Zápis z jednání
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 4. 9. 2017
Přítomni:
1. Jiří Uchytil

8. Jaroslav Poborský

2. Jiří Svoboda

9. Jan Mácha

3. Josef Matějek

10. Jindřich Pospíchal

4. Pavel Švec (místopředseda)

11. Jaroslav Kolařík

5. Pavel Nožička

12. Jan Veleba (předseda)

6. Pavel Vencovský

13. Jitka Merunková (tajemník)

7. Miroslav Dibelka
Nepřítomni (omluveni):
1. Zdeněk Chlád

3. Blanka Veletová

2. Josef Kott
Hosté:
1. Martin Hyský (člen rady kraje)
2. Eva Horná (OŽPZ)

3. Jiří Bartoš (OŽPZ)
4. Kamil Zajíček (KAK KV)

Program:
1. Zahájení
2. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
3. Diskuse a různé
4. Závěr
1. Zahájení
Jan Veleba, předseda komise, přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu
přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu
jednání, který byl všemi přítomnými schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny
žádné připomínky.
2. Řešení problematiky lesního hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bartoš podrobně okomentoval podkladový materiál:
Schvalování lesních hospodářských plánů
Každoročně jsou státní správou lesů krajského úřadu schvalovány lesní hospodářské plány
(dále jen “LHP“). V souvislosti s vydáním majetků církvím probíhá v současné době tvorba
nových lesních hospodářských celků. Tento proces bude trvat několik let. Změny stávajících
lesních hospodářských plánů, od kterých jsou vydávané majetky oddělovány a tvorba nových,
patří z pohledu zákona o lesích k těm nejnáročnějším řízením.
Pro zjednodušení a vyšší právní jistotu byla přijata novela zákona o lesích, která upřesnila
proces zkracování LHP a tvorbu nových LHP před skončením platnosti stávajících.

Škody suchem a vysokými teplotami na porostech lesních dřevin
S ohledem na charakter počasí předchozích několika let (průběh srážek a teplot) došlo, mimo
jiné, k značnému snížení vitality lesních porostů. Vysoký nezdar zalesnění a vznik kůrovcových
ohnisek, jejichž intenzita je na smrkových či borových porostech alarmující, nasvědčují
vysokému vláhovému deficitu v půdě. Zpracování takového množství kůrovcové hmoty naráží
na nedostatek pracovníků v těžbě, v současné době se projevují i odbytové problémy této
kůrovcové hmoty.
Kraj Vysočina, kromě dalších aktivit:
- medializoval kůrovcového nebezpečí a informoval o prostředcích pro jeho zvládnutí;
- monitoroval stav kůrovce při venkovních šetřeních;
- připravil porady pro pracovníky státní správy lesů PO III zaměřené na problematiku
ochrany lesa;
- realizoval rekognoskační lety zaměřené na stav ochrany lesa;
- přijal zásady zastupitelstva, kterými podpořil nákup drobné lesní techniky pro realizaci
prací v ochraně lesa a těžbě lese;
- na poradách s tajemníky PO III zdůrazňoval nutnost věnovat při výkonu státní správy
lesů problematice ochrany lesa potřebnou pozornost;
- připravil odborný seminář, mimo jiné, na téma klimatické změny a její dopad na
hospodaření v lesích;
- zamýšlí na letní a podzimní měsíce letošního roku další rekognoskační lety;
- pracuje na přijetí nových zásad zastupitelstva kraje, které by podporovaly opatření na
snížení negativních důsledků předpokládaných změn klimatu;
Členové komise následně diskutovali o dramatické situaci v souvislosti se suchem a šířením
kůrovcové kalamity, systému hospodaření v lesích, problematice těžby dřeva (příprava nové
vyhlášky), a o potřebě medializování této problematiky (vnímání problematiky veřejností).
Členové zemědělské komise zmínili, aby kraj apeloval na jednotlivé městské úřady při pomoci
s řešením problematiky šíření kůrovcové kalamity a pomoci drobným vlastníkům lesů.
Martin Hyský informoval členy zemědělské komise o připravovaném jednání hejtmana kraje
Jiřího Běhounka se zástupci Lesů České republiky, s.p. a Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR ohledně otázky pomoci kraje v souvislosti s diskutovanou
problematikou.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
V souvislosti s Týdnem lesů byla oddělením lesního hospodářství a myslivosti připravena již
tradiční výstava na téma lesní hospodářství. Výstava umístěná v přízemí budovy B krajského
úřadu před kongresovým sálem byla součástí společné výstavy i za oblast vodního hospodářství
a zemědělství. Pořádání těchto výstav, stejně jako např. akcí lesní pedagogiky, si bere za cíl
přiblížit veřejnosti lesní hospodářství a podat informace o něm. Kraj Vysočina se podílel na akci
lesní pedagogiky města Žďár nad Sázavou a např. LDO Přibyslav. Oddělení lesního
hospodářství a myslivosti připravilo i samostatné akce pro žáky základních a mateřských škol,
např. Telč, Velké Meziříčí, Batelov či např. Ledeč nad Sázavou. Vzpomenout lze i zajištění
stanoviště při akci „Zlatý list“ zaměřené na EVVO v rámci spolupráce s ekocentrem Chaloupky
Baliny. Vyvrcholením aktivit EVVO bude Evropský kongres lesní pedagogiky, který proběhne
3. – 6. 10. 2017 na Vysočině. Probíhat bude v hotelu Devět skal, venkovní část na majetku LDO
Přibyslav a rodiny Kinských. Bude navštívena i expozice střediska EDEN v Bystřici nad
Pernštejnem.
Poskytování příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014-2020
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ze dne 10. 12. 2014 č. 11/13 bylo, s ohledem na změnu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., na
podzim 2016 ukončeno. Tím bylo po 16 letech přerušeno poskytování příspěvků, kterými byly
podporovány práce přímo v lesích Kraje Vysočina. V roce 2017 byly přijaty zásady, kterými byl
podpořen nákup drobné lesní techniky. Záměrem pro rok 2018+ je pokračovat v dotační politice
obdobného obsahu jako tomu bylo do roku 2016. Pracuje se na přijetí zásad, kterými by měla
být podpořena opatření zmírňující negativní dopady sucha a předpokládaných klimatických
změn. Pro rok 2018 je v rozpočtu kraje pro tento účel navrhována alokace 15 mil. Kč.
Pachové ohradníky
V roce 2010 se podařilo navázat spolupráci s Nadací pojišťovny Generali na pilotním projektu
Pachové ohradníky 2010. Spolupráce pokračuje nepřetržitě až do současné doby, kdy bylo za
finanční spoluúčasti nadace pojišťovny Generali a Kraje Vysočina ošetřeno 100 km silnic
pachovými ohradníky. S ohledem na vyhodnocení této aktivity je zájem podpořit větší délku
pachových ohradníků podél nejkritičtějších úseků silnic.
Výkup spodních čelistí prasete divokého
Početní stavy prasete divokého, s krátkodobými výkyvy, dlouhodobě narůstají. Nárůst počtu
prasat je pozorován i v letošním roce. Proto Kraj Vysočina pokračuje v projektu a i nadále má
zájem shromažďovat a vykupovat příslušné spodních čelistí prasete divokého. Tímto způsobem
podporuje lov prasete divokého v příslušných věkových kategoriích. S ohledem na výskyt
afrického moru prasat v České republice je žádoucí v této aktivitě pokračovat a přizpůsobit ji
aktuálnímu stavu. Nově se tak zaměřit i na dospělou samičí zvěř prasete divokého. V této věci
probíhá odborná komunikace s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými
spolky Kraje Vysočina.
Novela zákona o myslivosti
Zákon o myslivosti je právní úprava, jež byla v minulosti několikrát v novelizačním procesu, který
nebyl ukončen změnou zákona. V současné době je v projednávání návrh změny, kterou lze
považovat za velice rozsáhlou. Obsahuje změny, které směřují jak vůči držitelům i uživatelům
honiteb, tak i subjektům obhospodařujícím zemědělské pozemky. Dochází i ke změnám
kompetencí státní správy myslivosti. Společným cílem úpravy je zlepšení chovu zvěře
a fungování myslivosti jako celku. Do aplikační praxe zákona o myslivosti významně zasáhlo
vydání nařízení státní veterinární správy, které reaguje na výskyt afrického moru prasat v České
republice.
Příspěvky do myslivosti
Ještě v roce 2013 byly příspěvky na vybrané myslivecké činnosti poskytovány podle přílohy
č. 9 k zákonu o státním rozpočtu. Od roku 2014 došlo ke změně v tom ohledu, že poskytování
příspěvků je upraveno nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
včetně příslušných novel. Podacím místem je od 1. 4. 2015 opět krajský úřad, který zajišťuje
administraci těchto příspěvků. Termín pro podávání žádostí je do 31. 8. příslušného roku za
činnosti realizované za předchozích 12 kalendářních měsíců.
Usnesení 008/03/2017/Kz
Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Kraje Vysočina v oblasti lesního hospodářství a myslivosti a
doporučuje
radě kraje podporovat i v dalších letech poskytování příspěvků v oblasti lesního hospodářství
a opatření v oblasti myslivosti.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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3. Diskuse a různé
Jiří Uchytil uvedl, že v sobotu 9. září 2017 se na Masarykově náměstí v Jihlavě uskuteční
Dožínky - Den zemědělců a potravinářů. V této souvislosti pohovořil o bilanci zemědělců.
Jitka Merunková pozvala členy komise na Den s Krajem Vysočina, který se uskuteční pátek
8. září 2017 na Masarykově náměstí v Jihlavě. Den s Krajem Vysočina je součástí krajských
aktivit v rámci Roku zemědělství a odborného vzdělávání.
Eva Horná sdělila, že ve dnech 3. - 10. září 2017 probíhají Mlékárenské dny v Přibyslavi.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pondělí 4. prosince 2017, od 15.00 hodin.
4. Závěr
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil zasedání.
Ing. Jan Veleba
předseda Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Bc. Ing. Jitka Merunková
tajemnice Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 6. 9. 2017.
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