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Severovýchod, + 600mnm 
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Revitalizace probíhá od roku 1991
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Revitalizace po r. 2008 SMp
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Využití krytu SMp
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V současnosti se nehoní jen hektary
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3 základní limity revitalizace KH
 Vysoké škody působené přemnoženou spárkatou zvěří. Dle mého odhadu je 

minimálně 25% financí určených na revitalizaci Krušných hor ve skutečnosti 
určeno na náklady spojené s působením spárkaté zvěře na les

 Stav půdy v kombinaci s výkyvy teplot a periodami sucha. V naprosté většině
popisovaného území je kritická mez kyselé depozice několikanásobně překročena.

 Finanční prostředky jsou při přeměnách porostů potřeba. Ať již jsou to prostředky 
dotační (společné), nebo jsou to prostředky vlastníka lesa.
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Limitem obnovy lesa je poškození zvěří
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Limitem stabilního lesa je …
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Myslivost x les x ekonomika        
odbočka do Saska

 Myslivost není výnosová činnost
 Okamžitý výnos z nájmu je až několik set Kč/ha/rok  (LS Eibenstock 30€/ha/rok)
 Zájem nájemce (uživatele) je mít co nejvíce co největší zvěře
 Škody na lese jsou v násobcích vyšší, (LS Eib. 104€/ha/rok + ochrana + 16€/m3 + 

riziko z nestability
 2 studie MŽP ve středních Čechách = ztráta na lese = 1200 – 1400 Kč/ha/rok
 Honitba ve vlastní režii = mnoho práce, okamžitý výnos = 0; mohu ovlivnit 

hospodaření se zvěří (škody)
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Vývoj stavů zvěře na LS Eibenstock

 Rok 1990 bylo 80 ks jelení zvěře / 1000ha, nyní odhad 15 ks
 Odstřel jelení 1990 37 ks/1000ha, aktuálně 5 ks/1000ha (většina u hranic s ČR)
 Odstřel srnčí 1990  28 ks/1000ha, aktuálně 34 ks/1000ha
 Odstřel černé 1990   4 ks/1000ha, aktuálně 12 ks/1000ha
 Po 5 letech (odstřel jelení 20ks/tis ha) BK bez oplocení, po 10 letech (jelení 10ks/tis 

ha) JD bez oplocení; aktuálně SM + BK bez ochrany, JD mazání
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Myslivecky důležitá opatření

 Žádný nájem
 Redukce poplatkových lovů = myslivost je služba pro pěstování lesa, ne předmět 

obchodu
 Odbourání všech restrikcí = využití zákonných podmínek
 Vtažení mnoha pomocníků (zaměstnanci, přátelé, podělit se o úspěch, stavba chat)
 Zastavení krmení, vnadění max. 3kg
 Společné čekané 2x týdně, naháňky X. – I. 1x týdně
 Lov i v říji, po celou dobu lovu, atd.
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Následování hodný příklad

 Neúnosně vysoké stavy zvěře omezují přestavbu lesa
 Tím omezují vlastnická práva a ovlivňují plnění funkcí lesa
 Redukce stavů zvěře a přestavba lesa jsou opatření pro budoucnost a nemají

alternativu
 Zázračné recepty neexistují, ale důslednost a ovládnutí řemesla jsou prvním krokem

 Osobní poznámka: NEŘÍKEJ, ŽE TO NEJDE. ŘEKNI, ŽE TO NEUMÍŠ.

 Osobní přesvědčení: MY TO PŘECI UMÍME. 













Práce v lese provádět ve vlastní režii 
Obchod se dřevem ve vlastní režii
Porosty MD vychovávat
Přeměny provádět tempem 40 – 50ha/rok
Cílem přeměn je umožnit následně přirozeně obnovovat les (SM, BK, JD, 
JV,…)
Využívat krytu stávajícího porostu
Provádět mechanickou přípravu půdy
Kromě smrku vše oplotit, SM chránit proti loupání
Využít dotační tituly v plné míře
Intenzivní výchova, zejména SM a MD (aktuálně až 60m3/ha)
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Lesnické hospodaření na majetku AP





Nedostatek použitelných pracovníků (v PČ i TČ)
Dotace z PRV i OPŽP = soutěž s nejasným výsledkem
Ideál by byl dotace sazbou za tj (jako národní dotace z Mze) 
Dotace z PRV se neustále mění podmínky = nejistota = opatrnost
PHO II omezení bez kompenzace (brody, mostky, herbicidy, …)
Neopodstatněné zásahy ochrany přírody (svižník x tetřívek, SDO bez 
oplocenek, snížení zakmenění pod 7, atd.)
Rozpor mezi zachováním krytu a rozhrnutím valu 
Poškození drobnými hlodavci bez možnosti řešení
Poškození zvěří
Přírodní bohatství žere národní bohatství a státní správě na všech úrovních je to 
:

 Nezaregistrováno (v lepším případě)
 Jedno (v horším případě)
 Podporováno (zdá se) 

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

Problémy lesnického hospodaření





Myslivost ve vlastní režii
S cílem zlepšení stavu lesa
Myslivecký cíl je mít únosné stavy zdravé a vitální jelení, srnčí a černé zvěře
Spolupráce s okolními honitbami
Značně omezit vnadění
Přikrmování v době nouze pouze senem v přezimovacím objektu
Zlepšení úživnosti honitby
Na potkání lovit zvěř nenormovanou (sika, muflon, daněk)
K snížení stavů využít všech zákonných možností a celé doby lovu 
Více lovců v lese
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Myslivecké hospodaření
na majetku AP





Snížit minimální výměru honiteb
Nájemní smlouvu na honitbu mimo ZoM (délka a ukončení na domluvě)
Umožnit lov zvěře celoročně (u černé to jde …)
Umožnit lov zvěře bez zbytečného omezení způsobu (společné lovy na vše, 
individuální lovy na vše) 
Stát si hlídá jen minimální stavy svého přírodního bohatství
Myslivecké plánování dle stavu ekosystému (sčítání je nesmysl)
Vyhodnocování myslivecké činnosti dle stavu ekosystému 
Mnoho metodik např. ÚHÚL pro MŽP
Vyhláška 55 /1999 Sb na skutečné škody (sazby, boční okus, opak. Loupání, 
termíny, vymahatelnost, …
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Problémy mysliveckého hospodaření
návrh řešení





Nutná činnost, chceme zachovat multifunkční les
V souladu s akčním plánem adaptace na změnu klimatu
Aktuálně stále jen příprava na založení zdravého lesa
Limitem úspěchu je poškození zvěří
Externí zdroj peněz (dotace) je nutností
Dotacemi by bylo vhodné revitalizovat i osídlení venkova
Dotacemi by bylo vhodné revitalizovat i pracovní návyky obyvatel
Programem revitalizace změnit návyky SSM:

 Pod záminkou udržitelnosti dotací
 A v souladu s požadavky akčního plánu adaptace
 Udělat pilotní projekt řízení myslivosti dle stavu biotopu
 Po 5 letech dílčí a po 10 letech vyhodnocení (nebo třeba 3 – 6 – 8 – 10) 
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Revitalizace Krušných hor
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Děkuji za pozornost a Lesu zdar!


