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Již několikrát jsme do redakce dostali podnět k tomu zjistit, jak se chystají církve hospodařit na lesních pozem-
cích, které jim byly či budou navráceny v rámci církevních restitucí. Některé z církví na již vydaných majetcích 
hospodaří a mají již vytvořené a personálně obsazené subjekty pro zajištění lesnického hospodaření. Další stále 
čekají na dořešení výzev k vydání lesů, někdy soudní cestou, i ti ale už mají poměrně přesnou představu o tom, 
jak budou hospodařit. Několika správců církevních lesních majetků jsme se ptali na organizaci lesnických prací, 
systém obchodování s dřívím či na dlouhodobé priority v této činnosti.

1. Jak bude na restituovaném majetku organizováno lesnické hospodaření (územní členění, pěstební a těžební práce, 
vlastní movité i nemovité zázemí atd.)?

2. Jak je/bude řešeno personální zajištění?

3. Jakým systémem budete obchodovat dříví?

4. Jaké jsou vaše dlouhodobé priority při hospodaření v lesích?

5. Jakým způsobem se budete snažit nalézt vyvážený stav mezi lesními ekosystémy a stavy zvěře?

6. Předpokládáte nějaké zásadnější změny v hospodaření oproti předchozímu vlastníkovi (důraz na jinou funkci lesů apod.)?

JAk bUDoU církVe hospoDAřIt  
V restItUoVAných Lesích?

Foto: archiv Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s. r. o.
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Ing. Milan Mochán  
vedoucí Lesní správy Arcibiskupství 
pražského, Arcidiecéze pražská 

Na  Arcidiecézi  pražské  se  lesy  navrací 
jednotlivým farnostem, kapitulám a také pří-
mo Arcibiskupství pražskému (AP). V závě-
ru  roku  2013  zřídilo  AP  v  rámci  odboru 
Správa majetku samostatné oddělení Lesní 
správa (LS), které zajišťuje nakládání s lesy 
ve vlastnictví AP a  jiných církevních sub-
jektů na základě pachtovní smlouvy. 

Přírodní a lesnické charakteristiky na-
vrácených  lesů  vyplývají  z  přírodních 
podmínek,  které  jsou  velice  různorodé. 
Produkční potenciál místy nedosahuje ani 
3 m3/ha (Krušné Hory, Břežany u Prahy), 
a naopak na Vysočině přesahuje i 9 m3/ha. 
Významným faktorem jsou zájmy ochrany 
přírody, v případě vyhlášení CHKO Brdy 
bude  téměř  60 %  lesů  spadat  pod  statut 
ZCHÚ. Samostatnou kapitolou jsou Krušné 
hory.  Je velmi  zajímavé a poučné porov-
návat  dobové  fotografie  starých  hájoven 
se současným stavem.

1. Lesní majetky AP byly historicky 
součástí velkostatků a nová organizační 
struktura je víceméně kopíruje s přihléd-
nutím k současným potřebám. Máme na-
staven třístupňový model řízení pro vel-
ké lesní komplexy a dvoustupňový pro 
rozptýlené lesy. Drobné farní lesy budou 
farnosti spravovat na vlastní účet prostřed-
nictvím svého lesního správce nebo LS 
AP. Lesy jsou rozděleny do 7 polesí a ně-
kolika přímo řízených úseků. Vlastní pole-
sí potom tvoří 2–4 lesnické úseky. 

V souladu s přijatou strategií LS budou 
lesnické práce zajištěny portfoliem regio-
nálních dodavatelů a zaměstnanců s důrazem 
na trvalost a sociální aspekt těchto vzta-
hů. Rozloha některých lesních celků nám 
umožňuje zabývat se investiční strategií 
s využitím dotačních prostředků. Zásadní 
pro nás je obnova lesnické infrastruktury. 

2. Tři úrovně řízení rozptýleného lesního 
majetku i odborná poradenská a dozorová 
činnost pro farnosti vyžadují diferenco-
vané nároky na jednotlivé pracovní pozi-
ce – od specializovaných profesí na ústředí 
LS AP až po provozní lesnické manažery. 
Sestava lesnického týmu je dnes prakticky 
ukončena a nástup nových kolegů je pod-
míněn pouze rychlostí navrácení lesů. Vý-
běr lesníků proběhl v loňském roce většinou 

na základě výběrových řízení nejen for-
mou pohovorů, ale i venkovních pochůzek. 
Tým byl sestaven z lesnických praktiků 
a doplnili jsme jej i několika čerstvými ab-
solventy SLŠ. 

3. Prodej dříví bude řízen a administro-
ván z ústředí LS AP v součinnosti s vedou-
cími polesí. Obdobně bude obchod dříví 
zprostředkován i pro farní lesy. Předpoklá-
dáme roční objem dodávek dříví ve výši 
120 tis. m3 a k tomu využijeme všech do-
stupných forem prodeje dříví. Přímé do-
dávky strategickým partnerům, prodej 
na veřejných trzích, drobný prodej v re-
gionu a v omezené míře, v odlehlých lesích, 
též prodej dříví na pni prostřednictvím 
EAD. Samozřejmostí je poskytnutí pali-
vového dříví pro obyvatele regionů formou 
samovýroby, dále regionální služby, výku-
py dříví, prodej těžebních zbytků a ostat-
ních produktů lesní výroby. Zkušenosti 
s obchodními partnery a vývoj na trhu 
se dřívím budou určovat další marketingo-
vé postupy.

4. Vše vychází z motta: „Lesy jsou svě-
řené bohatství, které máme jen zapůjčené, 
a  naším úkolem  je  zachovat  ho  ve  stejné 
nebo lepší hodnotě i pro další generace.“ 
V souladu se sociální naukou církve je pro 
nás hlavním úkolem správy lesa vyvážený 
přístup k potřebám člověka a životního 
prostředí. Konkrétní cíle máme defino-
vány následovně:

 ■ dlouhodobá koncepce obnovy les-
ních porostů s maximálním využitím tvoři-
vých sil přírody,

 ■ efektivní, šetrné hospodaření s využi-
tím moderních technologií,

 ■ obnova a využití nemovitostí včetně 
nastavení pravidel údržby lesní infra-
struktury,

 ■ úzká spolupráce s vědeckými ústavy 
a školami,

 ■ definování veřejného zájmu,
 ■ efektivní správa a ochrana farních lesů.

5. Obecně si myslím, že stavy zvěře a je-
jich působení v lesních ekosystémech ne-
jsou tak velkým problémem. Avšak budou 
nám navráceny také lokality, kde škody 
zvěří, nebo lépe řečeno současné mysli-
vecké hospodaření, ohrožuje samou pod-
statu obnovy lesa. Prvotní podmínkou 
úspěchu je parametricky definovaný zá-
měr vlastníka lesa, ten musí být respekto-
ván. Námi připravená koncepce pak už jen 
stanoví postup k jeho dosažení – audit, ka-
tegorizace, diferencované přístupy, kont-
rola. Prostředky jsou dnes dobře známé 
a odzkoušené. Celý problém tkví v ochotě 
přijmout tato opatření a důsledně je uplat-
nit. Chceme zároveň zachovat tradice čes-
ké myslivosti v celé její šíři a obsahu.

6. Cíle lesnického hospodaření máme 
všichni obdobné. Rozdíly ale plynou z pod-
staty věci, ze soukromého vlastnictví, kte-
ré nám umožňuje dlouhodobé investice 
do majetku, kreativní postupy dobře mo-
tivovaného personálu, zhodnocení výrob-
ních kapacit k alternativním činnostem, 
tvorbu rezerv pro mimořádné události 
a potřeby vlastníka ad. Máme jedinečnou 
možnost po dlouhých 65 letech hospo-
dařit dle svého nejlepšího přesvědčení. 
Bude jen na nás, jak využijeme přírodní 
podmínky našich lesů, lidské dovednosti 
a píle. 

Kyselá bkDB, Břežany u Prahy. Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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s přírodou okouzluje dodnes. Naším cílem 
je v tomto staletími protknutém stavu po-
kračovat i nadále. Cílem hospodářské sprá-
vy je znovunastolení vysokého standardu 
hospodaření, kterým byl klášterní majetek 
benediktinů v minulosti znám.

Část restituovaných lesů je v kategorii 
lesů zvláštního určení – lesy rekreační, 
tento stav hodláme i nadále ve spolupráci 
s okolními městy a obcemi zachovat 
a podporovat.

5. Zvěř do lesních ekosystémů samozřej-
mě patří. Hodláme se ubírat cestou režij-
ních honiteb, v oblastech, kde majetek 
svou polohou neumožňuje vytvoření vlast-
ní honitby, hledáme konsenzus se součas-
nými nebo budoucími nájemci a vlastníky 
ve smyslu zabránění neúměrných škod 
zvěří. V krajině bez přirozených predátorů 
by zvěř měla být „ozdobou lesa“.

6. Nechci tvrdit a ani netvrdím, že hos-
podaření státních subjektů bylo ve všech 
smyslech špatné. Ze stavu předávaného 
majetku a lesních porostů je patrné, že co 
se týče dosavadního hospodaření s ním, je 
velký rozdíl mezi jednotlivými lesními 
správami LČR, ba mnohdy i mezi jednotli-
vými revíry v nich. Přebíráme jak majetek 
ve špičkové formě, tak i majetek poněkud 
dýchavičný, s potřebou dlouhodobé resus-
citace. V každé firmě jsou zkrátka lidé 
pracovití i lajdáci. Naší snahou je obejít se 
bez těch druhých.

Ing. petr bláha
ředitel benediktinské hospodářské správy 
benediktinské arciopatství břevnov, 
benediktinské opatství emauzy,  
benediktinské opatství broumov

Benediktinská hospodářská správa spra-
vuje majetek tří klášterů řádu benediktinů, 
břevnovského,  broumovského  a  emauz-
ského. V tuto chvíli již hospodaříme na  
1 200 hektarech lesní půdy, v oblasti Kla-
denska a Sázavska. V dosud nevypořáda-
ných nárocích se nachází cca 4 300 hektarů 
lesní půdy a cca 600 ha zemědělské půdy, 
především na Broumovsku a Policku. Re-
stituované  lesy  jsou  převážně  jehličnaté, 
s  výraznou  převahou  smrku,  v  kategorii 
lesů hospodářských.

1. Odborná správa majetku, organizace 
práce, prodej dřeva, ekonomická a ostatní 
agenda, to vše je řízeno vlastními zaměstnan-
ci. Při obsazování nově vznikajících míst 
v hospodářské správě využíváme stávajících 
zaměstnanců řádu a zároveň se rozhlížíme 
v regionech po spolehlivých a pracovitých 
lidech. Zatím jsme z okruhu mimo klášter 
převzali jednoho revírníka LČR.

Každý ze tří klášterů založil vlastní spo-
lečnost s ručením omezeným, jejímž je sto-

procentním vlastníkem. Jednatelem každé 
společnosti je představený kláštera. Řízení 
a ostatní povinnosti jednotlivých společ-
ností jsou v rukou ředitele hospodářské 
správy. Ředitel je zároveň OLH. Hospo-
dářská správa spravuje i restituovaný ze-
mědělský majetek a stará se o navrácené 
budovy. Základní hospodářskou jednotkou 
správy je polesí s výměrou 800–1 400 ha, 
obsazované polesným, který ve spolupráci 
s ústředím zajišťuje komplexní správu svě-
řeného majetku.

2. Na provádění prací najímáme živ-
nostníky a specializované firmy. Upřed-
nostňujeme regionální dodavatele prací. 
Ke správě využíváme vlastní nemovité zá-
zemí. Problematické jsou majetky vydáva-
né bez budov, nebo naopak pouze budovy 
vydané bez pozemků. Úplnou specialitou 
jsou nově postavené budovy v restituo-
vaných areálech vlastněné soukromými 
vlastníky.

3. Dříví obchodujeme sami. Upřednost-
ňujeme přímý obchod na koncové odběrate-
le bez překupníků. Orientujeme se na  
spolehlivé partnery. Cílem obchodu je 
dlouhodobý, oboustranně korektní ob-
chodní vztah.

4. Řád benediktinů je na většině ze 
svých majetků nepřetržitě etablován již 
více než osm set let. Mnohým z těchto úze-
mí za tuto dobu vtiskl neopakovatelné 
kouzlo, které svou harmonií a prolnutím 

Zámeček Roželov u Rožmitálu pod Třemšínem. Foto: archiv Arcibiskupství pražského
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Ing. Josef Dostál 
jednatel a výrobní náměstek  
Arcibiskupské lesy a statky olomouc, s. r. o.

Aktuálně obhospodařovaná výměra činí 
cca 10 250 ha především lesních pozemků, 
ve  výzvách  přitom  bylo  nárokováno  cca 
40 tisíc ha lesů a cca 5 tisíc ha zemědělské 
půdy. Již obhospodařované lesní pozemky 
lze zjednodušeně lokalizovat do čtyř hlav-
ních území:

 ■ Kroměřížsko – okolí Kroměříže a Chro-
pyně (PLO 34 – Hornomoravský úval, hlavní 
dřeviny JS a DB, kolem 200 m n. m., nejvíce 
zastoupený HS 197),

 ■ Chřiby – severně od Velehradu k městu 
Napajedla (PLO 36 – Středomoravské Karpa-
ty, především listnaté porosty, největší zastou-
pení BK, z jehličnatých dřevin SM, 250–580  m 
n. m., nejvíce zastoupený HS 456),

 ■ Hostýnské vrchy – katastrální území 
Chvalčov a Rajnochovice (PLO 41 – Hos-
týnskovsetínské vrchy a Javorníky, hlavní 
dřeviny SM a BK, 400–864 m n. m., nejvíce 
zastoupený HS 451),

 ■ Mírovsko  –  okolí  Mírova  a  Svitav 
(PLO 31 – Českomoravské mezihoří, hlav-

ní dřeviny SM a BK, 400–600 m n. m., nej-
více zastoupený HS 451).

1. Za účelem obhospodařování restitu-
ovaného majetku založilo Arcibiskupství 
olomoucké společnost Arcibiskupské 
lesy a statky Olomouc, s. r. o., (ALSOL) 
s ústředím v Olomouci. Na aktuálně ob-
hospodařovaném majetku vznikla 3 polesí 
– Kroměříž, Chvalčov a Mírov – ta budou 
dále členěna na lesnické úseky o průměr-
né výměře 800–900 ha. Personální obsa-
zení polesí tvoří vedoucí polesí, technici, 
hajní a adjunkti.

Pro sídla polesí budou využity budovy, 
které byly, popř. budou Arcibiskup-
ství olomouckému vráceny v rámci 
majetkového vyrovnání. Jelikož větši-
na jich je ve špatném technickém stavu, 
je nutné před nastěhováním personálu 
provést poměrně nákladné rekonstrukce 
a adaptace. To platí i pro budovy býva-
lých hájenek, které chceme využít k byd-
lení pro venkovní personál – hajné 
a adjunkty.

2. Jednotlivé pracovní pozice THP 
na polesích i na ústředí jsou obsazovány 
výběrem z řad uchazečů o zaměstnání 
u ALSOL. Část personálu k nám pře-
chází i od LČR, popř. od lesnických fi-
rem, které na vydávaných majetcích 
hospodařily v rámci plnění komplexních 
lesnických zakázek. Lesnické činnosti 

jsou zadávány především místním živ-
nostníkům, popř. malým lesnickým fir-
mám.

3. Naší snahou je uplatnit takový sys-
tém prodeje, který zabezpečí maximální 
zisk za předpokladu udržení a zkvalit-
nění ostatních funkcí lesa. V současné 
době realizujeme obcho s dřívím for-
mou přímého prodeje, v budoucnu bu-
deme využívat i další vhodné způsoby. 
Vzhledem k předpokládaným vysokým 
objemům obchodovaného dříví jsou a bu-
dou našimi hlavními obchodními part-
nery zejména velké dřevozpracující firmy. 
Část dřevní hmoty je již teď nabízena 
regionálním zpracovatelům z řad ma-
lých a středně velkých firem s cílem 
podpory zaměstnanosti, a to zejména 
v problematických regionech.

4. Po dokončení procesu navrácení 
majetku bude naší snahou především 
vytvoření funkčního systému hospoda-
ření společnosti. Naší dlouhodobou pri-
oritou je kvalitní hospodaření s majetky 
všech vlastníků, kteří nám své lesy svěří 
k obhospodařování, založené na princi-
pech trvale udržitelného hospodaření 
v lesích se snahou o zajištění maximál-
ního plnění všech funkcí lesů a s cílem 
trvalého zvyšování hodnoty svěřených 
majetků.   

5. Při vlastním hospodaření s majet-
kem budeme vycházet ze zásady, že každý 
vlastník musí soustavně vyhodnocovat 
stavy zvěře a její působení na lesní eko-
systémy a zároveň musí mít maximální 
možnost stavy zvěře ovlivnit. Z tohoto 
důvodu je prioritním zájmem vlastníka 
utvořit vlastní honitby, které budou vyu-
žívány ve vlastní režii nebo budou prona-
jímány. Pozemky, z nichž nebude možno 
vytvořit vlastní honitbu, budou přičle-
něny do  společenstevních honiteb.

6. S hlavními zásadami lesnického 
hospodaření předchozího vlastníka, resp.  
správce majetku se lze víceméně ztotož-
nit. Co ale chceme změnit, je způsob za-
jišťování lesnických činností a systém 
prodeje dříví. Systém zadávání kom-
plexních lesnických zakázek u LČR sice 
vede k ekonomicky zajímavým výsled-
kům, důsledkem ale je nízká úroveň 
mezd pracovníků, a to zejména v pěs-
tební činnosti. To se následně projevuje 
v nedostatku kvalifikovaných pracov-
ních sil a nedostatečné kvalitě i rozsahu 
prováděných prací. Vedle produkční funk-
ce proto klademe velký důraz na  zajiš-
tění mimoprodukčních funkcí lesů, a to 
zejména v oblasti sociální.Foto: archiv Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s. r. o.
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Ing. Vlastimil brukner, jednatel 
Diecézní lesy hradec králové, s. r. o. 
Diecéze hradec králové

Diecézní lesy Hradec Králové, s. r. o., 
(DLHK)  budou  spravovat  veškeré  lesní 
majetky jednotlivých církevních subjektů 
v  rámci  Diecéze  Hradec  Králové,  tzn. 
majetky  jednotlivých  farností,  Kapituly 
Hradec  Králové  a  Biskupství  Hradec 
Králové.  Mezi  DLHK  jako  pachtýřem 
a  těmito  církevní  subjekty  jakožto  pro-
pachtovatelem  je  uzavřena  pachtovní 
smlouva se všemi náležitostmi dle občan-
ského zákoníku.

Majetek  je  rozptýlený  po  celé  diecézi 
s  různou  výměrou  na  jednotlivý  církevní 
subjekt. Lesy farností mají výměru od něko-
lika m2 až po 80 ha. Největším vlastníkem je 
však  samotné  Biskupství  Hradec  Králové 
s majetkem ve dvou celcích o celkové výmě-
ře 1 800 ha. Aktuálně obhospodařují DLHK 
1 000 ha, po vypořádání restitucí očekává-
me výměru okolo 5 000 ha.

Od  povinných  subjektů  není  hlášený 
žádný  problémový  majetek,  který  by  se 

měl řešit soudní cestou. Ukončení restitu-
cí  tedy  předpokládáme  do  konce  roku 
2015.  Jen  pro  zajímavost  uvádím,  že  při 
jednání o navrácení se jedná u největšího 
právnického  subjektu  o  komunikaci  na  
pěti  krajských  ředitelstvích  LČR,  s.  p., 
a dvanácti jejich lesních správách. Z výše 
uvedeného  vyplývá  i  pestrost  druhové 
skladby,  hospodářských  souborů  a  vege-
tačních stupňů. 

1. DLHK mají dvoustupňový systém 
řízení. Ústředí a zároveň sídlo firmy je 
v budově Nového Adalbertina v Hradci 
Králové. Předpokládáme, že se firma pře-
sune během tohoto roku do některé z opuš-
těných farních budov v blízkosti Hradce 
Králové. Na ústředí bude pracovat maxi-
málně 5 lidí. Druhý stupeň tvoří jednotlivé 
lesnické úseky, kterých bude 6 až 7, v zá-
vislosti na navráceném majetku. 

2. Viz výše.
3. Úkolem lesníků bude běžná provoz-

ní činnost, tj. zadávání a přebírání prací 
v terénu, podklady pro fakturace, expedi-
ce dřeva, projekční činnost, ochrana lesa, 
ochranná služba apod. Ústředí bude za-
jišťovat veškeré smlouvy, jednání s úřa-
dy, nastavení cenových toků a prodej 
dřeva. Na práce budeme především oslo-
vovat drobné živnostníky vždy z přísluš-
ného regionu.

Dřevo prodáváme a budeme prodávat 
všem zájemcům, kteří nabídnou zajímavé 
ceny spojené s jistotou platby. Do bu-
doucna nechceme vynechávat ani drobné 
pilaře z regionů, postupem doby si vytvo-
říme portfolio stabilních a solventních 
odběratelů.

4. Při obhospodařování lesů se DLHK 
hlásí k celoevropskému hnutí lesníků Pro 
Silva a jejich myšlenky budou uplatňová-
ny také na církevních majetcích. Podsta-
tou je využívání tvořivých sil přírody pro 
dosahování hospodářských cílů vlastníka 
lesa. V praxi to znamená především přechod 
od plošných těžeb (holoseče) k jednotli-
vému výběru stromů, využívání přirozené 
obnovy a vytváření jemnější výstavby 
lesa. Obvykle to také vede ke zvyšování 
stability lesních porostů a v důsledku 
ke snížení rizika nevyrovnaného hospo-
daření.

5. Ve vlastních honitbách, které budeme 
myslivecky obhospodařovat, se chceme 
přiblížit k minimálním stavům zvěře, 
a tím snížit náklady na pěstební činnost. 
V honitbách společenstevních budeme po-
stupovat dle možností dané zákonem. 
Pevně věřím tomu, že při včasné komuni-
kaci dokážeme najít s místními myslivci 
společnou řeč. 

6. Viz výše.

Foto: archiv Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s. r. o.
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bc. Jiří kabíček
jednatel a vrchní lesní správce  
klášterní lesy strahov, s. r. o.  
královská kanonie premonstrátů  
na strahově

Naše společnost na podkladě pachtovní 
smlouvy  spravuje  navrácené  lesní  po-
zemky Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově.

V současné době máme k hospodaření 
převzato cca 5 200 ha a ještě cca 1 000 ha 
nám má být předáno. 

Majetek se nachází na rozsáhlém území 
6  krajů  –  na  západě  od  Františkových 
Lázní až po východ u Znojma (Středočeský 
kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Karlo-
varský kraj, Kraj Vysočina a Jihomorav-
ský kraj). Nejnižší bod se nachází u Loun 
(cca  200 m  nad  mořem),  nejvyšší  bod  je 
Dyleň (940 m nad mořem). Z toho vyplývá 
pestrost zastoupených  lesních  typů s růz-
ným způsobem hospodaření.

1. Organizace hospodaření probíhá ve  
vlastní režii dvoustupňovým systémem:

 ■ lesní správa, její sídlo je v Milevsku 
(je zde největší část majetku),

 ■ lesní revíry – jsou vytvořeny podle 
koncentrace majetků (předpoklad je cca 
700–800 ha lesa).

Zatím nemáme žádné budovy, kancelář 
správy je pronajata od našeho zřizovatele. 
K organizování máme 1 služební automo-
bil (na ústředí), ostatní zaměstnanci za ná-
hradu používají vlastní prostředky.

2. Práce v lese zajišťujeme prostřednic-
tvím přímých zakázek místním živnostní-
kům, na soustředěném majetku i vlastními 
pracovníky.

Technické práce jsou prováděny vlast-
ním personálem. Na ústředí lesní správy 
v současné době je lesní správce, vedoucí 
provozu a vedoucí účetní. Revíry spravuje 
revírník, na majetcích s malou výměrou si 
pomáháme částečným úvazkem revírní-
ků-důchodců, případně úvazkem od správ-
ce jiného (obecního) majetku.

3. Vytěžené dřevo obchodujeme přímo 
na podkladě uzavřených smluv s odběra-
teli, upřednostňujeme tuzemské zpraco-
vatele.

4. Chceme navázat na odpovědné hos-
podaření našich předchůdců, správa lesů 
Královské kanonie byla v minulosti řízena 
významnými lesními hospodáři. 

Naším prioritním úkolem je uvést do  
souladu stav nezajištěných porostů. A pře-
devším výchovu, která byla v posledních 
3 letech omezená, prakticky nulová.

V současné době zpracováváme a za-
dáváme podklady pro stanovení závaz-
ných ukazatelů na stávajících 10 LHC. 
U plošně dokončených převzatých majet-
cích se připravujeme na zadání vytvoření 
nových LHP.

5. Jde o obtížný stav (vlastní honitby za-
kladatel pronajme). Zaměříme se na uplat-
ňování náhrad škod zvěří od nájemců ho-
niteb a vyvíjení tlaku přes orgány státní 
správy (redukce stavu některých druhů 
zvěře – jelen sika, muflon).

6. Nepůjde o zásadní změny. Výše těžeb 
nebude na maximální hranici, dle podmínek 
upřednostníme jemnější způsoby obnovy 
lesa (maloplošné a podrostní). V příhod-
ných podmínkách počítáme s využitím 
harvestorových technologií a mechanizo-
vaným vyklízením těžebních zbytků pro 
štěpku. V pěstební činnosti opět dle míst-
ních podmínek plánujeme vyšší využití 
chemických prostředků v ochraně kultur 
(s výjimkou lesů v okolí pramenišť včetně 
lázeňských).

Ing. et Ing. tomáš kimmer, FccA
ekonom a správce majetku 
suverénní řád Maltézských rytířů – České 
velkopřevorství

Suverénní řád Maltézských rytířů je sa-
mostatným  mužským  laickým  řádem 
podléhajícím svému vedení v Římě, které 
dále podléhá přímo papeži. Řád je aktiv-
ní ve více než 120 zemích, především tzv. 
třetího světa, kde zajišťuje zdravotnickou 
a  humanitární  pomoc  prostřednictvím 
svých  13,5  tisíc  členů  a  80  tisíc  škole-
ných dobrovolníků. Řád ve světě provo-
zuje  mnoho  nemocnic,  zdravotnických 
středisek,  domovů  důchodců  a  škol. 
V ČR je řád zřizovatelem tří škol a svoji 
charitativní činnost poskytuje prostřednic-
tvím  Maltézské  pomoci,  o.  p.  s.,  a  České 
Maltézské  pomoci,  které  poskytují  široké 
spektrum  pomoci  seniorům,  handicapo-
vaným dětem a bezdomovcům.

1. Věříme, že nám bude vrácen náš 
historický majetek zahrnující cca 800 ha 

lesů a 1 000 ha polí. Doposud nám bohu-
žel nebyl vrácen ani 1 m2, tudíž žádné 
lesy neobhospodařujeme. 

Zbytky našeho původně mnohem vět-
šího historického lesnického majetku se 
nacházejí především na severní Moravě 
(Opavsko a Osoblažsko), dále pak v již-
ních Čechách a menší části ve středních 
a severních Čechách. Vzhledem k této 
roztříštěnosti bude pro nás dlouhodobým 
úkolem zcelení tohoto majetku, abychom 
zvýšili efektivitu jeho správy. Budeme 
tedy mimo jiné poptávat směnu lesních 
pozemků s jinými soukromými vlastníky 
či státem. 

Jedná se převážně o lesy jehličnaté 
(SM, BO, MD) v nadmořské výšce 400 
až 500 m n. m. Na severní Moravě, kde je 
jich většina, jsou značně postiženy pro-
běhlými kůrovcovými kalamitami.

2. Vzhledem k malé velikosti lesního 
majetku budeme mít jednoho lesníka 
na severní Moravě, který bude veškeré 
potřebné služby najímat u místních doda-
vatelů. Žádné investice do infrastruktury 
v současné době neplánujeme.

3. Dříví si budeme obchodovat sami, 
případně ve spolupráci s jinými církev-
ními či dalšími soukromými vlastníky 
lesa.

4. Dlouhodobou prioritou je přírodě 
blízké hospodaření, řekněme až směrem 
k výběrnému způsobu, nicméně s důra-
zem na ekonomické reálie, takže napří-
klad nasazení harvestorových technologií 
se nebráníme (naopak).

5. Budeme se snažit o minimalizaci 
škod působených zvěří. Bude-li to možné 
zřízením vlastní honitby, případně ve  
spolupráci se stávajícím mysliveckým 
sdružením.

6. Zásadnější změny nepředpokládá-
me. Sazenice budeme také sázet kořeny 
dolů jako LČR. Byli bychom rádi, kdyby 
se nám podařilo za několik desítek let 
lesy předat našim následovníkům v lep-
ším stavu, než je nyní převezmeme my 
(viz proběhlé kůrovcové kalamity na se-
verní Moravě). U našeho řádu, který 
v ČR působí přes 850 let, je kladen důraz 
na kontinuitu. Cítíme tedy odpovědnost 
naší generace za svěřený majetek a jeho 
trvale udržitelnou ziskovost, která není 
samoúčelná, ale měla by financovat naši 
charitativní službu veřejnosti v ČR i v chud-
ších částech světa.

Děkuji za odpovědi (23. 2. 2015),  
Veronika Lukášová


