u Tábora), 
nejvyšší je ve městě Třeboni, tj. 14,0 °C. Na většině území Třeboňské pánve 
převyšuje roční úhrn srážek hranici 600 mm. Geologické podloží tvoří převážně 
sedimenty a zvětraliny, které vytvořily specifické přírodní podmínky s 
charakteristickou produkční úrovní a původní druhovou skladbou dřevin a ostatní 
vegetace. Pro oblast jsou také charakteristické tzv. pleistocenní a terciérní písky, 
které jsou dnes často těženy, vytěžená místa následně zatopeny. Tímto způsobem 
vznikla řada přírodních biotopů vhodných např. ke koupání nebo s výskytem 
vzácnějších druhů rostlin a živočichů. Oblast Třeboňska je z hlediska 
biogeografického členění ČR (Culek 1995) řazena do Třeboňského bioregionu. 

Dalším typickým prvkem Třeboňska jsou rašeliniště, která zde tvoří přechodová 
rašeliniště většího plošného rozsahu nebo jen drobná rašelinná oka. Vyskytují se na 
vývěrech spodních vod na nepropustném podloží i na průtazích podél vodních toků a 
na místě bývalých slepých ramen (Jirátko J. a kolektiv 2000). Z hlediska charakteru 
půd se zde vyskytují spíše půdy kyselejší, dále fluvizemě, kambizemě, pseudogleje, 
gleje a organozemě.  

Přirozeně, bez vlivu člověka, by se na tomto území vyskytovaly převážně jedlové 
doubravy, zřídka se na některých pahorcích vyskytují nebo vyskytovaly acidofilní 
neboli kyselé bučiny, dále jsou zde charakteristická rašeliniště. V okolí rašelinišť, 
rybníků a toků na podmáčených půdách se objevují společenstva bažinných olšin, 
vrbových křovin a luhů. Na chudých půdách písků a štěrkopísků jsou ještě částečně 
zachovány kyselé bory. Časté také, díky činnosti člověka jsou zde rákosiny, 
společenstva velkých ostřic a mělkých stojatých vod. Flóra je velmi bohatá. Za druhy 
typické, lze považovat např. časté suchopýry, rojovník bahenní, rosnatky, atd. 
Pochopitelně se zde vyskytují druhy středních poloh. Z hlediska fauny je oblast 
zajímavá výskytem ptactva, které se zde zastavuje na tahu nebo zde hnízdí. Ze 
savců se velmi hojně vyskytuje vydra říční nebo los evropský. 
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Převážná většina území se z hlediska klasifikace stanovištních podmínek lesů 
v České republice nachází převážně v polohách zonálního třetího, zejména čtvrtého 
a částečně pátého vegetačního stupně. V rámci azonálních stanovišť převažující 
oblasti výrazně ovlivněné vodou a rašelinnými procesy. 

Za typickou dřevinu Třeboňska lze dnes považovat borovici lesní, která zde 
dorůstá poměrně vysokých výšek a tvoří velmi kvalitní dřevo. Dalším typickým 
dřevinným druhem jsou duby, zejména dub letní. Časté jsou k vidění velmi staré, 
vzrostlé duby na březích rybníků a podél lesních cest. Nejzastoupenější dřevin je 
však smrk ztepilý, obzvlášť na rašeliništích. Významný je dub letní. Buk lesní je 
vzácnější, i když přirozeně by se zde vyskytoval ve větší míře. Schází jedle bělokorá, 
která byla vytěžena. Dalšími listnatými dřevinami jsou jasan ztepilý, habr obecný, lípa 
srdčitá, břízy, vrby, atd. 

Oblast Třeboňska je od nepaměti člověkem hojně využívána, ve středověku bylo 
místem zakládání četných rybníků, které dnes udávají typický ráz krajiny. 
Hospodařila zde řada statkářů a velkostatků, nebo zde najdeme i historická panství, 
zejména rodů Schwarzenbergů. 

Lesní správa Třeboň (kód 194) je rozdělena na dva lesní hospodářské celky 
(LHC). LHC Třeboň (1357) a LHC Domanín (1382). v současné době platí na území 
Lesní hospodářský plán na období 1.1.2013 do 31.12.2022. 

LHC Třeboň se rozprostírá od jihu od u obce Nová Ves nad Lužnicí. Dále hranice 
pokračuje severním směrem po řece Lužnici přes Suchdol nad Lužnicí a Majdalenu. 
V místě dělení Lužnice na Starou a Novou řeku se hranice stáčí na západ k hlavní 
silnici. Dále po této silnici pokračuje až do Třeboně. Za Třeboní se stáčí k jihu k obci 
Spolí. Pokračuje západním směrem přes obec Libín, Vlkovice a Zvíkov. Poté 
pokračuje severním směrem k silnici České Budějovice - Lišov, dále pak 
severovýchodním směrem přes obce Lišov, Hůrky, Dolní Slověnice, Horní Slověnice, 
Lomnice nad Lužnicí a Klec. Dále se stáčí k JV přes Novosedly nad Nežárkou a 
Stráž nad Nežárkou. Pokračuje jižním směrem přes obce Pístina, Mníšek a Libořezy. 
Dál k jihu jde po státní hranici až k obci Nová Ves nad Lužnicí. 

Celá plocha LHC Třeboň se nachází v oblasti Jihočeského kraje (9 712,50 ha) na 
území obce s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice, Třeboň a Jindřichův 
Hradec. 

LHC Třeboň zasahuje do dvou Lesních oblastí: 16 - Českomoravská vrchovina, 15 
- Jihočeské pánve. 

LHC Domanín hraničí na severovýchodu v části Třeboň Holičky, kde se nachází i 
sídlo lesní správy. Po silnici z Třeboně směrem na Majdalenu vede k jihu. Před obcí 
Majdalena uhýbá hranice LHC k východu k řece Lužnici, a pokračuje dále k jihu 
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podél říčního toku. Na začátku obce Suchdol nad Lužnicí přechází na státní silnici. 
Na konci obce odbočuje k západu směrem na Šalmanovice. Západní část LHC 
Domanín je složena z menších lesních komplexů. Místy ji tvoří roztroušené jednotlivé 
parcely zejména na jih od obce Borovany, v okolí Ledenic a na nejzápadnějším okraji 
celku. Jižní okraj LHC je tvořen spojnicí obcí Suchdol nad Lužnicí přes Šalmanovice, 
Těšínov, Lhotku a Třebíčko. Východně od Čeřejova se stáčí k Ostrolovskému újezdu, 
odtud pokračuje na sever dále k Trocnovu. Směrem severním sleduje hranice LHC 
silnici z Trocnova do Ledenic, odtud směrem na Srubec. Před Ohrazeníčkem 
odbočuje vpravo na Zaliny. Ze Zalin míří na sever k obci Drtvínovice, kde se stáčí 
k východu na Zvíkov, Libín, Spolí. Ze Spolí k severu, poté k silnici do Třeboně. 

Území LHC Domanín leží rovněž na území Jihočeského kraje (6 515,26 ha) a na 
území ORP České Budějovice, Třeboň a Trhové Sviny. LHC Domanín leží ve dvou 
lesních oblastech: 12 – Predhoří Šumavy a Novohradských hor, 15 - Jihočeské 
pánve.  

Celkem tedy Lesní správa Třeboň zaujímá plochu 16 227,76 ha. 

Z hlediska kategorizace lesů na území LHC Domanín se nachází 5 126,04 ha lesa 
hospodářského, 583,31 ha lesa ochranného a 800,78 ha lesa zvláštního určení. Lesy 
jsou významné z hlediska výskytu chráněných oblastí přirození akumulace vod a 
výskytu zvláště chráněných území (CHKO Třeboňsko). Na území LHC Domanín 
zasahuje PR Na Ivance, PR Ruda u Kojákovic, PP Soví les a nově vyhlášená PP 
Branské doubí. Na území bývalého LHC Nové Hrady se nachází nepatrná část (0,04 
ha) NPR Brouskův mlýn. 

V území LHC Třeboň se nachází 8 194,57 ha lesa hospodářského, 235,83 ha lesa 
ochranného a 1 282,16 ha lesa zvláštního určení. LHC Třeboň zasahují následující 
maloplošná zvláště chráněná území: NPR Stará a Nová řeka, NPR Malý a Velký 
Tisý, PR Rybníky u Vitmanova, PR Olšina u Přeseky, PR Staré jezero, PR Losí blato 
u Mirochova, PR Na Ivance, PR Rašeliniště Pele, PR Bukové kopce, PR Široké 
blato, PR Dračice, PR Horní Lužnice, NPP Vizír, PP Slepičí vršek a PP Pískovna u 
Dračice. 

Všechny dílce s výskytem I. zóny CHKO a maloplošná zvláště chráněná území 
jsou zařazena do kategorie lesa zvláštního určení. LHC Třeboň leží téměř celé na 
území CHKO Třeboňsko. Celková plocha LHC na území CHKO Třeboňsko je 
9270,37 ha. 

Území LS Třeboň je v části LHC Domanín rozdělena na 7 mysliveckých honiteb, 
které jsou pronajímány. V části LHC Třeboň je 10 vlastních honiteb, z nich 9 
pronajato a 1(Stará řeka) provozována v režii.  
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3.2 Sběr dat 

Doba řešení projektu je stanovena na 22 měsíců (08/2016-06/2018). Řešitelským 
pracovištěm je Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, 
odpovědným řešitelem je Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D. Do projektu je dále 
zapojeno 9 dalších pracovníků fakulty, jeden externí pracovník a dvě studentky. 
V rámci projektu byla rovněž zadána i jedna diplomová práce, která byla obhájena 
v dubnu 2018. 

Doba řešení je rozdělena do tří etap: 

o etapa (1. 8. 2016 – 30. 7. 2017): V první etapě došlo k vymezení 
území určených pro detailní sběr dat o návštěvnosti území, dat 
vztahující se k problematice obhospodařování lesů a průběhu 
rekreačních aktivit v území, dále data v rámci socioekonomických 
oblastí (hodnocení funkcí lesa, lokální ekonomika, apod.), a data o 
přírodních podmínkách: 

o etapa (1. 11. 2016 – 30. 4. 2018): Druhá etapa se částečně překrývá 
s první. V této etapě dojde k vyhodnocení některých dat a podkladů, 
zejména funkcí lesa a lokální ekonomiky, rovněž budou navrženy 
přednášky pro veřejnost a postupně realizovány, dále budou 
zpracovány některé mapové výstupy. 

o etapa (1. 5. 2018 – 30. 6. 2018): Finální zpracování výsledků 
projektu, zpracování metodik, úprava přednášek pro veřejnost, 
ověřování, srovnání výsledků, finální zpracování výsledků do formy 
závěrečné zprávy včetně návrhů a doporučení, obhajoba. 

V rámci první etapy řešení projektu (1. 8. 2016 – 30. 7. 2017) došlo k vymezení 
území určeného pro detailní sběr dat o návštěvnosti území. Toto vymezení bylo 
řešeno na základě dat vyžádaných od Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky, která prování v území CHKO Třeboňsko automatické sčítání návštěvníků 
lesa pomocí sčítacích profilů. Umístěno je celkem 5 profilů (4 na LS Třeboň a jedna 
mimo ni). Sčítání probíhá od roku 2015. V půlročních intervalech je prováděno 
vyhodnocení. V současné době je k dispozici hodnocení od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2016. Dále byla vyžádána data vztahující se k problematice obhospodařování lesů 
(textová a tabulková část LHP) a účetní data v rámci řešení socioekonomických částí 
projektu (hodnocení funkcí lesa, lokální ekonomika, apod.), a data o přírodních 
podmínkách).  

V první etapě řešení projektu bylo provedeno několik desítek strukturovaných 
rozhovorů s pracovníky LS Třeboň (s pracovníky lesní správy, především revírníky).  
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Zároveň bylo několikrát navštíveno pracoviště CHKO Třeboňsko. Zde byl 
proveden podrobný rozsah rozhovorů s vedením CHKO a pracovníky zodpovědnými 
za další činnosti, např. botanika, zoologie, lesnictví, apod.  

Další rozhovory proběhly na ORP Třeboň s pracovníky odboru životního prostředí, 
územního plánování a stavebního řádu.  

V podzimním, zimním období roku 2016 a zimním a částečně jarním období roku 
2017 bylo vybíráno území pro dotazníkové šetření v rámci návštěvnosti lesa. 
Zároveň byly testovány navržené dotazníky a postupně upravovány až do finální 
podoby. Dotazník pro návštěvníky lesa je uveden v Příloze.  

V rámci druhé etapy řešení projektu (30. 7. 2017 – 30. 4. 2018) se pokračovalo v 
detailním sběru dat o návštěvnosti území. Toto vymezení bylo řešeno opětovným 
vyžádáním dalších dat Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která 
prování v území CHKO Třeboňsko automatické sčítání návštěvníků lesa pomocí 
sčítacích profilů. Umístěno je celkem 5 profilů (4 na LS Třeboň a jedna mimo ni). 
Sčítání probíhá od roku 2015. V půlročních intervalech je prováděno vyhodnocení. 
V současné době je k dispozici hodnocení od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.  

3.2.1 Monitoring návšt ěvnosti les ů na Třeboňsku – množství návšt ěvníků 
v průběhu roku 

V rámci projektu bylo požádáno o data z tepelných snímačů umístěných na území 
LS Třeboň. Toto sčítání provádí AOPK ČR a pravidelně po půlročních intervalech 
provádí vyhodnocování. K dispozici byla data ve formě pdf a některá data ve formě 
excel po půlročních intervalech. 

Tepelné senzory (pyroelektrické senzory) představují technologii, reagující na 
prudké změny teploty v prostředí. Ve spojení s ústřednou se tento typ zařízení 
používá pro zaznamenání procházejících či projíždějících lidí (pěší turisté, cyklisté, 
in-linisté, běžkaři, atd.). Senzor reaguje na tepelnou energii, vydávanou tělem při 
pohybu. Identifikační vzdálenost paprsku čidla činí 4 až 5 metrů.  

Tato technologie sčítání spolehlivě funguje nezávisle na povětrnostních 
podmínkách a charakteru prostředí – lze jí aplikovat jak v indoorovém prostředí, tak v 
náročných externích podmínkách (např. horské stezky). Základní jednotkou 
průzkumu návštěvnosti je počet průchodů. Při posuzování návštěvnosti území je tak 
třeba brát v úvahu, že monitorované trasy jsou obousměrné a tudíž je teoreticky 
možné, že je část sečtených návštěvníků využila jak pro přístup na lokalitu, tak pro 
návrat z ní a ve výsledku tak mohli být sečteni dvakrát. V případě lokalit, u kterých je 
jejich charakterem zjevné, že na nich návštěvníci procházejí sčítacím profilem více 
než jednou (např. tzv. „slepé cesty“ - stezky bez pokračování, kde se turista musí 
nazpět vrátit stejnou cestou) či u nich toto bylo prokázáno na základě fyzických 
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sčítání, jsou tyto nadbytečné průchody ošetřeny již v rámci dat prezentovaných ve 
zprávě (tj. výstupy ve zprávě v takových případech prezentují počet unikátních 
návštěvníků, nikoliv počet průchodů, který je oproti počtu návštěvníků zpravidla 
dvojnásobný). Na monitorovaných lokalitách standardně probíhá kromě 
automatického monitoringu také průběžné fyzické sčítání turistů, jehož výsledky 
slouží jako objektivní, přesné informace o počtu návštěvníků (Anonymus 2017).  

Umístění sčítačů v období od 1. 1. 2015 do 31. 12 je uvedeno v následujícím 
přehledu v Tab. 1. 

Tab. 1. Umístění sčítacích profilů na CHKO Třeboňsko 

Profil  Název  GPS pozice  Popis umíst ění  

JCTr01  Rozvodí  48.9925711°N, 
14.8555639°E 

Vstup do NPR Stará a Nová řeka z parkoviště u 
splavu (zelená zn.)  

JCTr02  Novořec
ká hráz  

48.9856553°N, 
14.8465286°E 

Vstup do NPR Stará a Nová řeka od Stříbřeckého 
mostu (červená zn.)  

JCTr03  Dlouhý 
most  

48.9856553°N, 
14.8465286°E 

Vstup do NPR Stará a Nová řeka od rybníků 
Podsedek a St. hospodář  

JCTr04  Lužnice  48.9489667°N, 
14.8810372°E 

Řeka Lužnice za Pilařským jezem  

JCTr05  Červené 
blato  

48.8619961°N, 
14.8107286°E 

Okružní naučná stezka v NPR Červené blato  
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Na následujícím obrázku je znázorněno umístění sčítacích profilů na LS Třeboň 
včetně zobrazených deklarovaných funkci lesa a dopravní sítě. 

Obr. 1 Umístění sčítacích profilů na LS Třeboň 

 

V následujících grafech jsou zobrazeny počty návštěvníků v jednotlivých dnech a 
měsících za roky 2015 a 2016. 
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Obr. 2 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 01 Rozvodí v roce 2015 

 

Na lokalitě JCTr01 Rozvodí za rok 2015 dosahuje kritických hodnot (hodnot 
výrazně omezující lesnické hospodaření) v počtu návštěvníků lesa nejvíce měsíc 
červenec v prvním týdnu, následuje srpen – téměř po celý měsíc, třetím 
nejvýznamnějším je pak červen, opět v prvním týdnu a potom květen. V podzimních 
měsících návštěvnost upadá. Nejnižší je v prosinci a lednu. 

Obr. 3 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 01 Rozvodí v roce 2016 

 

Návštěvnost v roce 2016 podle sčítače JCTr01 Rozvodí dosahuje maximálních 
hodnot v měsíci srpnu v prvním období a na druhém místě v měsíci červenci. V počtu 
návštěvnosti je následují měsíce červen a září. Nejnižší hodnoty jsou zaznamenány 
v měsících lednu. Zajímavý je nárůst návštěvnosti v prosinci v prvních začátcích 
(hodnoty dosahují až 321 průchodů za 1 den). 
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Obr. 4 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 02 Novořecká hráz v roce 2015 

 

Nejvyšší návštěvnost je zaznamenána na lokalitě Novořecká hráz v měsících 
července, srpnu, září. Nejnižších prosinci a únoru. Maxima jsou ze dne 13. 7. 2015v 
počtu 505 návštěvníků za 1 den. Minima jsou patrná od prosince do března. 

 

Obr. 5 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 02 Novořecká hráz v roce 2016 

 

 

Nejvyššího maxima dosáhla návštěvnost na Novořecké hrázi v červenci 2016 (24. 
7) v počtu 1 527 návštěvníků za 1 den. Měsíc s průměrnou maximální návštěvností 
byl však srpen, následován červnem a zářím. Minama opět v prosinci až březnu. 
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Obr. 6 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 03 Dlouhý most v roce 2015 

 

Návštěvnost na Dlouhém mostě dosahovala svých maximálních hodnot v roce 
2015 v měsíci září. Průměrných vysokých hodnot pravidelně o víkendech v měsících 
srpnu a červenci a také uprostřed června. Minimální návštěvnost opět v měsících 
prosinec až březen. 

Obr. 7 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 03 Dlouhý most v roce 2016 

 

Návštěvnost v roce 2016 na Dlouhém mostě nejvyšších hodnot v měsíci srpnu a 
to s extrémním rozdílem od dalších měsíců. Následoval měsíc září a červenec. 
Minima v zimním období. 
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Obr. 8 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 04 Lužnice v roce 2015 

 

Návštěvnost (počet průjezdu lodí) a sčítacím profilu na řece Lužnici dosahovala 
maximálních hodnot ku podivu v září 2015 ke konci měsíce (může se jednat i o 
průběh počasí). Průměrné další nejvyšší hodnoty jsou zaznamenány v měsících 
červenci a červnu. Nárůst je vidět v začátcích října. Minima jsou jasná v prosinci, 
téměř nulové průjezdy. 

Obr. 9 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 04 Lužnice v roce 2016 

 

Rok 2016 byl oproti roku 2015 na Lužnici výrazně jiný. Maxima jsou zaznamenány 
v červenci a červnu, následuje srpen a září. Hodnoty jsou téměř na trojnásobné 
úrovni oproti roku 2015. 
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Obr. 10 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 05 Červené blato v roce 2015 

 

Lokalita Červené blato je  stejně tak jak část Novořecké hráze Národní přírodní 
rezervací. Jedná se rašeliniště s výskytem suchopýrů, zajímavými mokrady a řadou 
vzácných druhů živočichů (zejména vážek a obojživelníků). Návštěvnost Červeného 
blata se oproti ostatním lokalitám pohybuje na výrazně nižší úrovni. Největšího 
maxima dosahuje v měsíci září, červenci a srpnu. Oproti ostatním lokalitám je však 
dále rozložená dojarních měsíců a podzimních měsíců. Nejnižších hodnot dosahuje 
v lednu a únoru. 

Obr. 11 Průběh návštěvnosti na lokalitě JCTr 05 Červené blato v roce 2016 

 

V roce 2016 byla návštěvnost na lokalitě Červené blato nejintenzivnější v měsících 
červenci a srpnu, dále v květnu a potom v červnu. Oproti loňskému roku se pohybuje 
ve vyšších číslech. 
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Z předchozích grafických výstupů jepatrný vyšší nárůst návštěvnosti CHKO 
Třeboňska oproti roku 2015. V roce 2016 dosahuje návštěvnost na některých 
místech až i trojnásebek nejvyšších hodnot zaznamenaných v roce 2016. 

Trochu pozitivnější je informace, že vzhledem k omezení lesnického hospodaření, 
řesněji k jeho těžšímu provádění, dochází jen v jednom ročním období. A to je 
období vrcholného léta až do cca poloviny září. Tedy léto samotné.  

V České republice lze však najít území, které zažívajíc vrchol návštěvnosti i 
vícekrát v roce. To jsou například Jeseníky, Beskydy, Šumava či i Vysočina. Z údajů 
z Jeseníků z roku 2016 je patrný maximální počet návštěvníků pohybující se až na 
hodnotě 2600 osob za 1 den. 

V následujících dvou tabulkách jsou zobrazeny sumy poštu návštěv na 
jednotlivých lokalitách za roky 2015 a 2016. 

Tab. 2 Sumy počtu návštěv na jednotlivých lokalitách za rok 2015 

Rok  2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
JCTr01  Rozvodí  114 92 264 1153 4819 6523 12779 11553 2554 1227 692 745 

JCTr02  Novořecká 
hráz  102 159 241 417 2896 4144 8752 8388 4377 1338 549 399 

JCTr03  Dlouhý 
most  219 222 309 671 3921 4031 6261 4839 6206 1394 502 250 

JCTr04  Lužnice  0 0 0 24 176 945 3250 536 2268 971 34 6 

JCTr05  Červené 
blato  110 106 283 561 777 1008 2341 1926 1213 930 581 521 

Celkem 545 579 1097 2826 12589 16651 33383 27242 16618 5860 2358 1921 

 

Nejvíce návštěvníků na Třeboňsko přišlo v roce 2015 v měsíci červenci. Naopak 
nejméně v měsíci lednu a únoru. Celkem za celý rok navštívilo nebo se pohybovalo 
v třeboňských lesích 121 669 osob. 

Tab. 3 Sumy počtu návštěv na jednotlivých lokalitách za rok 2016 

Rok  2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
JCTr01  Rozvodí  484 420 726 962 1377 3050 3101 7338 4648 3317 1116 646 

JCTr02  Novořecká 
hráz  245 207 374 528 1740 5929 8602 13118 11631 6099 1228 265 

JCTr03  Dlouhý 
most  118 95 172 603 1738 7026 9359 22505 18712 8276 1467 174 

JCTr04  Lužnice  3 0 0 9 370 1411 4116 2162 1463 166 19 13 

JCTr05  Červené 
blato  227 374 557 705 1760 1372 3214 3147 1212 848 276 171 

Celkem 1077 1096 1829 2807 6985 18788 28392 48270 37666 18706 4106 1269 
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Nejvíce návštěvníků do lesů Třeboňska zavítao v roce 2016 opúět v měsíci 
červenci. Oproti roku 2015 je to však na všech lokalitách 1,5 až 2 násobek. Celkem 
se v třeboňských lesích v roce 2016 pohybovalo 170 991 osob. Což je téměř o 50 
tisíc více než v předchozím roce. 

Ve srovnání s Jeseníky, ale celkový počet návtěvníků za rok dosahuje hodnoty až 
300 tisíc osob.  

3.2.2 Dotazníková šet ření s návšt ěvníky lesa 

Dotazníková šetření s návštěvníky lesů probíhala na místech uvedených na Obr. 1 
s pojmenováním a souřadnicemi uvedenými v Tab. 1. 

Tab. 4 Místa provádění dotazníkových šetření s návštěvníky lesa a souřadnicové označení 

Místo (pojmenování / s lovní ozna čení) sou řadnice  
Rozcestí Barbora 48.9538228N, 14.8260528E 
Novořecká Bašta  49.0017172N, 14.8478636E 
Parkoviště U Splavu  48.9848328N, 14.8408789E 
Holičky  49.0181603N, 14.8292875E 
Stříbřecký most 49.0342992N, 14.8578172E 
Leština 49.0316769N, 14.8598153E 
Pomník Emy Destinové 49.0369308N, 14.8564333E 
Most přes rybník Vítek 49.0325831N, 14.8060600E 
PP Soví les 48.9837556N, 14.8211847E 
Naučná stezka Třeboň-Hrádeček 48.9955631N, 14.7838814E 
Rozcestí Na Třeboňské cestě 48.9444847N, 14.8237267E 
Naučná stezka Rožmberk 49.0520064N, 14.7827878E 
Hráz rybníka Rožmberk 49.0481014N, 14.7615056E 
Naučná stezka Okolo Třeboně - cesta Kočárka 48.9763022N, 14.8132064E 
Pískovna Cep 48.9473211N, 14.8763869E 
NPR Červené blato 48.8617186N, 14.8070575E 
Schwarzenberská hrobka 48.9942533N, 14.7656392E 
Naučná stezka Cesta kolem Světa 49.0006400N, 14.7721103E 
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Obr. 12 – Umístění provádění dotazníkových šetření s návštěvníky lesa 

 

Pozn.: červeně označené body představují místo dotazníkového šetření 
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3.2.3 Další aktivity projektu 

Dále v rámci projektu došlo k tvorbě mapových výstupů s cílem analýzy 
návštěvnosti lesů např. podle stupnice typu rekreace plošná, liniová, sezónní, podle 
skupiny možnosti rekreace. Podle oprávnění: vhodná, nevhodná, zakázaná 
(motocyklisti), nebezpečná, apod. Jednotlivé mapové výstupy byly zpracovány 
v prostředí geografických informačních systémů na podkladě lesnických map 
obrysových a na podkladě mapy lesnické typologie, dopravního zpřístupnění lesů, 
funkčního využití lesů a na základě výsledků vlastního terénního šetření, včetně 
následujícího způsobu (mapa a metodické řešení). Tyto výstupy byly předloženy na 
druhém kontrolním dni, na základě jednání garanta projektu a jeho oponentů došlo 
k úpravě těchto mapových výstupy. 

Dále na základě ústní dohody s garantem projektu a oponenty projektu došlo 
namísto realizace ukázkových osvětových přednášek, k realizaci seminářů pojatých 
jako setkání zainteresovaných subjektů. Celkem byly realizovány dva semináře, 
první ve dne 2. 11. 2017 na půdě Městského úřadu v Třeboni. Tento seminář byl 
pojat jako setkání zainteresovaných subjektů s cílem prezentace aktuálně 
probíhajících i plánovaných aktivit, záměrů a projektů vztahujících se k 
managementu lesních ekosystémů (lesnímu hospodářství), turistice, územnímu 
plánování a rozvoji a ochraně přírody. A také s cílem nastartování diskuze o 
společných odborných tématech a získání konstruktivní zpětnou vazbu, názor i 
pohled z venku na každodenní činnosti v lesnictví. Semináře se zúčastnilo celkem 21 
účastníků. Viz Příloha s prezenční listinou a programem semináře. Druhý seminář se 
konal 8. února 2018 na stejném místě s obdobným složením účastníků rovněž 
v počtu 20. Po skončení semináře byl rozeslán všem zúčastněným (mimo lesníky) 
jednoduchý 10-ti bodový dotazník uvedený v Příloze. 

V rámci řešení výstupů projektu byla vypracována komparace legislativy 
z hlediska posouzení veřejného zájmu na lesích. 

Byla řešena záležitost týkající se posouzení dopadu lesního hospodářství v okolí 
Třeboně do lokální ekonomiky (lokální multiplikátor). 

V první etapě řešení projektu byla předložena rámcová  doporučení týkající se 
hospodaření v lesích rekreačně zatížených, atd. 

Obecně v průběhu řešení projektu byly předkládány pracovní verze dílčích 
výstupů, ty byly následně po průběhu jednotlivých kontrolních dnů, upravovány do 
finální podoby. 
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4 TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ ČÁST 

4.1 Finance projektu: 

V rámci řešení projektu bylo vyplaceno celkem 191.000 Kč jako dohody o 
provedení práce, z toho některé studentům a externím pracovníkům (zaměstnancům 
mimo pracovní poměr na Mendelově univerzitě v Brně, i dvěma zaměstnancům na 
pracovní poměr na univerzitě). Dále bylo na odměnách vyplaceno 376.000,- Kč. 
Odměny byly vyplaceny k výši úvazkům zaměstnancům, kteří mají pracovní poměr 
na Mendelově univerzitě v Brně. Tito zaměstnanci se aktivně podíleli na výsledcích 
projektu (Dr. Flora, prof. O. Holuša, Dr. Holušová, Dr. Březina, Dr. Hlaváčková) nebo 
přispěli alespoň organizačně či svou odbornou diskuzí k řešení projektu. Celkem tedy 
na osobních nákladech bylo vyplaceno 567.000,- Kč od srpna roku 2016 do června 
roku 2018. K tomuto je nutno přičíst podíl nepřímých nákladů spojených se sociálním 
a zdravotním pojištěním.  

Dále byly finanční prostředky použity na cestovné vynaložené na terénní sběr dat, 
komunikaci s cílovými skupinami, atd. ve výši 165.000,- Kč Další finanční prostředky 
byly vynaloženy na tisk podkladů k terénním šetřením (dotazníky) a kancelářské 
práce. Významnou částí byla i realizace dvou seminářů, kdy byl hrazen pronájem 
přednáškového sálu a občerstvení účastníků semináře. Na tyto náklady byly v rámci 
projektu použity plánované finance ze složky „služby“ v celkové výši 17.000,- Kč. 
Náklady ve výši do 10.000,- Kč byly použity na drobný hmotný majetek – kancelářské 
potřeby. Ostatní náklady tvoří režie univerzity. 
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5 VÝSLEDKY  

Výsledky v rámci projekty byly rozděleny na několik dílčích výstupů: 

I. Zpracování literární rešerše se vztahu public relations v lesnictví a 
komunikační strategie v lesnictví s ohledem na veřejnost; 

II. Metodický postup pro práci s veřejností při provádění pěstebních a těžebních 
a dalších hospodářských opatřeních v lese; 

III. Metodická doporučení a kritéria pro vyhlašování rekreačních lesů (podklady 
pro případnou revizi kategorizace lesů v rámci obnovy lesních 
hospodářských plánů);  

IV. Návrh doporučení pro management a řízení hospodaření v lesích se zvýšenou 
rekreační funkcí; 

V. Zpracování komparace legislativy v oblasti požadavků společnosti na lesnictví 
a požadavků lesnictví od společnosti při pohybu v lese; 

VI. Návrh doporučení pro vedení seminářů setkání s odbornou veřejností ve 
vztahu k lesnictví na regionální úrovni; 

VII. Kvantifikace peněžních toků a přínosů lesní správy pro lokální ekonomiku a 
rozvoj regionu;  

VIII. Série mapových výstupů s kvantitativními a kvalitativními ukazateli využívání 
lesů veřejností či limitů pro využívání; 

IX. Další výsledky ve vztahu k navrhovanému tématu: za další výsledky, které 
byly získány lze považovat: 

1. Výsledky dotazníkového šetření mezi návštěvnickou veřejností; 

2. Příloha k dílčímu výstupu č. 6: Semináře a výsledky dotazníků s 
účastníky realizovaných seminářů.  

Pozn. Tyto výsledky by měly být následně publikovány v anonymní podobě (lesní podnik – 
bez uvedení zda státní, pracovníci ochrany přírody, účastnící seminářů), atd. 

V následujících kapitolách jsou vypracovány jednotlivé dílčí výstupy. Tyto dílčí 
výstupy vznikaly postupně v průběhu řešení projektu. Téměř všechny ve své původní 
rámcové struktuře byly předloženy v rámci kontrolních dnů. Po diskuzi s oponenty a 
garantem projektu, jsou v těchto výstupech zahrnuty některé navržené úpravy. 

Za klíčový výsledek celého projektu je považován dílčí výstup uvedený v  kapitole 
5.10 Návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu modelového území 
Třeboňské pánve. 
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 5.1 PUBLIC RELATIONS V  LESNICTVÍ A KOMUNIKA ČNÍ STRATEGIE S OHLEDEM NA 

VEŘEJNOST: LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Podle KARLÍČKA a KRÁLA (2011) je komunikační strategie taková strategie, která 
je cílena na současné i potenciální zákazníky. Popisuje, jakým způsobem může 
podnik dosáhnout stanovených cílů, zároveň musí být v souladu s marketingovou 
strategií a být přizpůsobena situaci na trhu. Důležitý je v rámci komunikační strategie 
výběr vhodného marketingového sdělení, jeho kreativní ztvárnění a volba 
komunikačního mediálního mixu. 

Řešením otázek komunikační strategie v lesnictví se poprvé v roce 2004 zabývalo 
OSN. Cílem bylo vytvoření podkladů (vybudování nástrojů) pro komunikační strategie 
v lesnictví na mezinárodní spíše globální úrovni. K takovému vyřešení bohužel 
nedošlo. Na druhou stranu dnes má FAO sadu komunikačních nástrojů (tzv. Forestry 
Communication Toolkit, 2018), kde nabízí široké podklady pro komunikaci 
s veřejností, jak odbornou, tak laickou. Z tohoto důvodu dnes pod hlavičkou FAO UN 
v rámci lesnického komunikačního nástroje od roku 2011 podporuje rozvoj sítí 
lesních komunikátorů v pěti regionech: Afrika, Asie a Tichomoří, Evropa a Střední 
Asie, Latinská Amerika, Středomoří a Blízký východ. Tato síť se skládá z téměř 500 
odborníků, kteří zastupují jak soukromé, tak vládní organizace. Síť podporuje 
komunikaci a dialog v otázkách lesnictví překračující často jeho záběr a podporuje 
výměnu znalostí a zkušeností v celém odvětví lesního hospodářství. 

V roce 2009 (RAMETSTEINER ET AL., 2009) a později v roce 2012 (EVROPSKÁ 
KOMISE, 2012) se Evropská unie poprvé pokusila vytvořit lesnickou komunikační 
strategii, která byla podkladem pro tvorbu nové lesnické strategie EU (EVROPSKÁ 
KOMISE, 2013), kde je mimo jiné jejím obsahem i Posílení koordinace a komunikace 
a rámci toho spolupráce na konzistentním řízení a lepším pochopení našich lesů a 
dále lesy z globálního hlediska. Tyto směry komunikační strategie v lesnictví byly 
představeny bohužel jen na této mezinárodní úrovni. V tomto ohledu je návrh 
komunikační strategie velice komplikované a umožňuje řešení pouze velmi 
generalizované. Tato komunikace může řešit pouze vzájemné předávání informací 
na mezinárodní úrovni nebo ustanovit instituce zodpovědné za komunikaci nebo 
potom pouze řešit jak bude zhruba mezi zainteresovanými subjekty komunikováno. 
Rozhodně nezlepší postoj veřejnosti ve vztahu k lesníkům a lesnictví. 

V České republice se komunikační strategií na Ministerstvu zemědělství ČR, kdy 
představili strategii resortu s výhledem do roku 2030. Bohužel také se nejedná o 
komunikační strategii. V posledních letech ale zaznamenáváme několik výzkumných 
projektů zabývající se například: 
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o Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., provedl v červnu 2017 šetření postojů 

veřejnosti k hospodaření v lesích České republiky. Šetření je součástí 

aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání v programu 

Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (http://av21.avcr.cz/vyzkumne-

programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.html) v 

rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR, na kterém se podílí Jana 

STACHOVÁ (2018)z oddělení Lokální a regionální studia. 

o Projekt Grantové služby Lesů České republiky, s. p.: Vyhodnocení 

veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností 

na příkladu modelového území Třeboňské pánve. Součástí tohoto 

projektu je i tato diplomová práce. 
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 5.2 METODICKÝ POSTUP PRO PRÁCI S  VEŘEJNOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH A 

TĚŽEBNÍCH A DALŠÍCH HOSPODÁ ŘSKÝCH OPATŘENÍCH V LESE (NAHODILÉ TĚŽBY, 
PROBLEMATIKA OCHRANY LES Ů) 

Úvod a cíl 

Obecně platí, že ten, kdo těžební a pěstební práce provádí, musí dodržet 
přinejmenším pravidla, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 
pracovištích obdobného charakteru. To je zajištěno často vnitřní směrnicí. V případě 
podniku Lesy České republiky, s. p. se jedná o Směrnici č.1.2 26/2017 Etický kodex 
Státního podniku Lesy České republiky, s. p. ze dne 9. 2. 2017. Při pracích v lese by 
se zaměstnanci podniku měli řídit Pracovními postupy a zásadami bezpečné práce 
při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s. p. (2018). Primárním 
cílem je zde sice ochrana pracovníků, ale i kolemjdoucích. Dodržováním těchto 
zásad jsou chráněni i lidé v okolí, včetně návštěvníků. Legislativně lze postupovat 
podle § 2900 a násl. občanského zákoníku o prevenční povinnosti. Pak existují i 
některá zvláštní pravidla týkající se specifických skupin osob – např. žáků 
mateřských, základních a středních škol,  která jsou zčásti v zákoníku práce, zčásti 
ve školském zákoně. Vesměs se ale týkají školních akcí. 

V lesích hospodářských s vysokou rekreační zátěží se stává provádění lesnických 
činností při počtu návštěvníků v průměru 300 za den a více (v případě Třeboňska 
v letních měsících je počet návštěvníků roven běžně 1000 a více), velmi 
komplikované a nebezpečné. Pracovníci jak v rámci provádění lesnických prací, tak 
návštěvníci lesa se tak ocitají v případech nebezpečí ohrožení života, zdraví a 
majetku. 

Česká republika je dnes územím s náručím otevřeným dokořán v otázce vstupu 
do lesa ve srovnání s dalšími evropskými nebo severoamerickými státy, kde je dnes 
(v Evropě a Sev. Americe) považováno lesnictví za nejrozvinutější. Severoameričani 
mají však tu výhodu, že hospodaří nebo spravují mnohonásobně větší plochu než 
my. A tudíž nejsou vystaveni takovému tlaku veřejnosti. Přesto mají rekreační 
návštěvnost lesů usměrňovánu legislativou např. Britská Kolumbie, zákon č. B.C. 
Reg. 16/2004, Zákon o aktivitách v lesích a horách, Nařízení o rekreaci v lesích. 
Dostupné na: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/16_2004). 

Cílem tohoto metodického postupu je navrhnout pravidla pro provádění lesnických 
činností (těžební, pěstební práce, zalesňování, atd.) v souladu se zákony a při 
souběhu využívání lesů k rekreačním účelům. Nejedná se v tomto případě o lesy 
rekreační (tedy lesy zvláštního určení), ale o lesy hospodářské, které jsou pod 
vysokým tlakem rekreační návštěvnosti. Tento princip zdůrazňuje potřebu nalezení 
způsobu, který je trvale udržitelný. Tedy s tím respektem, že jsou na stejné úrovní jak 
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ekonomické zájmy společnosti (lesní produkce), tak ekologické aspekty (ochrana 
prostředí lesního ekosystému a jeho diverzity), tak společenské požadavky (vstup do 
lesa a pohyb po lese jakož i jeho využívání z hlediska národního bohatství). 

Legislativní aspekty  

Les jako součást volné krajiny byl od nepaměti nejen cílem častých návštěv lidí, 
nýbrž mnohdy i jejich hlavním životním prostorem. V tuzemsku přitom patřil les až na 
výjimky k prostorům volně přístupným, což bylo pravidlo respektované všemi 
moderními právními úpravami včetně zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném 
znění (dále jen „lesní zákon“), který je kodexem tzv. lesního práva v současnosti. 

Možná právě dlouhodobá stabilita právní úpravy způsobila, že existence práva na 
volný vstup do lesa je obecně považována za cosi automatického, za právo bezmála 
se blížící přirozeným právům člověka. Toto vnímání je ovšem nesprávné, neboť 
právo na volný vstup do lesa, ovšem ani právo na volný vstup do krajiny v širším 
smyslu, do arzenálu základních práv nepatří. 

Les, jakkoliv rozdílné mohou být jeho zákonné definice, je fenoménem, který je 
neoddělitelně spojen s majetkovou substancí – pozemkem, na němž se nachází. 
Pozemek pak je v České republice, stejně jako v dalších státech s právními systémy 
založenými na tradicích římského práva, předmětem vlastnictví, přičemž je to pouze 
vlastník pozemku, kdo je primárním a současně exkluzivním nositelem práva 
pozemek užívat, tedy i práva na pozemek vstupovat. Je pak zcela na něm, zda své 
oprávnění přenese na další osoby. Jiné osoby mohou na pozemky vstupovat pouze 
tehdy, pokud jim toto oprávnění výslovně svěřují zvláštní právní předpisy. 

Uvedené závěry platí i pro vstup do lesa. Rovněž zde je primárním a výlučným 
nositelem práva vstupovat do lesa jeho vlastník, a vedle něj i ti, na něž vlastník lesa 
toto právo přenesl. Někteří dokonce v důsledku takového přenosu získají fakticky 
stejné právní postavení, jako vlastník sám – to je případ nájemců (pachtýřů), 
podnájemců (podpachtýřů) a vypůjčitelů, u kterých zmíněné právní následky zakládá 
§ 58 odst. 1 lesního zákona.  

Dále pak právo vstupu do lesa svědčí osobám, o kterých to právní předpisy 
výslovně stanoví a tím exkluzivitu vyplývající z vlastnického práva (a vlastnické právo 
samo) omezují. Právě těmto předpisům, konkrétně ustanovení § 19 odst. 1 lesního 
zákona, vděčíme za to, že les u nás je přístupný každému („Každý má právo 
vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí…“) A nejen to – veřejnosti je zmíněným 
ustanovením lesního zákona poskytnuto i právo sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní 
plody a suchou na zemi ležící klest, čímž je vlastník lesa omezen též ve svém právu 
předmět vlastnictví požívat. Výkonu práva veřejnosti na volný vstup do lesa a na sběr 
lesních plodin a klesti (tzv. právo obecného užívání lesů) nesmí vlastník lesa 
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svévolně bránit, zejména nesmí les za účelem omezení jeho obecného užívání 
oplocovat (§ 32 odst. 7 lesního zákona).  

Pokud by právo obecného užívání lesů nebylo v lesním zákoně obsaženo, 
podléhal by vstup do lesa především obecným pravidlům zakotveným do § 63 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a byl by proto omezen pouze na 
pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obcí nebo jiných právnických osob. Vedle toho 
by bylo možné využít práva obecného užívání lesních cest jako účelových 
komunikací podle § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  příp. 
práva průchodu přes pozemky, na nichž se nacházejí koryta vodních toků  podle § 
50 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona.  

Přes jeho značnou šíři nelze právo obecného užívání lesa vnímat jako zcela 
neomezené, tj. jako právo provádět v lese dle vlastní libosti cokoliv. První 
a numericky patrně nejširší okruh jeho omezení je zakotven přímo do textu lesního 
zákona, konkrétně do jeho § 19 odst. 1, ukládajícího návštěvníkům les 
nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě 
nájemce lesa a jeho zaměstnanců, a dále do § 20, obsahujícího katalog činností, 
které jsou návštěvníkovi lesa zakázány. Mezi ně patří zákaz rušit klid a ticho, 
provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení 
a jiné objekty, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, těžit 
stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet, 
sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit a stát s motorovými vozidly, 
mimo lesní cesty a vyzna čené trasy jezdit na kole , na koni, na lyžích nebo na 
saních, kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená 
místa, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, narušovat vodní režim a hrabat 
stelivo, pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka 
lesními porosty a znečišťovat les odpady a odpadky. Zvláštním způsobem je pak 
právo obecného užívání modifikováno pro případ, že má být realizováno v rámci 
organizované nebo hromadné sportovní akce. Akce tohoto typu lze konat pouze na 
základě oznámení, které jejich pořadatel musí předložit u orgánu státní správy lesů 
nejméně 30 dnů před dnem konání akce.  

Prostřednictvím zákazů obsažených v § 20 odst. 1 lesního zákona jsou 
formulovány i některé plošné výluky z práva obecného užívání lesů. Toto právo se 
nevztahuje na místa oplocená nebo označená zákazem vstupu a na porosty, kde se 
provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Další plošnou výluku spočívající 
v omezení nebo úplném vyloučení vstupu veřejnosti do lesa pak může stanovit orgán 
státní správy lesů svým rozhodnutím, nebo obec s rozšířenou působností svým 
nařízením (§ 19 odst. 3 lesního zákona). Vylou čení, nebo omezení obecného 
užívání je však v takovýchto p řípadech časově omezeno na nejvýše t ři měsíce 
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s možností prodloužení o další t ři měsíce , a lze k němu přistoupit pouze z důvodu 
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů. 

Další výluky z práva obecného užívání lesů jsou pak zakotveny ve zvláštních 
právních předpisech, podle nichž toto právo je (nebo může být) obdobně jako 
v lesním zákoně omezeno či zcela vyloučeno, a to trvale, nebo dočasně.  

K  nejvýznamnějším trvalým výlukám patří omezení vstupu do lesa: 

- na území vojenských újezdů, vyplývající z § 37 a 38 zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České republiky (vstup je vázán na povolení), 

- v objektech důležitých pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., 
o zajišťování obrany České republiky (vstup může být omezen nebo zcela 
zakázán), 

- v prvních zónách národních parků a v národních přírodních rezervacích, 
vyplývající z § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d)  zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny  (vstup je omezen na cesty vyznačené se 
souhlasem orgánu ochrany přírody), 

- ve zvláště chráněných územích, vyplývající z jejich bližších ochranných 
podmínek (bližší ochranné podmínky, které mohou být pro každé zvláště 
chráněné území stanoveny odlišně, a mohou spočívat i v omezení nebo 
úplném vyloučení vstupu), 

- v ptačích oblastech, zakotvené do vyhlašovacích nařízení vlády (v ptačích 
oblastech lze stanovit, že vstup do některých jejich částí je vázán na 
souhlas orgánu ochrany přírody), 

- v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, vyplývající z § 30 odst. 7 
zákona č. 254/2001 Sb. (do ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně je 
vstup zakázán) a 

- na území ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod I. stupně, 
vyplývající z § 24 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb. lázeňského zákona (do 
ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod I. stupně je vstup 
zakázán). 

Z  výluk dočasných se pak sluší zmínit zejména o omezení vstupu do lesa 
nařízeném: 

- podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky (vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu nařídit zákaz 
vstupu do určených území – tato možnost byla využita po orkánu Kyrill, kdy 
vláda svým rozhodnutím č. 11/2007 Sb. vyhlásila nouzový stav se zákazem 
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vstupu do lesa pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, 
Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, a pro okresy 
Trutnov, Náchod, Jičín, Bruntál, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín); 

- podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona (vláda 
je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v 
nezbytně nutném rozsahu nařídit zákaz vstupu do určených území); 

- podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému (velitel zásahu je při provádění záchranných a 
likvidačních prací oprávněn zakázat nebo omezit vstup na místo zásahu); 

- podle § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (orgán 
ochrany přírody může po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo 
zakázat vstup do národních parků, národních přírodních rezervací, 
národních přírodních památek a první zón chráněných krajinných oblastí) a 

- podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., zákona o myslivosti (orgán státní 
správy myslivosti může nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do 
honitby nebo jejích částí za účelem ochrany zvěře).  

Posledně zmíněné ustanovení se stalo předmětem diskuse v souvislosti s 
návrhem novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, který předložilo Ministerstvo 
zemědělství do vnějšího připomínkového řízení počátkem března roku 2001. 
Navržená novela předpokládá, že zákaz nebo omezení vstupu budou moci být 
napříště stanoveny pouze formou opatření obecné povahy, schvalovaného 
ve zrychleném řízení a s možností zrušení poté, co odpadnou důvody pro jeho 
vydání. Novela tedy fakticky nevytváří novou možnost omezení práva obecného 
užívání lesa, nýbrž pouze mění a upřesňuje způsob, jakým může být v praxi využita 
možnost již patnáct let existující.  

Jak je zřejmé z dikce ustanovení § 19 odst. 1 LesZ, jak byla shora citována, 
spočívá právo obecného užívání lesů především v právu každého „vstupovat do 
lesa  na vlastní nebezpe čí.“ Z tohoto výslovného konstatování zákonodárce bylo po 
nabytí účinnosti LesZ dlouhou dobu dovozováno, že utrpí-li návštěvník lesa při 
využití svého práva volného vstupu v lese úraz, ať již v důsledku vlastní nešikovnosti 
(např. náraz cyklisty do stojícího stromu), nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštní 
povahy lesa jako typu přírodního prostředí (např. samovolný pád stromu nebo větve), 
není za něj odpovědný vlastník lesa, který proto ani není a ani nemůže být povinen 
nahradit škodu, pokud v souvislosti s úrazem vznikla.  

Čas bohužel ukázal, že soudní praxe vnímá obsah právní úpravy poněkud odlišně, 
neboť ve sporech o náhradu škody vzniklé návštěvníkům lesa do 31. 12. 2014 bylo 
ze strany soudů namísto § 19 odst. 1 LesZ akcentováno spíše ustanovení § 415 
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občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., podle kterého platilo, že „každý povinen 
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a 
životním prostředí.“ Na základě tohoto ustanovení zakotvujícího tzv. preventivní 
povinnost, pak bylo v rozhodovací praxi soudů dovozováno, že i vlastník lesa (a 
dokonce především on) má povinnost zajistit, aby les nebyl zdrojem ohrožení pro 
návštěvníky. Odpovědnost vlastníka lesa za škodu vzniklou návštěvníkům proto 
nejen nelze vyloučit, ale je naopak třeba právě ji ve všech případech zkoumat 
především.  

Tendence posuzovat škodní události vzniklé v souvislosti se zvláštní povahou lesa 
především za použití § 415 občanského zákoníku začala krystalizovat koncem 90. let 
minulého století a projevila se v několika rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR 
vydaných těsně po začátku nového tisíciletí. Mezi klíčová rozhodnutí z této doby patří 
především rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. 25 Cdo 
2471/2000, v němž byl vysloven následující právní závěr: „Povinnost počínat si tak, 
aby nedocházelo ke škodám (§ 415 obč. zák.), znamená pro vlastníka nemovitosti 
povinnost užívat a spravovat svůj majetek tak, aby jeho stav nezpůsobil škodu 
jinému, tedy dbát i o to, aby na jeho vlastním pozemku byla provedena opatření 
zamezující či snižující možnost vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných 
hodnotách, a pokud již škoda hrozí, učinit opatření k jejímu odvrácení.“ Na uvedené 
právní závěry Nejvyšší soud navázal o rok později v rozsudku ze dne 25. 2. 2003, sp. 
zn. 25 Cdo 618/2001, v němž upřesnil rozsah preventivní povinnosti vlastníků lesa: 
„Každý je podle § 415 obč. zák. povinen zachovávat vždy takový stupe ň 
bedlivosti (pozornosti), který lze po n ěm vzhledem ke konkrétní časové a 
místní situaci rozumn ě požadovat a který – objektivn ě posuzováno – je 
způsobilý zabránit či alespo ň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na život ě, 
zdraví či majetku ; uvedené ustanovení mu však neukládá povinnost p ředvídat 
každý v budoucnu možný vznik škody .“  

Jakkoliv posledně citovaný závěr potvrzuje, že Nejvyšší soud ČR si je vědom 
omezených možností, které vlastník lesa (jako ekosystému ze své podstaty ne zcela 
bezpečného) při zajištění ochrany návštěvníků lesa před škodami má, je rozsah 
preventivní povinnosti v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR přesto vnímán 
značně široce. To dokládá usnesení tohoto soudu ze dne 24.8.2010 sp.zn. 25 Cdo 
1644/2008, podle kterého „povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, 
znamená pro vlastníka nemovitosti povinnost užívat a spravovat svůj majetek tak, 
aby jeho stav nezpůsobil škodu jinému, tedy dbát i o to, aby na jeho vlastním 
pozemku byla provedena opat ření zamezující či snižující možnost vzniku škody 
na zdraví, na majetku a jiných hodnotách, a pokud j iž škoda hrozí, u činit 
opat ření k jejímu odvrácení. Vlastník pozemku je povinen  řádně pečovat o 
porosty rostoucí na jeho vlastním pozemku .“ V souladu s citovanými rozhodnutími 
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a zčásti i na jejich základě pak Nejvyšší soud ČR v rozsudcích ze dne 28. 2. 2013 sp. 
zn. 25 Cdo 2819/2011, sp. zn. 25 Cdo 3354/2011,  25 Cdo 2836/2011  a 25 Cdo 
3154/2011 dospěl např. k závěru, že za škodu na zdraví vzniklou uživateli 
cyklostezky v důsledku pádu stromu z přilehlého lesního pozemku je odpovědný 
vlastník pozemku, byť není zřizovatelem ani provozovatelem cyklostezky a byť se 
strom uvolnil z pozemku ponechaného díky požadavkům orgánu ochrany přírody 
samovolnému vývoji – podle názoru soudu měl vlastník i zde předpokládat, že na 
cyklostezce dochází ke zvýšenému pohybu návštěvníků a existuje tedy zvýšené 
riziko vzniku úrazu, čemuž měl přizpůsobit i rozsah, v němž plnil preventivní 
povinnost. 

Od 1. 1. 2014 vstoupila v účinnost úprava preventivní povinnosti obsažená v 
ustanoveních § 2900 („Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého 
života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné 
újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“) a 2901 („Vyžadují-li to 
okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na 
ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, 
anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, 
kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo 
musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“) 
nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) Ačkoliv se dikce těchto 
ustanovení s dikcí dřívějšího § 415 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. („Každý je 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 
přírodě a životním prostředí.“) neshoduje a preventivní povinnost již není považována 
za „bezbřehou ochrannou normu“ (srov. Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J, J a kol. 
Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 891), 
je vysoce pravděpodobné, že soudy budou při aplikaci § 2900 a 2901 nového 
občanského zákoníku nadále vycházet z judikaturních závěrů týkajících se §  415 
občanského zákoníku předchozího, jak byly shora citovány.  

Změna náhledu na rozsah preventivní povinnosti, a tedy i odpovědnosti vlastníka 
lesa za škody vzniklé jeho návštěvníkům, může být ovšem spojena s datem 1. 6. 
2017, kdy nybyl účinnosti zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byl 
do § 63 ZOPK doplněn nový odstavec 5 tohoto znění: „Každý je povinen při pohybu 
na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a 
pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a 
v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo 
bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na 
těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemk ů 
neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo život ě, vzniklé jiným osobám 
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působením p řírodních sil nebo vlastním zavin ěním těchto osob .“ Zejména 
ustanovení věty druhé vyznívá na první pohled jednoznačně ve prospěch snahy 
vlastníků pozemků zprostit se odpovědnosti za škody vznikající návštěvníkům z řad 
veřejnosti generálním způsobem, což je závěr, který podporuje i důvodová zpráva, 
s níž byl tento návrh zákona vládou předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR: „Analogicky k právní úpravě pohybu osob v lesích podle lesního zákona se do 
zákona o ochraně přírody a krajiny doplňuje významná právní zásada stanovící 
vlastní odpovědnost každého při pohybu v přírodním prostředí. Zákonné ukotvení 
této zásady se jeví jako významné nejen ve zvláště chráněných územích, kde je stav 
přírodního prostředí uchováván a zlepšován pro svou přirozenost a každý návštěvník 
tohoto území si musí být vědomi rizik spojených s pobytem v živé přírodě. Vlastníci 
pozemků nemohou odpovídat za škody, ke kterým dojde (na jejich pozemcích) 
výlučným působením přírodních sil či vlastním zaviněním návštěvníků. Nejedná se 
tedy o vyloučení odpovědnosti za škody způsobené např. zařízeními instalovanými 
na pozemcích vlastníků (jako jsou např. žebříky, povalové chodníky), pokud tyto 
nejsou udržovány v řádném stavu. Problematika bezpečnosti osob při pohybu ve 
volné krajině je v současné době i na základě některých soudních rozsudků 
intenzivně diskutována a udržování bezpečnosti na cestách spadá striktně mezi 
povinnosti vlastníka pozemku. MŽP považuje za vhodné stanovit, že vlastníci 
pozemk ů nemohou být zodpov ědní za působení p řírodních sil a nemohou být 
postihováni za to, že strpí na svém pozemku turisti cké zna čení cest a s tím 
související zvýšenou návšt ěvnost .” Při odhadu budoucího vývoje judikatury je 
přesto na místě spíše zdrženlivost. Nelze totiž vyloučit, že rozhodovací praxe soudů 
bude zakotvení citovaných nových pravidel chápat nikoliv jako projev snahy 
zákonodárného sboru stávající právní stav změnit (jak by odpovídalo tzv. teorii 
racionálního zákonodárce), nýbrž jako mechanické potvrzení platnosti pravidel již 
existujících. Proti přijetí právního názoru příznivějšího pro vlastníky lesa zde bude 
působit jednak přirozená setrvačnost judikaturní praxe a s tím spojená snaha 
zaběhlé rozhodovací vzorce pokud možno neměnit, jednak také skutečnost, že 
většina příslušníků soudního sboru má ve svém osobním životě častěji postavení 
návštěvníka lesa, nežli jeho vlastníka.  Definitivní odpověď na otázku, zda vůbec a 
pokud ano, v jakém rozsahu bude mít nový § 63 odst. 5 ZOPK za následek změnu 
dosavadní rozhodovací praxe soudů ve věcech odpovědnosti vlastníka lesa za škodu 
vzniklou jeho návštěvníkům, ovšem přinese pouze čas.  

V této souvislosti stojí za zmínku, že ani sama vláda jako předkladatel návrhu 
zákona č. 123/2017 Sb., zjevně není jednoznačným příznivcem názoru, že by 
odpovědnost vlastníků pozemků v extravilánu (včetně vlastníků lesů) za škody 
vznikající jejich návštěvníkům měla být zmírněna. Zcela opačné stanovisko, než 
v případě zákona č. 123/2017 Sb., totiž vláda vyjádřila vůči § 15 odst. 2 návrhu 
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zákona o turistických značených trasách, který byl projednáván v Poslanecké 
sněmovně jako sněmovní tisk 982. Ačkoliv § 15 odst. 2 navrhovaného zákona o 
turistických značených trasách, má v zásadě shodný obsah, jako nový § 6, odst. 5 
ZOPK, jak byl shora citován („Každý je povinen při pohybu na turistických značených 
trasách, odpočinkových místech, tábořištích a přístřešcích mimo zastavěná území 
obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit 
své jednání stavu přírodního prostředí v okolí turistické značené trasy a nebezpečím 
v přírodě obvyklým tak, aby nedošlo ke škodě na jeho majetku, zdraví nebo životě, 
ani na majetku, zdraví nebo životě osob svěřených. Vlastníci pozemků neodpovídají 
za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé uživatelům turistických značených 
tras působením přírodních sil a procesů, zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, 
pádem stromů nebo jejich částí a pádem lavin, nebo jejich vlastním zaviněním.“) je 
stanovisko vlády vůči němu ostře odmítavé („Za naprosto nepřijatelné považuje vláda 
dále zbavení odpovědnosti vlastníků pozemků za škody vzniklé uživatelům 
turistických značených tras působením demonstrativně uvedených přírodních sil v § 
15. Vlastník pozemku má jednoznačně obecnou prevenční povinnost zajistit svůj 
majetek tak, aby nedocházelo ke škodám, a v případě vzniku škody je nutno 
posoudit, nakolik je za ní odpovědný a stejně tak nelze dopředu vyloučit možnost 
poškozených domáhat se náhrady újmy.”). Tento zákon na jednání Poslanecké 
sněmovny neprošel. Doposud není řešen.   

Z hlediska vlastníků lesů přitom není bez zajímavosti, že navrhovaný zákon o 
turistických značených trasách zakotvoval jejich povinnost strpět existenci značek i 
samotné značené trasy, jakož i povinnost tyto značky nepoškozovat a umožnit, aby 
značené trasy mohly být volně užívány ke svému účelu, a současně zakládal 
v zásadě monopolní právo vytvářet a udržovat značené turistické trasy pro Klub 
českých turistů a Horskou službu. Vlastník lesa, který by se rozhodl turistickou 
značenou trasu na svých pozemcích sám vytvořit, by tudíž neuspěl. 

Praktická doporu čení ke snížení rozsahu odpov ědnosti  

Pokud mají být již nastalé změny právního prostředí vyhodnoceny tak, aby 
výsledky takového hodnocení byly využitelné v praxi, je možno obecně uzavřít, že 
odpovědnost vlastníků lesa za škodu způsobenou jeho návštěvníkům není 
ustanovením § 19 odst. LesZ vyloučena ani v roce 2018. Vlastník lesa může pouze 
snížit pravděpodobnost, že poškozený bude se svým nárokem vůči němu úspěšný.  

Prostředků ke snížení této pravděpodobnosti je přitom více. V první řadě by 
vlastník lesa měl dbát na dodržování povinností, které pro hospodaření v lesích 
vyplývají z LesZ, zejména povinnost řádně a včas obnovovat a vychovávat lesní 
porosty, provádět nahodilou těžbu, respektovat plošné, množstevní i věkové limity 
těžebních zásahů apod. Dále je na místě aktivně odstraňovat zjištěné zdroje rizika 
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v místech, kde dochází ke zvýšenému pohybu nebo pobytu návštěvníků lesa 
(turistické trasy, cyklostezky, odpočinkové altány, tábořiště apod.), zvláště pokud je 
riziko zjevné (stromy s plodnicemi dřevokazných hub, stromy výrazně poškozené, 
stromy se zjevně sníženou stabilitou nebo sníženou stabilitou jejich částí atd.) Jsou-li 
v lese umístěna zařízení, která jsou pro návštěvníky lesa přímo určena (lavičky, 
chodníky, lávky, altány, nocovací přístřešky apod.), je nutno jejich stav pravidelně 
kontrolovat a odstraňovat zjištěné závady. Tam, kde přímé odstranění zdroje rizika 
není z různých důvodů možné, je pak na místě splnit preventivní povinnost alespoň 
umístěním odpovídajících upozornění (výstražné či varovné tabule apod.)   

Současně se jeví jako nezbytné, aby vlastníci lesů mnohem intenzivněji využívali 
prostředků k usměrňování aktivit návštěvníků lesa, které jim lesní zákon poskytuje. 
V této souvislosti jde zejména o kontrolu dodržování zákazů obsažených v § 20 
zákona, včetně důsledného dodržování pravidel pro konání organizovaných a 
hromadných sportovních akcí v lese, a o využití možnosti vyplývající z § 19 odst. 1 
věta druhá zákona, podle kterého je návštěvník lesa povinen při jeho obecném 
užívání povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prost ředí a dbát pokyn ů 
vlastníka, pop řípadě nájemce lesa a jeho zam ěstnanc ů. S praktickou aplikací 
některých těchto institutů (zvláště s využitím pokynů vlastníka lesa a dalších osob) 
jsou sice omezené zkušenosti a sama dotčená zákonná ustanovení jsou vykládána 
značně nejednotně, přesto však není sporu o tom, že odpovědnost vlastníka lesa za 
škodu vzniklou návštěvníkovi bude mít jiný rozsah tam, kde škoda vznikla jednáním 
odporujícím výslovnému pokynu vlastníka, a jiný tam, kde žádný pokyn vydán, resp. 
udělen nebyl.  

O všech provedených opatřeních, která přímo či nepřímo směřují k naplnění 
preventivní povinnosti, by pak vlastník lesa měl vést evidenci. Byť takový postup není 
nepodobný snaze komika Felixe Holzmanna zachytit písemně každou vlastní denní 
aktivitu za účelem získání alibi pro možná budoucí obvinění, nelze nevidět, že 
v některých judikovaných případech to byla právě evidence provedených 
preventivních opatření, co vlastníka lesa odpovědnosti za škodu vzniklou 
návštěvníkovi lesa zbavilo. Tam, má být dosaženo stavu, kdy finanční následky 
případné škodní události budou pro vlastníka lesa předem odhadnutelné, je pak 
vhodné sjednat odpovídající pojištění.  

Rekreační funkce lesa je pomyslným oknem, skrze které veřejnost nahlíží na les a 
lesnictví a skrze které si vytváří společenský názor na obojí. Již z tohoto důvodu, 
nehledě ke zvyšujícímu se zájmu o její využití, by rekreační funkce lesa neměla být 
vlastníky lesů podceňována či dokonce přehlížena. V právní rovině by vlastníci lesů 
měli přinejmenším vzít na vědomí, že nástrojem pro realizaci rekreační funkce lesů je 
právo obecného užívání lesa občany zakotvené v § 19 odst. 1 LesZ. Toto ustanovení 
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sice stanoví, že využití práva obecného užívání se děje na vlastní nebezpečí 
návštěvníků, rozhodovací praxe soudů však přes postupné změny právní úpravy 
vykazuje dlouhodobou tendenci hledat odpovědnost za škody, které návštěvníkům 
lesa vzniknou, primárně právě na straně vlastníků lesů, se současnou snahou vyložit 
odpovídající právní normy způsobem co nejkomfortnějším pro návštěvníky. S určitou 
mírou zjednodušení tak lze konstatovat, že právo obecného užívání lesa občany je 
fakticky realizováno na nebezpečí vlastníků lesů. Ti mohou toto nebezpečí nejvýše 
zmírnit, nelze jej však zcela vyloučit, a to ani po 1. 6. 2017, kdy vstoupí v účinnost 
zákon č. 123/2017 Sb., (ve znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny) přinášející novou úpravu odpovědnosti za škody vzniklé návštěvníkům 
pozemků ve volné krajině působením přírodních sil a procesů.   

Návrh práce s ve řejností 

Na úrovni lesních správ 

Většina návštěvníků lesa se pohybuje spíše po zpevněných cestách a po turisticky 
značených stezkách. Tedy cestách typu 1L a 2L – celoročně sjízdná a sezónně 
sjízdná. 

Jako návštěvníci lesa na Lesní správě Třeboň převažují cyklisté. Rekreace 
z tohoto pohledu je s nastupující letní sezónou až do podzimu spíše liniového 
charakteru. V období dozrávání lesních plodů (borůvky a houby) potom plošná. 

Na bezpečný provoz po lesních cestách, výstavbu návštěvnické infrastruktury či 
estetické úpravy krajiny vydá Krajské ředitelství České Budějovice, LČR, s. p. 
přibližně 35 až 37 miliónů Kč ročně. Na LS Třeboň přitom připadá průměrně 13,5 
miliónů Kč ročně. Což je nejvíce za všechny lesní správy spadající pod toto krajské 
ředitelství. Návštěvníci lesa se však domnívají, že lesní altánky, bezpečnost a 
infrastrukturu v lese zajišťují ze svého rozpočtu a provozují zejména obce nebo jsou 
tyto aktivity financovány z euro-unijních operačních programů, tedy strukturálních 
fondů Evropské unie. 

Vezmeme-li v úvahu dnešní vysoký stav návštěvnosti lesa, který má navíc 
tendenci se rok od roku zvyšovat (většinou zdvojnásobovat), nezbývá než záležitosti 
spojené s: 

- návštěvností lesa (tím spojenou infrastrukturou); 

- komunikací s veřejností a informovanost; 

- nárůstem požadavků dalších subjektů na lesnictví (zejména ochrany 
přírody, životního prostředí, ale i územního plánování, územní 
samosprávy); 
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- rozvojem regiónu, atd. 

řešit systematicky na každé lesní správě.  

Lesníci v rámci výše uvedeného jsou pod vysokým tlakem ve smyslu plnění 
povinností směrem k bezpečnému a efektivnímu obhospodařování lesů. Je proto 
nutné v tuto chvíli uvažovat nad možností vyčlenění speciálního pracovníka lesní 
správy (nejlépe každé organizační jednotky nebo v závislosti na velikosti území), 
který by řešil záležitosti spojené s výše uvedeným, plně v rámci svého pracovního 
poměru a plně ve svém pracovním čase. 

Mělo by se tedy jednat o osobu s vysokoškolským vzděláním pouze lesnického 
směru, z praxí minimálně tři až let na pozici lesníka (revírník, adjunkt, nebo technický 
pracovník – lesník, projektant HÚL, apod.). 

Zaměstnání této osoby by navíc nebylo ve srovnání s množstvím vynaložených 
nákladů na zajištění návštěvnické infrastruktury zřejmě nijak náročné. Při nákladech 
na super hrubou mzdu zaměstnance (základ daně) cca 40 tis. Kč na měsíc krát rok 
se jedná o 480.000,- Kč při hrubé mzdě cca 30.000,- Kč. 

Tato osoba by měla vykazovat tyto vlastnosti: 

- být aktivní ve smyslu realizace různých aktivit v souvislosti s lesnictvím a 
pozitivní prezentací lesní správy na lokální i vyšší úrovni; 

- disponovat schopností říkat pravdu velmi objektivním způsobem; 

- naslouchat oběma stranám tzn. jak v rovině interní (ve směru ke svému 
zaměstnavateli), tak v rovině externí ve směru k různým typům veřejnosti 
(laická, odborná); 

- znát pravidla public relations (zde není myšleno „to“ PR, které si většina lidí 
představí jako vtíravou taktiku nutící novináře i nebohé občany dozvídat se 
o věcech, které si to rozhodně nezaslouží. Je zde myšleno „jiné“ PR, 
kterého se tomuto světu nedostává: PR ve smyslu schopnosti popisovat 
sebe/svoji práci/firmu jednoduchými pojmy, a navíc takovými pojmy, které 
podstatu vystihnou tak, aby byla OPRAVDU zajímavá, a měla REÁLNOU 
šanci někoho zaujmout); 

- chovat se tak v rámci PR, jako by to záviselo na celé společnosti; 

- vždy zachovávat klid, trpělivost a dobromyslnost; 

- udělat něco pozitivního, a následně o tom mluvit; 

- komunikovat průběžně, plánovitě s jasným programem a koncepcí čeho má 
být dosaženo; 
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- neustále se vzdělávat (pracovník, který se aktivně zúčastňuje různých 
školících akcí, seminářů, řeší složité problémy). 

Rozhodně se v tomto případě musí jednat o lesnického odborníka. Nelze na 
záležitosti spojené s komunikací s veřejností a public relations najímat soukromé 
společnosti prostřednictvím fundraisingu. Takové společnosti jsou pro práci 
v lesnictví nevhodné a často velmi drahé a neefektivní. Okrajovou možností je 
případně spojení se s těmito společnostmi na některé vybrané události či aktivity 
(např. webové stránky, tvorba designu, školení). 

Na čem by se tato osoba měla aktivně v rámci své pracovní náplně podílet: 

- řešení vztahů se soukromými subjekty; 

- speciálně zaměřený management – sledování politického, ekonomického a 
sociálního prostředí, otázky veřejného zájmu; 

- krizový management – jasná, rychlá a efektivní komunikace v krizových 
situacích (požár, větrná kalamita, únik ropných produktů, odpadové 
hospodářství, zákazy vstupů do lesa, konání hromadných akcí, jednání 
s NGO a zájmovými skupinami, pořádání mysliveckých akcí, atd.); 

- sledování stavu v lesích v souvislosti s návštěvností (množství návštěvníků, 
jejich pohyb, rozptýlenost, koncentrace); 

- kreativní psaní – zpracování textů pro různé cílové skupiny a publikační 
činnost – publikace v různých mediálních zdrojích (noviny, časopisy, 
internet); 

- akce – kompletní organizace akcí, výstav, veletrhů, osvětové přednášky, 
exkurze s lesníkem do lesa, atd. 

Jak by měla pracovat osoba v rámci public relations a komunikace s veřejností 
v lesnictví? 

- Je to někdo, z kterého na první pohled poznáme, že je to opravdový 
profesionál; 

- Někdo, kdo rozumí danému oboru; 

- On / ona ví, co je to co dělají, a čeho chtějí dosáhnout; 

- Osoba s obrovským množstvím empatie; 

- Má velmi pozitivní přístup; 

- Osoba, která dovede vysvětlit problém; 

- Pro oblast (věc, problém), kterou zastupuje, doslova žije a dýchá; 
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- Je to velmi reprezentativní osobnost a skutečný profesionál; 

- Velmi flexibilní v řešení úkolů, soběstačná. 

Hlavní instituce pro vztahy v rámci public relations v lesnictví na Lesní správě 
Třeboň: 

• Krajský úřad Jihočeského kraje, odbory životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví, územního rozvoje a plánování; U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice; 

• Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 
České Budějovice 1; 

• Městský úřad Třeboň, Masarykovo náměstí 20/1, 379 01 Třeboň; 

• Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny; 

• Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01, Třeboň; 

• Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec; 

• Policie České republiky; 

• muzea a domy přírody, informační centra; 

• Místní neziskové organizace (ČSOP, Nadace jihočeské cyklostezky, atd.); 

• Okolní obecní zastupitelstva; 

• Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko – všichni její zaměstnanci; 

• Turistická centra, hotely, restaurace, ubytovací zařízení, lázně, památkáři; 

• Klub českých turistů. 

Vzhledem k rozsahu činností by tyto osoby mohli být dvě nebo alespoň pracovat 
na LS dvě osoby s touto náplní práce o velikosti 1,5 pracovního úvazku na 
pracoviště. 

Cílem je, aby aktivity, které Lesy České republiky, s. p. vykonávají a financují, byli 
opravdu více vidět, aby si lidé více uvědomovali, že péče o lesy je složitá a je to 
úctyhodná záležitost, aby se jiní lesníci mohli plně soustředit na svoji práci a 
nekomplikovali si ji dalšími požadavky od různých druhů veřejnosti, aby komunikace 
s veřejnosti měla systém a řád a vůbec aby nějaká byla. 

Odborná skupina pro práci s veřejností pracující na úrovni celého podniku 

Na úrovni celého podniku Lesy České republiky, s. p. by bylo vhodné s ohledem 
na komunikaci a práci s veřejností ustanovit odbornou skupinu, která by byla složena 
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s minimálně 5 členů. Tato skupina by tvořila poradní orgán jak pro ředitele podniku, 
tak pro ostatní ředitele (lesní a vodní hospodářství, správní ředitel – zejména pro 
potřeby interní komunikace, ekonomický ředitel – náklady na komunikaci a jejich 
pozitivní efekt, obchodní ředitel – vazba na obchodování), ale zejména pro Odbor 
marketingu a komunikace (nelze mít tento odbor zajištěn pouze jednou osobou). 

Lesy České republiky, s. p. dnes bohužel v oblasti Public Relations a komunikace 
s veřejností, suplují funkci obecné lesnické organizace na úrovni státu, kterou by měl 
zajišťovat pravděpodobně Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
(dále jen ÚHÚL). Bohužel už samotný název tohoto ústavu se obecné veřejnosti jeví 
jako zcela nesrozumitelný a v dnešní době nemoderní. Ve své zřizovací listině ÚHÚL 
však nese bod č. 10 a tím je poradenská, metodická a osvětová činnost. Bohužel 
reálně tyto činnosti nejsou dostatečně finančně podporovány stran Ministerstva 
zemědělství. Sektor lesního hospodářství je zcela oslaven a v dnešní době téměř 
paralyzován řešením velkoplošného chřadnutí a odumírání porostů, což na 
popularitě lesnictví nedodává. 

Analogická odborná skupina pro práci s veřejností, dle které si lze vzít příklad, 
pracuje v rámci Agentury ochrany přírody a krajiny. Tato skupina má celkem 16 
členů! Její náplní je zejména:  

- připravovat podklady a návrhy pro strategická rozhodnutí ředitele v oblasti 
koncepčního přístupu při práci s veřejností se zohledněním aktuálního 
stavu a trendů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (v tomto 
ohledu lze činnosti OS v rámci podniku vztáhnout například na lesní 
pedagogiku, ale i na osvětovou činnost v rámci informačních a 
vzdělávacích středisek: IVS Křivoklát, Dům přírody Slavkovského lesa, 
nově zřizované); 

- zaujímat stanoviska k přístupu k práci s veřejností jako formy naplňování 
cílů ochrany přírody a krajiny s ohledem na sjednocující prvky (v případě 
podniku opět analogicky: stanoviska k přístupu k práci s veřejností jako 
formy naplňování cílů trvale udržitelného lesnického hospodaření 
s ohledem na podporu diverzity lesů v České republice – vyšší rozšíření 
v rámci Programu 2020 – do budoucna Programu 2030?); 

- iniciovat vytváření metodických materiálů a postupů pro jednotné použití při 
práci s cílovými skupinami veřejnosti (opět u podniku Lesy České republiky, 
s.p. využít jako materiál, který by byl podkladem pro práci s veřejností jak 
na celonárodní úrovni, tak na úrovni podkladů pro lesní správy: obecná 
veřejnost, veřejnost odborná, státní správa a samospráva); 
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- podporovat a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé aktivity 
práce s veřejností (na úrovni podniku partnerem v komunikaci mohou být: 
ministerstva, jak MZe, tak ŽP, tak kultura, či MMR, atd., významným 
partnerem jsou lesnické vzdělávací instituce, tedy střední lesnické školy, 
Mendelova univerzita v Brně a Česká zemědělská univerzita, dalším 
partnerem je pak ÚHÚL nebo i Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v. i. či Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. nebo Vydavatelství Lesnické práce, a neziskové 
organizace (je to například i Hnutí Duha nebo i PEFC CZ či FSC CZ). 

Členy této odborné skupiny pro práci s veřejností a tvroby komunikační 
strategie by měli u Lesů České republiky, s. p. být zejména tyto osoby: 

- lze uvažovat o ředitelích nebo ředitelkách krajských úřadů; 

- osoby, které mají vyložený zájem o podílu na komunikaci s veřejností (jsou i 
na pozici revírník nebo lesní správce); 

- vedoucí Odboru marketingu a komunikace; 

- specialisté pro lesní hospodářství, ochranu přírodu, vodní hospodářství, 
atd.; 

- pracovníci specialisté na lesní pedagogiku, apod.  

U Agentury ochrany přírody a krajiny ČR má OS pro práci s veřejností tyto úkoly: 

- vyhodnocování účinnosti Rámcové strategie práce s veřejností AOPK ČR a 
podle potřeby předkládání návrhů na její aktualizaci; 

- posuzování návrhů Akčních plánů a iniciativní připomínkování dalších 
návrhů, zejména při stanovování prioritních opatření na jednotlivé roky; 

- posuzování přístupu k problematice práce s veřejností uvnitř organizace a 
s dalšími partnery a spolupracujícími subjekty z pohledu koncepčních a 
sjednocujících postupů; 

- analýza zkušeností a dobré praxe v rámci jednotlivých pracovišť AOPK ČR i 
v rámci spolupráce s  dalšími partnery a subjekty; 

- předkládání iniciativních návrhů na metodologickou podporu práce 
s veřejností v AOPK ČR; 

- navrhuje vytváření projektových týmů pro konkrétní oblasti práce 
s veřejnosti (zdroj: www.ochranaprirody.cz). 

Některé činnosti této OS lze plně analogický u podniku Lesy České republiky, s. p. 
převzít, jiné lze upravit. 
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Lze se také zamyslet nad tím, že odborná skupina pro komunikaci s veřejností 
v lesnictví by měla vzniknout přímo pod Ministerstvem zemědělství ČR. Tato skupina 
by měla být velmi aktivní, obzvláště v dnešní době. Ideální by bylo, aby byla tato 
činnost aktivně delegována lesnické instituci, nabízí se i možnost vytvoření takové 
skupiny s oborníky v rámci celé České republiky. Skupina by se měla scházet 
v pravidelných intervalech, ne v dlouhých časových odstupech, nejlépe jedenkrát za 
1 měsíc nebo i podle vzniklé události (větrná kalamita, chřadnutí porostů, požár, 
úraz, invazní druhy, otázky mysliveckého hospodaření?, škody zvěří, atd.). 
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 5.3 METODICKÁ DOPORUČENÍ A KRITÉRIA PRO VYHLAŠOVÁNÍ REKREA ČNÍCH LESŮ 

(PODKLADY PRO PŘÍPADNOU REVIZI KATEGORIZACE LES Ů V RÁMCI OBNOVY LESNÍCH 

HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ) 

Úvod a cíl 

Na převážné části rozlohy lesů v České republice se uskutečňuje rekreace v lesní 
přírodě ve formě volného užitku lesa. V oblasti příměstské rekreace, v místech 
s intenzivní zástavbou rekreačních zařízení či intenzivní sportovní činnosti, kde se 
musí lesní hospodářství přizpůsobit požadavkům rekreace a cílevědomě vytvářet 
podmínky pro rekreační využití lesa, je rekreační funkce prvořadá a porosty se 
mohou zařadit do lesů zvláštního určení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.  

Z hlediska rekreační funkce lesa je cílem lesního hospodářství zdravý les, odolný 
proti přírodním živlům a škůdcům, esteticky utvářený, se starými mohutnými stromy, 
mozaikovitě složený, zpestřený nelesními plochami, se zvýšeným přístupem vzduchu 
a slunečního záření a s vyhlídkami do krajiny. Hospodaření má umožnit rekreační 
aktivitu a nemá být rušena hlukem, motorovými vozidly, znečištěný odpadky a 
chemickými přípravky, a má mít i časově přizpůsobenou těžbu dřeva. 

Podle převládajících rekreačních aktivit, vkusu a nároků návštěvníků lesa se mění 
i charakter rekreačních služeb poskytovaných lesním hospodářstvím od oblastí bez 
známek civilizace až po sportovní areály a parkové úpravy s intenzivní návštěvností 
a s restauračním zařízením (Holuša st. 2001). 

Z obecného hlediska lze konstatovat, že převážná rekreační aktivita je v České 
republice vykonávána zejména na území lesů. Bohužel v rámci řešení otázky rozvoje 
(a bezpečnosti) turismu a využívání volné krajiny, je s lesníky komunikováno pouze 
minimálně, spíše vůbec. Na druhou stranu lze konstatovat, že samotní lesníci 
k otázce regionálního rozvoje a turistiky přistupují téměř apaticky. Viz aktivní neúčast 
v rámci poradních orgánů Ministerstva pro místní rozvoj (nízká zastoupenost, 
neangažovanost, laxnost, neodbornost (delegování na zastupování čerstvých 
absolventů), nekladení požadavků). 

Základní pravidla pro vyhlašování lesů rekreačních lesů jsou obsažena 
v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, v platném 
znění, upravujícím podmínky pro vyhlášení lesů zvláštního určení. Podle tohoto 
ustanovení platí, že do kategorie lesů zvláštního určení lze zařadit lesy, u kterých 
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem 
na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním, s tím, že 
jmenovitě jde o lesy „příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí“.  

Podmínkou pro to, aby určitý les byl vyhlášen lesem zvláštního určení právě 
s odkazem na rekreační funkci, tedy je existence stavu, kdy jiný oprávněný zájem, 
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což může být jak zájem veřejný, tak zájem soukromý, na plnění rekreační funkce je 
nadřazen funkcím produkčním. Nutno zdůraznit, že zájmem na plnění rekreační 
funkcí lesů se míní zájem na jejím plnění ve vztahu k blíže neurčenému okruhu osob 
z řad veřejnosti, nikoliv její plnění vůči konkrétní osobě, např. vlastníku rekreační 
chaty (k tomu srov. DROBNÍK, J., DVOŘÁK, P. Lesní zákon. Komentář. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2010).  

Cílem metodického postupu pro možnosti a způsoby vyhlašování rekreačních lesů 
je definovat některé typy rekreačních lesů s ohledem na hospodaření, zmínit aspekty 
hospodaření v těchto lesích, v neposlední řadě vytvořit podnět pro důraznější 
uchopení pojetí rekreace v lesích s ohledem na bezpečnost, zodpovědnost a 
pravidla. 

Lesy rekrea čně zatížené 

Lesní zákon přitom výslovně nestanoví, kdo je oprávněn existenci stavu 
„nadřazení“ rekreační funkce nad funkcí produkční konstatovat a posoudit, zda vůbec 
existuje. Proto lze připustit, že touto osobou může být kdokoliv. Reálně pak 
takovouto osobou bude bu ď vlastník lesa, nebo orgán státní správy les ů, 
nebo ť právě jim náleží právo řízení o zařazení lesů do kategorie lesa zvláštního 
určení zahájit.  V konečném důsledku je pak rozhodující názor orgánu státní správy 
lesů, neboť vydání v jeho působnosti je vydání příslušného rozhodnutí. Bude-li 
ovšem navrhující vlastník tvrdit, že rekreační funkce v jeho lese funkci produkční 
nadřazena je, resp. má být, bude se případný opoziční názor orgánu státní správy 
lesů prosazovat obtížně, neboť bude na orgánu státní správy lesů, aby tvrzení 
navrhujícího vlastníka lesa vyvrátil. 

O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení z důvodu převahy rekreační 
funkce a o vyřazení z této kategorie rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh 
vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 

V důsledku zařazení do kategorie lesů zvláštního určení může orgán státní správy 
lesů opět buď z vlastního podnětu, nebo na základě návrhu vlastníka rozhodnout o 
přijetí opatření odchylných od ustanovení lesního zákona, zejména pokud jde o 
velikost nebo přiřazování holých sečí, a to zejména ke splnění účelu sledovaného 
jejich vyhlášením. Tato opatření mohou být navržena v plánu nebo v osnově nebo je 
na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu stanoví rozhodnutím orgán státní 
správy lesů (§ 36 odst. 1 lesního zákona). V zásadě je tak možné vytvořit pro lesy 
zvláštního určení se zvýšenou funkcí rekreační právní režim (pokud jde po 
hospodaření v nich, nikoliv pokud jde o práva návštěvníků lesa), který se bude 
diametrálně lišit od standardu platného jinak podle lesního zákona, a to včetně 
zakmenění (které může být pod 0,7), doby obmýtí (která může být pod 80 let), 
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velikosti sečí (které mohou být větším, než 1, resp. 2 ha), realizace zakázaných 
činností (např. je možno povolit pastvu či výběh hospodářských zvířat) apod. 
Účelnost a přijatelnost takových odchylek posuzuje orgán státní správy lesů 
s přihlédnutím ke všem okolnostem, přičemž není vázán žádnými výslovně 
stanovenými kritérii – musí být pouze zachován stav, kdy les nebude uvolněn pro jiné 
využití, tzn., nedojde fakticky k jeho odnětí. 

Vlastníci lesů zvláštního určení jsou podle § 36 odst. 3 lesního zákona povinni 
strpět omezení při hospodaření v nich, za což jim ovšem náleží pouze náhrada 
zvýšených nákladů, nikoliv náhrada újmy za omezení hospodaření (srov. nález 
Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2012 sp. zn. IV. ÚS 2005/09). Lesní pozemky, na 
nichž se nacházejí lesy zvláštního určení, nejsou předmětem daně z nemovitých věcí 
(§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí). 

Kategorie lesů zvláštního určení – příměstské a rekreační lesy: vzhledem 
k současnému vývoji v České replice a téměř živelné návštěvnosti lesů by bylo 
vhodné zapřemýšlet nad zm ěnou členění funk ční kategorizace les ů a snad vylišit i 
jinou kategorii, a to jsou lesy jistým zp ůsobem zatížené . Pokud bychom 
postupovali podle současného znění zákona o lesích, museli bychom říci, že na 
celém území LS Třeboň se vyskytují rekreační lesy. Což by značně omezovalo 
vlastníka a správce lesů (zároveň je nutné zmínit, že z hlediska veřejného zájmu, je 
nutné uplatňovat demokratické kompromisy: vyváženost produkční a mimoprodukční 
funkce lesů, což je splněním principu trvale udržitelného lesnického hospodaření = 
rovnost ekonomických, ekologických a sociálních aspektů). Proto je vhodnější spíše 
uvažovat nad režimem (který ostatně vyplývá i z celkového využívání lesů 
společností), lesy rekrea čně zatížené  (nebo lesy pod rekreačním vlivem). 
Oprávněnost tohoto zařazení je např. na místech, která jsou dnes v režimu 
„chřadnutí smrkových porostů či chřadnutí porostů vůbec! A zároveň jsou takto 
rekreačně zatížené. Což lesníkovi značně komplikuje situaci. 

Z výše uvedených důvodů lze potom nárokovat i jakési požadavky na hospodaření 
v lesích a zároveň i uplatňovat speciální režim z hlediska požadavků na návštěvníka 
lesů (práva a povinnosti). Výše uvedené nesmí vyplynout v další povinnosti pro 
vlastníka anebo správce lesů, ale musí být podpořeno spoluprací s Ministerstvem pro 
místní rozvoj (i Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra) a vyústit spíše v usměrňování a regulaci 
návštěvnosti lesů. V opačném případě by se hospodaření v lesích v ČR nevydávalo 
cestou trvale udržitelného rozvoje, ale jakousi cestou zohledňování spíše sociálních 
aspektů na úkor ekonomických (vysoké výdaje na rekreaci a nízká výnosnost 
hospodaření) a ekologických (je nutno zvážit, co ještě naše lesy jsou schopny snést). 
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V rámci výše popsaného vyplývá tedy myšlenka vytvoření legislativního rámce 
nebo normy, která by rekreaci v lesích blíže upravovala. Touto vyhláškou lze pak 
lesy rekreačně zatížené například dále rozdělit na lesy: 

1. Lesy rekrea čně nevyužitelné  (s očekávanou nulovou rekreační zátěží): 
do této třídy se řadí lesní části, v nichž je rekreace vyloučena v jakékoliv 
formě a kam je pro veřejnost zakázán, nebo značně omezen vstup 
(vojenské lesy, první zóny národních parků, území národních přírodních 
rezervací (mimo značené stezky), lesy ochranné na nepřístupných 
místech);  

2. Lesy s podmín ěně využitelnou rekrea ční funkcí  (lesy s časově 
vymezenou rekreační zátěží): patří sem lesní části, kde převládají ostatní 
mimoprodukční funkce lesa a kde je vstup návštěvníkům časově i jinak 
regulován, nebo jsou zde možné jen některé formy rekreace např. lesy 
v oborách a bažantnicích, kde je vstup zakázán po určité období a je 
usměrněn pohyb návštěvníků; 

3. Lesy s p řevažující produk ční funkcí s vysokou rekrea ční zátěží: 
v lesích s převažující produkční funkcí je hospodaření zaměřeno na trvalé 
zajištění maximální produkce jakostní dřevní hmoty, přičemž mohou plnit i 
zdravotně rekreační funkci. Využívány jsou převážně turisticky (cyklisticky), 
při sběru lesních plodin a hub, sportovně, apod. Tento typ je 
nejkomplikovanějším z hlediska polyfunkcionality lesního hospodářství. 
Dochází ke značnému omezení vlastníka nebo správce lesů. Což je 
pravděpodobně případ LS Třeboň; 

4. Lesy s podporovanou rekrea ční funkcí:  do této třídy se řadí lesní části, 
které jsou obhospodařovány v kategorii lesa hospodářského, ale mají 
současně výraznou rekreační funkci. Hospodaření na těchto lokalitách je 
ovlivněno rekreační činností a je proto nutno zde do jisté míry usměrnit jeho 
způsob. Většinou se jedná o části porostů v blízkosti rekreačního nebo 
zdravotnického zařízení, které jsou buď na lesní půdě, nebo při jejím 
bezprostředním okraji, lesy v blízkosti lyžařských areálů apod. Zřejmě typ, 
který najdeme i na LS Třeboň, převážně v okolí Lázní Třeboň, v lesích 
kolem turisticky značených stezek, kolem kempů a rekreačních zařízení, u 
bývalých pískoven (nebo u současných dobývacích prostor, atd.) 

5. Lesy se zvýrazn ěnou zdravotn ě rekreační funkcí:  do této třídy dle 
rekreačního významu se zařazují lesní části vyhlášené nebo navržené jako 
lesy zvláštního určení podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Jsou to lesy 
lázeňské a lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. 
Oblasti s největším rekreačním využitím v jednotlivých lesních oblastech 
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v regionálních lesnických plánech jsou vždy v mapě funkčního potenciálu 
(Holuša st. 2001). 

Ještě než by se kdokoli pustil do vyhlašování rekreačních lesů, je třeba v prvé 
řadě si odpovědět na otázku co je cílem vymezování rekrea čních les ů? Aby jejich 
stav umožnoval maximální rekreační účinky, a zároveň, aby bylo myšleno také na 
bezpečnost? 

Vezmeme-li v úvahu tvorbu legislativní normy pro rekreaci v lesích, která by byla 
zejména nástroj ku prospěchu vlastníka nebo správce lesů, tak tato norma by měla 
obsahovat následující okruhy: 

- účel a význam včetně potřeby; 

- definice pojmů (např. co je to rekreace v lesích, co se za rekreaci v lesích 
považuje, co se myslí pod pojmem kemp, kempování; co se myslí pojmem 
skupina (dvě osoby, tři osoby,…), pohyb po lese (po cestách a mimo cesty), 
co jsou lesní cesty, provozovatel rekreačního areálu nebo stezky, co je to 
naučná stezka, co jsou to informační cedule, kdo je to správce lesa, atd.); 

- rekreační řád (kdy je možné a kde a jak se rekreovat, dodržování bezpečnosti 
a pravidel, klidné a tiché využití, ochrana životního prostředí, odpady); 

- užívání rekreační infrastruktur, rekreačních cest a lesních areálů; 

- omezení pohybu po lese; 

- poplatky za rekreaci, vykázání z areálu lesa nebo lesní cesty, porušení, 
sankce a pokuty. 

Vytvořením takové legislativní normy by se měla zabývat skupina odborníků jak na 
lesní práce, tak na bezpečnost i regionální rozvoj a samozřejmě lesnictví. Mělo by se 
jednat o společný konsenzus. A lesníci by v tomto případě měli být velmi odvážní a 
následně důkladně o takové legislativní normě společnost informovat. 
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 5.4 NÁVRH DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT A ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH SE 

ZVÝŠENOU REKREAČNÍ FUNKCÍ (ČI LESÍCH REKREAČNĚ ZATÍŽENÝCH) 

Úvod a cíl 

Ze současného stavu návštěvnosti v lesích na území České republiky, 
jednoznačně vyplývá, že je nutné vyřešit zvýšenou rekreační zátěž v lesích 
systematicky na vyšší úrovni, nejlépe legislativní. Rovněž je nutný vyšší tlak od 
lesníků na práci Ministerstva pro místní rozvoj, tak aby lesníci byli více zapojování do 
různých plánovací a strategických opatření pro rozvoj a usměrňování cestovního 
ruchu. Je nutno s lesníky více komunikovat v rámci územního plánování, za účelem 
podpory většího prostoru definování svých vlastních požadavků na rozvoj a 
usměrňování turismu v lesích. Významná je nutnost posílení spolupráce 
s Ministerstvem vnitra. Vše je záležitostí regionální lesnické politiky. Rovněž i lesníci 
sami musí vytvářet aktivní tlak na jejich zapojování do různých odborných skupin. 

V České republice se tradičně při návrhu rámcových směrnic hospodaření pracuje 
s hospodářskými soubory. V rámci požadavků zadavatele byla navržena možnost 
rámcové směrnice doporučit pouze pro lesy zvláštního určení (jsou již vytvořeny 
v OPRL). Z hlediska lokality LS Třeboň lze doporučit pouze jednodušší formu. Proto 
jsou uvedeny pouze zásady či pravidla (doporučení) vycházející se současných 
zjištěných poznatků. 

Plánování aktivit v lesích rekrea čně zatížených 

Těžební a pěstební aktivity v lesích lze plánovat podle údajů o návštěvnosti lesů 
z automatických sčítačů. Z tohoto hlediska lze doporučit vytvořit smlouvu 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, které má automatické sčítače 
rozmístěné po celé České republice, ale pouze v chráněných krajinných oblastech 
nebo národních parcích či v některých maloplošných zvláště chráněných území (tedy 
nejčastěji v lesích zvláštního určení). Bylo by tedy vhodné tuto síť automatických 
sčítačů doplnit o sčítače v lesích hospodářských. Dopravu dříví v lesích z hlediska 
bezpečnosti lze rovněž plánovat dle těchto údajů ze sčítačů. Důležité je jak rozložení 
návštěvnosti během roku tak i během dne. Údaje pro tuto potřebu existují. Data ze 
sčítačů jsou vyhodnocována každého půlroku. 

Za zásadní pro tvorbu podkladů pro hospodaření lze považovat podklady získané 
z monitoringu pohybu lidí, volby dopravních prostředků, množství času stráveného 
v lese.  

Rámcové zásady pro provádění lesnických činností v lesích hospodářských se 
zvýšenou rekreační zátěží (více než 300 osob za 1 den) proto vycházejí 
z následujících poznatků: 
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• U položky funkce je zdůrazněno, že lesy jsou pořád produkční, ale 
zvýšenou rekreační činností v rámci polyfunkcionality mají i rekreační funkci 
(nechtěnou). Zvýšenou rekreací les začíná plnit další funkci (byť to 
nechceme, neplánujeme, ale les je plní). Jednoduše řečeno – zátěží, kdy 
daný les začíná plnit i jiné funkce. 

• Cíl hospodaření: podle hospodářských souborů, kde je první hospodářská 
funkce, žádný cíl neměníme a držíme se intencí hospodářských lesů. Ale 
jsme schopni tento cíl vylepšit, tím že dáme důraz na zvyšování věkové a 
druhové diverzity (prostorové diferenciace, střídání dřevin, nezalesněných 
ploch).(Vyhnout se co největšímu množství nahodilých těžeb – pěstovat 
porosty co nejvíce stabilní, především mechanicky stabilní). 

• Cílová druhá skladba: smíšenost druhové skladby umožní lepší diferenciaci 
hospodářských opatření, umožní vložit jemnější obnovní prvky (protože se 
chceme většinou vyhnout holosečnému (velkoplošnému) hospodářskému 
způsobu). 

• Hospodářský tvar: tradiční tvar lesa na LS Třeboň. 

• Obmýtí: beze změny, žádný rozdíl oproti hospodářským porostům bez 
rekreačního zatížení. 

• Obnovní doba: bez rozdílu oproti LHP. (Za úvahu stojí mírné prodloužení 
obnovní doby, např. z 30-ti let na 40 let, nebo z 20 let na 30 let) – cílem je 
umožnění snadnějšího a jemnějšího způsobu hospodaření. Když bude 
potenciálně více prvků obnovy, tím se stane složitější na obnovu a musí se 
prodloužit obnovní doba. Jemnější způsoby logicky znamenají více starostí. 

• Hospodářský způsob: Jednoznačná preference podrostního způsobu 
hospodaření, abychom se vyhnuli negativnímu vnímání obnovy lesů. Jedná 
se o jemnější způsob hospodaření. Holou seč volit ojediněle (v případě 
smrkových nebo čistých borových porostů.) Do budoucna vše převést na 
smíšené porosty, viz níže. Pokud bude nutno zvolit holoseč, je nutné 
vyhnout se jejímu umístění podél cest nebo alespoň podél velmi 
frekventovaných turistických tras. 

• Obnovní postup: při obnově co nejvíce diferencovat porosty (strukturálně).  
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• Zalesňování a přirozená obnova: co nejvíce používat přirozenou obnovu. 
Otázkou zůstává problém s vysokými stavy zvěře. Zalesňování nejlépe 
provádět v podzimních měsících – říjen. 

• Výchova porostů: cílem celé výchovy by mělo být pěstovat porosty co 
nejvíce stabilní, s co nejnižším výskytem nahodilých těžeb a tím snížení 
ohrožení rekreantů a vzniku snížení vzniku potenciálních konfliktů s nimi. 

• Opatření ochrany lesa: Cíl je zajištění stability porostů, jejich dobré 
rozčlenění, aby nevznikali nahodilé těžby, vyhovět i rekreaci, aby se po 
liniích i cestách orientovali rekreanti tak, aby nedošlo k jejich vizuálnímu 
kontaktu s holosečí či prováděnou těžbou. Může přijít v úvahu i časné a 
důrazné (zvláště pro energetické účely) vyklizování klestu z důvodu 
možnosti ohrožení vzniku požárů. V okolí parkovišť nebo odstavných ploch 
(potenciálně plánovaných) se vyhnout skladování dříví – z důvodu 
bezpečnosti. Nezavádět odpadkové koše na parkovištích či odstavných 
plochách (finanční náročnost, možnost vzniku skládek, možnost vzniku 
požárů, možnost vzniku odkladiště zahradního odpadu a s tím šíření 
invazních druhů). V rámci opatření proti škodám zvěří je vhodné při použití 
chemických repelentů – důrazně označit místo použití s výstražným 
upozorněním. Toto se adekvátně týká i dalšího použití chemických 
prostředků (postřiků). V případě oplocenek je vhodné všechny oplocenky 
ponechat přístupné, ale opět s umístěním cedule, že se poškození dřevin 
trestá. 

• Opatření v pěstební činnosti: Pěstební činnost provádět co nejvíce mimo 
rekreační sezónu (od poloviny května do poloviny října, nejlépe od konce 
dubna do konce října). Případně pěstební činnost, které je v místech 
rekreačně méně zatížených provádět v letní sezónu, ostatní mimo ni. 
Vyhnout se jakýmkoli aktivitám v letním období.  

• Opatření v těžební činnosti: Odvoz dříví mimo vrchol rekreační 
návštěvnosti. Kritické měsíce: červen až polovina září s vrcholem v prvním 
týdnu v červenci a následně celý srpen. Lze využívat data z automatických 
sčítačů – možnost zaznamenávání i po hodinách. Z výsledků je patrné, že 
nejkritičtější je období od 9:00 do 19:00 hodin přes den. Dopravu a těžbu 
dříví v nutných případech v letním období proto provádět brzo ráno nebo 
navečer s rychlým odvozem. U dodavatelů prací tuto podmínku zavést 
přímo do smlouvy. Nejlepší měsíce (nejklidnější): prosinec až březen. 
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• Opatření v ostatních činnostech: netýká se vlastního hospodaření, jde o 
respektování zvýšené rekreační funkce. Je třeba společnosti – veřejnosti – 
více zdůrazňovat, kdo výstavbu rekreačních zařízení financuje, vytváří, 
navrhuje, zabezpečuje apod. Aby si veřejnost toto více uvědomovala. To 
lze řešit vhodných (ale ne zbytečným) umístěním cedulí na okrajích lesa 
nebo při vstupech do lesa (i když se použití informačních cedulí nebo 
panelů neosvědčuje). Nebo zpracováním krátkých reklamních spotů a jejich 
umístění na sociální sítě (youtube, twitter, facebook, istagram, stream, 
atd.). 

• Meliorace: Částečně dodržení plnění dalších funkcí, všeobecné zásady. 
Jen podpora plnění rekreační funkce. Volitelné. V případě vyšší rekreační 
návštěvnosti se však technickým melioracím (odvodnění, úprava kanálů) 
zcela vyhnout. 

• Cestní síť: je nutno vybudovat odstavné plochy, chybí parkoviště. Nutno 
z důvodu bezpečnosti a následnému řešení porušování zákona. 
Vybudováním parkovišť nebo odstavných ploch, lze snížit požadavky na 
práci lesníka – bude mít čas na lesnickou činnost a nebude muset řešit 
problémy spojené se stáním a vjezdem vozidel. Každé parkoviště nebo 
odstavná plocha by při vstupu (vjezdu do lesa) mělo být opatřeno 
uzamykatelnou závorou a cedulí se zákazem vjezdu (cedule je dopravní, 
normovaná). V tomto ohledu je nutná spolupráci s městskými úřady nebo 
s obcemi. 
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Návrh rámcových doporu čení pro provád ění lesnického managementu v 
hospodá řských lesích s výrazným rekrea čním zatížením: 

FUNKCE:  Produk ční (rekrea ční, klimatická a krajinotvorná) 

CÍL HOSPODAŘENÍ: 
Podle HS a porostních směsí – zvyšování věkové a druhové 
diverzity, prostorové a vertikální diferenciace, střídání dřevin, keřů a 
nezalesněných ploch. 

CÍLOVÁ DRUHOVÁ SKLADBA: 

Smíšené porosty (Varianta 1: BO + DBZ, Varianta 2: BO + DBL + 
SM, Varianta 3: BO + BR, Varianta 4: BR100); nebo cílová druhová 
skladba podle HS. kromě povolených regionálně nepůvodních dřevin 
na porostní půdě, uplatňovat na loučkách i estetické a okrasné 
dřeviny a keře. 

HOSPODÁŘSKÝ TVAR: Les vysoký. 

OBMÝTÍ: Podle HS a porostních směsí. 

OBNOVNÍ DOBA: Podle HS a porostních směsí. 

HOSPODÁŘSKÝ ZPŮSOB: Podrostní, násečný – v 1L, u SM a (BO) i holosečný (maloplošný). 

OBNOVNÍ POSTUP  

smíšení d řevin a prostorová 
výstavba:  

U přirozeně dobře se zmlazujících clonně, případně násečně, bez 
přirozené obnovy holosečně nebo násečně po svahu. Holoseč 
vyloučit podél cest a okrajů lesa. Smíšení skupinovité i jednotlivé, 
prostorová výstavba co nejvíce diferencovaná. 

ZALESŇOVÁNÍ, PŘIROZENÁ 
OBNOVA: 

Využívat u vhodných dřevin přirozené obnovy. Dosadba dřevin do 
okrajů jako polosolitéry (DBL). 

VÝCHOVA 
POROSTŮ: 

zaměření:  Stabilita. 

mladé porosty:  
Intenzívní zásahy, volný zápoj, podpora předrostů, uvolňování 

korun. 

dospívající porosty:  Intenzívní zásahy, dále uvolňovat vybrané stromy. 

OPATŘENÍ OCHRANY LESA:  

Zapláštit okraje porostů, souvislejší porosty včas rozdělit. Rozluky 
a odluky využít ke zvýšení estetického účinku. Na prvním místě je i 
ochrana před požáry – výstraha pro návštěvníky, důkladné značení, 
sankce. 
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OPATŘENÍV PĚSTEBNÍ ČINNOSTI: Podpora vytváření keřového patra. 

OPATŘENÍ V TĚŽEBNÍ ČINNOSTI: 

Těžbu provádět mimo rekrea ční sezónu , při přibližování používat 
šetrné vyklizení hmoty, na místech s intenzívní rekreační činnosti 
vyklízet těžební okraj. Odvoz dříví mimo rekreační aktivity během dne 
(ranní hodiny). 

OPATŘENÍ V OSTATNÍCH 
ČINNOSTECH: 

Výstavba rekreačních zařízení, stezek, běžeckých tratí, 
informačních tabulí, dětských koutků, vyhlídek apod. 

MELIORACE: 
Údržba odvodňovacích zařízení, rekonstrukce rybníčků, údržba 

pramenů, studánek, asanace erozních rýh. 

CESTNÍ SÍŤ: 

 

Budování odstavných ploch pro motorová vozidla, zpřístupnění 
atraktivních ploch. 

 

V obecné rovině lze doporučit v případě jakékoli činnosti v lese technické povahy 
(při použití těžké techniky), dotčená místa vždy označit páskou s umístěním 
výstražných cedulí (případně i kontaktem na dotyčného pracovníka, který podá 
vysvětlení – pracovník Public Relations). 



Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p. 

Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu 
modelového území Třeboňské pánve      Závěrečná zpráva projektu 

65 

 

 5.5 ZPRACOVÁNÍ KOMPARACE LEGISLATIVY V  OBLASTI POŽADAVK Ů SPOLEČNOSTI NA 

LESNICTVÍ A POŽADAVK Ů LESNICTVÍ OD SPOLEČNOSTI PŘI POHYBU V LESE 

Úvod a cíl 

V rámci požadavků společnosti na lesnictví a požadavků lesnictví od společnosti 
je nutno nejprve z hlediska hodnocení veřejného zájmu definovat co je vůbec 
myšleno veřejným zájmem. Poněvadž každý jedinec ve společnosti může mít jiný 
zájem. Jedinec je však součástí veřejnosti. Veřejnost může být obecná, odborná 
(lesnická, veřejnost ochrany přírody, apod.). Mohou být různé zájmové skupiny, např. 
Klub českých turistů, veřejností? A může tato veřejnost vytvářet požadavky na 
lesnictví? Pravděpodobně ano. Vězněme si například požadavek na zachování 
trvalého značení turistických stezek – umístění značení na stromy v lesích je jasným 
požadavkem, pohyb turistů po těchto stezkách, tedy nejprve jejich nasměrování do 
lesních ekosystémů, je také jasným požadavkem. Cílem této komparace je tedy 
zjistit, co je chápáno termínem „veřejný zájem“ a dále, jaké jsou legislativní 
požadavky společnosti v České republice na lesnictví, tedy výkon lesního 
hospodářství či péče o lesní ekosystémy. 

Pojem „ve řejný zájem“ je v právních normách používán b ěžně: 

− § 2 odst. 4 SŘ: „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s 
veřejným zájmem …“ 

− § 50 odst. 3 SŘ: „Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti 
důležité pro ochranu veřejného zájmu.“ 

− § 85 odst. 2 písm. a) SŘ: „Správní orgán může odkladný účinek odvolání 
vyloučit, jestliže to naléhavě vyžaduje veřejný zájem…“ 

Systematické úpravě obecných pravidel formulace a uplatňování veřejného 
zájmu se žádná právní norma nevěnuje: 

− “Mezinárodní právo je jako Bůh – všichni ho s úctou vzývají, ale nikdo ho 
nikdy neviděl“ (výrok jednoho z diplomatů zúčastněných na řešení krize v 
Perském zálivu v roce 1990). 

Veřejný zájem nemá stejné právní postavení jako mezinárodní právo. Obecná 
pravidla týkající se formulace a uplat ňování ve řejného zájmu jsou odvozena a 
popsána v judikatu ře a právní teorii (např. nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 
2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013 
sp. zn. 6 As 65/2012 – 161). 

Formulace veřejného zájmu je zásadně úkolem moci zákonodárné, nikoliv 
úkolem moci výkonné, tzn. správních orgánů. Univerzální, obecně platný a všem 
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společný veřejný zájem (patrně) neexistuje, existují jen jednotlivé veřejné zájmy 
vyplývající z jednotlivých právních norem zejména v oblasti správního práva 
hmotného. Úkolem správních orgánů je při aplikaci právních norem, které jednotlivé 
veřejné zájmy definují, obecně formulované veřejné zájmy v jednotlivých případech 
konkretizovat. 

Veřejný zájem nemusí být totéž, co kolektivní zájem. „Pojem "veřejný zájem" je 
třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně 
prospěšný zájem … ovšem ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem 
společnosti“ (nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996 sp. zn. I ÚS 198/95). 

Ústavní soud v nálezu sp. zn. I ÚS 198/95 odkazuje na F. A. Hayeka („Často se 
mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými zájmy společnosti; 
avšak v mnoha případech může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s 
obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu. Celé dějiny vývoje demokratických 
institucí jsou dějinami boje za to, aby se jednotlivým skupinám zabránilo ve zneužití 
vlády ve prospěch kolektivních zájmů těchto skupin.“). 

Veřejný zájem je někdy vyjádřen v textu právní normy přímo:  

− § 58 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.: „Ochrana přírody a krajiny je 
veřejným zájmem.” 

− § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.: „Vytváření systému ekologické 
stability je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce i stát.“   

Častěji je nutno veřejný zájem dovodit z účelu a smyslu příslušné právní úpravy. 
Zpravidla jsou jím veřejné statky a s nimi související právní vztahy, které příslušná 
právní úprava vytváří, popř. ochraňuje. 

Pojem „veřejný zájem“, který lze při hledání hranic objektu zkoumání v daném 
případě označit za klíčový v rámci komunikační strategie a public relations, má v 
některých ohledech neurčitý či nejednoznačný význam. Jde přitom o pojem velmi 
frekventovaný, a to jak v běžné mluvě (zejména v mluvě politických představitelů), 
tak i v jazyce aktů veřejné moci (např. usnesení vlády) a v jazyce legislativním 
(zejména v normativních právních aktech tzv. veřejného práva1). Po překonání 
období pochybností o tom, zda fenomén veřejného zájmu není pouze chimérou2, 
doznala jeho existence obecného uznání. Hledání obecně platné definice jeho 
konkrétního obsahu je ovšem úkolem neobyčejně svízelným, který budiž 

                                            
1  K vymezení práva veřejného např. Filip, J. Ústavní právo České republiky. I. díl, s. 26 a násl.  

2 Krečmer, V. O čem je nutné uvažovat při privatizaci lesů, s. 34.  
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zjednodušen pouze tím, že pozornost v dalším textu bude věnována pouze významu 
pojmu „veřejný zájem“ v aktech veřejné moci a právních předpisech. To ostatně 
odpovídá i zaměření této práce, neboť jsou to pouze právní předpisy (a akty veřejné 
moci na jejich základě vydané), které jsou, na rozdíl od běžné mluvy, schopny 
závazně určit rozsah práv a povinností vlastníků lesa.  

V oblasti právní prolíná pojem „veřejný zájem“ předpisy spadajícími prakticky do 
všech právních odvětví. Nejde přitom o pojem nijak nový - byl používán dávno před 
vznikem samostatného Československa, a to jak v předpisech soukromoprávních 
(např. ve Všeobecném zákoníku obchodním z roku 18633), tak veřejnoprávních 
(např. zákon č. 64/1894 mor.z.z., kterým vydává se stavební řád pro markrabství 
Moravské), v platném právním řádu se s ním pak setkáme v právních normách 
stojících na nejvyšší úrovni hierarchického uspořádání právního řádu podle právní 
síly4 - v Ústavě a ústavních zákonech5, v textech „běžných“ zákonů6 i v textech 
podzákonných právních předpisů bez ohledu na jejich formu - jde o nařízení vlády7 i 
o vyhlášky ministerstev8. K tomu, co je za „veřejný zájem“ považováno, se však 
normotvůrce, ať je jím Parlament nebo jiné orgány veřejné moci, blíže vyjadřuje jen 
výjimečně9, což platí i pro již neúčinné předpisy historické, u nichž můžeme navíc 
leckdy zaznamenat tendence definovat „veřejný zájem“ nepřiměřeně účelově a 
v rozporu se stávajícím chápáním základních lidských práv a svobod10. (Na druhou 
stranu se však tentýž normotvůrce na zakotvení veřejného zájmu do textu zákonů a 
jiných právních předpisů někdy přímo odvolává11). 

                                            
3 V tomto zákoně (č. 1/1863 ř.z.) se pojem „veřejný zájem“ objevuje v čl. 422 v souvislosti s ustanoveními o přepravě 

nákladů po železnici. 

4  K právní síle viz Knapp, V. Teorie práva , s. 381; Harvánek, J. a kol. Základy právní teorie II, s. 28 an.;  Flora, M.  Právo 
v lesním hospodářství, s. 6.  

5  Např. v čl. 30, odst. 1 Ústavy ČR či v čl. 11, odst. 2 a 4 Listiny základních práv a svobod.  

6  Dobrým příkladem je zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, který o „veřejném zájmu“ hovoří na několika místech, např. v § 
8, odst. 2 či  v § 13, odst. 1. 

7  Např. § 9, písm. j) nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi. 

8  Např. v § 1, odst. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů, v § 2, odst. 2, písm. b) téhož 
předpisu nebo v § 15, odst. 2, písm. c) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.  

9  Tak je např. za veřejný zájem v § 4, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, označeno vytváření 
územních systémů ekologické stability. 

10 Jako příklad může posloužit § 2, odst. 2 vládního nařízení vlády Protektorátu Čechy a Morava č. 2/1942 Sb., o chudinském 
zaopatření Židů: „Poskytnouti Židovi chudinské zaopatření nad míru stanovenou v odstavci 1 smí obec jen tehdy, má-li tím 
býti podpořeno židovské vystěhovalectví nebo jestliže je to jinak ve veřejném zájmu anebo jde-li o těžkého válečného 
poškozence.“, ze kterého lze dovodit, že vystěhovalectví osob židovské národnosti bylo považováno za veřejný zájem. 

11  Např. § 2, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: „Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.“; Obdobně 
se v § 2, odst. 2 vyjadřuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze: „Hlavní město Praha pečuje o všestranný rozvoj 
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Pokud však právní předpisy pracují s pojmem „veřejný zájem“, jehož aplikace 
v konkrétním případě může mít velmi závažné dopady do právní sféry jednotlivých 
fyzických i právnických osob, aniž by o jeho obsahu stanovily cokoli bližšího, nabízí 
se otázka, zda takto konstituovaný stav neurčitosti neodporuje principu12 či 
požadavku právní jistoty13 jako jednoho z principů (požadavků) tvořících v souhrnu 
princip materiálního právního státu14, kterým Česká republika per definitionem je15. 
Námitka obsahové neurčitosti je o to významnější, že neurčitost a nejasnost zákona 
byla v judikatuře Ústavního soudu v minulosti za porušení principu právního státu 
výslovně označena16. Na druhou stranu se však lze oprávněně ptát, je-li  možné 
vyčerpávající, přesnou a vnitřně nerozpornou definici obsahu „veřejného zájmu“ 
vůbec nalézt, a zda by bylo vytvoření a pozdější aplikace takové definice vhodné. 
Otázky takto položené, které, pokud by byly postaveny samostatně, patrně povedou 
k protikladným odpovědím, mohou být ve svém souhrnu patrně zodpovězeny patrně 
pouze jediným způsobem, způsobem, který je někdy v pejorativním smyslu používán 
jako příklad neschopnosti právníků formulovat jasná stanoviska, ovšem tvoří 
současně jednu ze základních deviz práva vůbec17: „Vše záleží na okolnostech 
jednotlivého případu“. Je-li neurčitost právního předpisu na jedné straně považována 
za ústavně nekonformní pochybení normotvůrce, je na druhou stranu zřejmé, že 
„veřejný zájem“ je kategorií, která nemůže být v celém rozsahu hranicemi legální 
definice spoutána, aniž by tím vznikly poruchy efektivnosti práva způsobené 
existencí prokazatelných veřejných zájmů, které do mezí daných legální definicí 

                                                                                                                                        

svého území a o potřeby svých občanů;  při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných 
právních předpisech (dále jen "veřejný zájem")“. 

12 O principu právní jistoty jako principu určujícím pro každý demokratický právní stát hovoří, s odkazem na článek 1 Ústavy 
ČR, pravidelně Ústavní soud, a to např. v nálezu č. 97/1994 Sb. či 164/1994 Sb. či 3/2000 Sb.. V posledně uvedeném 
nálezu pak k principu právní jistoty s odkazem na čl. 1 Ústavy ČR řadí i princip důvěry v právo. 

13 Porušení požadavku právní jistoty může být jedním z důvodů pro to, aby Ústavní soud zrušil část právního předpisu (srov. 
např. nález č. 194/1994 Sb., kde je v odůvodnění vyjádřen názor, že „bez ohledu na skutečnost, že ne všechna ustanovení 
vyhlášky lze považovat za ustanovení normativní povahy, Ústavní soud dospěl k závěru, že v zájmu právní jistoty je 
nezbytné zrušit vyhlášku v celém rozsahu.“). To platilo i pro rozhodovací praxi Ústavního soudu zaniklé ČSFR (např. 
Nález pléna Ústavního sodu ČSFR č. 01/92, uveřejněný v č. 93/92 Sbírky zákonů).  

14 K tomu blíže Filip, J. Ústavní právo České republiky I. díl, s. 142, s. 160 an.. Požadavek právní jistoty není v uvedeném 
díle sice mezi zásadami právního státu jmenován (výčet je ovšem demonstrativní), je však možné vysledovat jej např. v  
zásadě zákazu svévole při volbě prostředků regulace či v zásadě zákazu nadměrného či nadbytečného použití jinak 
racionálně a nikoli svévolně zvolených nástrojů regulace. 

15 Čl. 1 Ústavy ČR (1/1993 Sb.): „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k 
právům a svobodám člověka a občana“. 

16 Např. nález  Ústavního soudu publikovaný pod č. 131/1994 Sb., kde soud v odůvodnění uvádí „Z uvedeného plyne, že  
zákonodárce v rozporu s principy legislativní  techniky a zároveň v rozporu se zásadami jasnosti a určitosti zákona,  které 
představují součást principu právní jistoty, a tudíž principu právního státu (čl. 1 Ústavy České republiky) (zvýraznil 
autor), dvěma různými způsoby upravil začátek plynutí lhůt navazujících na právní skutečnosti založené účinností zákona 
č. 183/1993  Sb.“  

17 Srov. Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí (O právní úpravě nekalé soutěže). 1.vyd. Praha: Linde. 1995, s.37.  
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případně nezapadají18. Zdá se proto, že neurčitost a obsahová elasticita jsou 
imanentními vlastnostmi pojmu „veřejný zájem“ a je možno konstatovat, že jsou 
dokonce žádoucí - umožňují orgánům veřejné moci realizovat obsah zákonů se 
zohledněním vývoje společenských potřeb bez vazby na (zpravidla rigidní) text 
právního předpisu. V poznámce 10 zmíněný historický exkurs ostatně přesvědčivě 
vypovídá o tom, že případná (byť i částečná) legální definice veřejného zájmu 
nemusí sama o sobě ústavní konformitu zaručit. Veřejný zájem je proto nutné 
považovat za jeden z řady tzv. neurčitých pojmů, s nimiž právní teorie zejména 
v oblasti správního práva pravidelně pracuje19, které jsou ve většině případů 
obsahově naplňovány až aplikační praxí - právě ve formě aktů veřejné moci. Teprve 
tuto praxi pak má význam posuzovat měřítky ústavní konformity. Obrazně řečeno - 
pro posouzení souladu s ústavním pořádkem zde není rozhodný obal (neurčitý pojem 
„veřejný zájem“), nýbrž náplň, která je v něm obsažena (aplikační praxe)20.  

Přesto je možné a pro účely této práce i vhodné pojem „veřejný zájem“ vymezit 
obecnými znaky blíže, než pouhým poukazem na jeho neurčitost, a to přinejmenším 
způsobem, který používá teorie správního práva. V ní je „veřejný zájem“ 
charakterizován v první řadě jako opak tzv. zájmu soukromého (což považuji za ne 
zcela přiléhavé, neboť oba zájmy mohou splývat a u osob, které z realizace 
veřejného zájmu profitují, splývají prakticky vždy21), a z povahy věci se dále 
odvozuje, že jde o takový zájem, resp. zájmy, jež by bylo možno označit za obecné či 
veřejné resp. obecně prospěšné zájmy, jejichž nositeli jsou blíže neurčené, nicméně 
alespoň rámcově determinovatelné okruhy či společenství osob jako tzv. veřejnost, 
popř. zájmy, u nichž jde o tzv. zájmy společnosti (celospolečenské zájmy)22. Tento 
náhled evidentně sdílí i Ústavní soud, který v nálezu č. I ÚS 198/95 dospěl k závěru, 
že „je možno dovodit, že pojem "veřejný zájem" je třeba chápat jako takový zájem, 
který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem.23“, což má 
závažný praktický význam zejména ve spojení s ustanovením čl. 89, odst. 2 Ústavy 
ČR, podle kterého jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro 
všechny osoby a orgány. Konkrétní formulace veřejného zájmu je pak obsažena buď 
přímo v právním předpisu (což není časté řešení) nebo (zpravidla) v rozhodovacích 
aktech orgánů veřejné moci (např. usnesení vlády), v plánovacích dílech (např. 

                                            
18 Srov. Flora, M. Efektivnost právní normy jako nástroje lesnické politiky v tržní společnosti, s. 275  

19 Průcha, P. Správní právo (obecná část), s. 13.   

20 Zde se kruhem vracíme k myšlence „Vše záleží na okolnostech jednotlivého případu“. 

21 V případě lesa např. veřejný zájem na plnění rekreační funkce lesa odpovídá soukromému zájmu návštěvníka lesa 
rekreovat se v něm. 

22 Průcha, P.: tamtéž, s. 13. Obdobně též Madar, Z. a kol. Slovník českého práva, Praha: Linde. 1995, s. 1238. 

23 Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 5, roč. 1996 - I. díl, s. 193 an. 
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územní plánování v režimu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, nebo oblastní plány rozvoje lesů podle § 23 zákona č. 289/1995 Sb., 
lesního zákona, ap.) a v řadě případů pak, jak bude dále ukázáno, i v mezinárodních 
dokumentech (jednostranných právních aktech, mezinárodních smlouvách atd.).  

Ne všichni autoři však zájem „veřejný“ a „obecný“ ztotožňují -  tvrdí, že 
rozlišování obou má sémantický význam, když veřejný zájem chápou jako 
subkategorii obecněji chápaného obecného zájmu24. Takový závěr je ve světle tzv. 
teorie racionálního zákonodárce (pokud zákonodárce používá dva pojmy zvlášť, je 
mezi nimi pro účely příslušného předpisu rozdíl) podpořen skutečností, že o 
„veřejném“ vedle „obecného“ zájmu hovoří výslovně i právní předpisy - typickým 
příkladem je čl. 11 Listiny základních práv a svobod, která v odstavci 3 stanoví, že 
vlastnictví nesmí být zneužito v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, 
zatímco v odstavci 2 a 4 je zmíněn pouze zájem veřejný25. Rozlišování obecného a 
veřejného zájmu je podle těchto autorů dokonce významné při stanovování meze 
mezi bezplatným omezením vlastnického práva a omezením za náhradu, kde by 
omezení z titulu „ryzího“ obecného zájmu bylo pravděpodobně bezplatné, zatímco 
omezení z titulu zájmu veřejného by bylo spojeno s náhradou. Ačkoliv s existencí 
rozdílu mezi oběma uvedenými pojmy lze patrně  souhlasit, nedomnívám se, že by 
rozdíl mohl mít ve vztahu k poskytování náhrad popsané konsekvence. Rozdíl mezi 
„obecným“ a „veřejným“ zájmem je podle mého názoru rozdílem ve formě vyjádření, 
nikoliv rozdílem obsahovým - obsah veřejného zájmu je shodný s obsahem zájmu 
obecného, na rozdíl od zájmu obecného však byl kvalifikovaným způsobem 
formulován. Posouzení obou pojmů ovšem bezesporu zasluhuje bližší analýzu, která 
přesahuje rámec této práce; proto bude v dalším textu bez rozlišování používán 
pouze pojem veřejný zájem. 

K tomu, abychom mohli o existenci „veřejného zájmu“ hovořit, však patrně 
nepostačí pouze skutečnost, že existuje okruh osob, které jsou nositeli zájmu, jenž je 
jimi samými jako „veřejný“ označován, a že tento „veřejný zájem“ též proklamují. 
Takový okruh osob musí své oprávnění k formulaci a prosazení „veřejného zájmu“ 
opírat o zmocnění obsažené v právním předpisu, popř. „veřejný zájem“ formulovat a 
prosazovat prostřednictvím legitimně vytvořených a obsazených orgánů veřejné 
moci26. S ohledem na princip většiny, zakotvený do čl. 6 Ústavy ČR27, tak bude za 

                                            
24 Průchová,I. - Chyba,J. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu, s. 31  

25 Nejde však jen o Listinu základních práv a svobod - i Dodatkový protokol č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod používá v čl. 1 jak pojem „veřejný zájem (public interest, d’utilité publique), tak „obecný zájem“ 
(general interest, l’intérét général)    

26 K pojmu „orgán veřejné moci“ viz usnesení Ústavního soudu ve věci II. ÚS 75/93. 
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„veřejný“ možno označit především takový zájem, který bude formulován a 
prosazován většinou osob oprávněných být jeho nositeli, popř. (což bude 
nepochybně častější) orgány veřejné moci ustavenými v souladu s rozhodnutím 
většiny ať již na celostátní (parlament, vláda, ministerstva atd.) nebo místní úrovni 
(zastupitelstvo obce, města, krajské zastupitelstvo atd.). Veřejný zájem by tudíž měl 
být především v souladu s právním řádem a k tomu oprávněnými orgány 
prostřednictvím principu většiny nalezeným a vyjádřeným zájmem kolektivním. 

Ovšem ani samotná existence většinového konsensu není pro označení za 
„zájem veřejný“ postačující28. To ostatně rovněž vyjádřil Ústavní soud v již citovaném 
nálezu č. I ÚS 198/95, když uvedl, že „ne každý kolektivní zájem lze označit jako 
veřejný zájem společnosti.“ Bude-li východiskem veškerých úvah o veřejném zájmu 
princip demokracie a demokratické vlády29, není při posuzování existence veřejného 
zájmu nepochybně možné vycházet výlučně z velikosti množiny osob, které vystupují 
jako zastánci zájmu deklarovaného coby „veřejný“, ani z jejich procentuálního 
zastoupení, byť by bylo exaktně zjištěno např. lidovým hlasováním. Takto zjištěné 
kritérium (byť zpravidla půjde o kritérium základní) pro posouzení existence 
veřejného zájmu bude nutno poměřovat dalšími kritérii a principy vycházejícími 
z vůdčího principu demokracie a demokratické vlády, zejména principem ochrany 
menšin30, neboť „menšina by měla být chráněna z mnoha důvodů, zejména když 
neexistuje žádný důkaz pro to, že by většina měla automaticky pravdu nebo 
zaručovala správnost rozhodnutí“.31 Zde se právo nachází na samém pomezí 
filozofie, nicméně ještě na jeho půdě lze formulovat podmínky, za nichž je možno 
zájem většiny ztělesněný formálně do podoby rozhodnutí (nemusí jít jen o rozhodnutí 
výkonné moci, nýbrž i o rozhodnutí moci zákonodárné o přijetí zákona) považovat za 
„zájem veřejný“. Poslouží k tomu přizpůsobení obecných podmínek, které jsou 
uváděny pro vznik závazku menšin respektovat rozhodnutí většiny32:  

− většina deklarující „veřejný zájem“ vznikla demokratickým způsobem, 

                                                                                                                                        
27 „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany 

menšin.“ 

28 Nebylo by patrně obtížné nalézt vysokou společenskou podporu pro zavedení pravidla, že návštěvníci obchodních center 
nebudou napříště povinni platit za zboží, které si odnášejí domů. V případě lesa by pak zřejmě nemálo občanů 
podporovalo zakotvení možnosti těžit vánoční stromky pro vlastní potřebu v rámci tzv. obecného užívání lesa podle § 19 a 
násl. zákona č. 289/1995 Sb.. Zavedení takových pravidel však není možno považovat za veřejný zájem. 

29 Podle čl. 1 Ústavy ČR je Česká republika „svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a 
svobodám člověka a občana.“   

30 Tento princip je zakotven rovněž v čl. 6 Ústavy ČR.  

31 Filip, J. Ústavní právo České republiky I. díl, s. 151 

32 Tamtéž, s. 151 a násl. 
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− rozhodnutí o „veřejném zájmu“ bylo přijato podle pravidel demokracie a 
férovosti, 

− rozhodnutí o „veřejném zájmu“ je napravitelné v případě pochybení, tj. existuje 
pluralita názorů, nikoliv jeden předem daný správný názor,  

− proti rozhodnutí o „veřejném zájmu“ se lze bránit právními prostředky, 

− menšina se může stát většinou (většina tak rozhoduje pod tlakem myšlenky 
„jak já dnes tobě, tak ty mi zítra“) , 

− určitá práva menšiny, týkající se její existence a možnosti jednat, nemohou být 
rozhodnutím většiny dotčena.   

Tyto závěry je možno do třetice podpořit citací z nálezu Ústavního soudu č. I. ÚS 
198/95, a to té jeho části, v níž soud navazuje na vývod, že pojem veřejný zájem je 
třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně 
prospěšný zájem: „Otázkou obecného zájmu se zabývá např. F. A. Hayek v publikaci 
"Právo, zákonodárství a svoboda", II. díl, (vydala ACADEMIA Praha 1991), na  straně 
14. Autor uvádí, že ‘často se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou 
obecnými zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování 
kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu. 
Celé dějiny vývoje demokratických institucí jsou dějinami boje za to, aby se 
jednotlivým skupinám zabránilo ve zneužití vlády ve prospěch kolektivních zájmů 
těchto skupin.“ Zcela obecně pak budiž poznamenáno, že k uvedeným podmínkám 
musí být jako conditio sine qua non33 přiřazena též podmínka legality - při formulaci 
veřejného zájmu musí být dodrženy právní předpisy, kterým procedura formulace 
podléhá34. 

V souladu s uvedeným pokládá tato práce za veřejný takový zájem, který by bylo 
možno označit za zájem obecný, byl formulován na základě právem regulované 
procedury osobami, jimž je pravomoc k formulaci veřejného zájmu právními normami 
svěřena, a to způsobem, který odpovídá principu demokracie a demokratické vlády, 
tj. zejména principu většiny korigovanému principem ochrany menšin.  

                                            
33 Tato podmínka je podmínkou nezbytnou ve státech respektujících principy demokratické vlády. V totalitních 

společnostech a autoritářských režimech by lpění na jejím splnění mohlo zamezit účinné formulaci těch veřejných zájmů, 
které odporují zájmu vládnoucí skupiny - v těchto režimech je formulace jiných než oficiálních názorů pravidelně též 
porušením práva.     

34 Tak uvádí B. Sakař pro případ veřejného zájmu pro účely zákona č. 50/1976 Sb. : „Stavební zákon ve svém ustanovení  § 
108 odst. 2 stanoví účely, pro které je možné ve veřejném zájmu vyvlastnit pozemky a stavby. U staveb veřejně 
prospěšných,  za které zákon považuje stavby určené  pro  veřejně  prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení  
území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, se vždy zkoumá, zda byly jako veřejně prospěšné vymezeny  i 
v  závazné části územně plánovací  dokumentace. Pokud územně plánovací  dokumentace není zpracována nebo nemá 
v závazné části vymezeny veřejně prospěšné stavby, nelze pro veřejně prospěšnou stavbu pozemek vyvlastněním zajistit“  
(Sakař, B.: Ve veřejném zájmu - kdy a za jakých podmínek lze vyvlastnit nemovitost pro účely výstavby. Právní rádce, 1993, 
č. 2, s. 23 an.) 
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Veřejné zájmy v oblasti hospoda ření v lesích (historie a sou časnost) 

Preambule císařského patentu č. 250/1852 ř.z., jímž se vydává lesní zákon: 

„Aby se pojistila potřeba dříví, všelikých záležitostí života se dotýkající, byloť to 
vždy povinností vlády, by pečovala zvláštními zákony a předpisy o to, aby se lesy a 
sadby lesní ve zvláštní ochranu vzaly, zachovávaly a hleděly, kteřížto zákonové a 
předpisové v různých, pro rozličné části říše Naší vydaných řádech lesních obsaženi 
jsou.“ 

� § 1 zákona č. 166/1960 Sb., lesního zákona:  

„Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti a slouží všestranně 
socialistické společnosti. Jsou hlavním a trvalým zdrojem d řeva, vyrovnávají a 
zlepšují podnebí a vodní pom ěry, jsou zdrojem zdraví a osv ěžení a uchovávají 
přírodní krásy . Pro tento význam lesů je třeba toto bohatství chránit jako lesní fond, 
soustavně a plánovitě pečovat o zachování a zvelebování lesů a o hospodaření v 
nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a ekonomiky a tím přispívat k rozvoji 
národního hospodářství a k zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujících.“ 

� § 1 zákona č. 61/1977 Sb., lesního zákona:  

„Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti, jsou jednou ze základních 
složek životního prost ředí a poskytují trvalý zdroj d řeva pro národní 
hospodá řství. Lesy ovliv ňují a zlepšují podnebí, vodní a p ůdní pom ěry, 
vytvá řejí přirozené prost ředí pro mnohé druhy rostlin a živo čichů i jejich 
spole čenstev, uchovávají p řírodní krásy a jsou též zdrojem zdraví a osv ěžení 
obyvatelstva . Pro všechny tyto funkce lesů (dále jen "funkce lesů") je nezbytné 
chránit lesní fond, který tvoří pozemky náležející do lesního půdního fondu a lesní 
dřeviny na nich; zároveň je třeba soustavně a plánovitě pečovat o zvelebování lesů, 
hospodařit v nich podle zásad pokrokové biologie, techniky a socialistické 
ekonomiky.“ 

� § 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona:  

„Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, pé či o les a 
obnovu lesa jako národního bohatství, tvo řícího nenahraditelnou složku 
životního prost ředí, pro pln ění všech jeho funkcí a pro podporu trvale 
udržitelného hospoda ření v něm.“ 

Hlavní ve řejné zájmy uplat ňované na obhospoda řování a pé či o lesní 
ekosystémy  (hlavní veřejné zájmy zahrnují řadu veřejných zájmů dílčích): 

− Veřejný zájem na zachování předpokladů pro plnění funkcí lesa;  
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o veřejný zájem na zachování existence lesů a na minimalizaci 
odlesňování 

o veřejný zájem na zachování a ochraně genofondu lesních dřevin 
o veřejný zájem na zvyšování odolnosti lesních ekosystémů  
o veřejný zájem na použití stanovištně vhodných dřevin při obnově 

lesa a zalesňování a udržení vhodné druhové skladby 
o veřejný zájem na omezení působení biotických i abiotických 

škodlivých činitelů. 
 

− Veřejný zájem na přímém plnění funkcí lesa: 
o veřejný zájem na plnění produkční funkce lesů 
o veřejný zájem na plnění rekreační funkce lesů 
o veřejný zájem na zachování volného přístupnosti lesů  
o veřejný zájem na ochraně života a zdraví návštěvníků lesa 
o veřejný zájem na plnění ekologicko-stabilizační funkce lesů (les 

jako VKP podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., les 
jako součást ÚSES podle § 4 téhož) a zachování  biodiverzity 

o veřejný zájem na plnění krajinotvorné a ekologické funkce  
o veřejný zájem na ochraně některých lesů pro jejich krajinotvornou, 

historickou nebo ekosystémovou jedinečnost  
o veřejný zájem na plnění dalších mimoprodukčních funkcí (podle 

okolností jako funkcí samovolně produkovaných nebo řízených), 
zejména v lesích ochranných a lesích zvláštního určení 

o veřejný zájem na plnění sociální funkce lesa (les jako místo výkonu 
práce). 
 

− Veřejný zájem na uskutečňování a podpoře aktivit zajišťujících plnění 
funkcí lesa v souladu s principy trvale udržitelného lesnického 
hospodaření: 

o veřejný zájem na plánovitém hospodaření v lese 
o veřejný zájem na zajištění odborné úrovně hospodaření 
o veřejný zájem na přiblížení se k přirozené skladbě lesů a zvýšení 

druhové diverzity lesních dřevin 
o veřejný zájem na podpoře vlastníků lesa 
o veřejný zájem na vyloučení nelegálně vytěženého dřeva z trhu. 

 

Veřejné zájmy nejsou vždy ve vzájemné shodě. Existují totiž jasně viditelné 
rozpory:  
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• Veřejný zájem na plnění produkční funkce lesů versus veřejný zájem na 
plnění environmentální funkce;  

• Veřejný zájem na zachování existence lesů versus veřejný zájem na 
bezpečném provozování dopravy. 

Úkolem veřejné správy je veřejné zájmy pokud možno harmonizovat, tj. 
dosáhnout stavu, kdy žádný z veřejných zájmů nebude zcela potlačen na úkor 
ostatních. 

§ 14 odst. 2 lesního zákona: „Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů 
chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen 
se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat 
na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa.“  

§ 65 zákona č. 114/1992 Sb.: „Orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle 
zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, tak činí 
jen po dohodě s orgánem ochrany přírody, není-li v zákoně předepsán jiný postup.“ 

 

Veřejné zájmy je nutno uplat ňovat p ři  respektování zájm ů soukromých:  

• Princip subsidiarity  

• Princip proporcionality (nález Ústavního soudu publikovaný pod č. 
405/2002 Sb.): 

o princip způsobilosti naplnění účelu (princip vhodnosti),  
o princip potřebnosti (povoleno je použití pouze nejšetrnějšího z více 

možných prostředků) 
o princip přiměřenosti (negativními důsledky omezujících opatření 

nesmějí přesahovat pozitiva “). 

Závěr 

V lesnické praxi se uplatňuje celá řada veřejných zájmů, které jsou deklarovány 
především ve vnitrostátních právních předpisech, rozhodovacích aktech veřejné moci 
a mezinárodních dokumentech. Tyto veřejné zájmy zčásti nejsou (ani potenciálně) 
v rozporu se zájmy vlastníka lesa, neboť jejich uspokojování není schopno se 
vlastnického statusu vlastníka lesa nijak dotknout – jde o veřejné zájmy vlastnicky 
nekonfliktní.  

Druhá část veřejných zájmů, veřejné zájmy, které jsou z hlediska vlastnictví lesů 
konfliktní, představují pro vlastníka lesa možné omezení autonomie jeho vůle při 
výkonu některého z oprávnění tvořícího součást vlastnického práva.  
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Omezení vyplývající z povinnosti respektovat vlastnicky konfliktní veřejné zájmy 
se z hlediska ústavní ochrany vlastnictví dají rozdělit do dvou skupin.  

První skupina omezení vychází z pojetí vlastnictví jako souboru nejen práv, ale i 
povinností, zahrnovaných pod pojem sociální vazby vlastnictví. Druhou skupinu pak 
tvoří omezení překračující hranice sociální vazby vlastnictví – omezení 
mající charakter vyvlastnění. Hranice mezi oběma typy omezení je určována 
především politickým konsensem a soudní praxí, není ji ovšem možno vyznačit zcela 
exaktně a bezrozporně. Jelikož omezení s charakterem vyvlastnění musí být 
provázeno ekvivalentní kompenzací, zatímco omezení spadající do sociální vazby je 
bezplatné, lokalizuje správce veřejných financí zmíněnou hranici jiným způsobem 
než vlastník lesa. 

Správce veřejných financí (stát a veřejnoprávní korporace) je však současně sám 
vlastníkem lesa. Je proto přirozené, že požadavek na nakládání s lesem způsobem 
co nejlépe zabezpečujícím veřejný zájem, by měl klást především vůči sobě. K tomu 
by stát a veřejnoprávní korporace měly využívat předpisů spadajících jak do rámce 
soukromého, tak i veřejného práva a stanovit v nich rozsáhlejší soubor povinností 
právě pro lesy ve vlastnictví státu a veřejnoprávních korporací.  

Takto diferenciovaný přístup normotvůrce při stanovování práv a povinností 
jednotlivým skupinám vlastníkům lesa zmírňuje pnutí mezi státem a privátními 
vlastníky lesů a má zřejmé lesnicko-politické výhody, jakož i ekonomické i právní 
odůvodnění.  
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 5.6 NÁVRH DOPORUČENÍ PRO VEDENÍ SEMINÁŘŮ SETKÁNÍ S  ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ VE 

VZTAHU K  LESNICTVÍ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI  

Úvod a cíl 

Na základě ústní dohody s garantem projektu a oponenty projektu došlo namísto 
realizace ukázkových osvětových přednášek, k realizaci seminářů pojatých jako 
setkání všech zainteresovaných subjektů v lesnictví. Tyto semináře nesly název: O 
lesích a lesnictví na Třeboňsku aneb setkání zúčastněných stran neboli „lesnických“ 
partnerů. Cílem seminářů byla prezentace aktuálně probíhajících i plánovaných 
aktivit, záměrů a projektů vztahujících se k managementu lesních ekosystémů 
(lesnímu hospodářství), turistice, územnímu plánování a rozvoji a ochraně přírody. 
Semináře byly pojaty jako setkání odborníků, ale i dobrovolníků, kteří se v rámci 
svých profesí na Třeboňsku pohybují, aby nastartovali diskusi o společných 
odborných tématech a získávali tak konstruktivní zpětnou vazbu, názor i jiný úhel 
pohledu na každodenní činnosti ovlivňující stav lesních ekosystémů.  

Z hlediska regionálního rozvoje by se mně jednal o setkání zástupců subjektů 
participujících v daném regionu na možnosti rozvoje jak turismu, tak kulturních a 
historických hodnot, ale i ochraně přírody. Některé tyto subjekty mají za cíl nalákat 
do regionu stále více a více turistů či návštěvníků. Bohužel tyto aktivity se často 
projevují negativně z hlediska realizace lesního hospodářství, neboli zvýšení 
turistické návštěvnosti jednoznačně limituje (v některých případech až omezuje) péči 
o lesní ekosystémy. Z tohoto pohledu se jednoznačně ukazuje, že nejvýznamnějšími 
partnery pro spolupráci v oblasti regulace a usměrňování rekreačních aktivit jsou 
lesníci a ochránci přírody. 

Na druhou stranu subjekty zdánlivě nemají nic společného s lesnictvím např. 
zástupci odboru kulturního a cestovního ruchu, posléze zjistí, že i oni jsou 
významnými partnery.  

Za subjekty klíčové jsou zástupci městských a obecních úřadů, kteří se podílejí na 
rozvoji života v obcích. Tito by měli přijímat účast na seminářích s otevřenou náručí. 

Metodické řešení 

V rámci jednotlivých lesních správ či jiných lesních majetků na území České 
republiky, by mělo docházet k pravidelnému setkávání odborníků či dobrovolníků 
z řad zainteresovaných subjektů do lesnictví. Jako zainteresované subjekty lze 
v rámci těchto seminářů vždy považovat zástupce z řad: 

• Krajský úřad konkrétního dotčeného kraje, osoby z odborů odbory životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví, územního rozvoje a plánování;  
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• Zastupitele magistrátů měst či obcí (nejlépe starostky ú starosti či jejich 
zástupce); 

• Referenti (lesní radové nebo radové) obcí s rozšířenou působností odbory: 
životní prostředí, regionální a územní plánování, kulturní a cestovní ruch, 
lesní hospodářství a myslivost; 

• Vyskytuje-li se v blízkosti nebo přímo na území lesní správy chráněná 
krajinná oblast, je  nutno pozvat zástupce této Správy CHKO, nejlépe osoby 
podílející se na řešení lesnického managementu a řízení návštěvnické 
infrastruktury (či oblasti public relations); 

• Policie České republiky; 

• muzea a domy přírody, informační centra – zástupci z těchto institucí jsou 
vždy v bezprostředním kontaktu s návštěvníky a informují o dění v kraji 
nebo regionu; 

• Místní neziskové organizace (ČSOP, Nadace jihočeské cyklostezky, Klub 
českých turistů, atd.); 

• Okolní obecní zastupitelstva; 

• Turistická centra, hotely, restaurace, ubytovací zařízení, lázně, památkáři, 
apod. 

Jako doplňující návštěvníky, účastníky těchto seminářů, lze poznat zástupce 
Ministerstva pro místní rozvoj anebo Ministerstva zemědělství. 

Pochopitelná je účast zástupců lesníků, správců lesa nebo vlastníků lesa. Tito 
zástupci lesníků si musí sami připravit prezentaci o svém lesním majetku (nebo 
svěřeném majetku), zmínit nejčastější problémy ve vztahu k zainteresovaným 
subjektům. Tyto problémy musí být vzneseny víceméně obecně, aby nedošlo nařčení 
konkrétních osob nebo řešení osobních sporů. 

Semináře by měly být koncipovány tak, aby vždy jednotliví zástupci přednesli 
hlavní náplň své činnosti, hlavní cíle a aktivity ve vztahu k lesnictví. Nejlépe 
v rozsahu 15 až 20 minut, pak by následovala krátká diskuze. 

Role moderátora by se měla ujat osoba z neutrální strany. Nejlépe lze do těchto 
rolí dosadit zástupce akademické sféry či vzdělávací instituce. 

Účastníci semináře by měly být posazení nejlépe ke kulatému nebo půlkulatému 
stolu, místo realizace semináře lze zvolit na půdě budovy obce s rozšířenou 
působností (městský úřad) nebo na půdě vlastníka lesa. Seminář by měl mít vysoký 
společenský standard a úroveň chování: slušnost, korektnost, decentnost, 
diplomacie, objektivita. Každý účastník by měl nejdříve počkat na udělení slova. 
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Hlavním předmětem k diskuzím mohou být tyto témata: 

- rekreační návštěvnost lesů, její rozvoj a usměrňování (pohyb návštěvníků, 
optimalizace turistické návštěvnosti, bezpečnost, náklady na bezpečnost, 
korektnost, ohleduplnost k lesnímu ekosystému a pracovníkům v lesnictví a 
ochraně přírody, apod.); 

- regionální rozvoj a informace o regionu: otázka vydávání různých informačních 
podkladů, map s lákáním návštěvníků do lesa ve spolupráci s lesníky, 
bezpečnost v rámci realizace pěstebně-těžebních opatření; 

- řešení krizových situací, zejména přírodních katastrof a vzájemná spolupráce, 
tj. příklady řešení zákazů vstupu z hlediska bezpečnosti nebo usměrňování 
vstupu, vzájemná pomoc při likvidaci katastrof (polomy, vývraty, požáry), 
rychlé mobilní aplikace s dostupnými informaci o možnosti pohybu a 
bezpečnosti nebo postupu řešení; 

- pořádání společných akcí či hromadných akcí pro veřejnost (sporní aktivity, 
výstavy, kulturně-zábavní aktivity, myslivecké akce: hony, parkování, odpadky, 
využívání dobývacích prostor, atd. 

Semináře by měly být plánovány nejlépe dvakrát ročně v v kratších rozmezích – 
cca 4 měsíce. Délku seminářů je vhodné stanovit od rána (cca 8 hodin na popoledne 
nejlépe 14 až 15 hodin). Pokud je to vhodné a situace tomu nasvědčuje, lze vhodně 
doplit i o terénní exkurzi a konkrétní řešení problémů přímo v terénu. 

Akreditace seminá ře 

Semináře je také možné akreditovat jako vzdělávací semináře. Bohužel vzhledem 
k tomu, že se jedná spíše o semináře diskuzního charakteru, je jejich akreditace 
trošičku komplikovanější. Bylo by vhodné je tedy organizovat přímo akreditovaným 
subjektem. Tzn., že si Lesy České republiky, s. p. pro tento případ pořídí jejich 
akreditaci přímo u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Pro postup žádosti o 
akreditaci je třeba použít vyhlášku č. Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v 
rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (novela vyhlášky č. 42/2018 Sb., ze 
dne 28. 3. 2018). Tato akreditace je však možná pouze pro vzdělávací instituce. 
Nabízí se možnost zavedení takových seminářů pod taktovkou vzdělávací instituce 
s akreditací.  

Další možností je přímá dohoda s Ministerstvem zemědělství a akreditací pod ním. 
Tedy v rámci speciálně definovaného postupu právě pro tyto semináře. 

Další možností je realizace takové semináře pod záštitou České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAI). ČKAI je 
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veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 
360/92 Sb., zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKAI nabízí 
možnost zapojení se do kurzů celoživotního vzdělávání. Pro tento případ připravila 
speciální postup akreditace – přihlášení – takového kurzu. Středisko vzdělávání a 
informací ČKAI přijímá přihlášky vzdělávacích akcí k akreditaci (vždy do 30. dubna a 
31. října každého roku na následující pololetí), poskytuje informace a konzultace 
pořadatelům vzdělávacích akcí a členům ČKAIT. Žádosti, předložené k akreditaci do 
uvedeného termínu, jsou zařazeny do databáze vzdělávacích programů. Vzdělávací 
programy přihlášené po uvedených termínech (ve výjimečných případech) jsou po 
akreditaci zařazeny do databáze StavEduk. Přihlášení provádí pořadatel zápisem do 
databáze. Na základě žádosti pověřený pracovník ČKAI provede formální kontrolu 
žádosti, správně a kompletně vyplněná žádost je postoupena komisi CŽV (zdroj: 
ww.ckai.cz). Akreditace pod záštitou ČKAI je možná vzhledem k zahrnutí subjektů 
z oblasti územního rozvoje a plánování. 

Financování seminá řů 

Všechny takto realizované semináře by měly být uskutečněny bezplatně, aby byla 
nastavena možnost zúčastnění se všech oslovených a zainteresovaných zástupců 
subjektů. Seminář by měl být chápán jako přátelské pozvání od lesníků. 
Předpokládané náklady na seminář zahrnují pronájem prostor (v případě vlastních 
míst pouze režie, administrativně-správní náklady a náklady na občerstvení 
účastníků – doporučena je přestávka s občerstvením a oběd. Vhodné je při této akci 
distribuovat – vzájemně – vydávané brožury, informační letáky či jiné publikační 
výstupy. 

Závěr 

Diskuzní semináře se zainteresovanými subjekty (odborníky či dobrovolníky) ve 
vztahu k lesnictví mohou mít efekt zejména v tom, že často se dané osoby znají 
pouze z úřední korespondence, často jde o osoby, které vnímají záležitosti, jež řeší 
jako velmi jednoznačné a bez jakéhokoliv dopadu na lesnictví nebo osoby, které 
chápou lesníky spíše jako protivníky než partnery. Pořádání takových seminářů je 
diskuzí vedenou lesníky pro lesníky, neboť oni sami by si z ní měli odnést ty 
nejcennější informace, které budou následně používat (kontakty, zlepšení postupů, 
rozšíření možností spolupráce, atd.). 
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 5.7 KVANTIFIKACE PENĚŽNÍCH TOKŮ A PŘÍNOSŮ LESNÍ SPRÁVY PRO LOKÁLNÍ 

EKONOMIKU A ROZVOJ REGIONU  

Úvod a cíl 

V projektu Grantové služby Lesů ČR, s. p. s názvem: „Vyhodnocení veřejného 
zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu modelového 
území Třeboňské pánve“ měla být použita metodika výpočtu lokálního multiplikátoru 
2 (LM2) a lokálního multiplikátoru 3 (LM3) k řešení jednoho z dílčích cílů projektu. 
Metodický přístup je založen na komplexním zjišťování skutečných a potenciálních 
peněžních toků vyplývajících ze zajištění plnění socioekonomických funkcí lesního 
hospodářství v zájmovém území. Metodika výpočtu lokálního multiplikátoru byla 

aplikována zaměstnanci Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (ÚLDEP) 
na Správě Národního parku Podyjí v rámci disertační práce „Ekonomické aspekty 
Správy Národního parku Podyjí“ v roce 2014 a v projektech Interní grantové agentury 
Mendelovy univerzity v Brně (IGA) „Význam Školního lesního podniku Masarykův les 
Křtiny pro lokální ekonomiku“ v roce 2015, „Kvantifikace vlivu vybraného lesního 
podniku na lokální ekonomiku regionu“ v roce 2016 (Lesy města Písku, s. r. o.) a 
„Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních 
ekosystémů na vybraném lesním majetku“ v roce 2018 (Městské lesy Hradec 
Králové, a. s.). 

Výpočet lokálního multiplikátoru u LČR, s. p. měl být aplikován na území KŘ 
České Budějovice za rok 2015. Součástí výpočtu lokálního multiplikátoru bylo 
dotazníkové šetření u lokálních zaměstnanců a dodavatelů KŘ České Budějovice 
(struktura dotazníku je uvedena v příloze), které mělo poskytnout důležitý primární 
zdroj informací nutných k výpočtu LM. 

Dne 24. 1. 2017 proběhla úvodní schůzka k dílčímu cíli projektu na KŘ České 
Budějovice s ředitelem Ing. Radkem Pomijem, který byl seznámen s problematikou 
výpočtu LM a na základě společné dohody přislíbil spolupráci při řešení této 
metodické části. Tentýž den proběhl na LS Třeboň sběr primárních dat (distribuce 
dotazníkového šetření) od zaměstnanců k výpočtu LM3, konkrétně bylo získáno 15 
vyplněných dotazníků. 

Dne 25. 1. 2017 byl po vzájemné dohodě Ing. Pomijemu zaslán Ing. Březinou e-
mail s požadavkem na distribuci dotazníků pro dodavatele a zaměstnance 
jednotlivých lesních správ KŘ, včetně požadavku na transformaci dodavatelů 
(lokálních, nelokálních) z ekonomického informačního systému.   

Na základě telefonického rozhovoru s Ing. Pomijem ze dne 22. 6. 2017 probíhá 
sběr dotazníků od zaměstnanců KŘ České Budějovice a budou znovu osloveni 



Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p. 

Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu 
modelového území Třeboňské pánve      Závěrečná zpráva projektu 

82 

 

lokální dodavatelé z důvodu nulové návratnosti dotazníků v rámci prvního kola 
distribuce dotazníků. V září 2017 bylo na LDF Mendelu v Brně poštou doručeno z KŘ 
České Budějovice 51 vyplněných dotazníků od zaměstnanců. 

Na základě telefonické komunikace s Ing. Pomijem ze dne 30. 5. 2018 nebyl od 
dodavatelů služeb získán žádný vyplněný dotazník. 

Na základě výše uvedeného je součástí výsledkové části vyhodnoceno 
dotazníkové šetření pouze od zaměstnanců KŘ České Budějovice. Z tohoto důvodu 
nebylo možné vypočítat hodnotu LM. 

Metodická část 

V návaznosti na zjištění dílčích výsledků bylo nutné sestavit dotazník pro 

zaměstnance s trvalým pobytem v zájmovém území, který zjistí, jak zaměstnanci 

vynakládají svoje finanční prostředky v zájmovém území a mimo něj. Otázky 

v dotazníku vycházely z vyhodnocování rodinných účtů, které využívá Český 

statistický úřad.  

Hodnota celkového ročního příjmu zaměstnanců v tis. Kč byla rozdělena do 7 

kategorií po 50 tisících. Jednotlivé položky výdajů, za které respondenti 

(zaměstnanci) vynakládají finanční prostředky, byly uváděny v procentech. Muselo 

dojít k přepočítání na koruny z celkových příjmů.  

Z dotazníků byly vytvořeny výběrové soubory – rozeslané dotazníky (N) a získané 

vyplněné dotazníky (n) pro odhad relativní četnosti (p) lokálních výdajů lokálních 

zaměstnanců na základě bodového odhadu. Pro zvýšení vypovídající schopnosti 

výsledku byl proveden intervalový odhad veličiny (p) při použití opravného koeficientu 

(k) pro náhodné chyby relativní četnosti (Ơp). 

Metody výpočtu 

• Rozptyl výběrového souboru (s2)                                     

          

• Směrodatná odchylka výběrového souboru (s) 

s          

• Náhodná chyba relativní četnosti (Ơp) 
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• Opravný koeficient pro náhodné chyby relativní četnosti (k) 

    (upraveno dle SWOBODA 1977) 

Výsledky dotazníkového šet ření zaměřeného na zam ěstnance K Ř České 
Budějovice, L ČR s. p. 

Celkový počet zaměstnanců na jednotlivých správách, včetně krajského ředitelství 

byl stanoven na 192 zaměstnanců. Jednalo se o lokální zaměstnance. Formou 

strukturovaného rozhovoru bylo získáno od zaměstnanců 51 vyplněných dotazníků 

(26,56 %). 

Celkem 51 zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník, vynaložilo za rok 2015 na 

výdajích 13 425 000 Kč (lokálně 4 668 150 Kč a nelokálně 8 756 850 Kč). Lokálně 

bylo vynaloženo 34,77 % a nelokálně 65,23 %. Toto tvrzení je doloženo na Obr. 1. 

 

 
Obr. 1 Rozložení výdajů jednotlivých zaměstnanců v korunách za rok 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Potraviny, nápoje, tabák tvořily 26,61 % celkových výdajů zaměstnanců. Bydlení, 

voda, energie, doprava, pohonné hmoty a odívání, obuv představovaly celkem 42,88 

% celkových výdajů. Všechny tyto položky tvořily dohromady cca 69,49 % celkových 

výdajů zaměstnanců v roce 2015. Toto tvrzení uvádí Obr. 2.  

 
Obr. 2 Rozložení výdajů jednotlivých zaměstnanců v procentech za rok 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce č. 1 je uveden intervalový odhad lokálních výdajů zaměstnanců při 

použití veličiny p = 34,67 % s rozsahem výběrového souboru N = 192; n = 51; p = 

0,347. 

Tab. 1. Intervalový odhad lokálních výdajů zaměstnanců 

Položky Koeficienty % 
Směrodatná odchylka 0,476  
Náhodná chyba relativních četností 0,048 ±4,8 
Opravný koeficient 0,859  
Náhodná chyba relativních četností při 
použití opravného koeficientu 

0,041 ±4,1 

Zdroj: vlastní zpracování 



Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p. 

Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu 
modelového území Třeboňské pánve      Závěrečná zpráva projektu 

85 

 

 

S jistotou 95 % se výše lokálních výdajů lokálních zaměstnanců pohybovala mezi 

30,57 % a 38,77 %. 

Diskuse k dosaženým výsledk ům 

S jistotou 95 % se výše lokálních výdajů lokálních zaměstnanců KŘ České 

Budějovice (respektive zaměstnanců jednotlivých lesních správ) pohybovala mezi 

30,57 % a 38,77 %. 

BŘEZINA, HLAVÁČKOVÁ, ŠAFAŘÍK (2015) uvádí, že s jistotou 95 % se výše lokálních 

výdajů lokálních zaměstnanců Správy NP Podyjí za rok 2012 pohybovala mezi 29,50 

% a 33,90 %.BŘEZINA, HLAVÁČKOVÁ (2016) uvádí, že s jistotou 95 % se výše lokálních 

výdajů lokálních zaměstnanců ŠLP ML Křtiny za rok 2014 pohybovala mezi 36,56 % 

a 42,56 %.Na základě výsledků projektu Interní grantové agentury LDF Mendelu 

v Brně č. LDF_VT_2016007, který řešil řešitelský tým z Ústavu lesnické a dřevařské 

ekonomiky a politiky, lze konstatovat, že s jistotou 95 % se výše lokálních výdajů 

lokálních zaměstnanců Lesů města Písek, s. r. o. za rok 2015 pohybovala mezi 

34,43 % a 43,43 % (pozn. vědecký článek v oponentním řízení). Při komparaci 

rozdílných typů organizací v jiném časovém období zjišťujeme, že je velmi podobná 

procentuální struktura podílu lokálních výdajů zaměstnanců i vynaložených 

finančních prostředků ve vymezeném zájmovém území těchto subjektů. 
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Přílohy 

Dotazník pro zam ěstnance K Ř České Bud ějovice (Lesy ČR, s. p.)  

Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku. Zároveň Vás 
chceme ujistit o tom, že s údaji bude zacházeno jako s důvěrnými, budou použity 
výhradně pro potřeby výzkumu a nebudou poskytnuty dalším osobám. 

Zaměstnavatel: LČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové 

Za výzkumný tým: Ing. Petra Hlavá čková, Ph.D., Ing. David B řezina, Ph.D.  

Do níže uvedené tabulky prosím dopl ňte nebo zakroužkujte Vaše údaje 

Bydlišt ě (obec)  Čistý plat za rok 2015  
Pohlaví žena muž 100 – 150 tis. Kč 
Věk  150 – 200 tis. Kč 
Pracovní pozice mana

žer 
TH

P 
dělník 200 – 250 tis. Kč 

 250 – 300 tis. Kč 
300 – 400 tis. Kč 
400 – 450 tis. Kč 

Do níže uvedené tabulky prosím vyplňte, jak jsou přibližně rozloženy výdaje Vaší 
domácnosti. Celkové výdaje hrazené z Vašeho čistého platu, rozdělte do jednotlivých 
položek v procentech. Součet položek lokálních a nelokálních výdajů musí být rovno 
celkovým výdajům v %. 

Vyplnit výdaje v % - lokální – v zájmovém území (Jihočeský kraj), nelokální – 
mimo zájmové území 

Položky výdaj ů                            Výdaje celkem Lokální výdaje Nelokální výdaje 

Potraviny, nápoje, tabák     

Odívání, obuv    

Bydlení    

Voda, energie    

Doprava, pohonné hmoty    

Pošta, telekomunikace    

Daň z nemovitosti    

Ostatní dan ě    

Splátky (úv ěry, půjčky, pojišt ění, 
spo ření)    

Rekreace, sport, kultura    

Ostatní zboží a služby    
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Vysvětlivky pro vypln ění dotazníku pro zam ěstnance K Ř České Bud ějovice 
(Lesy ČR, s. p.) 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí údajů pro projekt Grantové služby Lesů 
ČR, s. p. řešený Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a 
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Prosíme Vás o vyplnění přiloženého 
dotazníku. Děkujeme.  

Za výzkumný tým: Ing. Petra Hlavá čková, Ph.D., Ing. David B řezina, Ph.D.  

Potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoj e, tabák (nákupy)  

a) provedené v prodejnách obchodních řetězců (Billa, Albert, Kaufland…) – 
nelokální výdaje 

b) v prodejnách vlastněných místními majiteli (v zájmovém území) – lokální výdaje 

Odívání a obuv (nákupy) 

a) provedené v prodejnách obchodních řetězců – nelokální výdaje 

b) v prodejnách vlastněných místními majiteli (v zájmovém území) – lokální výdaje 

Bydlení  

U nájemného se za místní (lokální) považuje útrata placená místnímu majiteli 
nemovitosti. Splátky hypotéky se považuje za nemístní (nelokální), protože centrály 
bank a úvěrových společností nejsou v katastru regionu.  

Voda, energie 

Tyto platby jsou brány většinou jako nemístní (nelokální), pozn. například topení 
dřevem, voda z vlastní studny atd. – lokální výdaje. 

Doprava, pohonné hmoty 

Co se týče paliv, tak většina peněz z čerpacích stanic odteče pryč – takže je 
považujeme  
za nelokální výdaje (místní provozovatel čerpací stanice – lokální výdaj). Doprava 
hromadnými dopravními prostředky – pokud dopravní společnost nemá sídlo firmy ve 

Výdaje celkem za rok 2015 (%) 100 % 

Z toho platby v zájmovém území (%)  

Z toho platby mimo zájmové území (%)  
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vymezeném zájmovém území, tak se jedná o nelokální výdaje. 

 

Pošta, telekomunikace 

Tyto výdaje lze považovat určitě za nemístní (nelokální). 

 

Daně 

Daň z nemovitosti – lokální výdaj, Ostatní daně – nelokální výdaj 

 

Splátky – (úv ěry, půjčky, pojišt ění, spo ření) 

a) Splátky malým subjektům místním (v zájmovém území) – lokální výdaje 

b) Splátky velkým institucím (banky, spořitelny) – nelokální výdaje 

 

Rekreace, sport a kultura 

a) lokální výdaj (v zájmovém území) 
b) nelokální výdaj (mimo zájmové území) 

 

Ostatní služby a zboží 

Například výdaje na studium na soukromé škole (střední/vysoké), výdaje na 
služby  
ve zdravotnictví (lékařské zákroky, léky), různé stupně sociální péče. 

a) lokální výdaj (v zájmovém území) 

b) nelokální výdaj (mimo zájmové území)  
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Dotazník pro dodavatele K Ř České Bud ějovice (Lesy ČR, s. p.) 

Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku. Zároveň Vás 
chceme ujistit, že z konečné hodnoty lokálního multiplikátoru nebude možné zjistit 
jakékoliv informace o hospodaření Vaší firmy. S údaji bude samozřejmě zacházeno 
jako s důvěrnými, budou použity výhradně pro potřeby výzkumu a nebudou 
poskytnuty dalším osobám. 

Za výzkumný tým: Ing. Petra Hlavá čková, Ph.D., Ing. David B řezina, Ph.D.  

Rozmezí Vašich celkových výdaj ů za rok 2015 v K č (prosím zatrhn ěte 
křížkem). 

Rozmezí výdaj ů za rok 2015  
0 – 100 tis. K č  
100 – 200 tis. K č  
200 – 400 tis. K č  
400 – 600 tis. K č  
600 – 2 600 tis. K č  
2 600 – 5 000 tis. K č  

5 000 – 10 000 tis. K č  
10 000 – 20 000 tis. K č  
20 000 – 40 000 tis. K č  
Víc než 40 000 tis. K č  

Do níže uvedené tabulky prosím vyplňte, jak jsou přibližně rozloženy výdaje Vaší 
firmy. Vaše celkové výdaje rozdělte do jednotlivých položek v procentech. Součet 
položek lokálních a nelokálních výdajů musí být rovno 100 %. Vyplnit výdaje v % – 
lokální – v zájmovém území (zájmové území = Jiho český kraj), nelokální – mimo 
zájmové území  

Položky výd ajů                           Výdaje 
celkem 

Lokální 
výdaje  

Nelokální 
výdaje 

Výdaje na zam ěstnance     

Výdaje na dodavatele    

Splátky úv ěrů, půjček…    

Daň z nemovitosti    

Ostatní dan ě    

Voda, energie    

Nájemné, provoz budov    

Pohonné hmoty    

Pošta, telekomunikace    

Propagace, reklama    

Ostatní zboží a služby     
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Vysvětlivky pro vypln ění dotazníku pro dodavatele K Ř České Bud ějovice (Lesy 
ČR, s. p.) 

Vážení dodavatelé, 

obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí údajů pro projekt Grantové služby Lesů 
ČR, s. p. řešený Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a 
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Prosíme Vás o vyplnění přiloženého 
dotazníku. Děkujeme.  

Za výzkumný tým: Ing. Petra Hlavá čková, Ph.D., Ing. David B řezina, Ph.D.  

Výdaje na zam ěstnance, sociální a zdravotní pojišt ění (SZP) 

a) lokální výdaj – mzda zaměstnanci s trvalým pobytem v zájmovém území, SZP 
zaměstnance v zájmovém území se nezapočítává – nelokální výdaj 

b) nelokální výdaj – mzdy zaměstnanců s trvalým pobytem mimo zájmové území  
a odvody SZP 

Dodavatelé a zprost ředkovatelé 

a) místní dodavatelé (v zájmovém území) – lokální výdaj 

b) nemístní dodavatel (mimo zájmové území) – nelokální výdaj 

Splátky úv ěrů, bankovní p ůjčky, pojišt ění 

a) drobné subjekty poskytující úvěry, půjčky, pojištění (v zájmovém území) – 
lokální výdaj 

b) velké instituce poskytující úvěry, půjčky, pojištění (mimo zájmové území) – 
nelokální výdaj 

Daně 

Daň z nemovitosti – lokální výdaj. Ostatní daně – nelokální výdaj. 

Voda, energie 

Tyto platby jsou brány většinou jako nemístní (nelokální), pozn. například topení 
dřevem, voda z vlastní studny atd. – lokální výdaje. 

Nájemné, provoz budov 

Lokální výdaj pouze placení místnímu provozovateli. Jinak nelokální výdaje. 

Pohonné hmoty 

Co se týče paliv, tak většina peněz z čerpacích stanic odteče pryč – takže je 
považujeme  
za nelokální výdaje (místní provozovatel čerpací stanice – lokální výdaj). 
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Pošta, telekomunikace 

Tyto výdaje lze považovat určitě za nemístní (nelokální). 

Propagace, reklama 

a) firmy (v zájmovém území) – lokální výdaj 

b) firmy (mimo zájmové území) – nelokální výdaj 

Ostatní zboží a služby 

Nestandardní výdaje firmy 

a) firmy (v zájmovém území) – lokální výdaj 

b) firmy (mimo zájmové území) – nelokální výdaj     
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 5.8 SÉRIE MAPOVÝCH VÝSTUPŮ S KVANTITATIVNÍMI A KVALITATIVNÍMI UKAZATELI 

VYUŽÍVÁNÍ LESŮ VEŘEJNOSTÍ ČI LIMITŮ PRO VYUŽÍVÁNÍ 

Úvod a cíl 

Cílem zpracování mapových výstupů bylo poukázat na významnost rekreačních 
aktivit na území Lesní správy Třeboň, ukázat v mapových podkladech jejich rozsah, 
rovněž posoudit potenciál výskytu rekreační funkce lesů v rámci Třeboňska, 
navrhnout kde je rekreace například možná nebo už nežádoucí, jaký má daná 
rekreace charakter apod. 

Metodika řešení 

Jednotlivé mapové výstupy byly zpracovány v prostředí geografických 
informačních systémů na podkladě lesnických map obrysových a na podkladě mapy 
lesnické typologie, dopravního zpřístupnění lesů, funkčního využití lesů a na základě 
výsledků vlastního terénního šetření, včetně následujícího způsobu (mapa a 
metodické řešení): 

� Rekreace možná – území s rekrea čním potenciálem 

Dle podkladů vymezených v Oblastních plánech rozvoje lesů (přístupné polohy, 
esteticky zajímavé polohy, apod.). Jedná se o území s vyjádřením rekreačního 
potenciálu.  

� Rekreace možná – území rekrea čně plošn ě využitelné 

Zbylá část lesa, která je přístupná a nehrozí žádné poškození či výrazný střed 
zájmů při realizaci rekreačních aktivit. 

� Rekreace nevhodná 

Zvláště chráněná území lokálního významu (kategorie přírodní rezervace, Přírodní 
památka) a území v pásmech hygienické ochrany vod II. Stupně. 

� Rekreace nebezpe čná 

Představuje území, která se nachází na stanovištích edafických kategorií T 
(podmáčená chudá), G (podmáčená), R (rašelinná), kde je rekreace nemožná 
z hlediska nebezpečnosti biotopů (často odvodňovací příkopy, které jsou 
nepřekročitelné, není vhodné ovlivňovat či narušovat půdní povrch, jedná se o území 
velmi citlivá). 

� Rekreace zakázaná 

Představuje území, která jsou zvláště chráněnými územími národního významu, 
společenstva ochrany biotopů, významných chráněných druhů (například hnízdění 
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orla mořského), zahrnuty jsou rovněž území pásem hygienické ochrany vod I. 
stupně. 

� Rekreace liniová – celoro ční 

Představuje území s jednoznačnou převahou cyklistů v průběhu roku (pozdní jarní 
období, léto a podzimní období). Území navrženo na základě výsledků terénního 
šetření (pro liniovou rekreaci jsou využívány všechny cesty typu 1L a 2L), v rámci 
terénního šetření byly tyto cesty projížděny na kole. 

� Rekreace plošná – sezónní 

Představuje území, které nabízí možnost pro houbaření (procházení houbařů 
skrze lesní porosty). Tato činnost zaznamenána na celém území Lesní správy. 
Pochopitelně vázána vždy na období růstu hub, tedy pozdní léto a podzimní období. 
Mapu možno doplnit ještě o plochy s výskytem borůvek (a jiných lesních plodů) – 
kopírující zejména stanoviště kyselá chudá (oligotrofní) mimo zvláště chráněná 
území národního významu.  

� Odstavné plochy 

Tento požadavek vznikl při diskuzi v rámci realizace jednoho ze seminářů při 
řešení projektu. V rámci tohoto požadavku bylo navrženo možné umístění parkovišť 
nebo odstavných ploch na Lesní správě Třeboň. Plochy pro umístění spíše 
odstavných ploch byly vybrány ve spolupráci s pracovníky Lesní správy Třeboň 
přímo v terénu. Výběr ploch byl volen na základě zkušeností pracovníků 
s parkováním návštěvníků lesa na daném místě a možnosti umístění odstavných 
ploch s ohledem na pěstební a těžební činnosti v lesích. Nakolik je realizace možná 
(dle Katastru nemovitostí, druhu pozemku, apod.) není v rámci projektu řešeno. 
Plocha zvolená pro umístění odstavné plochy je vytypovaná na základě reálného 
křížení význačných turistických stezek a turistických stezek s cestou veřejnou 
(rozcestník) a podle terénního šetření, zde probíhá intenzivní rekreace, případně zde 
byly zaznamenány stojící parkující auta. Na jeden osobní automobil je plánována 
plocha 8 m2. Vymezeny jsou dva typy odstavných ploch. První větší má rozměry 50 
m na délku a 5 m na šířku. Menší typ odstavné plochy má rozměry 13 m na délku a 5 
m na šířku. 

Popis odstavných ploch: 

• Odstavná plocha 1: Sjezd k hájence U Bouckých, odstavná plocha na 
křižovatce dvou cest o rozměrech 50 krát 5 m, tj. 250 m2 (přibližně na 30 
osobních automobilů). 

• Odstavná plocha 2: Barbora II – v blízkosti porostu 418C9, křižovatka. 
Odstavná plocha o rozměrech 13 krát 5 m, 65 m2. 
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• Odstavná plocha 3: Barbora I, v blízkosti porostu 415A10 (u louky, je zde 
altánek), možnost koupit nebo zabrat i louku naproti (místně nazýváno Psí 
hřbitov). Odstavná plocha o rozměrech 50 krát 5 m, tj. 250 m2 (přibližně na 30 
osobních automobilů). 

 

Obr. s umístěním odstavné plochy Barbora I, plocha je loukou, parkování lze pravděpodobně 
umožnit i po dohodě s CHKO Třeboňsko 

• Odstavná plocha 4: U kolejí Majdalena nádraží, v blízkosti porostu 401A1. 
Odstavná plocha o rozměrech 50 krát 5 m, tj. 250 m2 (přibližně na 30 
osobních automobilů). 
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Obr. s umístěním odstavné plochy u kolejí Majdalena nádraží, plocha je zpevněná, vhodné pro 
celoroční parkování 

• Odstavná plocha 5: v blízkosti pískovny Na Pilaně (jez) – Hamr. Odstavná 
plocha o rozměrech 13 krát 5 m, 65 m2. 

• Odstavná plocha 6: V blízkosti porostu 682A8 severní část. Odstavná plocha o 
rozměrech 13 krát 5 m, 65 m2. 

• Odstavná plocha 7: U dobývacího prostoru na písek, v blízkosti porostu 514B7. 
Odstavná plocha o rozměrech 50 krát 5 m, tj. 250 m2 (přibližně na 30 osobních 
automobilů). 

Celkem je navrženo 7 odstavných ploch pro přibližně 150 osobních automobilů. 
Když uvážíme průměrnou obsazenost automobilu 3 osoby, jsou to odstavné plochy 
pro 750 osob. Což by mohla být průměrná denní kapacita v průběhu letní sezóny. 

K dalším mapovým výstup ům 

Výsledky poukazují na několik významných skutečností, které májí jednoznačný 
vliv na lesnické hospodaření na Lesní správě Třeboň. Například v Tab. 1 jsou 
uvedeny výměry podle charakteru rekreace na LS Třeboň. Na první pohled je patrné, 
že sezónní rekreace je provozována na celé ploše lesní správy. Sezónnost se 
nemusí týkat jen sběru hub nebo borůvek, ale také tím, že sezóně se diametrálně 
zvedne počet návštěvníků v lese, což je v průběhu celého léta. 

Tab. 1 Charakter rekreace na LS Třeboň 

Charakter rekreace pro LS T řeboň vým ěra jednotky  
liniová rekreace - celoroční 490,8 km 

plošná rekreace - sezónní 15611,1 ha 

odstavné plochy 0,3 ha 

V Tab. 2 je uveden potenciál rekreace dle potenciálu (nevhodná, zakázaná, 
nebezpečná). Z výsledků je patrné, že se tyto zájmy nebo ukazatele překrývají. Tak, 
kde je rekreace nevhodná je zároveň nebezpečná (viz Tab. 5) nebo i ze zákona 
zakázaná (například zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Na 
druhou stranu, téměř 88% území lesní správy je rekreačně využitelné. 

Tab. 2 Potenciál rekreace pro LS Třeboň 

Potenciál rekreace pro LS T řeboň vým ěra v ha  
% z vým ěry 
LČR 

území s rekreačním potenciálem 1858,2 11,9 
území rekreačně plošně využitelné 13752,9 88,2 
rekreace nevhodná 2856,0 18,3 
rekreace zakázaná 1628,2 10,4 
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rekreace nebezpečná 9127,2 58,5 

V Tab. 3 jsou uvedeny výměry jednotlivých dílčích ploch podle charakteru 
například funkcí lesa nebo stanoviště. Z výsledků je patrné, že na téměř 10% území 
je ze zákona rekreace zakázána. Potenciálně nebezpečná (jak pro lesní ekosystém, 
tak pro člověka) je rekreace na téměř 58% území (edafické kategorie T, G a R). 
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Tab. 3 Dílčí plochy k výměře LS Třeboň 

Dílčí plochy:  vým ěra v ha  
% z vým ěry 
LČR 

NPR 1513,8 9,7 
PR 1222,6 7,8 
NPP 12,3 0,1 
PP 73,3 0,5 
OP 398,8 2,6 
PHO1 114,4 0,7 
PHO2 97,3 0,6 
les půdoochranný 1051,7 6,7 
edafické kategorie T, G, R 9127,2 58,5 
les (vše, nejen LČR) 26095,4 NA 
les (jen LČR) 15611,1 100,0 

Závěr 

Na základě zhodnocení výměr jednotlivých funkčních potenciálů nebo dílčího 
dalšího využití území nebo funkční kategorizace lesů, lze jednoznačně konstatovat, 
že LS Třeboň má omezené plnění produkční funkce lesů na téměř 80% výměry. To 
je dáno samotnou existencí Chráněné krajinné oblasti Třeboň, překryvy zvláště 
chráněných území, překryvy z hlediska funkcí lesa a samotnými přírodními 
podmínkami, kde pouze díky zpřístupnění lesa, došlo k „otevření“ lesa pro jeho 
rekreační využití. 

Tyto mapové výstupy lze předkládat dalším subjektům, které mají vztah k lesnictví 
na Třeboňsku, např. Správa CHKO Třeboňsko nebo Klub českých turistů. Tyto mapy 
lze následně použít k optimalizaci turistických stezek. 

Všechny mapy a pozice odstavných ploch jsou uvedeny na konci dokumentu. 
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6 PŘÍLOHY 

 PŘÍLOHA 5.9A: VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNICKOU VEŘEJNOSTÍ 

Dotazníkové šetření probíhalo v roce 2017 a to nejintenzivněji v letních měsících. 
Dotazníky byly anonymní a na dobrovolnosti oslovených osob. Celkově se podařilo 
nasbírat 3046 dotazníků. V následujícím textu jsou uvedeny výsledky dotazníkového 
šetření. Dotazníky byly zpracovány a vyhodnocovány v počítačovém programu MS 
Office Excel. 

Abychom se od respondentů dozvěděli co nejvíce, bylo prvních pět otázek 
zaměřeno přímo na jejich osobu. Otázky se týkaly pohlaví, věku, dosaženého 
vzdělání, jejich momentálního způsobu cestování a jejich současného statusu, jestli 
jsou studenty, zaměstnanci, nezaměstnaní, či v důchodu apod...  

V rámci zastoupení pohlaví mezi dotázanými dominovaly ženy (59%).  

 

Obr. 1 Poměr pohlaví návštěvníků odpovídajících na dotazník 

Cílem druhé otázky bylo zjistit přibližný věk dotazovaných osob. Věk byl rozdělen 
do 6-ti kategorií, 0-17, 18-25, 26-39, 40-54, 55-64 a 65 a více. Nejvíce dotázaných 
osob patřilo do věkové kategorie 40-54 let. Následovala ji kategorie 0-17 let, jednalo 
se především o rodiče s dětmi na dovolené nebo na víkendovém pobytu. Třetí 
nejpočetnější kategorií byli respondenti ve věku 26-39 let. Většinou se jednalo o 
osoby, které na svou dovolenou chtějí vyrazit s přáteli a trávit ji aktivně sportem. 
Dotazovaní ve věku 55-64 si povětšinou užívali, přírodu, krásu a klid. Tito návštěvníci 
se často do Třeboňské přírody zamilovali a vrací se sem k načerpání nových 
myšlenek a energie každoročně. Nejméně byly zastoupeny osoby starší 65-ti let. 
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Obr. 2 Věkové kategorie návštěvníků lesa 

Třetí otázka se týkala momentální formy návštěvy lesa. Z grafu je patrné, že 
převažují cyklisté 53 %. Jako jiná zvláštní forma návštěvy CHKO Třeboňsko může 
být raft nebo kánoe. Na tomto grafu by, ale mělo být zobrazeno větší procento 
cyklistů. Důvodem proč graf vypadá takto je, že některá místa, na kterých byly 
rozdávány dotazníky byla často nepřehledná nebo nebezpečná pro zastavování 
cyklistů. Cyklisté se ve většině případů nacházeli ve velkých skupinách. Někteří 
spěchali a neměli čas, nebo náladu se na chvíli zastavit a vyplnit dotazník. Je to také 
způsobeno tím, že dotazníky byly rozdávány i na akci: Výlov rybníka Rožmberk, kdy 
naprostá většina návštěvníků se na této akci pohybovala pěšky. Dotazníky byly 
rozdávány i turistům u Schwarzenberské hrobky a na hrázi rybníka Svět. Na těchto 
místech také převažovalo procento pěších návštěvníků. Převážná většina 
návštěvníků lesa však byli cyklisté. Byli to spíše rodiče, kteří chtěli o letních 
prázdninách zajistit aktivní program pro děti a poznávat s nimi přírodu. Třeboňsko je 
známé svým rovným terénem, upraveností a sjízdností cest. Proto zde potkáváme 
především tzv. „rekreační“ cyklisty, kteří cyklistiku provozují jedenkrát až dvakrát 
ročně, právě o dovolené. 
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Obr. 3 Forma návštěvy lesa 

Další otázka byla zaměřena na procentický odhad zastoupení lesů z celkové 
plochy ČR? Tato otázka se zdála nejtěžší otázkou v dotazníkovém šetření. Jednalo 
se o otevřenou otázku, kdy ji respondenti museli vyplnit bez předem daných 
možností. Nejčastější odpovědí bylo 40 %, dále pak 30 %, 50 % a 35 %. Nejnižší 
hodnotu zastoupení lesů v ČR dotazovaní odpověděli 10 %. Naopak nejvyšší 
hodnota u této otázky dosáhla 83 %. Správnou odpověď na tuto otázku, což je 34 % 
napsalo pouze 67 respondentů. 

Následující graf zobrazuje, za jakým účelem návštěvníci CHKO Třeboňsko 
navštěvují les. Tato otázky byla podána formou polouzavřenou, kdy měli respondenti 
na výběr ze čtyř odpovědí. Poslední odpověď nabízela možnost si svůj účel návštěvy 
lesa konkretizovat. Návštěvníci většinou u této otázky označili více odpovědí jako 
například kvůli rekreaci, sportu a procházkám, ale i za účelem sběru lesních plodů a 
hub. Nejčastější odpovědí byla rekreace, sport a procházky. Druhým nejčastějším 
důvodem, proč lidé navštěvují les, je sběr lesních plodů a hub. Někteří dotazovaní 
navštěvují les díky svým koníčkům jako je myslivost, výcvik psa, jízda na koni nebo 
geocaching. Někteří respondenti uvedli, že do lesa chodí za prací nebo jako 
samovýrobci si zpracovat dřevo na topení. 
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Obr. 4 Odpovědi na otázku, za jakým účelem nejčastěji navštěvujete les 

Pravidelně každý týden navštěvuje les 39 % dotázaných turistů. 26 % respondentů 
odpovědělo, že navštěvuje les každý měsíc. Více než 10 % dotázaných osob 
navštěvuje les každý den a 24 % respondentů navštěvuje les méně často. 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že průměrná doba, kterou turisti stráví v lese při 
jedné návštěvě, jsou 2-4 hodiny. 

 

Obr. 5 Odpovědi na otázku, jak často navštěvujete les 

Většina dotázaných (1198 osob) by poplatek za vstup do lesa nebyla ochotna 
zaplatit vůbec. Dalších 1182 respondentů by poplatek za vstup do lesa byla ochotna 
zaplatit, ale pouze v chráněných územích. Méně než 11 % návštěvníků lesa by 
poplatek za vstup do lesa zaplatilo a více než 11 % dotazovaných neví. 
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Obr. 6 Odpovědi na otázku, byli byste ochotni zaplatit poplatek za vstup do lesa? 

Další otázka se zabývala spíše subjektivním vnímáni lesa a jeho druhové sklady. 
Jak je patrno z grafu, téměř 48 % dotázaných osob nerozlišuje, jestli je les jehličnatý 
nebo listnatý. Malá část respondentů asi 5 %, dává přednost listnatému lesu. 
Smíšený les preferuje 35 % dotazovaných. Jehličnatému lesu dává přednost 12 % 
návštěvníků lesa. 

 

Obr. 7 Odpovědi na otázku, jakému lesu dáváte přednost? 

Otázka číslo 12 zněla. Jak vnímáte jako návštěvník lesa následující lesnické 
činnosti? Z grafu je patrné, že nejvíce obtěžující činností je vnímána lesní těžba a 
odvoz dřeva. Ostatní činnosti související s lesním hospodářstvím turisti považují za 
potřebné.  
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Obr. 8 Odpovědi na otázky, jak vnímají návštěvníci lesa některé lesnické činnosti 

Na otázku, zda-li si návštěvníci lesa cení práci lesníků odpovídali spíše kladně, a 
to rozhodně ano, spíše ano. S negativní odpovědí se bylo možno setkat u 5 % 
dotazovaných. 

 

Obr. 9 Graf odpovědí návštěvníků, zda si cení práci lesníků 

Na otázku, zda návštěvníci lesa respektují a chápou zákaz vjezdu do lesa 
odpovědělo 76 % dotázaných, že rozhodně ano, 17 % spíše ano, 5 % spíše ne a 2 % 
rozhodně ne. Existuje důvod domnívat se, že lidé při přímém dotázání na respekt 
dopravních značek v tomto případu zákazu vjezdu většinou odpoví, že zákaz vjezdu 
respektují. Nebo pouze chápou značku zákazu vjezdu do lesa, ale nerespektují ji. 
V době strávené na Třeboňsku bylo vypozorováno, že někteří turisté na kolech 
zákazy vjezdu netolerují.  
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Obr. 10 Graf odpovědí návštěvníků, zda respektují a chápou zákaz vjezdu do lesa 

V dotazníku byly zakomponovány i otázky týkající zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích (lesní zákon). Otázky byly směřovány na vstup do lesa, pořádání sportovních 
akcí a dále na sběr suchých větví. První otázka zněla, zda si lidé myslí, že mohou 
vstupovat do míst, kde se provádí těžba a manipulace s dřívím. 8 % dotázaných 
odpovědělo, že mohou vstupovat do těchto míst. Zbývajících 92 % vypovědělo, že 
vstupovat do těchto míst je zakázáno. Do míst, kde se provádí těžba a manipulace s 
dřívím, může pouze proškolený pracovník, který těžbu nebo manipulaci provádí, 
popřípadě jeho pomocník. I tak, ale musí dodržovat přísně dané nařízení, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, apod. Někteří zvědavci se však chtějí podívat, 
jak takové pokácení stromu, popřípadě nakládání dříví na odvozní soupravy vypadá, 
a tak vůbec nedbají na své vlastní bezpečí a neuvědomují si jaké neštěstí by se 
mohlo stát. Někteří z nich přehlíží zákazové značky a nereagují ani na výzvy 
pracovníků.  

Druhá podotázka se návštěvníků lesa dotazovala, zda podle lesního zákona 
mohou vjíždět na kole, na koni, lyžích a na saních mimo lesní cesty. Většina turistů 
69 % si myslí, že vjíždět na kole, na koni, lyžích a na saních mimo lesní cesty je 
zakázáno. Zbytek, 31 % dotazovaných si myslí, že je to povoleno. Dále byla 
položena otázka, zda turisté mohou vstupovat volně do porostů mimo lesní cesty a 
stezky. V této otázce si dotazovaní návštěvníci lesa nebyly moc jistí. Nakonec 69 % 
dotázaných odpovědělo, že se mohou volně pohybovat po lese. Ostatní respondenti, 
což bylo 31 % odpověděli, že se mohou pohybovat pouze po lesních cestách nebo 
po vyznačených turistických trasách. Převážná část návštěvníků lesa se domnívá, že 
mohou sbírat suché větve do průměru 7 cm. Ostatní respondenti si myslí, že je tato 
činnost v lese zakázána. Pořádat hromadné akce pro veřejnost bez souhlasu 
vlastníka a příslušných orgánů je zakázáno, toto si také myslí 95 % dotázaných 
turistů, ostatních 5 % má za to, že hromadné sportovní akce mohou pořádat bez 
jakéhokoliv souhlasu.
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Obr. 11 Graf odpovědí návštěvníků, na otázku, které z následujících činností jsou ze 
zákona o lesích povoleny? 

S touto otázkou souvisí i otázka, zda by se návštěvníci lesa nechali poučit od 
odborníka o pravidlech chování v lese. Většina dotázaných by se spíše nechala 
poučit. Cca 72 % by se rozhodně nechalo poučit a okolo 28 % by se poučit 
nenechalo. 

 

Obr. 12 Graf odpovědí návštěvníků, zda by se nechali poučit od odborníka o pravidlech 
chování v lese 
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Pravidelné akce, které by pořádali lesníci pro veřejnost, by uvítalo 72 % 
dotázaných. Jednalo by se o různé odborné semináře, sportovní akce, odborné 
přednášky, apod. V posledních letech se klade největší důraz na vzdělávání, osvětu 
a výchovu mládeže pomocí lesní pedagogiky. Ta má za úkol objasnit a vysvětlit 
význam hospodaření v lesích. Lesní pedagogika není určena jen pro děti, ale také 
pro ostatní osoby, které mají zájem o les a chtějí se o něm něco dovědět. Existují i 
informační vzdělávací střediska, která mají za úkol přiblížit veřejnosti práci lesníků, 
včetně ochrany přírody. Dalších 28 % by o takovéto akce zájem neměla.  

 

Obr. 13 Odpovědi na otázky, zda by návštěvníci lesa uvítali akce, které by byly pořádány 
lesníky pro veřejnost 

Následující graf zobrazuje odpovědi na otázku, zda dotazovaní zaznamenali 
nějaké konflikty mezi lesníkem a návštěvníkem lesa, popř. jinou osobou. Téměř 90 % 
respondentů nezaznamenalo žádné konflikty mezi návštěvníkem lesa a lesníky. 
Konflikt mezi návštěvníkem a lesníkem zaznamenalo celkem 10 % dotázaných, 
většinou tyto rozpory nechtěli popisovat. Ti, kteří své konflikty popsali, přiznali, že se 
zpravidla jednalo o jejich chybu například rozdělávání ohně, vjíždění do lesa na 
čtyřkolkách apod.  
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Obr. 14 Odpovědi návštěvníků na otázku, zda zaznamenali nějaké konflikty mezi 
lesníkem a návštěvníkem lesa, popř. jinou osobou 

Většina dotazovaných s lesníkem ještě nekomunikovala. V odpovědi jiná 
komunikace respondenti uváděli i komunikaci s myslivci, ochránci NP nebo 
komunikaci s lesníky při nákupu vánočních stromků. V odpovědích se také objevila 
odpověď komunikace formou médií. Je zajímavé, že 14 % dotazovaných má lesníka 
v rodině nebo blízkém okolí. Nejčastěji návštěvníci lesa komunikovali s lesníky jako 
s vlastníky lesa. Dalších 21 % respondentů s lesníkem komunikovala jako 
s vlastníkem lesa. S lesní pedagogikou se setkalo 13 % z dotázaných. 

 

Obr. 15 Odpovědi na otázku, jakou formou jste komunikovali s lesníky 

Většina respondentů hodnotí komunikaci lesníků známkou 3 (32 %) a známkou 5 
(32 %). Známkou 1 hodnotí 10 % dotazovaných, známkou 2 hodnotí 15 % a 
známkou 4 hodnotí 11 % návštěvníků lesa. V otázce turisté hodnotili lesníky 
známkou 1-5. Známka 5 byla nejhorší a známka 1 nejlepší (jako ve škole). Průměrná 
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známka je 3,4 což nám vypovídá, že veřejnost komunikaci s lesníky hodnotí 
negativně. Známkou 5 většinou hodnotili ti respondenti, kteří ještě s lesníkem nikdy 
nekomunikovali a mají pocit, že jejich komunikace s veřejností není žádná. Většina 
dotázaných osob nevidí žádný rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Ač je obvyklé, že 
lesník je většinou myslivec, není tomu zpravidla tak.  

Celkem 77 % dotázaných považuje za vhodné budování altánků, přístřešků, 
laviček a podobných zařízení v lese. Někteří turisté by v lese přivítali i mobilní wc, 
více odpadkových košů a více přístřešků či altánků. Ostatní respondenti budování 
těchto zařízení v lese nepovažují za vhodné a domnívají se, že tato zařízení do lesa 
nepatří.  

 

Obr. 16 Odpovědi na otázku, považujete za vhodné budování altánků, přístřešků, laviček 
apod. zařízení v lese 

Většina respondentů se domnívá, že budování altánků, přístřešků a laviček 
v lesích jsou financovány z EU operačních programů a fondů nebo z finančních 
prostředků obcí a měst. Kolem 21 % respondentů se domnívá, že výstavbu altánků a 
podobných zařízení v lese financují vlastníci lesů. Kolem 11 % návštěvníků lesa si 
myslí, že tato zařízení financuje ochrana přírody nebo soukromé osoby z vlastní 
iniciativy. Pouze 1 % dotázaných se domnívá, že budování „rekreačních“ zařízení 
v lese financují například neziskové organizace, daňový poplatníci, stát apod. 
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Obr. 17 Odpovědi na otázku, kdo podle Vás budování altánků, přístřešků a laviček 
financuje 

Návštěvníci lesa se domnívají, že z vyšší rekreační aktivity nejvíce profitují 
ubytovací zařízení, následně pak restaurace a pohostinství. Dále s 12 % následují 
provozovatelé kulturních památek obchodníci, lesníci a ochránci přírody. V odpovědi 
„jiní“ respondenti také uváděli, že nejvíce z rekreační činnosti lesa profitují obce nebo 
politici. 

 

Obr. 18 Odpovědi návštěvníků lesa na otázku, kdo myslíte, že nejvíce profituje z vyšší 
rekreační návštěvnosti lesa? 

Poslední otázka byla podána v podobě otevřené a respondenti nám zde mohli 
sdělit svůj názor, popřípadě kladné či negativní připomínky na hospodaření a 
celkovou situaci v lesích ČR. Většina dotazovaných na tuto otázku vůbec 
neodpověděla. Někteří dotazovaní návštěvníci měli výtky k hospodaření v lesích, 
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stěžovali si na vysokou těžbu a na následnou povýrobní úpravu. Například vysoké 
vyježděné koleje, větve rozházené po cestách, rozbité cesty s výmoly, nepořádek na 
krajnicích a příkopech apod. Návštěvníci by mimo jiné do lesů s vyšší rekreační 
funkcí uvítali více odpadkových košů, na okrajích lesa více parkovacích míst, větší 
čistotu lesa a více přednášek lesníků ve školách. Respondenti kladně hodnotili 
značení turistických stezek, rozmístění a počet altánků, přístřešku a laviček. 
Dotazovaní by byli také rádi, kdyby se pořádaly veřejné akce zaměřené na úklid lesa. 
Dokonce byl i návrh, udělat na Vánoce veřejnou akci, kde by si lidé mohli vybrat a 
uříznout sami vánoční stromek.  
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 DOTAZNÍK PRO NÁVŠTĚVNÍKA LESŮ 

Místo: ……………………………………………..Datum: ………………………..Čas:………………… 

 

Pohlaví:  ○ žena  ○ muž 

1. Do jaké v ěkové kategorie pat říte? 
o 0 – 17          ○   18 – 25          ○   26 – 39      ○   40 – 54            ○   55 – 64          ○   65 a více 

 

2. Jste:  ○ Cyklista  ○ pěší   ○ motocyklista  ○ na koni  ○ jiné: ……… 
 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzd ělání? 
○ Základní    ○ Vyučení 
○ Středoškolské s maturitou  ○ Vyšší odborné ○ Vysokoškolské  

  
4. Jaký je Váš statut? 

○ Student   ○ Zaměstnaný 
○ Podnikatel   ○ V domácnosti 
○ Nezaměstnaný  ○ Důchodce 
 

5. Odhadn ěte procentické zastoupení les ů z celkové plochy ČR? ..............  
 

6. Jak dlouho jste ochotni cestovat, abyste se dost ali do lesa a jakými dopravními 
prost ředky? 

Uveďte …………..hodin  ○ Pěšky ○ Na kole 

○ Autem ○ Veřejnou dopravou   ○ Jiné ………………………. 
 

7. Jak často navšt ěvujete les? 
○ Každý den   ○ Každý týden 
○ Každý měsíc  ○ Méně často 

8. Kolik času pr ůměrně strávíte p ři jedné návšt ěvě lesa? 

○ 1 hodinu   ○ 2 – 4 hodiny 
○ Více než 5 hodin  ○ Jiný čas …………… 

9. Za jakým ú čelem les nej častěji navšt ěvujete? (možno více odpov ědí) 

○ Rekreace, sport a procházky   ○ Sběr lesních plodů a hub 
○ Klidné prostředí k odpočinku bez civilizačního hluku 
○ Jiné …………………………. 
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10. Byli byste ochotní zaplatit poplatek za vstup d o lesa? 
○ ano   ○ ano pouze v chráněných územích 
○ ne   ○ nevím 

11. Jakému lesu dáváte p řednost 
○ Jehličnatý ○ Listnatý  ○ Smíšený  ○ Nerozlišuji 

 

12. Vnímáte, jako návšt ěvník lesa, následující lesnické činnosti jako?  
Údržba lesních cest                                                     ○ Potřebné   ○ Obtěžující 
Obnova, ošetřování a oplocování mladých porostů    ○ Potřebné   ○ Obtěžující 
Těžba a odvoz dříví                                                     ○ Potřebné   ○ Obtěžující 

13. Ceníte si práci lesník ů? 

○ Rozhodně ano ○ Spíše ano ○ Rozhodně ne  ○ Spíše ne 

14. Respektujete a chápete zákaz vjezdu motorovými vozidly do lesa? 

○ Rozhodně ano ○ Spíše ano ○ Rozhodně ne  ○ Spíše ne 

15. Které z následujících činností jsou ze zákona o lesích povoleny? 
Vstupovat do míst kde se provádí těžba a manipulace s dřívím        ○ ano      ○ ne 

Vjíždět na kole, na koni, lyžích a na saních mimo lesní cesty           ○ ano      ○ ne 

Vstupovat do porostů mimo lesní cesty                                              ○ ano      ○ ne 

Sbírat suché větve do průměru 7 cm                                                   ○ ano      ○ ne 

Pořádat hromadné akce pro veřejnost bez souhlasu vlastníka a přísluš. org   

○ ano      ○ ne 

 

16. Zaznamenali jste n ějaké konflikty mezi lesníkem a návšt ěvníkem lesa, pop ř. 
jinou osobou? 

○ Ano    ○ Ne 

Chcete jej popsat?……………………………………………… 

17. Nechal / nechala byste se od odborníka, jako ná vštěvník lesa pou čit o 
pravidlech chování v lese? 

○ Rozhodně ano ○ Spíše ano ○ Rozhodně ne  ○ Spíše ne 

18. Jaká je dle Vašeho názoru komunikace lesník ů s veřejností? 

Známka (jako ve škole 1 – 5) ………… 
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19. V jaké form ě jste s lesníky komunikovali?  

○ Jako s vlastníkem lesa ○ Formou lesní pedagogiky 
○ Jsem lesníkem, mám lesníka v rodině anebo v blízkém okolí 
○ Jiné ………………………………. 

20. Uvítali byste pravidelné akce, které by byly le sníky pro ve řejnost? Nap ř. 
exkurze s lesníkem do les ů, přednášky o lesích,…  

○ Rozhodně ano ○ Spíše ano ○ Rozhodně ne  ○ Spíše ne 
 

21. Považujete za vhodné budování altánk ů, přístřešků, lavi ček apod. za řízení v lese 
za vhodné? 

○ Rozhodně ano ○ Spíše ano ○ Rozhodně ne  ○ Spíše ne 
 

22. Kdo podle Vás budování t ěchto altánk ů, přístřešků, lavi ček apod. za řízení v lese 
financuje? (možnost více odpov ědí) 

○ Soukromé osoby a jejich zájmy  ○ Vlastníci lesů 
○ Ochrana přírody    ○ Finanční prostředky z fondů EU 
○ Obce a města, na jejichž území se les nachází 
○ Jiné zdroje ……………………………………………. 

23. Kdo myslíte, že nejvíc profituje z vyšší rekrea ční návšt ěvnosti les ů? (možno 
více odpov ědí) 

 ○ Restauratérství a pohostinství    ○ Obchodníci 

○ Ubytovací zařízení (hotely, penziony)   ○ Lesníci 

○ Provozovatelé kulturních památek   ○ Ochrana přírody 

○ Jiní ……………………………………………. 
 

24. Pokud chcete tento dotazník doplnit ješt ě o některé údaje, p řipomínky a 
informace, prosím, napište je na toto místo. Vaše d alší námitky a sd ělení pomohou 
naší práci a probíhajícímu šet ření: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 PŘÍLOHA 5.9B: K DÍLČÍMU VÝSTUPY „S EMINÁŘE“ 

Realizace seminá řů se zainteresovanými subjekty, zástupci odborník ů a 
dobrovolník ů v rámci projektu 

Celkem byly realizovány dva semináře, první ve dne 2. 11. 2017 na půdě 
Městského úřadu v Třeboni. Tento seminář byl pojat jako setkání zainteresovaných 
subjektů, odborníků a dobrovolníků s cílem prezentace aktuálně probíhajících i 
plánovaných aktivit, záměrů a projektů vztahujících se k managementu lesních 
ekosystémů (lesnímu hospodářství), turistice, územnímu plánování a rozvoji a 
ochraně přírody. A také s cílem nastartování diskuze o společných odborných 
tématech a získání konstruktivní zpětnou vazbu, názor i pohled z venku na 
každodenní činnosti v lesnictví. Semináře se zúčastnilo celkem 21 účastníků. Druhý 
seminář se konal 8. února 2018 na stejném místě s obdobným složením účastníků 
rovněž v počtu 20. 

Po skončení semináře byl rozeslán zástupcům jednotlivých subjektů (mimo 
lesníky) jednoduchý 10-ti bodový dotazník uvedený v následujícím textu. 

Hlavním předmětem diskuze obou dvou realizovaných seminářů se stala rekreační 
návštěvnost lesů. Lze říci, že je to téma, které spojuje všechny zainteresované 
subjekty. Pracovníky ochrany přírody konstatovali, že právě lesníci a ochrana přírody 
jsou postaveny před řešení tohoto společného úkolu, a že v tomto duchu by měli najít 
společný konsenzus. 

Na semináři přijali účast také pracovníci odboru kultury a cestovního ruchu, ačkoli 
při pozvání na první kolo semináře svou účast odmítli s konstatováním, že se 
rozhodně necítí býti zainteresovanými subjekty ve vztahu k lesnictví, stejně tak svoji 
účast nechtěli přijmout pracovníci Domu přírody (který v Třeboni funguje jako spíše 
informační turistické centrum). Později, jak pracovníci odboru kultury, tak pracovníci 
Domu přírody, konstatovali, že se rozhodně cítí býti osobami či odborníky ve vztahu 
k lesnictví a rozhodně jejich společným tématem je návštěvnost. 

V diskuzích na seminářích byla vznesena poznámka, že by bylo velmi přínosné, 
aby se semináře zúčastnili především starostové obci a členové zastupitelstev. Na 
druhý seminář proto bylo osloveno celkem 12 starostů (nebo místostarostů) obcí 
v rámci Lesní správy Třeboň. Bohužel bez reakce a jakékoliv odezvy. 

Další významnou otázkou, která byla v průběhu seminářů řešena, bylo řešení 
krizových situací, například zákaz vstupu do lesa v případě polomů, vývratů nebo 
jiného nebezpečí (a to jak pro les, tak pro jeho návštěvníky). Společně byl vznesen 
požadavek, zda by lesy České republiky, s. p. mohli na svých webových stránkách 
nebo v rámci mobilních aplikací, zveřejňovat informace o hrozících nebo existujících 
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nebezpečích nebo o realizaci pěstebně-těžebních opatřeních, aby se tak návštěvník 
lesa mohl vyhnout těmto místům. 

Fotografie ze seminářů je uvedena na Obr. 1 a Obr. 2. 

 

Obr. 1 Pan JUDr. Dr. Ing. Martin Flora přednáší o veřejném zájmu na lesích a 
povinnost návštěvníků lesa 

 

Obr. 2 Paní Mgr. Markéta Drábková přednáší o činnosti Domu přírody v Třeboni  
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Výsledky hodnocení seminá řů po jejich pr ůběhu 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 16 osob. Všichni z nich byli účastníky 
buď prvního, nebo druhého kola semináře. 

Odpovědi na otázku Jak hodnotíte přínos setkávání odborníků či dobrovolníků ze 
zainteresovaných subjektů v rámci lesnictví? jsou uvedeny v grafu na Obr. 3. 
Z výsledků je patrné, že účastníci semináře hodnotí jeho realizaci pozitivně v 75% 
případů, pouze v 6% (1 účastník) hodnotí realizace seminářů negativně. 

Odpovědi na otázku Uvítali byste pravidelné setkávání či konání semináře 
v průběhu roku? jsou uvedeny v grafu na Obr. 5. Z výsledků je patrné, že účastníci 
semináře by uvítali pravidelné konání semináře. Pouze 1 účastník by spíše neuvítal 
pravidelné konání semináře. 

75

6

19

pozitivně negativně neutrálně

 

Obr. 3 Odpovědi na otázku Jak hodnotíte přínos setkávání stakeholderů v rámci 
lesnictví? 
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68,75

25

6,25

0

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Obr. 4 Uvítali byste pravidelné setkávání či konání semináře v průběhu roku 
(setkání odborníků či dobrovolníků ze zainteresovaných subjektů v rámci lesnictví 
v lesnictví)? 

Odpovědi na otázku Jak často by se podle Vás mělo takové setkání konat 
v průběhu roku? jsou uvedeny v grafu na Obr. 5. Z výsledků je patrné, že účastníci 
semináře by ve většině případů uvítali konání takových seminářů, co každý pul rok. 
Pouze 1 účastník se chtěl setkávat každý čtvrt rok a 1 účastník nepovažuje za 
důležité se setkávat. 

 

31,25

56,25

6,25 6,25

1 krát ročně 2 krát ročně

(půlročně)

každý čtvrtrok není nutné se setkávat

 

Obr. 5 Jak často by se podle Vás mělo takové setkání konat v průběhu roku? 
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Odpovědi na otázku Měla by organizace takového semináře (setkávání 
zainteresovaných subjektů v lesnictví) vzejít od lesníků? jsou uvedeny v grafu na 
Obr. 6. Z výsledků je patrné, že účastníci semináře se ve většině případů domnívají, 
že organizace takových seminářů by měla být iniciována lesníky. 

 

Obr. 6 Měla by organizace takového semináře (setkávání zainteresovaných 
subjektů v lesnictví) vzejít od lesníků? 

 

Odpovědi na otázku Jsou lesníci vybaveni prezentačními schopnostmi a znalostmi 
(z hlediska výkonu praxe lesníka), aby mohli objektivně přednést své požadavky na 
další zainteresované osoby / subjekty? jsou uvedeny v grafu na Obr. 8. Více než 
81% dotázaných se domnívá, že lesníci nedisponují dobrými prezentačními 
schopnostmi. V tomto případě lze tedy doporučit, aby lesnické instituce více apelovali 
na lesnické školství s důrazem na prohloubení prezentačních schopností studentů 
(absolventů lesnictví). Nedostatečné prezentační schopnosti jsou dána spíše větší 
orientací na management lesních ekosystémů a jejich řádné obhospodařování, 
teprve až v poslední době je součástí studia možnost absolvovat volitelné předměty 
jako například Public Relations v lesnictví, kde je toto vyučováno. Se vzrůstajícími 
sociálními požadavky na lesníky bude ale nutné zavést podobné předměty spíše jako 
povinné. 
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Obr. 8 Jsou lesníci vybaveni prezentačními schopnostmi a znalostmi (z hlediska 
výkonu praxe lesníka), aby mohli objektivně přednést své požadavky na další 
zainteresované osoby / subjekty? 

Odpovědi na otázku Po realizaci semináře, lze podle Vás konstatovat, že lesníci 
mají právo vyžadovat větší respekt a zapojování do různých aktivit v rámci rozvoje 
regiónů ze strany zainteresovaných subjektů? jsou uvedeny v grafu na Obr. 9. 
Z výsledků je patrné, že většina účastníků semináře si uvědomuje význam 
zapojování lesníků do aktivit ve vazbě na rozvoj regionů. 

 

Obr. 9 Po realizaci semináře, lze podle Vás konstatovat, že lesníci mají právo 
vyžadovat větší respekt a zapojování do různých aktivit v rámci rozvoje regiónů ze 
strany zainteresovaných subjektů? 

Odpovědi na otázku Uvítali byste zavedení 1 až 2 pracovníků na každé lesní 
správě, kteří by měli na starost komunikaci s odbornou veřejností? jsou uvedeny 
v grafu na Obr. 10. Z výsledků je patrné, že většina účastníků semináře by spíše 
uvítala možnost komunikace s osobami, které by ji měli na starost. 
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Obr. 10 Uvítali byste zavedení 1 až 2 pracovníků na každé lesní správě, kteří by 
měli na starost komunikaci s odbornou veřejností? 

Odpovědi na otázku Považovali jste se před seminářem za zainteresované 
subjektů či odborníky ve vztahu k lesnictví? jsou uvedeny v grafu na Obr. 11. 
Z výsledků je patrné, že většina účastníků semináře téměř polovina účastníků se za 
zainteresované subjekty či odborníky ve vztahu k lesnictví nepovažovalo. Tento 
výsledek je kontrastem ve vztahu k výsledku o tom, zda účastníci považují seminář 
za pozitivní nebo ne. 

 

Obr. 11 Považovali jste se před seminářem za zainteresované subjekty ve vztahu 
k lesnictví? 
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Odpovědi na otázku Považujete se po semináři za odborníky v rámci 
zainteresovaných subjektů ve vztahu k lesnictví? jsou uvedeny v grafu na Obr. 12. 
Z výsledků je patrné, že většina účastníků semináře se po realizaci semináře 
považuje za odborníka dotčeného ve vztahu k lesnictví, stav se zvýšil o 25%. Což 
dokazuje pozitivní efekt tohoto semináře. 

 

Obr. 12 Považujete se po semináři za odborníka, zástupce zainteresovaného 
subjektu ve vztahu k lesnictví? 

Odpovědi na otázku Při realizaci aktivit ve vztahu k rekreaci, návštěvnosti, 
atraktivitě regionu nebo turistice (či podobných aktivitách) uvítali byste podobnou 
spolupráci s lesníky, kde byste mohli prodiskutovat možnosti a limity realizace 
takových aktivit?  jsou uvedeny v grafu na Obr. 13. Z výsledků jednoznačně vyplývá, 
že účastníci semináře by rádi společně prodiskutovali možnosti a limity rekreace. 
Z toho tedy lze odvodit i jejich ochotu k této diskuzi. 

 

Obr. 13 Při realizaci aktivit ve vztahu k rekreaci, návštěvnosti, atraktivitě regionu 
nebo turistice (či podobných aktivitách) uvítali byste podobnou spolupráci s lesníky, 
kde byste mohli prodiskutovat možnosti a limity realizace takových aktivit? 
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Závěr 

V rámci shrnutí realizace takových seminářů, kdy dojde k setkání odborníků 
v rámci zainteresovaných subjektů lze jednoznačně konstatovat, že tyto semináře 
byli pro všechny zúčastněné přínosem. Lze tedy doporučit v rámci komunikační 
strategie zavést takové, poměrně jednoduché, setkání odborníků či dobrovolníků, a 
to 2 krát za rok. Lesník lze doporučit zlepšit jejich komunikační a prezentační 
dovednosti. 

Jako poděkování za realizaci semináře lze uvést slova pana RNDr. Miroslava 
Hátleho, CSc., ředitele Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko: 

……  ještě jednou za sebe i za kolegy děkuji za včerejší seminář. Seminář byl zajímavý, jsme 

velice rádi, že jsme mohli konečně osobně vyslechnout přednášky pana doktora Flory. Jinak oba 

semináře určitě přispěly k tomu, že s LČR více komunikujeme o otázkách rekreační zátěže. Všechny 
žadatele o povolení akcí upozorňujeme, že musí vyrazit také na příslušné lesní správy. U sporných 
akcí se budeme snažit postupovat společně. Pro CHKO bude zpracovávána koncepce práce s 
návštěvnickou veřejností a interpretační plán CHKO a Domu přírody – kolegyně M. Drábková a dámy 
z města Třeboně a Domu přírody budou určitě materiál s kolegy lesáky průběžně konzultovat….. 
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Dotazník pro ú častníky seminá řů (7. 11. 2017 a 8. 2. 2018) 

1) Jak hodnotíte p řínos setkávání odborník ů či dobrovolník ů 
zainteresovaných subjekt ů v rámci lesnictví? 
a) Pozitivně 
b) Negativně 
c) Neutrálně 

 

2) Uvítali byste pravidelné setkávání či konání seminá ře v průběhu roku 
(setkání odborník ů či dobrovolník ů zainteresovaných subjekt ů v rámci 
lesnictví)? 
a) Rozhodně ano  
b) Spíše ano  
c) Spíše ne 
d) Rozhodně ne 

 

3) Jak často by se podle Vás m ělo takové setkání konat v pr ůběhu roku? 
a) 1 krát ročně 
b) 2 krát ročně (půlročně) 
c) Každý čtvrt rok 
d) Není nutné se setkávat 

 

4) Měla by organizace takového seminá ře (setkávání odborník ů či 
dobrovolník ů zainteresovaných subjekt ů v rámci lesnictví) vzejít od 
lesník ů? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

 

5) Jsou lesníci vybaveni prezenta čními schopnostmi a znalostmi (z 
hlediska výkonu praxe lesníka), aby mohli objektivn ě přednést své 
požadavky na další zainteresované osoby / subjekty?  
a) Rozhodně ano  
b) Spíše ano  
c) Spíše ne 
d) Rozhodně ne 

 

6) Po realizaci seminá ře, lze podle Vás konstatovat, že lesníci mají právo  
vyžadovat v ětší respekt a zapojování do r ůzných aktivit v rámci rozvoje 
región ů ze strany zainteresovaných subjekt ů? 
a) Rozhodně ano  
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b) Spíše ano  
c) Spíše ne 
d) Rozhodně ne 

 

7) Uvítali byste zavedení 1 až 2 pracovník ů na každé lesní správ ě, kteří by 
měli na starost komunikaci s odbornou ve řejností? 
a) Rozhodně ano  
b) Spíše ano  
c) Spíše ne 
d) Rozhodně ne 

 

 

8) Považovali jste se p řed seminá řem za odborníky či dobrovolníky ze 
zainteresovaných subjekt ů v rámci lesnictví? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

 

9) Považujete se po seminá ři za odborníky či dobrovolníky ze 
zainteresovaných subjekt ů ve vztahu k lesnictví? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím 

 

10)Při realizaci aktivit ve vztahu k rekreaci, návšt ěvnosti, atraktivit ě regionu 
nebo turistice ( či podobných aktivitách) uvítali byste podobnou 
spolupráci s lesníky, kde byste mohli prodiskutovat  možnosti a limity 
realizace takových aktivit? 
a) Rozhodně ano  
b) Spíše ano  
c) Spíše ne 
d) Rozhodně ne 
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 5.10 NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE S VEŘEJNOSTÍ NA PŘÍKLADU MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

TŘEBOŇSKÉ PÁNVE  

Úvod a cíl 

Komunikační strategie s veřejností na příkladu Třeboňské pánve je strategií 
určenou zejména pro pracovníky Lesní správy Třeboň a následně pro všechny 
zaměstnance Lesů České republiky, s. p. Tato strategie určuje dlouhodobé cíle 
komunikace, jednotlivé cílové skupiny. Strategie je součástí výstupů projektu 
Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností 
na příkladu modelového území Třeboňské pánve. Je plánována na jednotlivé 
činnosti. Strategie vychází s předpokladu, že lesníci jsou hospodáři v krajině, jsou 
významnými partnery celého regiónu a setkávají se denně ve své činnosti s řadou 
úkolů, kde dochází k prezentaci jak jednotlivých pracovníků, tak prezentaci podniku. 

Výchozí podmínky a postoje ve řejnosti 

Výchozí podmínky, tedy přírodní podmínky jsou uvedeny v části Závěrečné zprávy 
v kapitole 3.1 Popis zájmového území. Vzhledem k charakteristice podniku Lesy 
České republiky, s. p., lze konstatovat, že tento podnik je v současné době 
nejvýznamnější lesnickou institucí v České republice. Na základě zjištěných výsledků 
šetření mezi laickou veřejností není známo, že by existovala jiná lesnická instituce, 
anebo alespoň se tato veřejnost domnívá, že podnik je tou největší. 

Lesy České republiky, s. p., existuje v České republice více než 25 let. Hlavní 
náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1 miliónu ha lesů a péče o více 
než 38 tisíc km vodních ploch. Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační 
struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý 12 regionálních pracovišť 
– krajských ředitelství, čtyři lesní závody, jeden semenářský závod  
a sedm správ toků. Třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 72 lesních správ. 
Lesní správa Třeboň je tedy jednou z nich. 

Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření 
v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí 
nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je 
vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených 
lesů. Pro zajištění cílů veřejného zájmu podnik vytvořil dokument Program 2020. 
Tento dokument je chápán jako otevřený.  

Postoje ve řejnosti 

Při zjišťování postojů veřejnosti (reprezentovanými návštěvníky lesa) bylo zjištěno, 
že: 
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- česká veřejnost se velmi těžce orientuje v například v procentickém 
zastoupení lesů v ČR. Nejčastější odpovědí bylo 40 %, dále pak 30 %, 50 % a 
35 %. Nejnižší hodnotu zastoupení lesů v ČR dotazovaní odpověděli 10 %. 
Naopak nejvyšší hodnota u této otázky dosáhla 83 %. Správnou odpověď na 
tuto otázku, což je 34 %, napsalo pouze 67 respondentů z více než 3000 
respondentů; 

- většina dotazovaných s lesníkem ještě nekomunikovala. V odpovědi jiná 
komunikace respondenti uváděli i komunikaci s myslivci, ochránci chráněného 
území (nejčastěji národního parku) nebo komunikaci s lesníky při nákupu 
vánočních stromků. V odpovědích se také objevila odpověď komunikace 
formou médií. Je zajímavé, že 14 % dotazovaných má lesníka v rodině nebo v 
blízkém okolí. Nejčastěji návštěvníci lesa komunikovali s lesníky jako 
s vlastníky lesa. To je celých  21 % respondentů s lesníkem komunikovala 
jako s vlastníkem lesa. S lesní pedagogikou se setkalo pouze 13 % 
z dotázaných; 

- většina respondentů hodnotí komunikaci lesníků s veřejností známkou 3 (32 
%) a známkou 5 (32 %). Známkou 1 hodnotí 10 % dotazovaných, známkou 2 
hodnotí 15 % a známkou 4 hodnotí 11 % návštěvníků lesa. V otázce turisté 
hodnotili lesníky známkou 1-5. Známka 5 byla nejhorší a známka 1 nejlepší 
(jako ve škole). Průměrná známka je 3,4 což nám vypovídá, že veřejnost 
komunikaci s lesníky hodnotí negativně. Známkou 5 většinou hodnotili ti 
respondenti, kteří ještě s lesníkem nikdy nekomunikovali a mají pocit, že jejich 
komunikace s veřejností není žádná. Většina dotázaných osob nevidí žádný 
rozdíl mezi lesníkem a myslivcem.  
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SWOT analýza lesnictví v České republice 

  Pomocné (dosažení cíle) Škodlivé (dosažení cíle) 

  Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
í f

ak
to

ry
  Kvalifikovaný personál  Lesnická ekonomika a politika 

 Tradice a historie lovu  Systém veřejných zakázek 

 Propracovaná legislativa  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  

 Přírodní podmínky  Nízké platy 

 Státní podnik LČR  Nízká přirozená obnova 

 Konzervativní přístup  Stavy zvěře 

  Příležitosti Hrozby 

E
xt

er
ní

 fa
kt

or
y  Komunikace v oboru (v interní rovině)  Nízké zpracovatelské kapacity 

 Komunikace s veřejností (v externí rovině)  Změna klimatu 

 Změna druhové skladby  Intervence veřejnosti 

 Dát lesníkům větší pravomoce  Vývoz dříví do zahraničí a nedostatečný obchod s dřívím 

 Dotační politika více zaměřená na LH  Kontrola 

 Podpora zaměstnanců a živnostníků v LH  Nedostatek personálu v dělnických profesích 
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Silné stránky 

1. Kvalifikovaný personál  – široká základna vzdělávacích institucí (odborná učiliště, 
střední školy, vysoké školy), dále lesnické organizace např. Pro Silva, ČLS, Moravský 
lesnický institut, z. ú. atd., které spojují lesníky, pořádají školení či odborné exkurze, což 
pomáhá předávat mezi lesníky zkušenosti. Vlastní časopis a nakladatelství, které se věnuje 
problematice lesnictví a navazujících sektorů a drží tak informovanost mezi lesníky. Odborné 
publikace, které přibližují výsledky výzkumů. 

2. Tradice a historie oboru  – dlouholetá a mnohogenerační hospodářství si prošlo 
mnohými nezdary, ze kterých se mohou mladší generace poučit. Zároveň byla vytvořena 
jakási lesnická kuchařka (např. Lesnicko-typologický klasifikační systém, výchovné postupy, 
postupy v zakládání lesů a těžbě dříví, hospodářská úprava lesů) základních disciplín 
a vědomostí, které lesník nemusí zkoumat, stačí je znát a aplikovat na přírodní podmínky, ve 
kterých slouží a může se tak věnovat složitějším skutečnostem, což má predispozici 
posunout obor dál. 

3. Propracovaná legislativa  – dobře zpracovaná a přísná legislativa, která poměrně 
jasně vytyčuje práva a povinnosti při hospodaření s lesem např. povinnost do dvou let znovu 
zalesnit, ale i jisté mantinely např. velikost holé seče. Dále bezplatné přidělování odborných 
hospodářů malým soukromým vlastníkům lesů, kteří mohou využít odborných informací při 
hospodaření ve vlastních lesích (ojedinělé v systému hospodářství). 

4. Přírodní podmínky  – kvalitní průměrné až optimální přírodní podmínky pro pěstování 
lesů, a to jak z hlediska množství produkce, tak i možností kvality produkce. Česká republika 
má 3. nejproduktivnější přírodní podmínky v Evropě (po Německu a Francii).  

5. Státní podnik L ČR – podnik, který obhospodařuje více než 1 mil. ha státního lesního 
majetku, což je velká výhoda ve finančních možnostech této firmy, tedy v případě nutnosti (v 
případě přírodních katastrof) může jít do tzv. červených čísel v hospodaření či najít adekvátní 
nástroje financování. 

6. Konzervativní p řístup  – les roste v průměru sto let a nedá se tak odzkoušet vše hned 
což svádí spíše k odzkoušeným a fungujícím postupům, ale i zde je dán určitý prostor pro 
zlepšení, a tedy odzkoušení nových metod a postupů, stejně je dán prostor pro nové 
technologie např. LHP v tabletu, lesnicko-typologické mapy v jiné než analogové formě atd. 

Slabé stránky 

1. Lesnická ekonomika a politika – lesnická politika a ekonomika, co by hlavní motor 
lesnického hospodaření a podpory péče o lesní ekosystémy v České republice prakticky 
neexistuje. Velmi málo odborníků se věnuje otázkám lesnické politiky a ekonomiky, 
nedochází k vyhodnocování výsledků hospodaření, porovnání vývoje s některými opatřeními, 
analyzování situace z hlediska historického a budoucího vývoje, velmi málo prostoru 
k diskuzi a příležitostí k rozvoji diseminačních aktivit s cílem posílení celého oboru, atd. 
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2. Systém ve řejných zakázek  – systém veřejných zakázek je velkou komplikací při 
řešení naléhavých situací sanace dříví v rámci chřadnutí porostu. Nejsou dostatečně 
vytvořeny podmínky pro větší prosazení dělnických profesí. Kvalifikovaní lesníci (zejména 
středoškoláci a vysokoškoláci) tráví značnou část byrokracií v rámci veřejných zakázek, 
nevhodný je systém subdodavatelů bez vlastní techniky a pracovníků, kteří opět najímají 
další subdodavatele prací, atd. 

4. Ústav pro hospodá řskou úpravu les ů – nedostatečné financování a podpora Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad lesem. Tento ústav by měl být nosnou lesnickou 
institucí, zajišťují hlavní komunikace v lesnictví jak pro lesnickou veřejnost, tak být oporou 
pro vlastníky a správce lesů. Nevhodný je rovněž i jeho název pro laickou a mnohdy i širokou 
odbornou veřejnost (územní plánování, projektanti, přírodovědci, atd.), nesrozumitelný a 
nepochopitelný. Vhodnější by bylo například použití názvu Lesnické centrum či Centrum pro 
lesnictví nebo Národní lesnický institut, apod. tento název i pro laickou veřejnost evokuje 
jeho vlastní zaměření. Dále by bylo vhodnější opět rozšířit rozsah činností, tak, aby byly blíže 
praktickému lesnictví: tvorba LHP/LHO, důraz na zlepšení spolupráce státních firem a tohoto 
ústavu, ať už v poukazování na možné problémy v hospodaření, či poskytování dat pro 
využití v programech běžného lesnického personálu, analyzace projektů a posílení jeho 
činnosti v oblasti lesnické politiky a ekonomiky, zpracování studií, expertíz, spolupráce na 
výzkumné činnosti s univerzitami a výzkumnými ústavy, apod.  

5. Nízké platy  – průměrná mzda v lesnictví se stále pohybuje pod dlouhodobým 
průměrem, což způsobuje odliv pracovních sil jak z řad lesníků (a následně do budoucna 
nezájem o studium tohoto oboru) a také nemožnost sehnat pracovní síly do řad lesnických 
dělnických profesí. Přitom lesnictví nepatří mezi obory, které by nebylo  schopno vydělávat (i 
s ohledem na naše velmi kvalitní přírodní podmínky). 

6. Nízká přirozená obnova  – opět Česká republika patří mezi země s téměř nejnižším 
podílem přirozené obnovy. Snad je to dána přísnými pravidly nebo i velkým množstvím 
nepůvodních porostů, které nijak jinak než umělou obnovou nelze obnovit. 

7. Stavy zv ěře – vysoké stavy zvěře znemožňují často zajištění kultur, vnášení dřevin, 
přirozenou obnovu málo zastoupených dřevin, dále způsobují ztráty na přírůstu, 
znehodnocují dřevní hmotu atd.  

Hrozby 

1. Nízké zpracovatelské kapacity  – v České republice chybí téměř 66% 
zpracovatelských kapacit. Zpracovatelské kapacity se často člení na oligopoly anebo velmi 
malá a často zastaralé podniky. Středně velké podniky zcela schází. 

2. Změna klimatu  – změna klimatu či celkových environmentálních podmínek…ale 
rovněž rozkolísanost klimatu, na kterou nejvíce reagují nepůvodní porosty zejména smrku a 
borovice, které je dohromady více než poloviční zastoupení.  

3. Intervence ve řejnosti  – poslední dobou se stává, že do lesnictví a jeho fungování má 
tendenci hovořit kde, kdo, např. veterináři, geologové, společenští vědci, pedagogové, 
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zoologové, apod. Často v médiích převažují názory neodborné veřejnosti nad tím, jak by 
mělo vůbec vypadat lesnictví. Česko-moravské lesnictví je tak tímto mediálním tlakem 
značně oslabeno, neboť lesníci jsou v oblasti komunikace a řešení sociálních aspektů stále 
velmi slabí. Je tedy nutno klást větší důraz na řadu diseminačních aktivit, která by měla 
ukazovat skutečně praktické otázky lesnictví, s kterými se dnes potýká. Vždyť lesnictví je 
věda o ochraně a managementu lesních ekosystémů pro současné a budoucí generace. Je 
to práce, umění i zábava. Filozofie využívající znalostí generací předešlých generacemi 
současnými pro ty přicházející. Lesnictví je posláním s vysokou mírou zodpovědnosti a 
s nutností respektovat zákony přírody i lidí.  

4. Vývoz d říví do zahrani čí a nedostate čný obchod s d řívím – Česká republika po tak 
velkých zemích jako je Kanada, USA, Rusko nebo Francie (se všemi svými bývalými 
koloniemi) je pátou zemí na světě v množství vyvezeného dříví (FAO 2017), celkově se na 
celosvětovém vývozu dříví podílíme téměř 5%. Tzn., že vyvezeme téměř všechno nebo 
většinu dřívím, které se u nás vytěží. Existuje rovněž velmi málo odborníků, kteří by se 
zabývali prodejem dříví (speciální sortimenty, druhované sortimenty, atd.). 

5. Kontrola – nedostatečná kontrola kvality sadebního materiálu s ohledem na porovnání 
množství osiva (s ověřeným původem) s množstvím vysazeného nebo vyprodukovaného 
sadebního materiálu, velké riziko existence nepůvodního sadebního materiálu, častý dovoz 
ze zahraničí, atd. S tím souvisí podfinancování kontrolních možností a nedostatečné 
zajištění státem. 

6. Nedostatek personálu v d ělnických profesích  – vzhledem k nízkým platům a 
komplikovanosti soutěžení zakázek ubývá dělníků, což komplikuje zpracování dříví 
z chřadnoucích porostů, celkově se projevuje na neutěšeném stavu v oboru. Řešením není 
využití levných pracovních sil z východní Evropy, neboť to má často za následek 
prohlubování problému a jeho dlouhodobé a neprogramové řešení. Z využitím nekvalitního 
personálu vstoupá riziko neúspěšnosti zalesnění, pěstebních a těžebních činností, atd.  

Příležitosti 

1. Komunikace v oboru (v interní rovin ě) – zlepšení komunikace mezi lesníky, sdílnost 
zkušeností lesníků, společně s vůlí dát za pravdu druhému a přiznání chyb pro poučení 
ostatních. Opět nedostatek diseminačních aktivit, rozpolcenost oboru. 

2. Komunikace s ve řejností (v externí rovin ě) – nedostatek aktivit, nedostatek 
příležitostí, převládají negativní zprávy nad pozitivními, velmi málo informací, neexistence 
zastřešující instituce, která by byla velmi aktivní.  

3. Dotační politika více zam ěřená na LH – vzhledem k významnosti oboru, jak 
z pohledu ekonomického, tak z pohledu ekologického (ekologie krajiny a ochrany životního 
prostředí), tak z pohledu sociálního (zvyšující se zájem o rekreaci v lesích), a současným 
lesnickým problémům (chřadnutí porostů, nedostatek zpracovatelských kapacit, úbytek 
zaměstnanců) – stát nedostatečně podporuje lesnictví. V porovnání se zemědělství je 
lesnictví podporováno pouze v řádech desítek %. 
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4. Změna druhové skladby  – posílit ekologickou stability lesních porostů, zajistit vyšší 
podíl dřevin přirozené druhové skladby, zařadit smrkové porosty mezi geograficky nepůvodní 
porosty v polohách 2., 3., a 4. vegetačního stupně (stejně jako modřín opadavý). Klást větší 
důraz na podíl listnáčů. 

5. Dát lesník ům větší pravomoci  – například po vzoru italského Corpo Forestales dát 
lesníkům větší pravomoce a možnosti většího rozhodování při řešení konfliktech v lesích 
například při pohybu turistů, cyklistů, realizace rekreačních aktivit, krádežích, sypání 
odpadků, atd. 

6. Podpora zam ěstnanc ů a živnostník ů v LH – systém výběrových zakázek 
znevýhodňuje („zotročuje“) malé firmy a živnostníky. V současné době je dán malý prostor 
pro konkurenci a jsou zvýhodněny velké firmy (nahrávání oligopolům).  

 

Strategické cíle komunikace s ve řejností v lesnictví 

- Změnit postoj veřejnosti ze spíše negativního na pozitivní; 

- Vybudovat pozitivní postoj k lesníkovi jako dobrého hospodáře v krajině; 

- Posílit zájem veřejnosti o lesnictví, o dodržování pravidel při rekreaci v lesích; 

- Vybudovat respekt k lesnictví obecně; 

- Zamezit spojování negativní pověsti myslivců s lesníky; 

- Předat znalosti o lese, lesním ekosystému co nejširší skupině lidí; 

- Vysvětlit postupy a činnosti v lesnictví a docílit jejich pochopení u společnosti; 

- Představit lesníky jako skutečné odborníky využívající biologických znalostí, 
propojující znalosti technické a ekonomické; 

- Vzbudit zájem veřejnosti o ekonomický, ekologický a sociální význam lesnictví 
pro společnost; 

- Vytvořit dostatečně silný vztah občanů České republiky k lesům a k lesnické 
tradici v České republice. 

 

V interní rovině:  

- Zlepšit komunikaci mezi lesníky navzájem, jejich vzájemné pochopení a 
sounáležitost; 

- Komunikovat efektivně a snížit byrokracii; 

- Zvýšit komunikační dovednosti lesníků ve vztahu k veřejnosti. 
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Cílové skupiny: 

Obecná (laická) veřejnost: 

- školní děti a mládež; 

- rodiny s dětmi, 

- důchodci; 

- místní obyvatelé 

tito všichni v roli návštěvníků lesa, pozorovatelů, sběratelé plodů, zákazníci, 
posluchači, atd. 

Odborná veřejnost: 

- další hospodáři v krajině (zemědělci, rybáři, myslivci, atd.); 

- Ochránci přírody; 

- Úředníci; 

- Zástupce NGO; 

- Podnikatelé 

- Zastupitelé obcí a měst. 

 

Cílové skupiny na úrovni Lesní správy T řeboň: 

• Krajský úřad Jihočeského kraje, odbory životního prostředí, zemědělství a 
lesnictví, územního rozvoje a plánování; U Zimního stadionu 1952/2, České 
Budějovice; 

• Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 
České Budějovice 1; 

• Městský úřad Třeboň, Masarykovo náměstí 20/1, 379 01 Třeboň; 

• Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny; 

• Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01, Třeboň; 

• Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův 
Hradec; 

• Policie České republiky; 

• muzea a domy přírody, informační centra; 
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• Místní neziskové organizace (ČSOP, Nadace jihočeské cyklostezky, atd.); 

• Okolní obecní zastupitelstva; 

• Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko – všichni její zaměstnanci; 

• Turistická centra, hotely, restaurace, ubytovací zařízení, lázně, památkáři; 

• Klub českých turistů; 

• Další podnikatelé; 

• Rybáři, myslivci, zemědělci. 

 

Nástroje pro práci s ve řejností: 

Pro laickou veřejnost: 

- Exkurze s leníkem do lesa; 

- Lesní pedagogika; 

- Přednášky pro důchodce; 

- Přednášky na základních školách; 

- Účast na místních (regionálních) konferencích a setkáních; 

- Výstavy a soutěže; 

- Návštěvní dny; 

- Publikační aktivita v místních médiích. 

 

Pro odbornou veřejnost: 

- Pořádání tradičních seminářů setkání se zainteresovanými subjekty (postup 
semináře viz následující kapitoly); 

- Pořádání společných exkurzí při řešení odborných záležitostí; 

- Zapojování se do organizací odborných konferencí; 

- Publikace v odborných periodikách: Lesnická práce, Ochrana přírody, 
Ekolist, Veronica, atd. 

- Budování návštěvnické infrastruktury s efektivní informovaností (kdo 
postavil jak užívat); 

- Otevřenost pro odboru veřejnost – návštěvní dny; 

- Tvorba společné krizové komunikace; 
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Obecně k aktivitám: 

Jako součást komunikační strategie jsou navrženy aktivity, které by v rámci jejich 
realizace měli usnadnit komunikaci lesníků s veřejností, a tok jak veřejností obecnou, 
tak i odboru (tedy v rovině externí a interní). Navrženy jsou tyto aktivity: 

a) Aktivní přístup k návštěvníkům lesa, budování naučných lesnických stezek a 

turistických tras. Vybavit lesy jednoduchými zapamatovatelnými tabulemi o 

funkcích lesa v dané lokalitě a o přínosu lesníků. Pomocí těchto nástrojů se 

snažit nasměrovat turismus v lese na vhodná místa. 

b) Pořádat pro veřejnost častěji sportovní, zábavné a poučné akce. Na těchto 

akcí by lesníci seznamovali návštěvníky lesa se základními cíli, prostředky a 

metodami lesního hospodářství. Mohly by, zde být různé ukázky z výcviku 

dravců, loveckých psů, ukázky těžebních technologií, dřevosochařsví a 

spousta dalších ukázek. 

c) Vytvářet informační střediska a návštěvnická centra, která by návštěvníky 

lesa informovala o naučných stezkách a rozdělení turistických tras (pro 

cyklisty, vozíčkáře, pěší). Tyto informační centra by turisty informovaly o 

zvláštnostech nacházejících se v daných lokalitách a o pravidlech chování 

v lese. Bylo by vhodné vybudovat také nějaká lesnická muzea, kde by se 

návštěvníci dozvěděli něco o historii lesnictví.  

d) Pomocí veřejných médií jako je televize, tisk, rozhlas, weby zpřístupňovat 

více informací o službách, které mohou lesy lidem nabídnout. Dále pomocí 

těchto masmédií uvádět zkreslené domněnky o přetěžování a špatném 

stavu lesa na pravou míru. Vysvětlit a podat informace o náplni práce 

lesníků, vysvětlovat cyklus činností probíhajících v lesích. Zaměřit se na ty 

činnosti, které jsou veřejností negativně chápány, jako je těžba, zalesňování 

vzniklých holin nebo právo myslivosti. Informovat veřejnost i pomocí různých 

odborných televizních pořadů. Vytvořit zábavné a poučné programy jak pro 

dospělé, tak i pro malé děti.  

e) Spolupracovat s novináři, městy a obcemi v krizových situacích 

způsobených přírodními disturbancemi. Jednalo by se o plán, jak například 
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zabezpečit množství vyškoleného personálu na zpracování kalamity, jak 

zabezpečit vhodné uskladnění dříví s ohledem na zachování stability trhu, 

jak zabezpečit kvantitativní množství kvalitního genetického materiálu při 

obnovách poničených porostů, jak komunikovat s veřejností v případě 

uzavření vstupu do lesů, míst, kde dochází ke zpracování kalamity, jak 

informovat zainteresované subjekty o postupu prací či požadavcích atd.  

f) Více se zaměřit na výchovu a práci s dětmi a mládeží, ať už návštěvou škol 

nebo pomocí zážitkových exkurzí do lesů. Nástrojem pro výchovu budoucí 

generace je lesní pedagogika, která má za úkol objasnit význam 

hospodaření v lesích, vliv lesníků na krajinu. Poskytnout informace o dřevě 

jako o obnovitelném materiálu jeho uplatnění v životě. Ukázat práci lesníků 

jejich každodenní činností, děti si mohou všechny tyto úkoly zkusit na vlastní 

kůži. Lesní pedagogika je určená nejen pro děti, ale i pro dospělé v každém 

věku.  

g) Prezentovat se na internetu pomocí webových stránek, kde budou dostupné 

všechny informace ohledně dění v blízkém okolí například kde se právě 

provádí těžba, odvoz dřeva nebo zalesňování. Na webu musí návštěvník 

lesa najít také seznam akcí, pozvánky a program na těchto akcí, které 

budou pořádány v jeho okolí. Více se zaměřit na moderní komunikaci mezi 

veřejností jako jsou sociální sítě.  

h) V dnešní době chytrých telefonů a tabletů, můžeme vytvářet různé aplikace, 

které by mohli sloužit i jako takový malý průvodci v lese. V aplikaci by se 

mohlo nacházet také upozornění o nebezpečných místech například, kde se 

zrovna aktuálně těží nebo probíhá odvoz dřeva apod. Aplikace by mohla 

sloužit zároveň jako navigace, mohli by v ní být zakomponované prvky, jako 

jsou výběr trasy (pěší, cyklistické, pro vozíčkáře) typy na výlety, jaké bude 

počasí, encyklopedii zvířat a rostlin, zajímavosti nacházející se na daném 

území, informace o lokalitě, autobusové zastávky, nejbližší infocentra, 

parkoviště, body integrované záchranné služby, hrady, jeskyně, zříceniny, 

zámky, informace co dělat pokud nám hrozí nějaké nebezpečí, popřípadě 

kontakty a pomoc. 



Projekty Grantové služby Lesů České republiky, s. p. 

Vyhodnocení veřejného zájmu na lesích a návrh komunikační strategie s veřejností na příkladu 
modelového území Třeboňské pánve      Závěrečná zpráva projektu 

136 

 

i) Pro odbornou veřejnost můžeme vytvářet různé demonstrační objekty, které 

jsou ukázkou různého hospodaření v lese.  

j) Reprezentovat se, jak na odborných, tak i ostatních akcí pro veřejnost. 

Příkladem můžeme uvést různé výstavy a veletrhy.  

k) Začít spolupracovat s ostatními lesnickými institucemi, vytvořit ucelenou 

komunikační strategii, která by zlepšila pohled veřejnosti na lesníky. 
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 5.11 OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO LESNÍ SPRÁVY V  RÁMCI KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE S 

VEŘEJNOSTÍ 

Úvod a cíl 

U státního podniku Lesy České republiky, s. p. je nyní z organizačního hlediska 
vytvořeno 72 lesních správ, které spadají pod celkem 12 krajských ředitelství. 
Všechny tyto lesní správy jsou nejmenší organizační jednotkou, a tudíž jsou nejvíce 
v kontaktu s občany a návštěvníky regiónu, sami se také nejvíce konkrétně podílejí 
na rozvoji regiónů a utváření společenské atmosféry ve vztahu k lesu a lesnictví. 

V rámci komunikační strategie, která je chápána jako plánovaný a cílený soubor 
aktivit pro řízení komunikace mezi přijímatelem a odesílatelem, vymezujícím principy 
a postupy přenosu informací směrem od lesníků k občanům (či návštěvníkům lesa 
nebo odborným pracovníkům v rámci různých institucí či dobrovolníkům ze 
zájmových sdružení), ale také naopak od občanů (či dalších osob, tedy veřejnosti) 
směrem k lesníkovi (s tzv. zpětnou reakcí). Cílem je nastavit vhodný dialog pro 
komunikaci v otázkách lesnictví a podpořit výměnu znalostí a zkušeností v celém 
odvětví lesnictví s dosažením vzájemného porozumění a respektu na obou stranách. 

Metodické řešení 

V rámci jednotlivých lesních správ či jiných lesních majetků na území České 
republiky, by bylo vhodné pro posílení komunikace ze strany od lesníků k veřejnosti 
zavést na jednotlivých lesních správách například tyto aktivity: 

1. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky nebo 
krajskými úřady či obcemi s rozšířenou působností: 

a. Instalovat a vyhodnocovat návštěvnost lokalit a sledovat zatíženost 
prostředí návštěvností. Tyto údaje použít pro plánování vhodného 
lesnického managementu nebo naopak pro usměrňování návštěvnosti 
lesa či stanovení limitů pro prostředí a nalézt vhodné prostředky jak tuto 
návštěvnost omezit nebo usměrnit; 

b.  Na základě údajů (časových a množstevních) rozhodnout, zda není 
vhodné například plánovat dostatečný počet odstavných ploch 
(parkovacích), tak aby neomezovali průběh a možnosti 
obhospodařování lesů a nenarušovali přírodní prostředí; 

c. Spolupracovat rovněž se zájmovými sdruženími (Klub českých turistů, 
cyklisté, atd.) v rámci informovanosti o plánovaných těžbách a anebo 
omezení při pohybu na lesních cestách, tak aby tyto informace byly dále 
šířeny mezi další uživatele lesních cest; 
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d. Na základě údajů ze sčítačů stanovit stupně rekreační zatíženosti lesů, 
viz kapitola 5.3 (Lesy rekreačně nevyužitelné, Lesy s podmíněně 
využitelnou rekreační funkcí, Lesy s převažující produkční funkcí 
s vysokou rekreační zátěží, Lesy s podporovanou rekreační funkcí, Lesy 
se zvýrazněnou zdravotně rekreační funkcí). 

2. Ustanovit osobu nebo osoby působící v rámci Public relations a komunikace na 
jednotlivých lesních správách, osoby dostatečně zkušené, řádně proškolení 
v oblasti PR a komunikace a zejména znalé lesnictví. Tato osoba by měla 
vykazovat vlastnosti uvedené v části závěrečné zprávy kapitoly 5.2. 

Rozhodně se v tomto případě musí jednat o lesnického odborníka nejlépe 
s celoživotní zkušeností a životním nadhledem. Tato osoby / osoby by se 
v rámci své pracovní náplně měla podílet na těchto aktivitách: 

a. řešení vztahů se soukromými subjekty; 

b. speciálně zaměřený management – sledování politického, 
ekonomického a sociálního prostředí, otázky veřejného zájmu; 

c. krizový management – jasná, rychlá a efektivní komunikace v krizových 
situacích (požár, větrná kalamita, únik ropných produktů, odpadové 
hospodářství, zákazy vstupů do lesa, konání hromadných akcí, jednání 
s NGO a zájmovými skupinami, pořádání mysliveckých akcí, atd.); 

d. sledování stavu v lesích v souvislosti s návštěvností (množství 
návštěvníků, jejich pohyb, rozptýlenost, koncentrace); 

e. kreativní psaní – zpracování textů pro různé cílové skupiny a publikační 
činnost – publikace v různých mediálních zdrojích (noviny, časopisy, 
internet); 

f. akce – kompletní organizace akcí, výstav, veletrhů, osvětové přednášky, 
exkurze s lesníkem do lesa, seminá ře – jakéhokoliv charakteru 
s cílem vysv ětlování konkrétních činností realizovaných lesníky , 
atd. 

3. Realizace setkání a aktivní spolupráce se zainteresovanými osobami 
(subjekty): 

a. Společné pořádání diskuzních seminářů a setkání s odborníky a 
referenty  různých institucí s dopadem do lesnictví a rozvojem regiónu. 
Setkání nejlépe 2x ročně. 

4. Motivace společnosti v rámci budování vztahu k lesům a lesnictví společnými 
aktivitami v regiónu: 
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a. Například společná dobrovolná pomoc při zalesňování po rozpadu 
smrkových porostů nebo jiných přírodních událostech (kalamita větrná, 
sněhová, apod.) – cílem je zalesňování zejména druhově a věkově 
pestrých lesních porostů, které budou stabilní a zdravé). Akce pořádat 
na podzim nebo na jaře. Musí být velmi dobře logisticky zvládnuté 
(občerstvení, doprava, odpad, pracovní pomůcky, vysvětlení, přátelská 
atmosféra). 

b. Akce jarní úklid lesa – sběr odpadků nebo i odstraňování náletů 
invazních druhů dřevin nebo bylin (pajasan žláznatý, paulovnie, 
křídlatka, atd.). 

5. Vyšší důraz na aktivity v rámci lesnické pedagogiky: 

a. Aktivnější spolupráce se základními školami a školkami, případně 
středními školami a učilišti; 

b. Docházka do domovů důchodců nebo dětských domovů a 
informovanost o tom co se právě děje v lese; 

c. Ustanovení vlastních zájmových kroužků a jejich nabídka pro místní 
občany. 

6. Posilování odborných dovedností a komunikačních schopností pracovníků 
lesních správ: 

a. Účast na vzdělávacích akcích, zvaní odborníků, odborné diskuze a 
semináře, návštěva konferencí, nákup literatury, školení. 

7. Spolupráce s odbornou skupinou pro práci s veřejností pracující na úrovni 
celého podniku (vzájemná informovanost a sdělování zkušeností), 
spolupodílení se na utváření komunikační strategie podniku. 

Závěr 

Komunikační aktivity na úrovni lesních správ vedené přímo pracovníky lesních 
správ, ale bez vlivu na jejich pracovní povinnosti a zaměření, tj. ustanovení 
specialisty na komunikaci a PR v oblasti lesnictví, by měla být v dnešní době 
chápána jako jedna ze základních aktivit posilující sociální aspekty lesnictví v České 
republice. Jedině tak můžeme říci, že se plně snažíme o zavedení systému trvale 
udržitelného lesnického hospodaření v naší krajině A také to těmito aktivitami dáme 
veřejnosti vědět. 
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7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

Vzhledem k současnému stavu v lesnictví nestačí jen jednou za čas realizovat 
nějakou aktivitu. Je nutné velmi aktivně a velmi často dávat veřejnosti vědět o čem 
lesnictví je a jakou těžkostí si nyní prochází. 

Lesnictví v obecném vztahu ke společnosti by se nemělo stát pouze přijímatelem 
či schvalovatelem požadavků společnosti, rozhodnutí a výzev. Ale mělo by se opět 
stát skutečným a silným partnerem, respektovaným a ctěným partnerem, schopným 
konkrétního a konstruktivního jednání podloženým objektivními skutečnostmi, 
získanými na základě kvalitního lesnického vzdělání a znalostmi, jak z aplikované 
ekologie, tak znalostmi technických, ekonomických disciplín, a v neposlední řadě i 
disciplín z oblasti public relations. Lesnictví a lesníci by jednoduše měli mít přirozený 
respekt a autoritu, které by měli společnosti nabídnout. Zároveň by měli být 
nakloněni konstruktivní diskuzi se schopností vytvářet rozumné kompromisy 
s logickým a pozitivním výsledkem (win-win attitude). To samé a se stejným důrazem 
však lesníci očekávají i od společnosti. 

Lesů se týkají různé průřezové politické otázky a jejich cíle se někdy liší. 
Koordinace, spolupráce a komunikace jsou proto nezbytné k dosažení jednotnosti a 
soudržnosti politik. 

Komunikace představuje pro toto odvětví zvláštní výzvu, jelikož veřejnost si 
obvykle není vědoma toho, jak velký význam má udržitelné obhospodařování lesů, 
nebo jakými různými způsoby odvětví lesnictví přispívá k ekologickému hospodářství. 

 


