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Letní tábory na pozemcích ve správě LČR, s.p.

Vážený pane magistře,
k Vašemu dopisu ze dne 13.dubna 2007 sdělujeme, že aktivity občanů v přírodě
v zásadě podporujeme a tuto podporu deklarujeme nejen v politice LČR, např. Program
2000, ale také naší praktickou činností, podporu letních táborů nevyjímaje.
Pobyty dětí a mládeže přímo v terénu jsou v souladu s principy a cíly lesní
pedagogiky, která se dostává do popředí. Celorepublikový procesní model lesní
pedagogiky se v současnosti vytváří. Naše vize do budoucna je nabídnout zájemcům
možnost využít kontaktu s lesním pedagogem na každé naší organizační jednotce a získat
tak kvalitní informace o lesním prostředí, jeho ochraně a trvale udržitelném hospodaření
v něm.
Konání letních táborů v lesích či v jejich těsném sousedství má celou řadu aspektů,
z nichž některé se ale mohou v konkrétním případě jevit jako problematické. V tomto
ohledu chceme Vaším prostřednictvím apelovat na subjekty, jež zastřešujete, aby úzce
spolupracovaly s příslušným lesním personálem nejen v otázce výběru místa a času
konání tábora, ale též v souvisejících záležitostech – rozdělávání ohňů, dřevo na oheň i
na zařízení tábora, značení tras, odpadky, vjezd do lesa atd., v řadě případů v důsledku
táborů dochází také ke stížení výkonu práva myslivosti.
Jsme přesvědčeni, že v naprosté většině případů se podaří s konkrétní organizační
jednotkou LČR nalézt přijatelný konsensus, neodporující zákonu č. 289/1995 Sb.
o lesích, ani jiným právním normám a zájmům vlastníka či uživatele (včetně výkonu
práva myslivosti) a současně vyhovující provozovatelům tábora. Pokud by v tomto
ohledu přicházely v úvahu pochybnosti, doporučujeme se obrátit na příslušný krajský
inspektorát LČR.
Ve shodě s Vámi jsme toho názoru, že budování suchých zemních latrín na letních
táborech není řešeno zákonem o odpadech. Dle zákona o lesích, mohou za tímto účelem
naše příslušné organizační jednotky (lesní správy, lesní závody) udělit výjimku dle § 20 –
zákaz některých činností v lesích. Přitom odpovědnost provozovatele tábora dle platných
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právních předpisů, např. vyhlášky č. 106/2001 Sb., resp. 148/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti, ale i zákona o lesích, zák. č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, atd. je nesporná.
Jsme si vědomi, že pořádání dětských letních táborů je činnost nejen záslužná, ale
také po všech stránkách náročná. Proto Vám a Vašim vedoucím přejeme co nejméně
starostí a co nejvíce spokojených dětí.
S pozdravem

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
výrobně technický ředitel

Na vědomí:
Krajské inspektoráty LČR
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