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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu Lesního hospodářského plánu, 

které považujeme za důležitý dokument, neboť stanovují základní parametry a postupy pro 

vykazování tzv. imisních škod minimálně na následujících 10 let. Z tohoto pohledu by jim měla být 

věnována maximální odborná i politická pozornost. Máme závažné výhrady vůči údajům, které jsou 

v jednotlivých dokumentech předloženy, a své argumenty dále rozvíjíme v jednotlivých 

připomínkách. Zároveň předesíláme, že výčet připomínek níže nepředstavuje úplnou a vyčerpávající 

pozici Svazu k danému materiálu, tedy si vyhrazujeme právo své připomínky doplnit i v pozdějším 

termínu v závislosti na dalších úpravách připomínkovaných materiálů. 

A. OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k neaktuálnosti pásem ohrožení imisemi 

Znění připomínky 

Textová část LHP obsahuje odkaz na klasifikaci tzv. pásem ohrožení imisemi (str. 6), kdy je bez 

dalšího konstatováno, že „Na LHC NM Nejdek je vylišeno pásmo ohrožení lesních porostů imisemi: B 

a C.“. Zároveň jsou v textu ke každému pásmu zmíněny informace vyplývající z vyhlášky 

č. 78/1996 Sb. Podle této vyhlášky se v pásmu ohrožení C mohou smrkové porosty zhoršit o jeden 

stupeň poškození za 11 až 15 let. V případě pásma ohrožení B se interval zhoršování stavu lesních 

porostů sníží na 5-10 let. Porost je proto zařazen chybně a v rozporu s vyhláškou č. 78/1996 Sb. a 

zároveň Ministerstvo zemědělství přislíbilo vyhlášku nahradit předpisem, který by respektoval 

skutečný stav porostu již v roce 2017, k tomu však dosud nedošlo. 

Je potřeba zmínit, že sama pásma pak nejsou právním předpisem. Proto sama nečinnost ÚHUL v této 

věci nezakládá důvod k nečinnosti ostatních orgánů a nejméně pak investora LHP. O tom, že má dojít 

k revizi pásem – zejména v souvislosti se změnou emisní situace ostatně hovoří i průvodní předpis 

k vyhlášce „Revize pásem ohrožení lesních porostů imisemi v ČR“, z něhož zároveň plyne, že zatímco 

dříve probíhala revize poměrně pravidelně (1986, 1988, 1992) a to právě v souvislosti 

s vypracováním dalších LHP, následovalo téměř třicetileté období, kdy nedošlo k žádné aktualizaci. 
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Zpracovatel LHP rovněž zcela pominul povinnost stanovenou platným právním předpisem, a sice to, 

že pásma ohrožení imisemi mají být k dispozici na jednotlivých obcích s rozšířenou působností (které 

nahradily okresní úřady) – uvedené lesnické mapy na příslušných úřadech uloženy nejsou; k tomu 

viz blíže § 2 odst. 2. Pásma ohrožení imisemi tak nemají formální podklad. 

Výše uvedené závěry jsou odborné vědecké veřejnosti obecně známé, nejpozději byly veřejně 

projednány a publikovány v rámci řízení u Kanceláře Veřejného ochránce práv, který výše uvedené 

závěry potvrdil. K nové klasifikaci pásem přesto nedošlo, stávající pásma jsou proto v rozporu 

s platným právním předpisem a jeho petrifikací v LHP by došlo k dalšímu prodloužení protiprávního 

stavu, který by bylo nezbytné řešit formou správní žaloby. Pro úplnost je třeba dodat, že je odbornou 

veřejností dlouhodobě kritizován sám systém pásem ohrožení imisemi, který byl zastaralý již v době 

vzniku uvedené vyhlášky.  

Na základě těchto argumentů proto požadujeme uvedení údajů o pásmech LHP do souladu 

s vyhláškou č. 78/1996 Sb. podle skutečné dynamiky chřadnutí. Tedy vytvoření mechanismu, který 

se s touto skutečností vypořádal a odrážel reálnou situaci v samotném lesním porostu a tím zamezil 

do budoucna případným sporům. 

2. Připomínka k vágnosti údajů o poškození imisemi 

Znění připomínky 

LHK v předložených dokumentech obsahuje oddíl označený jako „imise“, textová část LHP pak 

ovšem neuvádí, z čeho se tato souhrnná kategorie skládá. Dle odborné literatury je zřejmé, že je 

zpravidla do defoliace, označené v LHK jako imise, evidovaná i škoda způsobená suchem. To mimo 

jiné potvrzuje i textová část LHP, v které je v oddílu 2.5 (na str. 11) zmíněné že: „Nejvýznamnějším 

stresovým faktorem je sucho, které je iniciačním faktorem řady typů chřadnutí“. Předložený 

formát LHK tuto skutečnost řeší jen z části. Vedle již zmíněné kolonky „imise“ existuje kolonka 

označená jako poškození, která se dále dělí na dvě části. Jedna z nich je pojmenovaná jako „druh“ 

(tj. dochází k vymezení příčiny poškození lesa) a druhá kolonka představuje procentuální poškození, 

které by bylo případně způsobeno vůči celému lesnímu porostu. V tomto kontextu je pro nás 

nepochopitelné, proč je imisní poškození tímto způsobem odlišeno od ostatních druhů škod, které 

na lesní porosty působí. Přitom z výše uvedené citace z textové části je patrné, že imisní škoda není 

ani zdaleka největším stresorem či mortalitním prvkem, který působí na lesní porosty. Vedle sucha 

může na porosty působit i jiné abiotické činitele (např. mráz) a biotické činitele (kůrovec atd.).  

Na základě těchto skutečností není zkrátka jasné, proč působení imisí je bráno jako zcela jiný druh 

poškození než ostatní působící prvky. Dle zkušeností, které mají jednotlivé společnosti ze soudních 

sporů týkajících se imisí, by mohlo dojít k situaci, kdy poškození lesních porostů bude přičítáno 

působením imisí, nehledě na možné poškození působící ze zcela jiných příčin. 
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Zároveň je potřeba podotknout, že existence těchto dvou kolonek v LHK může navozovat pocit, že 

by imisní poškození mohlo býti bráno jako prvotní činitel, díky kterému jsou lesní porosty méně 

odolné vůči ostatním druhům poškození. To je ovšem skutečnost, kterou již několikrát odborná 

veřejnost vyvrátila. Jedná se o směsici několika činitelů, kde hlavní roli hrají půdní stanoviště a 

vhodnost cílové dřeviny, která se na něm nachází. Neustále pokračující klimatická změna mění 

ekosystém lesů tak, že některá půdní stanoviště nacházející se na vyšším stupni vegetačních pásem, 

již nejsou vhodné pro smrk ztepilý. Tento strom je druhem, který zabírá dle textové části LHP 93% z 

celého počtu dřevin nacházejících se na území lesního hospodářského celku. Tato reálie může být 

jedna z příčin, která oslabí jako prvotní činitel lesní porost, tak aby byl náchylnější k poškození 

z různých příčin. Proto je potřeba zamezit možné záměně imisí za prvotní činitel, který způsobuje 

škodu.  

Naším návrhem je tuto „imisní“ kolonku zařadit pod již zmíněnou kolonku poškození, aby došlo 

k jednoduší orientaci v LHK a nedošlo k zbytečnému nedorozumění. 

 

 


