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Přehled nutných úkonů 
pro vlastníky lesů 

Bod  Úkon Otázky a tipy  Zdroje informací a klíčové pojmy  Stav 

1 Lokalizace lesa 
Znáte své 
sousedy?  
 

Doporučujeme Vám obhlédnout hranice 
Vašeho lesa společně se sousedy. Kontaktujte 
firmu Stora Enso nebo se informujte u 
místního odborného lesního 
hospodáře. 

Katastrální mapa, katastr 
nemovitostí, www.cuzk.cz 

 

 

2 Přístupnost a 
schůdnost lesa 

Vede do Vašeho lesa lesní komunikace? V 
jakém stavu se nacházejí cesty resp. lesní 
komunikace? 

Vlastník cesty, lesní zákon, 
katastr nemovitostí 

 

3 Stav lesa  V jakém stavu se nachází Váš les? 
Kontaktujte firmu Stora Enso nebo se 
informujte u místního lesního hospodáře. 

lesní hospodářský plán a 
osnovy, odborný lesní 
hospodář kůrovec, smíšený 
les 

 

4 Stanovení a 
plánování 
individuálních cílů 
obhospodařování 

Kontaktujte firmu Stora Enso nebo se 
informujte u místního lesního hospodáře. 

Služby v oblasti péče o lesní 
ekosystém, lesní 
hospodářský plán, státní 
správa lesů 

 

5 Dohoda o koupi s 
kupujícím 
 

Doporučujeme Vám přistoupit k dohodnutým 
lesnickým pracím až po podepsání dohody o 
podmínkách prodeje Vašeho dřeva. 
Kontaktujte firmu Stora Enso. 

Kupní smlouva a obchodní 
podmínky. 

 

6 Provedení lesnických 
prací 

Jak budou probíhat dohodnuté lesnické 
práce? Kdo provede dohodnuté lesnické 
práce? Kontaktujte firmu Stora Enso. 

Těžba dřeva, motorová pila, 
lesnické služby, harvestor, 
traktor, procesor, lanovka, 
vyvážecí traktor, kůň 

 

7 Skladování a dvoz 
vytěženého dřeva 

Doporučujeme Vám zvážit možnosti 
skládkování vytěženého dřeva před 
provedením dohodnutých lesnických prací. 
Kromě toho Vám doporučujeme kontaktovat 
s dostatečným předstihem příslušného 
nákupčího nebo dopravce, aby byl zajištěn 
včasný odvoz vytěženého dřeva. 

Skladování dřeva, skládka 
dřeva, 
přívěsová souprava, 
motorový vůz,dopravce, 
lesní cesta sjízdná pro 
nákladní automobily, 
nákupčí dřeva,plánování 
množství dřeva určeného 
pro těžbu, dodací podmínky 

 

8 Vyúčtování  
 

Co bylo sjednáno v dohodě o podmínkách 
prodeje Vašeho dřeva? 
 

Dohoda o podmínkách prodeje 
dřeva, dobropis, dodací a 
nákladní list, WoodAccept, 
protokol o měření objemu 
jednotlivých výřezů, protokol o 
celkovém objemu vytěženého 
dřeva, platební podmínky 
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