
Prohlášení PRO SILVA BOHEMICA, pobočky České lesnické společnosti – „Brněnská výzva“ 
 

 
 

PODPORA PRO NEPASEČNÉ LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ 
 

Česká pobočka mezinárodního hnutí Pro Silva si při příležitosti 20. výročí založení dovoluje 
 

poukázat na lesnické objekty:  
- na všech typech vlastnictví;  

- na širokém gradientu vegetační stupňovitosti a edafické variability;  

- ve kterých došlo nebo dochází k transformaci lesa od převážně stejnověkých jehličnatých monokultur k 
strukturně různorodým a druhově bohatším porostům;  

- ve fázi velmi pokročilého nebo aktuálně probíhajícího přechodu od pasečných k nepasečným způsobům 
hospodaření – tedy způsobům hospodaření postaveným na využití výběrných principů,  

 

které s sebou přinášejí:  
- vyšší stabilitu a tedy i nižší podíl nahodilých a kalamitních těžeb;  

- postupně vyšší přírůst lesních porostů;  

- očekávanou trvalost a vyrovnanost těžeb jako výsledek systematické péče o porostní zásobu a tedy  
i stabilizovaný a zvýšený ekonomický užitek vlastníka lesa;  

- zlepšené podmínky pro udržení a případně zlepšení produkčního potenciálu stanovišť.  
 

Při vědomí toho, že:  
- globální klimatická změna je nezpochybnitelnou skutečností a bude se projevovat zvýšenou frekvencí i 
účinkem extrémních klimatických jevů (srážky, vítr, teplota);  

- společenské požadavky na plnění funkcí lesa procházejí rychlou a historicky zásadní změnou;  

- dosažené výsledky nepasečného hospodaření překročily limity vymezené filozofií a z ní odvozenou 
legislativou pasečného, časově upraveného hospodaření;  

- v lesnicky vyspělých zemích Evropy je umožněna a právně zajištěna svoboda volby vlastníka lesa mezi 
pasečným a nepasečným způsobem hospodaření,  
 

si dovolujeme vyzvat subjekty, které mají možnost přispět k pozitivní změně lesního hospodářství v České 
republice, aby se společně s námi zasadily o:  
 

- rozšíření lesního zákona o možnost plnohodnotně hospodařit nepasečnými způsoby;  

- rozšíření navazujících prováděcích vyhlášek o kontrolní metody hospodářské úpravy lesů;  

- rozšíření navazujících prováděcích vyhlášek o metody oceňování lesa a náhrad újmy vlastníkům lesa i pro 
lesy obhospodařované nepasečně;  

- změny zákona o myslivosti, včetně prováděcích předpisů, které povedou ke skutečnému snížení stavů 
spárkaté zvěře jako podmínky pro plnohodnotné uplatnění nejenom nepasečných způsobů hospodaření 
včetně prosazení exaktních a zároveň provozně uchopitelných metod kontroly stavů zvěře.  

 

Pro Silva Bohemica sdružuje ve svých řadách vědecké pracovníky, kteří se otázkami nepasečného 
hospodaření systematicky zabývají, stejně jako specialisty připravené předložit již rozpracované návrhy výše 
proklamovaných úprav legislativy do širší odborné diskuse a především provozní lesníky, kteří disponují 
praktickými zkušenostmi z uplatňování výběrných principů v nepasečném hospodaření.  
Jsme připraveni se plně zapojit do procesu pozitivních změn českého lesního hospodářství nejen jako 
vyzyvatelé, ale také jako spolupracovníci sledující nejlepší snahy o budoucí kvalitu a stabilitu celého odvětví.  
 
 
 

Přijato na výročním členském shromáždění v Brně 23.4.2015 


