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II. 

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne …2017, 

o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa 

 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 194 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 (1) Tato vyhláška stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, 

kterými jsou stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu1), stavby 

hrazení bystřin a strží, stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd a malé vodní nádrže 

v lesích. U staveb lesních cest, staveb na ostatních trasách pro lesní dopravu, staveb 

hrazení bystřin a strží a staveb pro úpravu vodního režimu lesních půd stanovené technické 

požadavky platí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese2). 

 (2) Podle této vyhlášky se postupuje při projektové činnosti a při povolování, 

provádění a užívání staveb uvedených v odstavci 1. 

 (3) Ustanovení jiných právních předpisů tím není dotčeno.3) 

 

 

 

 

                                                           
1)  § 34 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých  zákonů  (lesní   zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2)

  § 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3)   Například § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu            
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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§ 2 

Vymezení pojmů 

(1) Pro účely této vyhlášky se u staveb lesních cest a u staveb na ostatních trasách 

pro lesní dopravu rozumí 

a) lesní cestou účelová komunikace sloužící k dopravnímu zpřístupnění lesů a jejich 

propojení se silnicemi a místními komunikacemi, k odvozu dříví, těžebních zbytků a dřevěné 

štěpky a k dopravě osob, materiálů a strojů  pro hospodaření v lese a pro provoz myslivosti. 

Lesní cesty se dělí na lesní cesty pro celoroční provoz a lesní cesty pro sezónní provoz, 

b) prostorovým uspořádáním lesní cesty soubor návrhových prvků lesní cesty (především 

šířka koruny lesní cesty, poloměry směrových oblouků a podélný a příčný sklon lesní cesty), 

c) technickou vybaveností lesní cesty vozovka lesní cesty, odvodnění lesní cesty, objekty na 

lesní cestě, výhybny a obratiště, lesní sklady, připojení na silnice a místní komunikace, 

samostatné sjezdy na sousedící pozemky, dopravní značky, záchytná nebo vodicí 

bezpečnostní zařízení, 

d) lesní cestou pro celoroční provoz lesní cesta umožňující svým prostorovým uspořádáním 

a technickou vybaveností celoroční provoz, 

e) lesní cestou pro sezónní provoz lesní cesta umožňující svým prostorovým uspořádáním a 

technickou vybaveností alespoň sezónní provoz (v obdobích s nižším úhrnem srážek nebo 

v obdobích zámrazu), 

f) ostatními trasami pro lesní dopravu trasy, které nejsou pozemními komunikacemi (lesní 

svážnice, technologické linky), 

g) vozovkou lesní cesty zpevnění lesní cesty, které svou šířkou a únosností umožňuje 

provoz směrodatného vozidla; lesní cesta s vozovkou je zpevněná lesní cesta; lesní cesta 

bez vozovky je nezpevněná lesní cesta, 

h) vozovkou se stmeleným krytem vozovka s krytem betonovým, asfaltovým, dlážděným, 

z kameniva stmeleného pojivem nebo vozovka ze silničních dílců (panelů), 

i) odvodněním lesní cesty soubor výrobků, stavebních opatření a terénních úprav pro 

bezeškodné převádění a odvádění povrchových vod z tělesa lesní cesty a z okolních 

pozemků a pro jejich zabezpečení proti škodlivému působení podzemních vod, 

j) výhybnou rozšíření jednopruhové lesní cesty o šířku jízdního pruhu umožňující bezpečné 

vyhýbání protijedoucích vozidel a objíždění stojících vozidel, 

k) svodnicí vody otevřený svodný žlábek umisťovaný v koruně lesní cesty šikmo k její ose, 

l) propustkem stavební objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m včetně, sloužící k převedení 

průtoku povrchových vod napříč tělesem lesní cesty, 

m) hospodářským propustkem stavební objekt s kolmou světlostí otvoru do 2 m včetně, 

sloužící k převedení průtoku povrchových vod pod připojením lesní cesty na silnici nebo 

místní komunikaci nebo na sousední pozemek, 
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n) lesním skladem stavebně upravená trvalá plocha u lesní cesty, sloužící pro úpravu, 

skladování a nakládání dříví, těžebních zbytků a dřevěné štěpky, pro skladování materiálů a 

techniky pro hospodaření v lesích a pro provoz myslivosti, 

o) obratištěm stavba nebo terénní úprava pro otáčení vozidel. 

 (2) Pro účely této vyhlášky se u staveb hrazení bystřin a strží rozumí 

a) hrazením bystřin a strží soubor stavebních opatření pro prevenci nebo omezení 

povodňových škod nebo zrychlené eroze v povodí bystřin, v bystřinách a ve stržích, 

b) bystřinou vodní tok s malým povodím, s náhlými a výraznými změnami průtoku a se 

strmými průtokovými vlnami, které prohlubují dno bystřiny, podemílají svahová úpatí, tvoří 

břehové nátrže a značně a nepravidelně přemisťují splaveniny, dočasně je ukládají ve 

štěrkových lavicích a nánosech na dně bystřiny, na zaplavovaném území nebo je odnášejí 

do vodních toků vyšších řádů a vodních nádrží,  

c) strží přírodní terénní útvar, rýha nebo výmol, vytvořený nadměrnou soustředěnou erozní 

činností soustředěného povrchového odtoku vody. 

 (3) Pro účely této vyhlášky se u staveb pro úpravu vodního režimu lesních půd 

rozumí 

a) stavbou pro úpravu vodního režimu lesních půd vodní dílo podle jiného právního 

předpisu4), určené pro odvodnění zamokřených lesních půd, regulaci hladiny spodní vody, 

přívod závlahové vody v době sucha nebo odvedení vody ze zatopených ploch po 

povodních, 

b) zamokřením lesních půd nadměrná vlhkost lesní půdy neodpovídající přirozeným 

stanovištním poměrům a poškozující stávající lesní porosty nebo znesnadňující obnovu nebo 

založení lesních porostů, způsobená vodou přitékající povrchovým nebo podzemním 

přítokem nebo vodou zadržovanou na lesním pozemku. 

 (4) Pro účely této vyhlášky se u malých vodních nádrží rozumí 

a) malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází, přičemž ovladatelný objem takové 

vodní nádrže není větší než 2 000 000 m3 a hloubka vody při maximální hladině nepřesahuje 

9 m nad úrovní dna vtoku do spodní výpusti. Účelem malých vodních nádrží v lesích je 

zejména zadržování vody v lesích, ovlivnění vodního režimu okolních lesních půd, ochrana 

odvodňovacích sítí před zrychlenou vodní erozí a zajištění zásoby vody pro hašení požárů, 

b) zdrojem požární vody vodní nádrž, která kromě jiných účelů je určena také jako zdroj vody 

pro hašení požárů5), 

c) litorálním pásmem střídavě zaplavovaná zóna na břehu vodní nádrže, 

d) suchou nádrží (poldrem) vodní nádrž navrhovaná, prováděná a užívaná se stálým 

nadržením na úrovni nejvýše 10 % celkového objemu. 

                                                           
4) Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 

pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně. 
5) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 3 

Požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa 

Stavby pro plnění funkcí lesa se navrhují, povolují a provádějí tak, aby byly při 

respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené užití a současně splnily požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, bezpečnost při užívání, ochranu životního prostředí6) a na 

využití pro účely požární ochrany území5). 

§ 4 

Požadavky na stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu 

 (1) Trasa lesní cesty se navrhuje tak, aby  

a) dopravně zpřístupňovala co největší plochu lesa, 

b) vyhovovala požadavkům řádného hospodaření v lese a ochraně lesa, 

c) co nejméně narušovala prostorové uspořádání a stabilitu lesních porostů a 

d) vzájemným souladem směrových a výškových poměrů zajistila stejnoměrnou, plynulou a 

bezpečnou jízdu danou návrhovou rychlostí. 

(2) Lesní cesta pro celoroční provoz je vždy opatřena vozovkou, účinným a technicky 

účelným odvodněním lesní cesty a je vybavena výhybnami. Překonání malých vodních toků 

na lesní cestě pro celoroční provoz není zajišťováno brody. 

(3) Lesní cesta pro sezónní provoz je v případě nedostatečně únosného a 

odvodněného podloží opatřena vozovkou, je vždy opatřena účinným a technicky účelným 

odvodněním lesní cesty a je vybavena výhybnami. 

 (4) Největší hodnota podélného sklonu lesní cesty v případě stavby nové lesní cesty 

s návrhovou rychlostí 30 km/h je 12 %, pro návrhovou rychlost 20 km/h pak 14 %. 

 (5) Příčný sklon vozovky a pláně lesní cesty je střechovitý nebo jednostranný. 

Nejmenší hodnota příčného sklonu vozovky a pláně lesní cesty je v případě stavby nové 

lesní cesty nebo změně stavby stávající lesní cesty 3,0 % na zpevněných lesních cestách 

s vozovkou se stmeleným krytem a 3,5 % na ostatních lesních cestách.  

 (6) Svodnicemi vody se opatřují lesní cesty s podélným sklonem větším než 6 %, 

pokud nejsou opatřeny vozovkou se stmeleným krytem.  

 (7) Nejmenší kolmá světlost propustku v tělese lesní cesty je 510 mm. Nejmenší 

kolmá světlost hospodářského propustku o délce do 8 m je 400 mm, jinak 510 mm. Nejmenší 

podélný sklon dna propustku i hospodářského propustku je 0,5 %. 

 (8) Připojení lesní cesty na silnici nebo místní komunikaci se provádí sjezdem širokým 

nejméně 6 m, dlouhým nejméně 25 m a opatřeným vozovkou se stmeleným krytem. 

Připojení lesní cesty na sousední pozemek se provádí samostatným sjezdem širokým 

nejméně 6 m. 

                                                           
6) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (9) Výhybny se navrhují a zřizují v počtu 1 až 2 výhybny na 1 km lesní cesty 

v místech s dobrým rozhledem na další průběh lesní cesty. 

 (10) Výhybna se provádí v délce nejméně 25 m a má stejnou konstrukci jako lesní 

cesta. Jako výhybna se využívají i křižovatky lesních cest, samostatné sjezdy na sousední 

pozemky, lesní sklady a jiná rozšířená místa v trase lesní cesty, pokud odpovídají 

technickým požadavkům na výhybnu. 

 (11) Na koncích neprůjezdných lesních cest delších než 100 m se navrhují a zřizují 

obratiště, pokud v těchto místech nelze pro otočení směrodatného vozidla využít samostatné 

sjezdy na sousední pozemky, lesní sklady a jiná rozšířená místa. Obratiště se provádí jako 

okružní nebo úvraťové. 

 (12) Záchytná bezpečnostní zařízení se pro lesní cesty s výjimkou mostu, opěrné zdi 

a propustku se svislou čelní stěnou, pokud je výška koruny přilehlé lesní cesty nad terénem, 

dnem vodního toku nebo povrchem přemosťované pozemní komunikace nebo překážky 

větší než 2 m, nepožadují.  

 (13) Pro propustky a hospodářské propustky na ostatních trasách pro lesní dopravu 

se ustanovení odstavce 7 použije obdobně.  

(14) Při zpracování projektové dokumentace pro stavby lesních cest a pro stavby na 

ostatních trasách pro lesní dopravu se postupuje v souladu s ČSN 73 6108 Lesní cestní síť. 

 

§ 5 

Požadavky na stavby hrazení bystřin a strží 

 (1) Základní prvky původní trasy bystřiny nebo strže se podle možností zachovávají. 

Stavební úpravy nesmí bránit využívání sousedních pozemků a umožňují udržovací práce na 

zahrazených úsecích i péči o nezahrazené úseky. 

 (2) Pokud voda značně nebo trvale vymílá nebo prohlubuje koryto bystřiny nebo strž, 

zvyšuje se jejich odolnost  

a) snížením podélného sklonu dna a jeho stabilizací pomocí příčných stavebních konstrukcí 

(například pasů, prahů, stupňů, skluzů, přehrážek), 

b) opevněním, zejména dna nebo pat svahů nebo 

c) zvětšením rozměrů koryta bystřiny nebo strže. 

 (3) Návrhový průtok odpovídá svou periodicitou návrhové míře ochrany, která závisí 

na hodnotě území chráněného před povodní. Vždy se posuzuje, kam a proč dosahovala 

historicky nejvyšší doložená povodňová hladina. 

 (4) Uzavřený průtočný profil se navrhuje a provádí jen v odůvodněných případech. 

Tlakový průtok uzavřeným profilem je nepřípustný, nad hladinou návrhového průtoku 

s periodicitou jednou za 100 let se požaduje volný prostor vysoký alespoň 500 mm. Vtok do 

uzavřeného průtočného profilu se navrhuje a provádí s vhodným ochranným opatřením proti 
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zanesení uzavřeného průtočného profilu splaveninami a splávím. Uzavřený průtočný profil se 

navrhuje a provádí tak, aby byl čistitelný. 

 (5) Křížení trubních a kabelových vedení s neupravenými koryty bystřin se provádí 

uložením do rýhy následně vyplněné zhutněným zásypem a opatřené na dně i ve svazích 

koryta bystřiny opevněním nebo bez hloubení otevřené rýhy (například protlačováním, 

vrtáním, beraněním). Nejmenší svislá vzdálenost od povrchu dna koryta bystřiny k 

nejvyššímu bodu  

a) trubního vedení nebo jeho chráničky je 1 200 mm,  

b) silového elektrického kabelu nebo jeho chráničky je 1 000 mm,  

c) sdělovacího kabelu nebo jeho chráničky je 700 mm.  

 (6) Stožáry elektrických silových vedení a sdělovacích vedení se umisťují ve 

vzdálenosti alespoň 6 m od břehové čáry bystřiny. 

 (7) Při zpracování projektové dokumentace pro stavby hrazení bystřin a strží se 

postupuje v souladu s ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – část 1: Obecně a s ČSN 75 

2106-2 Hrazení bystřin a strží – část 2: Objekty pro hrazení bystřin a strží. 

 

§ 6 

Požadavky na stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd 

 (1) Pro každou stavbu pro úpravu vodního režimu lesních půd se vyhodnotí  
a) místní terénní podmínky, zejména sklonitost území,  
b) pedologický charakter lesní půdy,  
c) příčiny nepříznivého vodního režimu lesní půdy,  
d) stav plnění funkcí lesa, zejména poškození stávajících lesních porostů,  
e) míra omezení hospodaření v lese (například obnovy, ochrany a výchovy lesních porostů),   
f ) ekonomická efektivnost takové výstavby i následné údržby. 
 
 (2) Trasy odvodňovacích a závlahových příkopů se vedou podle místních terénních 

podmínek (zejména sklonitosti území) a s ohledem na rozdělení lesních porostů, zejména 

jejich stabilitu vůči bořivým větrům. 

 (3) Odvodňovací a závlahové příkopy se navrhují a provádějí s hloubkou nejméně 

600 mm a rozchodem nejméně 30 m, pokud není výpočtem stanoveno jinak. Přitom se 

přihlíží ke stanovištním požadavkům lesních dřevin a ke druhové i věkové skladbě lesních 

porostů. 

 (4) Odvodňovací příkopy se navrhují i provádějí s takovým podélným sklonem, aby 

nebylo dosaženo vymílací rychlosti vody. 

 (5) Závlahové příkopy se navrhují a provádějí podle polohy a vydatnosti zdroje 

závlahové vody. 

 (6) Křížení trubních a kabelových vedení s odvodňovacími příkopy se provádí 

uložením do rýhy následně vyplněné zhutněným zásypem a opatřené na dně i ve svazích 
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odvodňovacího příkopu opevněním nebo bez hloubení otevřené rýhy, zejména 

protlačováním, vrtáním, beraněním. Nejmenší svislá vzdálenost od povrchu dna 

odvodňovacího příkopu k nejvyššímu bodu  

a) trubního vedení nebo jeho chráničky je 500 mm,  

b) silového elektrického kabelu nebo jeho chráničky je 1 000 mm,  

c) sdělovacího kabelu nebo jeho chráničky je 700 mm.  

 (7) Pro křížení trubních a kabelových vedení se závlahovými příkopy se postupuje 

podle § 5 odst. 5 a 6. 

(8) Při zpracování projektové dokumentace pro stavby pro úpravu vodního režimu 

lesních půd se postupuje v souladu s ČSN 75 4210 Hydromeliorace - Odvodňovací kanály. 

 

§ 7 

Požadavky na malé vodní nádrže v lesích 

 (1) Každá protékaná vodní nádrž je vybavena přelivem k odvádění vody za povodní a 

dále výpustí. Boční vodní nádrž, která je vybavena umělým přítokem a nemůže dojít k jejímu 

přeplnění ani v případě poruchy na přítoku, se nevybavuje přelivem. 

(2) Tlakový odpad od přelivu vodní nádrže se nenavrhuje. 

 (3) Vodní nádrž s ovladatelným objemem větším než 1 000 000 m3 se navrhuje a 

provádí se dvěma výpustmi (jako druhá výpust může sloužit i odběrné zařízení, pokud 

odpovídá požadavkům kladeným na výpust).  

(4) Výpust se navrhuje a provádí tak, aby umožnila vypouštění vody z vodní nádrže 

s různou úrovní hladiny. Opatřuje se nejméně jedním uzávěrem a její nejmenší průměr je 

300 mm. 

(5) Šířka koruny hráze vodní nádrže, po které je vedena pozemní komunikace, je 

dána návrhovými prvky této pozemní komunikace. Pro hráze vyšší než 5 m se koruna hráze 

vždy navrhuje a provádí v šířce alespoň 3 m. 

 (6) Pokud je vodní nádrž určena jako zdroj vody pro hašení požárů5), zřizuje se 

s přístupem pro požární techniku, čerpacím stanovištěm a s obratištěm, zejména smyčkou 

nebo jinou plochou s rozměry umožňujícími otočení požárních vozidel.  Přístup pro požární 

techniku a obratiště se udržují volné, čerpací stanoviště se udržuje v pohotovostním stavu. 

 (7) Návodní svah sypané hráze vodní nádrže se před účinky vln, kolísání hladiny 

vody a před účinky ledových ker opatřuje opevněním. Vzdušní svah sypané hráze se před 

účinky srážkové vody opatřuje zatravněním (výsevem, drnováním nebo za podpory 

protierozních geotextilií z přírodních přízí) nebo pohozem hrubým drceným kamenivem. 

 (8) Při úpravě břehu vodní nádrže přiléhajícího k lesním porostům se nevytváří umělé 

litorální pásmo pro příbřežní vegetaci. 
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 (9) Při zpracování projektové dokumentace pro malé vodní nádrže v lesích se 

postupuje v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a v případě suchých nádrží (poldrů) 

také v souladu s TNV 75 2415 Suché nádrže. 

 

§ 8 

 Ministerstvo zemědělství umožní každému v úředních hodinách bezplatně nahlížet do 

textu českých technických norem uvedených v této vyhlášce. 

 

Společná a závěrečná ustanovení 

§ 9 

 Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona lze v odůvodněných případech 

povolit výjimku z ustanovení § 4 odst. 4,10 nebo 12, z § 5 odst. 5 nebo 6 se souhlasem 

správce vodního toku a z § 6 odst. 6 nebo 7 se souhlasem správce vodního díla.  

§ 10 

Přechodné ustanovení 

 U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována a podána ke 

stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení před účinností této vyhlášky, se postupuje podle 

dosavadních právních předpisů. 

§ 11 

Zrušovací ustanovení 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické 

požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, se zrušuje. 

 

§ 12 

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 

 

Ministr 
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 III. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Zrušeným zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, byla účastníkům procesu výstavby uložena povinnost postupovat 

podle stanovených obecných technických požadavků na výstavbu. Ministerstvo zemědělství bylo 

zmocněno k vydání právního předpisu, kterým stanoví technické požadavky pro stavby pro 

plnění funkcí lesa. Toto ustanovení bylo naplněno vydáním vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se 

stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. 

 

Během patnácti let přinesla aplikační praxe zmíněné vyhlášky řadu podnětů pro její novelizaci. 

Potřeba novely stávající vyhlášky vyplývá také z nové právní úpravy v oblasti stavebnictví, 

lesního hospodářství a vodního hospodářství a zejména z nových technických norem určených 

pro stavby pro plnění funkcí lesa (především ČSN 73 6108:2016 Lesní cestní síť, ČSN 75 

2106:2016 Hrazení bystřin a strží, ČSN 75 4210:2015 Hydromeliorace – odvodňovací kanály 

nebo ČSN 75 2410:2011 Malé vodní nádrže) nebo s nimi alespoň souvisejících (např. ČSN 75 

0140:2016 Meliorace – Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy). 

 

Navrhuje se proto zmíněnou vyhlášku nahradit vyhláškou novou, vycházející ze  zmocnění v § 

194 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Navrhovaná vyhláška zachovává účel stávajícího právního předpisu (stanovení technických 

požadavků pro projektovou činnost, pro povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb 

pro plnění funkcí lesa) a v principu i jeho rozsah (stavby lesních cest a stavby na ostatních 

trasách pro lesní dopravu, stavby hrazení bystřin a strží, stavby pro úpravu vodního režimu 

lesních půd a stavby malých vodních nádrží v lesích). Navrhuje se úprava nebo doplnění 

stávajících ustanovení, jak je dále uvedeno ve zvláštní části odůvodnění.    

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož může Ministerstvo 

zemědělství stanovit právním předpisem technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 

jako součást obecných požadavků na výstavbu, jež jsou povinny fyzické osoby, právnické 

osoby a příslušné orgány veřejné správy respektovat při projektové činnosti, při povolování, 

provádění, užívání a odstraňování staveb.  
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Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Není známo, že by 

návrh vyhlášky kolidoval s návrhy předpisů Evropské unie. Na základě těchto skutečností je 

možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný nový a rozsáhlý hospodářský a finanční dopad na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani podnikatelské prostředí České republiky, protože jeho 

ustanovení nekladou překážky výstavbě staveb pro plnění funkcí lesa a úpravou některých 

stávajících technických požadavků mohou částečně snížit náklady na tuto výstavbu (např. 

omezením zemních prací při stavbách lesních cest). Pokud jsou navrhovány nové technické 

požadavky částečně zvyšující náklady na výstavbu, sleduje se jimi prodloužení životnosti staveb, 

snížení nákladů na údržbu, usnadnění zásahu integrovaného zásahového systému nebo 

omezení rizika vzniku erozních jevů či povodňových škod a snížení jejich případného objemu. 

 

Návrh nepřepokládá jakékoliv sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny. 

 

Návrh nepřepokládá významné negativní vlivy na životní prostředí, naopak např. snížením 

rozsahu zemních prací při stavbách lesních cest či omezením eroze povrchu lesních cest 

umožní stavby pro plnění funkce lesa lépe začlenit do lesního prostředí a snížit jejich případný 

vliv na okolní lesní ekosystémy. 

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo dopady 

návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti mužů a 

žen. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

 

 

 



11 
 

Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního rizika. 

 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu, při stanovení technických 

požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa bylo zohledněno potenciální využití těchto 

staveb pro obranu státu i pro zásah integrovaného záchranného systému.  

 

Rozhodování o provedení RIA 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných 
zásad pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu 
vyhlášek na rok 2017 s informací, že se provedení RIA neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

 

Odstavec 1 v souladu se stávající vyhláškou č. 433/2001 Sb. vymezuje druhy staveb pro 

plnění funkcí lesa, pro něž tento návrh vyhlášky stanovuje technické požadavky. V případě 

staveb lesních cest je důvodem pro stanovení technických požadavků především zájem na 

dostatečné životnosti těchto staveb (proto např. důraz na jejich náležité odvodnění) i na 

bezpečnost provozu na lesních cestách směrodatným vozidlem pro odvoz dřeva1 i vozidly 

integrovaného záchranného systému a obrany státu (proto omezení maximálního podélného 

sklonu lesních cest, požadavek na výhybny a obratiště atd.). Pro stavby na ostatních trasách 

pro lesní dopravu se stanoví pouze technický požadavek na náležité provedení případných 

propustků na lesních svážnicích a technologických linkách, kterým se sleduje nenarušení 

odtokových poměrů v lesích v důsledku zanesení propustku plaveninami. V případě staveb 

hrazení bystřin a strží je důvodem pro stanovení technických požadavků zejména nutnost 

náležitě reagovat na nadměrnou erozi koryta bystřiny nebo strže a případné stavební objekty 

navrhovat s adekvátní mírou ochrany (na odpovídající návrhový průtok). Pro stavby pro 

úpravu vodního režimu (odvodňování nebo závlahu) lesní půdy se technické požadavky 

stanovují zejména proto, aby tyto stavby byly navrhovány až po komplexním zhodnocení 

místních podmínek a jejich prvky byly účelně odvozeny výpočtem (s přihlédnutím ke stavu 

lesních porostů). Pro malé vodní nádrže v lesích je důvodem pro stanovení technických 

požadavků především nutnost vybavit tyto stavby tak, aby při převádění vody za povodní 

docházelo jen k přípustnému poškození hráze (včetně objektů) a k minimálním škodám 

v území pod vodní nádrží, a dále aby tyto vodní nádrže mohly v případě potřeby sloužit jako 

zdroj vody pro hašení požárů. U ostatních staveb pro plnění funkcí lesa nebyly shledány 

důvody pro stanovení technických požadavků. 

 

Odstavec 1 dále stanoví, že technické požadavky na stavby pro plnění funkcí lesa (s 

výjimkou malých vodních nádrží v lesích) platí bez ohledu na skutečnost, zda se celá stavba 

pro plnění funkcí lesa nachází v lese. Stavby lesních cest, ostatní trasy pro lesní dopravu, 

bystřiny a strže i stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd jsou stavbami liniovými, 

které nekončí na hranici lesa, ale vždy dále pokračují k nejbližší pozemní komunikaci, 

vodnímu toku nebo vodnímu dílu. Uplatněním jiných nebo žádných technických požadavků 

na část zmíněných staveb umístěnou mimo les by docházelo ke snížení jejich funkce 

s negativním dopadem na funkci stavby v lese (nesoulad parametrů dopravní trasy může 

způsobit její znepřístupnění, zmenšení průtočného profilu vodního toku způsobí jeho vylití z 

břehů).  

 

Odstavec 2 v souladu § 169 zákona č. 183/2006 Sb. uvádí, že navrhované technické 

požadavky platí pro projektovou činnost, pro povolování, provádění a užívání staveb pro 

plnění funkcí lesa. 

 

Odstavec 3 odkazuje na ostatní právní předpisy, stanovující další technické požadavky 

platné i pro stavby pro plnění funkcí lesa. Jedná se zejména o 

                                                 
1
 Směrodatné vozidlo pro lesní cesty (resp. souprava vozidel pro odvoz dříví) má podle současné 

ČSN 73 6108 zejména tyto parametry: délka soupravy 21,00 m, šířka soupravy 2,55 m a výška 
soupravy 4,10 m. 
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 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a 

 vyhlášku č. 590/2002, o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

K § 2 

 

Pro jednoznačnou interpretaci technických požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa je 

nutné jednotlivé druhy těchto staveb definovat a vymezit nejnutnější související pojmy. 

 

Odstavec 1 obsahuje vymezení pojmů z okruhu staveb lesních cest a staveb na ostatních 

trasách pro lesní dopravu, a to především definici lesních cest a jejich rozdělení. Pro účely 

navrhované vyhlášky a podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se lesní cestou rozumí výhradně účelová 

komunikace sloužící primárně lesnímu hospodářství a provozu myslivosti, popř. zásahu 

integrovaného záchranného systému nebo potřebám obrany státu. Ostatní trasy  pro lesní 

dopravu (lesní svážnice, technologické linky) již nejsou svým uspořádáním a vybavením 

určeny k běžnému provozu vozidel ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. a z pohledu zákona č. 

183/2006 Sb. nejsou ve většině případů ani stavbou, ale pouhou terénní úpravou (vyhláška 

proto řeší pouze případné stavby na těchto dopravních trasách – jmenovitě propustky). Lesní 

cesty se pro účely navrhované vyhlášky člení na lesní cesty pro celoroční provoz a lesní 

cesty pro sezónní provoz, aby mohly být adekvátně odstupňovány technické požadavky na 

lesní cesty.  Lesní cesty pro celoroční provoz jsou lesní cesty technicky (stavebně) 

uzpůsobené pro celoroční provoz – zejména jsou vždy opatřeny vozovkou a náležitým 

odvodněním. Lesní cesty pro sezónní provoz jsou po technické (stavební) stránce 

uzpůsobeny pro provoz alespoň v obdobích s nižším úhrnem srážek nebo v obdobích 

zámrazu, kdy lesní cesta vykazuje únosnost potřebnou pro předpokládaný provoz; tyto lesní 

cesty jsou zpravidla vybaveny jednodušší a méně nákladnou konstrukcí vozovky a spíše 

jednodušším odvodněním. Ostatní pojmy v odstavci 1 vycházejí ze stávající vyhlášky č. 

433/2001 Sb. nebo byly doplněny ze souvisejících právních předpisů a technických norem 

v rozsahu nutném pro stanovení technických požadavků na stavby lesních cest. 

 

Odstavec 2 vymezuje pojmy z okruhu staveb hrazení bystřin a strží, a to především definici 

bystřiny a strže. Bystřinou se obecně rozumí druh vodního toku s malým povodím, specifický 

velkým sklonem koryta, výraznou rozkolísaností průtoků, intenzivním transportem splavenin 

(částic materiálu koryta vodního toku přemisťovaných proudem vody) a jejich ukládáním 

nejen v korytě vodního toku, ale i na zaplavovaném území nebo ve vodních tocích vyšších 

řádů a vodních nádržích. Povodně v povodích bystřin bývají nebezpečné a ničivé, jejich 

prevence vyžaduje uplatnění zvláštních metod zahrazovacích úprav. Obdobná stavební 

opatření se používají i pro stabilizaci strží, kterými se rozumí rýhy či výmoly vzniklé jako 

projev extrémní eroze mimo koryta stálých vodních toků. Vznik nebo rozvoj strže 

bezprostředně ohrožuje nejen okolní pozemky, ale ukládáním erodovaného materiálu i nižší 

polohy. Definice bystřiny a strže, stejně jako ostatní pojmy v odstavci 2, byly převzaty ze 

stávající vyhlášky č. 433/2001 Sb. nebo byly doplněny ze souvisejících právních předpisů a 
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technických norem v rozsahu nutném pro stanovení technických požadavků na stavby 

hrazení bystřin a strží. 

 

Odstavec 3 obsahuje vymezení pojmů z okruhu staveb pro úpravu vodního režimu lesních 

půd, kterými se rozumí nejčastěji systémy příkopů pro odvodnění zamokřených lesních půd, 

méně často pak příkopy pro závlahu lesních půd. V lesním hospodářství se k odvodňování 

lesních půd přistupuje jen v nejnutnějších případech, kdy např. v důsledku kalamity dojde 

k odstranění lesního porostu na rozsáhlé ploše a následně k nepříznivému zamokření této 

plochy, obdobně při dlouhodobém zaplavení lesní půdy po povodních. V obou případech 

zamokření lesní půdy způsobuje především poškození stávajících lesních porostů nebo 

výrazně znesnadňuje obnovu smýcených lesních porostů a snižuje tak míru plnění 

produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa (nadměrně zamokřená lesní půda mj. ztrácí 

schopnost vsakovat srážkovou vodu a následně ji postupně uvolňovat do povodí, urychluje 

tedy odtok vody z povodí). Zavlažování lesních půd se pak používá především v lužních 

lesích, kde umělý přívod vody (včetně rozpuštěných živin) nahrazuje dřívější pravidelné 

záplavy, na nichž je ekosystém lužních lesů závislý. Oba systémy (odvodňování, 

zavodňování) přispívají k optimálnímu vodnímu režimu lesních půd nutnému pro plnění 

příslušných funkcí lesních porostů. Definice staveb pro úpravu vodního režimu lesních půd a 

ostatních využitých pojmů jsou převzaty ze současné vyhlášky č. 433/2001 Sb. nebo 

doplněny ze souvisejících právních předpisů a technických norem. 

 

Odstavec 4 vymezuje pojmy z oblasti malých vodních nádrží v lesích. Vodní nádrže jsou 

významnou součástí lesních ekosystémů, ve vzájemné interakci plní funkci 

vodohospodářskou, rybochovnou a krajinotvornou, slouží také jako zdroj požární vody. 

Uspořádání vodních nádrží bývá rozdílné, návrh vyhlášky si v souladu se stávající vyhláškou 

č. 433/2001 Sb. klade za cíl nad rámec obecných požadavků na výstavbu a nad rámec 

ustanovení vodního zákona a jeho prováděcích vyhlášek stanovit technické požadavky pro 

malé vodní nádrže v lesích (malými vodními nádržemi se podle příslušné ČSN 75 2410 

rozumí vodní nádrže o celkovém objemu do 2 mil. m3 a hloubkou do 9 m; největší zatopená 

plocha 2 ha podle stávající vyhlášky je nahrazena největším celkovým objemem 2 mil. m3, 

protože se považuje za vhodnější odvozovat technické požadavky od objemu nádrže než od 

její plochy). Návrh vyhlášky obsahuje i specifické technické požadavky pro vodní nádrže 

určené jako zdroje vody pro hašení požárů a vodní nádrže navrhované a provozované jako 

suché nádrže (poldry), tedy s nízkou relativní úrovní stálého nadržení. Potřebné pojmy do 

odstavce 4 byly převzaty ze současné vyhlášky č. 433/2001 Sb. nebo doplněny ze 

souvisejících právních předpisů a technických norem. 

 

K § 3 

 

Návrh vyhlášky v tomto ustanovení uvádí nejdůležitější zásady pro navrhování, povolování a 

provádění vyjmenovaných staveb pro plnění funkcí lesa. Nejdůležitější zásadou je 

požadavek na hospodárnost, podle něhož uplatnění ostatních zásad nemá zvýšit 

nákladovost celého procesu výstavby nad přiměřenou úroveň. Ostatní zásady, které je u 

každé stavby pro plnění funkcí lesa nutno také zohlednit, jsou: 

 mechanicky odolné a stabilní provedení stavby (pro minimalizaci nákladů na její 

udržování), 

 bezpečnost při užívání (zejména zajištění bezpečnosti provozu na lesních cestách a 

zajištění bezeškodného převedení návrhového průtoku vodní nádrží), 
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 ochrana životního prostředí (naplnění ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a jeho 

prováděcích předpisů) a 

 využití pro účely požární ochrany území (prostupnost lesů pro vozidla integrovaného 

záchranného systému, stavební vybavenost vodních nádrží určených jako zdroje vody 

pro hašení požárů). 

 

K § 4 

 

Paragraf 4 obecně stanovuje základní technické požadavky pro stavby lesních cest a stavby 

na ostatních trasách pro lesní dopravu a odkazuje na ČSN 73 6108:2016 Lesní cestní síť. 

 

Odstavec 1 vymezuje základní zásady pro návrh trasy lesní cesty v souladu se zrušovanou 

vyhláškou č. 433/2001 Sb. a s účinnou ČSN 73 6108. Pro minimalizaci záborů lesních 

pozemků se obecně požaduje, aby nová lesní cesta vyřešila dopravní zpřístupnění co 

největší plochy lesa a co největšího objemu dřeva ve spádové oblasti. Pro soulad 

s požadavky řádného hospodaření v lese (zejm. v oblasti ochrany lesa) se doporučuje, aby 

lesní cesta také v dostatečné míře samostatnými sjezdy zpřístupňovala sousední lesní 

pozemky a tím je přímo zpřístupnila pro lesní techniku i případný zásah integrovaného 

záchranného systému. Pro omezení negativního vlivu výstavby nové lesní cesty na porostní 

prostředí a stabilitu lesních porostů se požaduje, aby v maximální možné míře byly využity 

trasy stávajících lesních svážnic a technologických linek; pokud je v souvislosti s výstavbou 

nové lesní cesty nutné smýtit lesní porosty, pak by touto sečí nemělo dojít k otevření lesních 

porostů vůči převažujícímu západnímu směru bořivých větrů. 

 

Odstavec 2 uvádí základní technické požadavky na lesní cestu pro celoroční provoz. U této 

kategorie lesních cest je pro potřebnou únosnost tělesa lesní cesty požadována odpovídající 

vozovka a účinné a technicky účelné odvodnění a vylučuje se využití brodů pro překonání 

malých vodních toků (v zimě mohou být nesjízdné, čímž by byl limitován požadavek na 

celoroční provoz). Pro vzájemné vyhýbání protijedoucích vozidel jsou na jednopruhových 

lesních cestách požadovány výhybny (krátké rozšíření lesní cesty o šířku jednoho pruhu), 

k nimž podrobné technické požadavky stanoví odstavec 9 a 10 tohoto paragrafu. 

 

Odstavec 3 stanoví základní technické požadavky na lesní cestu pro sezónní provoz. U této 

kategorie lesních cest je požadována její využitelnost alespoň v  obdobích s nižším úhrnem 

srážek nebo v obdobích zámrazu, kdy vykazuje potřebnou únosnost tělesa (v ostatních 

obdobích s vyšším úhrnem srážek bývá podloží lesní cesty zamokřené a lesní technika by 

v jízdní dráze působila rozbahnění s následnou vodní erozí cestního tělesa). V příznivých 

obdobích roku postačí pro provoz předpokládaných vozidel dostatečně únosné a odvodnění 

podloží; pokud jeho parametry nevyhovují, je nutné podloží opatřit vozovkou (oproti lesní  

cestě pro celoroční provoz bývá vozovka lesní cesty pro sezónní provoz jednodušší a méně 

nákladná). Vzhledem k podobnému charakteru provozu vozidel se pro lesní cesty pro 

sezónní provoz požadují také výhybny. 

 

Odstavec 4 určuje maximální podélný sklon lesní cesty s ohledem na bezpečnost provozu na 

lesních cestách (vychází z požadavku bezpečného zabrzdění směrodatného vozidla při jízdě 

návrhovou rychlostí). Hodnota maximálního podélného sklonu lesní cesty je stávající 

vyhláškou č. 433/2001 Sb. stanovena na úrovni 12 %, tímto návrhem nové vyhlášky je 

diferencována podle návrhové rychlosti – pro návrhovou rychlost 30 km/h je 12 %, pro 
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návrhovou rychlost 20 km/h pak až 14 %. Tyto hodnoty vychází z požadavků technických 

norem pro výstavbu účelových komunikací (zejména ČSN 73 6109 Projektování polních 

cest), s přihlédnutím ke specifikům provozu na lesních cestách (zejména parametry 

směrodatného vozidla pro lesní cesty). Požadavek je stanoven pouze pro případy stavby 

nové lesní cesty – v případě změny stavby stávající lesní cesty by tento požadavek často 

vyžadoval rozsáhlé zemní práce až změnu trasování lesní cesty (včetně opuštění stávajících 

objektů a výstavby nových), což přináší neúměrně vysoké náklady rozhodující často o 

odložení takového projektu, ačkoliv každé zvýšení kvality lesní cestní sítě je žádoucí.  

 

Odstavec 5 stanoví technické požadavky na příčný sklon lesní cesty (její vozovky i pláně). 

Aby příčný sklon plnil svůj účel (odvádění srážkové vody především z povrchu lesní cesty), 

obecně se požaduje jeho střechovité provedení, ve směrových obloucích pak jednostranné 

(klopení lesní cesty vyvažuje odstředivou sílu působící na vozidlo a umožňuje tak zachovat 

jeho stabilitu). Hodnota minimálního příčného sklonu je stávající vyhláškou č. 433/2001 Sb. 

stanovena na úrovni 3 %, tímto návrhem nové vyhlášky je diferencována podle druhu 

povrchu lesní cesty – na zpevněných lesních cestách s vozovkou se stmeleným krytem se 

požaduje alespoň 3,0% příčný sklon, na ostatních lesních cestách pak min. 3,5% příčný 

sklon. Tyto hodnoty vychází z požadavků technických norem pro výstavbu účelových 

komunikací (zejména ČSN 73 6109 Projektování polních cest), se zohledněním některých 

odlišností lesního prostředí (vyšší úhrn srážek) a provozu na lesních cestách. Požadavek je 

stanoven pro stavby nových lesních cest i změny staveb stávajících lesních cest (oproti 

požadavku na podélný sklon se vždy jedná o technicky snadno dosažitelné řešení). 

 

Odstavec 6 ve věci náležité ochrany povrchu lesní cesty před erozním vlivem srážkové vody 

uvádí požadavek na instalaci svodnic vody na lesních cestách nejvíce ohrožených vymílacím 

účinkem vody (obecně se jedná o lesní cesty bez stmeleného krytu vozovky a s podélným 

sklonem větším než 6 %). Účelem svodnic vody je zkrácení dráhy toku vody po povrchu 

lesní cesty a tím zabránění zvětšování tohoto průtoku. Pro zamezení ukládání plavenin 

v profilu svodnic vody se požaduje jejich ukládání šikmo k ose lesní cesty. 

 

V odstavci 7 se upravuje stávající technický požadavek na nejmenší světlost propustku 600 

mm (hodnota vyplývá z požadavku na možnost provádění čištění potrubí od usazených 

plavenin). V praxi se ukázalo, že stejného výsledku (dosažení rychlosti vody potřebné pro 

samovolné čištění trubního propustku od případných plavenin) je dosaženo i při použití trub o 

menší světlosti; pro snížení nákladů na výstavbu tohoto druhu objektu se proto navrhuje 

požadavek na nejmenší světlost propustku 510 mm. Pro hospodářské propustky, kterými se 

převádí odváděná srážková voda pod samostatnými sjezdy z lesní cesty na sousední 

pozemky, se jako dostatečná pro propustky o délce do 8 m navrhuje minimální světlost 400 

mm, při větší délce pak minimálně 510 mm. Závěrem se v odstavci 7 pro zvýšení rychlosti (a 

dosažení samočisticí schopnosti) vody v propustku požaduje minimální podélný sklon jeho 

dna 0,5 %. 

 

Odstavec 8 stanovuje technické požadavky na sjezdy, kterými se stavebně řeší připojení 

lesních cest na silnice a místní komunikace. Tyto sjezdy musí zabezpečit bezpečný nájezd 

směrodatného vozidla pro lesní cesty. Proto se nad rámec technického požadavku stávající 

vyhlášky č. 433/2001 Sb. na minimální šířku sjezdu 6 m (tedy rozšíření lesní cesty o šířku 

jednoho jízdního pruhu) navrhuje i požadavek na délku rozšířeného sjezdu min. 25 m a na 

jeho opatření vozovkou se stmeleným krytem. Zároveň se nově stanovuje i požadavek pro 
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samostatné sjezdy z lesní cesty na sousedící pozemky – protože se nepředpokládá jejich 

využití směrodatným vozidlem pro lesní cesty (= soupravami pro odvoz dříví), navrhuje se 

pouze minimální šířka samostatného sjezdu 6 m, zabezpečující bezpečný nájezd 

uvažovaných vozidel (traktory, těžební a vyvážecí stroje) do lesních porostů a zpět. 

 

Odstavcem 9 se stanovuje technický požadavek na opatření lesních cest výhybnami, které 

slouží k vzájemnému vyhýbání protijedoucích vozidel a k objíždění stojících vozidel; zajišťuje 

se tak bezpečný a v rámci možností i plynulý obousměrný provoz na jednopruhových lesních 

cestách. V souladu se stávající vyhláškou č. 433/2001 Sb. se požadují 1 až 2 výhybny na 1 

km lesní cesty v místech s dobrým rozhledem na následující úsek lesní cesty. 

 

V odstavci 10 se navrhují bližší technické požadavky na výhybny na lesních cestách. Oproti 

stávající vyhlášce č. 433/2001 Sb. se požaduje větší délka výhyben – min. 25 m (s odkazem 

na parametry aktuálního směrodatného vozidla pro lesní cesty) a dále i provedení výhybny 

stejnou stavební konstrukcí, jakou je provedena lesní cesta (výhybna je využívána stejnými 

vozidly jako samotná lesní cesta). Na rozdíl od vyhlášky č. 433/2001 Sb. se z ekonomických 

důvodů připouští možnost jako výhybny uvažovat i křižovatky lesních cest, samostatné 

sjezdy na sousední pozemky, lesní sklady nebo jiná rozšířená místa v trase lesní cesty, 

pokud odpovídající navrhovaným technickým požadavkům na výhybny. 

 

Odstavec 11 nově zavádí požadavky na obratiště lesních cest, která se mají zřizovat na 

koncích neprůjezdných lesních cest delších než 100 m. Důvodem pro zařazení nového 

technického požadavku je zajištění možnosti otáčení vozidel především integrovaného 

záchranného systému (příliš dlouhá vzdálenost pro couvání těchto vozidel snižuje rychlost a 

operativnost jejich zásahu). Z ekonomických důvodů se připouští možnost jako obratiště 

uvažovat i samostatné sjezdy na sousední pozemky, lesní sklady a jiná rozšířená místa, 

pokud umožňují otáčení směrodatného vozidla pro lesní cesty.  

 

Odstavec 12 nad rámec stávající vyhlášky č. 433/2001 Sb. stanovuje zásady pro návrh 

záchytných bezpečnostních zařízení na lesních cestách. V případě lesních cest se 

s ohledem na nízkou návrhovou rychlost (20, resp. 30 km/h) i na ekonomickou 

nepřiměřenost takové investice obecně záchytná bezpečnostní zařízení nepožadují, a to 

s výjimkou případů, kdy vlivem charakteru trasy při vyjetí vozidla z lesní cesty odůvodněně 

hrozí vozidlu, resp. jeho osádce, velké nebezpečí. Jedná se o místa, kde kolmá výška římsy 

objektu (mostu, opěrné zdi, propustku) nad níže položeným terénem nebo vodním tokem je 

větší než 2,00 m (hodnota převzata z ČSN 73 6108). 

 

Odstavec 13 navrhuje jediný požadavek pro stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu – 

případné propustky musí plnit stejnou funkci jako propustky na lesních cestách, proto má 

navrhovaný odstavec 7 platit obdobně. Jiné stavby na lesních svážnicích a na 

technologických linkách (mosty, opěrné zdi, zárubní zdi) nejsou známy. 

 

V odstavci 14 se požaduje při zpracování projektové dokumentace postupovat v souladu 

s ČSN 73 6108 Lesní cestní síť, která byla v roce 2016 zrevidována za účelem propojení 

s navrhovanou novou vyhláškou o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí 

lesa. 

 

 



18 
 

K § 5 

 

Paragraf 5 obecně stanovuje základní technické požadavky pro stavby hrazení bystřin a strží 

a odkazuje na obě části ČSN 75 2106:2016 Hrazení bystřin a strží. 

 

Odstavec 1 v návaznosti na stávající vyhlášku č. 433/2001 Sb. obecně pro minimalizaci 

nevratných změn přírodního prostředí požaduje respektování původního průběhu koryta 

bystřiny (ke změně trasy koryta by mělo docházet jen v zastavěných územích, při souběhu 

s komunikacemi apod.). Zároveň má výsledné směrové vedení koryta umožnit využívání 

pobřežních pozemků a provádění údržby koryta. 

 

Odstavec 2 definuje situaci, kdy se přistupuje k hrazení bystřiny nebo strže pro zvýšení její 

odolnosti vůči probíhající nadměrné erozi. Jedná se o stav, kdy je zjištěno narušení stability 

koryta vedoucí k nadměrnému vypadávání splavenin do koryta vodního toku. Tento materiál 

je potenciální příčinou povodňových škod na níže položených pozemcích a zároveň 

znehodnocuje přiléhající území. Proto se v takových případech provádí opatření k zamezení 

eroze opevněním koryta a ke zmenšení pohybové energie vody pomocí snížení podélného 

sklonu dna a jeho stabilizace příčnými objekty, zvětšení rozměrů průtočného profilu i 

prostřednictvím již zmíněného opevnění koryta (zvýší drsnost povrchu dna a tím ztrátu 

pohybové energie třením).  

 

Odstavec 3 stanoví rozsah hrazenářských úprav koryta bystřiny nebo strže. Jako 

rozhodovací kritérium se používá návrhová míra ochrany, odvozená od hodnoty území 

chráněného před návrhovou povodňovou vlnou (blíže vyhláška č. 590/2002 Sb.). Zároveň je 

ale nutné přihlížet k historicky doloženým zkušenostem s povodněmi na daném vodním toku 

a při stanovení stupně ochrany tuto skutečnost nepřehlížet. 

 

Uzavřený profil na bystřinách a stržích obecně není vhodný a v odstavci 4 se proto uvádí, že 

se připouští pouze v odůvodněných případech a nesmí způsobovat tlakový průtok, který 

způsobuje ucpání průtočného profilu. V souladu se stávající vyhláškou č. 433/2001 Sb. i 

ČSN 75 2106 se pro návrhový průtok s periodicitou 100 let požaduje pro zachování volné 

hladiny volný prostor alespoň 500 mm. Pro zachování průtočného profilu musí být 

eliminována možnost zanesení uzavřeného profilu splaveninami a splávím (cizorodým 

materiálem unášeným po vodní hladině), jež by způsobilo jeho ucpání, navrhuje se proto 

požadavek na příslušné ochranné opatření. Zároveň musí být uzavřený profil čistitelný, tedy 

navrhován jako přístupný. 

 

Odstavec 5 v souladu s ČSN 75 2130:2012 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními navrhuje technické požadavky na křížení trubních a 

kabelových vedení s neupravenými koryty bystřin. Trubní ani kabelová vedení se v korytech 

vodních toků nesmí ukládat na dno, protože se v případě eroze dna vodního toku mohou 

snadno stát překážkou proudění vody. Požadavek na ochranu podzemního vedení zároveň 

vychází z nutnosti jeho ochrany před jeho mechanickým poškozením spojeným s případným 

negativním vlivem poruchy na okolní prostředí. Minimální vzdálenosti mezi vedením (resp. 

jeho chráničkou) a dnem koryta jsou stanoveny v souladu s uvedenou normou. 

 

V odstavci 6 jsou navrženy technické požadavky na křížení nebo souběh vodních toků 

s nadzemními vedeními. V těchto situacích se obecně požaduje co nejmenší dotčení 
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vodohospodářských zájmů, zejména ve smyslu zajištění prostoru pro řádnou údržbu vodního 

toku. Požadavek na minimální vzdálenost nadzemního vedení a břehové čáry bystřiny je 

převzat z ČSN 75 2130:2012 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními a činí 6 m. 

 

V odstavci 7 se požaduje při zpracování projektové dokumentace postupovat v souladu       s 

ČSN 75 2106:2016-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně, která byla v roce 2016 

zrevidována za účelem propojení s navrhovanou novou vyhláškou o technických 

požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. Dále se uvádí i ČSN 75 2106-2 Hrazení 

bystřin a strží – Část 2: Objekty pro hrazení bystřin a strží, jejíž vypracování je již zahájeno. 

 

K § 6 

 

Paragraf 6 nad rámec věcně souvisejících ustanovení § 18 vyhlášky č. 590/2002 Sb. a celé 

vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 

pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, stanovuje několik dalších 

technických požadavků zásadních pro správné provádění úpravy vodního režimu lesních 

půd, ve věci jejich konkrétního naplnění odkazuje na ČSN 75 4210:2015 Hydromeliorace – 

Odvodňovací kanály. 

 

Odstavec 1 v souladu se stávající vyhláškou č. 433/2001 Sb. obecně před úpravou vodního 

režimu lesních půd požaduje vyhodnocení příčin nepříznivého vodního režimu půdy, dopadu 

tohoto nepříznivého stavu na lesní porosty a stav plnění funkcí lesa, vyhodnocení možností 

řešení této situace (s ohledem na místní terénní podmínky) a jejich ekonomické náročnosti, 

aby se ke stavbě pro úpravu vodního režimu lesních půd přistupovalo až v odůvodněných 

případech. 

 

Podle odstavce 2 se umístění příkopů řeší primárně podle místních sklonových poměrů, aby  

odvádění/přivádění vody bylo zajištěno pokud možno gravitačním způsobem bez nutnosti 

složitějších stavebních nebo provozních řešení nepříznivého sklonu. Při návrhu systému 

příkopů se zároveň požaduje, aby v důsledku jeho realizace (včetně příslušného 

manipulačního prostoru) nedošlo k nežádoucímu otevření lesních porostů vůči převažujícímu 

západnímu směru bořivých větrů, t. j. větrů o rychlosti nad 60 km/h. 

 

Odstavec 3 ve věci návrhu parametrů systému pro úpravu vodního režimu lesních půd (zejm. 

hloubka a rozchod příkopů) odchylně od stávající vyhlášky č. 433/2001 Sb. v případě 

odůvodněného výpočtu umožňuje výjimku ze stanoveného technického požadavku. Cílem 

správného stanovení parametrů je, aby stavba byla optimálně dimenzována (nedostatečné i 

nadměrné parametry způsobí nesplnění účelu, zbytečné vynaložení nákladů a mohou mít 

nepříznivý vliv na lesní ekosystém). Při tomto výpočtu se přihlíží ke dřevinnému složení 

lesních porostů a vlivu jednotlivých druhů dřevin na vodní režim lesních půd. 

 

V odstavci 4 se pro odvodňovací příkopy stanovuje požadavek na jejich podélný sklon 

potřebný pro odtok odváděné vody přiměřenou rychlostí nezpůsobující nadměrnou erozi 

materiálu příkopu a dále podélný sklon bez překážek plynulému proudění vody, které 

způsobují výmoly ve dně příkopu. 
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Podle odstavce 5 se při návrhu závlahových příkopů kromě výsledků výpočtu podle odstavce 

3 přihlíží k poloze zdroje závlahové vody (má vliv na trasování více kapacitních hlavních a 

méně kapacitních vedlejších závlahových příkopů) a na vydatnost tohoto zdroje (má umožnit 

gravitační rozvod závlahové vody po celé závlahové soustavě, musí tedy odpovídat její 

kapacitě a předpokládanému přirozenému odběru). 

 

Odstavec 6 v souladu s ČSN 75 4030:2000 Křížení a souběhy melioračních zařízení 

s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními navrhuje technické požadavky na křížení 

trubních a kabelových vedení s odvodňovacími příkopy. Trubní ani kabelová vedení se 

v odvodňovacích příkopech nesmí ukládat na dno, protože se v případě eroze dna příkopu 

mohou snadno stát překážkou proudění vody. Požadavek na ochranu podzemního vedení 

zároveň vychází z nutnosti jeho ochrany před jeho mechanickým poškozením spojeným 

s případným negativním vlivem poruchy na okolní prostředí. Minimální vzdálenosti mezi 

vedením (resp. jeho chráničkou) a dnem příkopu jsou stanoveny v souladu s uvedenou 

normou. 

 

V odstavci 7 se požadavky na křížení závlahových příkopů navrhují odchylně od odstavce 6, 

protože v době závlahy mají závlahové příkopy spíše povahu vodního toku než 

odvodňovacího kanálu. Proto je v této věci odkazováno na § 5 odst. 5 a 6 návrhu vyhlášky. 

 

V odstavci 8 se požaduje při zpracování projektové dokumentace postupovat v souladu s 

příslušnou ČSN 75 4210 Hydromeliorace - Odvodňovací kanály. 

 

 

K § 7 

 

Paragraf 7 nad rámec věcně souvisejících ustanovení § 4 - 7 vyhlášky č. 590/2002 Sb. 

stanovuje několik dalších základních technických požadavků pro malé vodní nádrže v lesích, 

pro jejich konkrétní naplnění odkazuje na ČSN 75 2410:2011 Malé vodní nádrže a na TNV 

75 2415:2013 Suché nádrže. 

 

Odstavec 1 pro bezpečné převedení povodňových průtoků pod hráz a pro ochranu hráze 

proti přelití požaduje vybavení protékaných vodních nádrží výpustí a přelivem. Výjimku (z 

vybavení přelivem) stanoví odstavec 1 pro vodní nádrže s umělým (regulovatelným) 

přítokem, v jejichž případě nemůže dojít k jejich přeplnění hrozícímu přelitím ani v případě 

poruchy na přítoku (nejčastěji se jedná o boční nádrže). V odstavci 2 se zakazuje tlakový 

odpad od přelivu, protože způsobuje ucpání průtočného profilu a tím ztrátu nebo snížení jeho 

funkce, s negativním dopadem na těleso hráze v okolí bezpečnostního přelivu. 

 

Podle odstavce 2 se odpad od přelivu nenavrhuje jako tlakový, protože by způsoboval 

ucpání průtočného profilu a tím ztrátu nebo snížení jeho funkce, s negativním dopadem na 

těleso hráze v okolí bezpečnostního přelivu. 

 

Podle odstavce 3 se v souladu s ČSN 75 2410 pro vodní nádrže s ovladatelným objemem 

větším než 1 mil. m3 navrhuje technický požadavek na jejich opatření dvěma výpustěmi (jako 

druhá výpust se akceptuje i odběrné zařízení, pokud odpovídá požadavkům kladeným na 

výpust), aby při ohrožení vodná nádrže mohla být nádrž v požadovaném čase vypuštěna 

nebo alespoň její hladina snížena na stanovenou úroveň. Zároveň se odstavcem 4 pro 
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každou vodní nádrž navrhuje požadavek na minimální průměr výpusti 300 mm a pro 

ovládání průtoku (vypuštění při jakékoliv výšce vodní hladiny) se také pro výpust požaduje 

alespoň jeden uzávěr. 

 

Odstavec 5 navrhuje v souladu s ČSN 75 2410 minimální šířku koruny hráze, která v případě 

hrází vyšších než 5 m nesmí být menší než 3,0 m, aby byla zajištěna stabilita stavební 

konstrukce hráze. V případě, že po koruně hráze je vedena pozemní komunikace, odvozuje 

se šířka koruny hráze od návrhových prvků pozemní komunikace. 

 

Odstavcem 6 se v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů, pro vodní nádrže, které jsou uvažovány jako zdroj požární vody, 

stanovují některé požadavky pro splnění tohoto účelu – zajištění přístupu pro požární 

techniku, čerpacího stanoviště a plochy umožňující otočení požárních vozidel. Přístup pro 

požární techniku a plochu pro otočení požárních vozidel je nutné v souladu s výše uvedenou 

vyhláškou udržovat trvale volné, čerpací stanoviště pak trvale udržovat v pohotovém stavu. 

 

Odstavec 7 stanoví požadavek na opatření návodního svahu sypané hráze opevněním, 

zamezujícím vymílání materiálu hráze při vlnobití i jinak způsobeném kolísání hladiny vody. 

Dále se pro ochranu vzdušního svahu sypané hráze před činností srážkové vody a před 

povětrnostními vlivy požaduje jeho ochrana zatravněním nebo pohozem hrubým drceným 

kamenivem. 

 

Podle odstavce 8 se nepožaduje vytvoření biotopu pro rostliny vázané na vodní prostředí, 

pokud vodní dílo navazuje na lesní porost – z lesních porostů nedochází k intenzivnímu 

splachování půdy do vodní nádrže a není proto nutné vytvářet revitalizační opatření pro 

zachycení erodovaného materiálu, navíc jakákoliv výsadba ve stínu lesního porostu je 

neperspektivní. Další funkce revitalizovaného litorálního pásma (zpevnění břehu proti erozi) 

je v případě sousedícího lesního porostu zajištěna jeho kořenovým systémem. 

 

V odstavci 9 se požaduje při zpracování projektové dokumentace postupovat v souladu s 

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, v případě suchých nádrží (poldrů) také v souladu s TNV 75 

2415 Suché nádrže. 

 

K § 8 

 

V souladu s čl. 45a Legislativních pravidel vlády se stanoví způsob, jakým budou české 

technické normy uvedené v navrhované vyhlášce zpřístupněny veřejnosti. Protože právní 

úprava oblasti technické normalizace neumožňuje volné rozšiřování české technické normy, 

což vylučuje možnost jejího zveřejnění např. na webových stránkách Ministerstva 

zemědělství, budou zmíněné české technické normy k dispozici k nahlédnutí v úředních 

hodinách na Ministerstvu zemědělství.  

 

 

 

 

 

 



22 
 

Ke společným a závěrečným ustanovením  

 

K § 9 

 

V tomto ustanovení se uvádí možnost příslušným stavebním úřadem za podmínek 

stanovených stavebním zákonem udělit výjimky z vyjmenovaných technických požadavků na 

lesní stavby.  

 

K § 10 

 

V případě staveb pro plnění funkcí lesa, pro které byla projektová dokumentace zpracována 

a podána ke stavebnímu úřadu ke stavebnímu řízení před počátkem účinnosti navrhované 

vyhlášky, se návrhem přechodného ustanovení umožňuje postupovat podle stávající právní 

úpravy (podle vyhlášky č. 433/2001 Sb.). 

 

K § 11 

 

Navrhovanou vyhláškou se nahrazuje stávající vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 

technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. 

 

K § 12 

 

K seznámení s novou právní úpravou se odborné veřejnosti poskytuje dostatečně dlouhá 

legisvakanční lhůta v předpokládané délce alespoň 6 měsíců. Termín účinnosti vyhlášky se 

navrhuje na 1. ledna 2018. 


