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Stanovisko ALDP k  přijetí novely vyhlášky č. 83/1996 Sb. o 

zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů 

Současný vývoj klimatu, z toho vyplývající kalamitní situace v lesích 

způsobená suchem a případně následnou gradací škůdců, jsou klíčovým 

problémem lesnicko-dřevařského sektoru s možným dopadem na 

budoucnost plnění funkcí lesa a ekonomickou životaschopnost odvětví. Je 

neoddiskutovatelným faktem, že je třeba s rozvahou, odborností, uváženě a 

neukvapeně reagovat na aktuální situaci a pokusit se přispět k větší odolnosti 

následných porostů.  

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (dále ALDP) sleduje se 

znepokojením mimo jiné i vývoj kolem přípravy vyhl. č. 83/1996 Sb. 

Navrhované změny ze strany Ministerstva zemědělství dle názoru členů ALDP 

adekvátně reagují na současný vývoj a kompromisně zohledňují požadavky 

všech zájmových skupin. Lesní společenstvo se vyvíjí po staletí a výkyvy 

klimatu se objevují v delších či kratších periodách. Obecně je jednoznačné, že 

v posledních letech dochází ke změnám, které ovšem stále nelze považovat 

za dlouhodobé. Jedná se o periodu s omezeným přísunem srážek v průběhu 

vegetační sezony, k častějšímu výskytu extrémních klimatických jevů a s tím 

souvisejícím usycháním porostů případně jejich oslabení a následnému 

podlehnutí hmyzím, houbovým a jiným škůdcům. Obecně lze konstatovat, že 

i na základě monitoringu ostatních druhů rostlin a živočichů, dochází 

k posouvání teplomilnějších a cizokrajných druhů na naše území. Striktním 

odmítáním jakéhokoliv využití jiných než tzv.původních druhů se 

připravujeme o možnost adekvátně reagovat na změny podmínek. S ohledem 

na nejasný dlouhodobý vývoj klimatu je nanejvýš důležité trvat na maximální 

diverzitě zakládaných porostů s respektem k přírodním podmínkám, 

dlouhodobosti vývoje, principu trvale udržitelného hospodaření, práv 

vlastníků, včetně jejich práva na ekonomické využití lesa. Lesnictví je 

založeno na dlouhodobém sledování a využívání přírodních sil ku prospěchu 

jak přírodního prostředí samého, tak ku prospěchu společnosti. Návrhy a 

požadavky Ministerstva životního prostředí vedou jednak k výrazné změně 

druhové skladby s odkazem na skladbu přirozenou, která ovšem nemusí 

odpovídat současným klimatickým podmínkám a může nakonec vézt ke 

stejnému problému, jaký vidíme aktuálně, jen s jiným druhovým složením a 

s ekonomickou ztrátou pro společnost.  



 

Členové ALDP vyjadřují názor, že odpovídající reakce na rozkolísané 

klimatické podmínky je jednoznačně rozvolnění podmínek při obnově lesa 

tak, aby došlo k větší pestrosti druhové skladby při respektování práva 

vlastníka lesa na nakládání se svým majetkem v rámci daných mantinelů, 

které mohou více či méně akcentovat zájmy z dnešního pohledu 

tzv.ekologické, či ekonomické. Je třeba konstatovat, že lesnicko- dřevařský 

sektor naplňuje mnoho celospolečenských funkcí takřka bez nároku na 

kompenzaci ze strany společnosti a je doposud ekonomicky soběstačný. 

Některé návrhy a omezení by jednoznačně vedly k dlouhodobé závislosti 

sektoru na veřejných prostředcích tak, jak je tomu např. v zemědělství.  

ALDP apeluje na příslušné státní orgány, aby vzaly v potaz výše zmíněné 

argumenty a nepodlehly účelovým tlakům zájmových skupin k prudkým 

změnám ať na tu či onu stranu. 
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