
Vyjádření jednatelky společnosti I.H.FARM s.r.o. 

k článku na webu Epoch Times 

 

Jsem jednatelkou společnosti I.H.FARM s.r.o., která vlastní rozsáhlé lesní 
pozemky na úpatí Krušných hor. Část z nich se nachází i v Evropsky významné 
lokalitě Východní Krušnohoří (EVL). 

Od loňského roku jsme já i moje společnost terčem útoků a obviňování z 
dlouhodobě nešetrné a plošné těžby starých horských bučin na svazích Krušných 
hor a z trvalého poškozování tohoto území či z využití nevhodně zvolených smrků 
pro zalesňování. 

Jak potvrdila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), tato obvinění jsou 
neopodstatněná. Závěry dvou paralelně probíhajících kontrol se shodly na tom, 
že k žádnému porušení zákona při těžbě nedošlo. 

První šetření z konce května proběhlo na základě zákona o ČIŽP a její působnosti 
v ochraně lesa, druhé probíhalo do půlky června na základě zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

Závěry obou kontrol shodně uvádějí, že nebyl překročen objem těžeb 
schválených v Lesním hospodářském plánu, nedošlo k ohrožení ekologicko - 
stabilizačních funkcí lesa a že požadavky vyplývající ze závazného stanoviska 
Krajského úřadu jsou plněny. 

K výsadbě smrku sice historicky docházelo, vždy však se stanovištně 
odpovídajícím původem, a v objemu naprosto minimálním, pouze jako příměs 
mezi stávajícím bukovým zmlazením. Důvodem takového postupu do roku 2018 
bylo tehdejší chápání pojmu „stanovišť kyselých a květnatých bučin“ ve smyslu 
uvedeném v Katalogu biotopů, v pravidlech hospodaření pro typy lesních 
stanovišť v Evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000 
zveřejněných v odborném časopise pro životní prostředí (Planeta 9/2006), kde 
jsou tato stanoviště definována tak, že se jedná o společenství více druhů dřevin, 
ve kterých buk po velkou část života porostu převládá, ovšem na některých 
stanovištích je dřevinou přirozené dřevinné skladby bučin mj. i smrk. 

K použití smrků k zalesňování se vyjadřuje kontrola provedená podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Konstatuje, že: „Pokud se týká nových výsadeb smrku 
lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vzhledem k vysoké dominanci 



přirozeného zmlazení buku lesního, tlaku zvěře i klimatických faktorů očekávat, 
že tyto sazenice budou v těchto prostorech v důsledku husté pokryvnosti buku 
lesního a špatných světelných poměrů strádat a při následných výchovných 
zásazích bude velká většina z porostu odstraněna.“ a že „je otázkou, zda 
současný podíl těchto dřevin v kontextu nastavení podmínek smluvní ochrany by 
v budoucnu mohl vést k narušení předmětu ochrany EVL.“ 

Zpráva dále pokračuje: „Jako naprosto zásadní považuje ČIŽP skutečnost, že 
kontrolovaná osoba hospodařila v souladu se schváleným Lesním 
hospodářským plánem a dále akceptovala a plnila všechna dodatečná omezení 
svého hospodaření, která vyplývala z pokynů KÚ (rozuměj krajského úřadu), a 
to jak ta neformální, tak i ta právně závazná.“ 

ČIŽP vedle toho jednoznačně konstatuje: „Je zřejmé, že veřejnost laická i 
odborná může mít jiný názor na způsob lesnického hospodaření na těchto 
stanovištích, ale je třeba dbát zákonných omezení vyplývajících pro lesnické 
hospodaření vlastníka“, která podle ČIŽP nebyla v základních aspektech 
porušena. 

Výjimečnost Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří musí být 
dlouhodobě ochráněna. Proto je naším cílem rozšíření EVL na všechny navazující 
pozemky ve vlastnictví I.H.FARM a zahrnutí podstatné části lesa I.H.FARM do 
bezzásahového území. Věřím, že k uzavření dohody, na které s Krajským úřadem 
Ústeckého kraje intenzivně pracujeme, dojde již velmi brzy. 

 

V Praze 19. července 2021 

 

Olga Chabr Grillová 

Jednatelka I.H.FARM s.r.o. 

 

 

 


