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Tunelování 
státních lesů
Státní podnik Lesy ČR vypsal obrovské 
výběrové řízení. Práce v polesích chtějí 
na deset let svěřit velkým dřevařským 
společnostem a výnos z prodeje dřeva si 
mezi sebou rozdělit. Tyto firmy však bu-
dou kvůli rychlému zisku poškozovat lesy 
holosečným kácením a podobnými prak-
tikami. České lesnictví historicky stálo na 
odpovědnosti konkrétního hajného za 
svůj revír. Akciovka, která má les svěřený 
na deset let, však nic takového necítí.

Poslanecká sněmovna už drtivou vět-
šinou hlasů vyzvala vládu, aby vypsané 
multimiliardové tendry zastavila. Minis-
tr zemědělství na to ovšem nedbá.

Víte, že?
Lesy ČR spravují šestinu české  Î
krajiny a každý týden sem přijdou 
v průměru dva miliony výletníků.
Lesy poskytují městům a obcím  Î
ochranu před povodněmi. Domov 
zde má velká část české přírody.
Experti varují, že navržený pro- Î
dej dřeva je finančně nevýhodný 
a stát přijde o velké peníze.

O co jde před letošními 
volbami?

Rozhodnutí padne až po volbách.  Î
Půjde o to, aby nová vláda tendr 
skutečně zrušila. Proto je potřeba, 
aby tlak na politiky pokračoval.
Kandidáti musí vidět, že veřejnost  Î
vnímá megatendry jako naprosto 
nepřijatelný projekt.

Nejdůležitější jsou teď kandidáti  Î
ČSSD. Sociální demokraté hla-
sovali pro zrušení megatendrů, 
ale jimi nominovaný ministr v nich 
pokračuje.

Co můžete politikům říkat?
Ptejte se, zda může garantovat, že  Î
jejich strana tendry zastaví a co 
konkrétního proti chystanému tu-
nelování udělá.
Kandidátů ČSSD se můžete také  Î
ptát, proč jimi nominovaný ministr 
zemědělství tendry ještě pořád 
nezrušil. 

Jak můžete reagovat na 
odpovědi politiků?

Řada politiků odpoví, že poslanci už  Î
tendry odmítli. Řekněte, že ministr 
zemědělství tendry zatím nezrušil, 
a vás tedy zajímá, zda to jejich 
strana udělá.
Někteří možná namítnou, že kdyby  Î
se vypsané tendry zrušily, nestihne-
me nové a na začátku roku 2011 
veškeré práce v lesích skončí. To 
je ale nesmysl. Stačí vypsat nové 
tendry s lepšími pravidly a vše se 
stihne, i kdyby výběrová řízení začala 
až v létě.
Pokud kandidáti říkají, že tendry po- Î
zastavil a prošetřuje antimonopolní 
úřad, zeptejte se, co jejich politická 
strana udělá, až úřad rozhodne. 
Jestli tendry poté okamžitě zasta-
ví. Navíc tento úřad přece vůbec 
nehodnotí dopad tendrů na zdraví 
našich lesů.

Více informací najdete na 
www.hnutiduha.cz/tunelovani.
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