V Praze dne 21.září 2018
Č.j.: 101/2018

Vážený pane ministře,

dovolte mi obrátit se na Vás jménem Lesnicko-dřevařská komory, neboť s velkou
vážností sledujeme aktuální nepříznivý stav v českých lesích, vyvolaný dlouhodobě
nepříznivými klimatickými podmínkami. Současně jsme také znepokojeni tím, jak se
řešení situace v lesích politizuje a sledujeme viditelnou snahu některých organizací
a zájmových skupin měnit postupy a řešení navržená ministerstvem zemědělství.
K závažné situaci v lesnicko-dřevařském sektoru se opakovaně vyjadřujeme
a předkládáme návrhy na potřebná opatření. Prostřednictvím Agrární komory jsme
taktéž iniciovali jednání na mezirezortní úrovni. Musíme však konstatovat, že dosavadní
realizace přijatých opatření zdaleka nenaplňuje očekávání našich členů a nereflektuje
závažnost situace v sektoru.
Ze strany vlády a zodpovědných ministerstev je třeba urychlit přijetí a realizaci
komplexního souboru opatření včetně finančních podpor, která pomohou vlastníkům
a správcům lesních majetků tuto situaci zvládnout.
Aktuálně se na Vás obracíme s požadavkem na rychlé přijetí novely vyhlášky
č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů. Tento legislativní podklad má bezprostřední vliv na přípravu obnov kalamitních
ploch, využití všech dřevin pro obnovu, využití přípravných dřevin, úpravu obmýtí,
úpravu dřevinné skladby atd.
Znění novely vyhlášky, dle stanoviska členů LDK, plně akceptuje připomínky
vzešlé od odborné lesnické veřejnosti, orgánů státní správy, vědeckých a výzkumných
institucí, a proto požadujeme jeho bezprostřední schválení v připravené podobě.
Třebaže se nám v řádném připomínkovém řízení nepodařilo prosadit všechny naše
návrhy, směřující spíše k větší volnosti pro vlastníky, která by reflektovala aktuální
dostupnost reprodukčního materiálu, a tím garantovala rychlejší zalesnění kalamitních
holin, považujeme její znění za rozumný a pro budoucí stav lesů v naší zemi tolik
potřebný kompromis.

Jsme plně přesvědčeni, že vnější připomínkové řízení a odborné diskuze včetně
jednání na Vámi zřízené Platformě, dostatečně přispěla ke stávající podobě této novely,
jejíž účinnost lesnická veřejnost a provoz netrpělivě očekává.
Současně bychom chtěli ocenit úsilí sekce lesního hospodářství MZe na přípravě
této novely, která je tak zásadní pro další postup při obnovách kalamitou postižených
oblastí.
Vážený pane ministře, Lesnicko-dřevařská komora je nadále připravena v úzké
spolupráci s ostatními subjekty lesnicko-dřevařského sektoru poskytnout maximální
součinnost a podporu při přípravě i následném důsledném zavádění přijatých opatření
do praxe.
S úctou,

Ing. Ivo Klimša
předseda LDK ČR
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