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Odpověď na žádost o prošetření stavu Ďáblického háje  
 
K Vašim dotazům ohledně Ďáblického háje sdělujeme následující: 

Obnova lesních porostů na vzniklých holinách bude provedena takovými druhy dřevin, které si 

určí vlastník lesa. Dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (dále jen lesní zákon) je vlastník lesa 

povinen obnovovat lesní porost stanovištně vhodnými dřevinami. Vhodnost druhové skladby 

dle přírodních podmínek stanoviště se určuje na základě vyhlášky č. 298/2018 Sb. o zpracování 

oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dříve vyhláška č. 83/1996 

Sb.), a je rámcově vymezena cílovými hospodářskými soubory podle zařazení porostů do 

souborů lesních typů, což je promítnuto ve schváleném lesním hospodářském plánu, podle 

kterého vlastníci v Ďáblickém háji hospodaří. Závazným ustanovením lesního hospodářského 

plánu je mj. minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, který musí být při obnově 

porostu dodržen (cca 20-25 %). Pro bližší informace ohledně plánované druhové skladby je 

třeba kontaktovat vlastníka lesa.   

 

V odpovědi na dotaz, kdy a jak budou vyčištěny chodníky/cesty v háji sdělujeme, že čištění  

a opravy lesních cest určených ze své podstaty primárně pro lesní dopravu, jsou věcí jejich 

vlastníků. Vzhledem k tomu, že je Ďáblický háj, stejně jako všechny lesy na území hl. m Prahy, 

zařazen do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí, kde se za daným 

účelem předpokládá i umožnění adekvátní přístupnosti, upozornil orgán státní správy lesů 

vlastníky lesních cest na tuto skutečnost a ústně je vyzval k nápravě stavu. V souvislosti s tím 
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však připomínáme, že les není veřejným prostranstvím, ale prostředím, kde pro jeho vysoké 

přírodní a celospolečenské hodnoty zákon vlastníku lesa ukládá, aby v naznačeném rozsahu, na 

rozdíl od jiných druhů soukromého vlastnictví, strpěl obecné užívání lesa. Dle § 19 lesního 

zákona je vstup do lesa na vlastní nebezpečí a každý, kdo do lesa vstupuje je povinen své 

jednání přizpůsobit zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno. Toto platí i na 

účelových komunikacích v lese a vyznačených trasách. Vzhledem ke kalamitní situaci, se kterou 

se v současnosti potýkají téměř všichni vlastníci lesů na území České republiky, kdy musí být 

v zájmu ochrany lesa bezodkladně zpracováno mimořádné množství těžeb, žádáme  

o shovívavost občanů při prodlevách v řešení těchto záležitostí. 

 

 

Pokud budete mít v dané problematice další otázky, nabízíme Vám možnost sjednání osobní 

schůzky na místě, kterou lze domluvit prostřednictvím Ing. Bc. Jitky Krykorkové na emailu 

jitka.krykorkova@praha.eu nebo na telefonním čísle 236 00 4373. 

 

 

 

 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru ochrany prostředí 
podepsáno elektronicky 
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