Tisková zpráva ze dne 20. září 2022
TZ dTest: Nošení dříví z lesa má svá pravidla
Vysoké ceny elektřiny a plynu vyvolávají stále větší zájem domácností o vytápění
dřevem. Stát vychází vstříc zvýšené poptávce po palivovém dřevu a nabízí lidem
možnost samovýroby dřeva v jeho lesích. Těžba dřeva má však jasná pravidla. Co lze
všechno odnést z lesa a jaké jsou sankce za porušení povinností?
Chování návštěvníků v lese upravuje zákon o lesích, který hovoří o tom, že návštěvník
lesa kromě lesních plodů může sbírat suché na zemi ležící klesti pro vlastní potřebu.
Toto platí v jakémkoli, tedy i soukromém lese. Klest jsou na zem spadlé větve, které
nesmějí na silnějším konci mít větší průměr dřeva bez kůry než 7 centimetrů. Dřevo
o větších průměrech si z lesů nikdo nesmí samostatně odvážet bez toho, aby k tomu měl
od vlastníka lesa povolení.
Státní podnik Lesy České republiky umožňuje domácnostem nakoupit si až 35 metrů
krychlových dřeva na obyvatele za výhodné ceny od sta korun. Cena roste jak s kvalitou,
tak s tvrdostí dřeva. Nejlevněji vychází možnost samovýroby, kdy se zájemce dohodne
s Lesy ČR, nebo jiným vlastníkem lesa, na pokácení předem vybraných stromů. „Jedná
se o velice úspornou variantu získání paliva na zimu, ale můžeme ji doporučit jen lidem,
kteří mají s těžbou dřeva dostatečné zkušenosti a odpovídající vybavení. Těžba dřeva je
náročná a nebezpečná činnost. I malá chyba může vést k vážným zraněním, či dokonce
smrti,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Bez domluvy s majitelem lesa nelze kácet ani takzvané soušky nebo zpracovávat na
zem spadlé stromy. Ten, kdo si z lesa odveze dřevo bez předchozího souhlasu vlastníka
či dokonce bez souhlasu v lese kácí stromy, se může dopouštět trestného činu
se sazbou až dva roky odnětí svobody. V případě vysoké škody dokonce až deset let.
Lesníci se krádežím dřeva brání nejen závorami, ale také moderními technologiemi,
které jim umožňují pachatele vypátrat.
Lesní stráž, která kontroluje dodržování práv a povinností v lese, může při podezření
na porušení zákona o lesích zastavit dopravní prostředek a požadovat předložení
souhlasu. V určitých případech má právo toho, kdo porušuje zákon, i zadržet a předvést
na Policii České republiky.
Pokud spotřebitelé mají otázky k tomuto tématu, mohou se obrátit na bezplatnou
spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelskaporadna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.
Kontakt pro média:
Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem
spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů,
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Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní
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