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ZDRUŽENIA VLASTNÍKOV LESOV V STREDNEJ 

A VÝCHODNEJ EURÓPE

ZUZANA DOBŠINSKÁ, ZUZANA SARVAŠOVÁ

ABSTRACT

An important factor affecting the current state of forest ownership structure in Central 
and Eastern European countries was restitution. Restitution of forest land is a process 
of returning management rights to forest land back to original owners. Forest owners as-
sociations and other forms of collective cooperation were one of the possibilities how to 
manage problems resulting from ongoing restitution processes. The aim of this paper is 
to describe and analyse similarities and differences of forest owners’ associations in se-
ven selected Central and Eastern European countries. The main Þ ndings point out prin-
ciples for forest owners associations support, which are a combination of top-down and 
bottom-up approaches and systemic support not only for capacity building but also for 
forest owners’ associations operation support.
Key words: forest owners associations, restitution of forest land, Central and Eastern Eu-
ropean Countries, comparative analysis

1 ÚVOD
Krajiny strednej a východnej Európy majú spolo nú históriu, i už ako sú as  Soviet-

skeho zväzu alebo ako krajiny nachádzajúce sa pod jeho politickým vplyvom. Po as so-
vietskej nadvlády boli všetky formy vlastníctva zrušené a nahradené výlu ným štátnym 
vlastníctvom. Proces reštitúcie za al v 90-tych rokoch 20. storo ia ako dôsledok sociál-
no-politických zmien po páde komunizmu v Európe a priniesol so sebou množstvo prob-
lémov a nových situácií. Lesné pozemky, ktoré neboli pred kolektivizáciou vo vlastníctve 
štátu, boli navrátené pôvodným vlastníkom a  vznikli tak rôzne formy vlastníctva lesných 
pozemkov. Vlastníci lesov oskoro zistili, že musia háji  svoje záujmy vo i štátu, a tak vy-
vstala potreba združovania. 

Príspevok prezentuje výsledky projektu Inovácie a udržate nos  lesníctva v strednej 
a východnej Európe: výzvy a perspektívy, v rámci ktorého sme sa za Slovensko, zú astnili 
výskumu združení vlastníkov lesov s projektom VYNALES. 

Cie om príspevku je opísa  a analyzova  združenia vlastníkov lesov (ZVL) v sied-
mich vybraných krajinách strednej a východnej Európy. Vybrané boli ZVL z týchto kra-
jín: eská republika, Estónsko, Ma arsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovensko. Na 
naplnenie cie a boli charakterizované všetky organizácie na národnej, a tiež iasto ne na 
regionálnej alebo lokálnej úrovni (napr. združenia na regionálnej úrovni alebo regionálne 
jednotky vä ších organizácií). Hlavné kritérium výberu pre zvolené združenia je ich re-
prezentatívnos  a úspešný prípad združovania.

2 TEÓRIA
V pluralistických, korporatívnych a sie ových prístupoch politickej teórie, hrajú zá-

ujmové skupiny dôležitú úlohu. Napriek rozdielom v iných oh adoch, teoretické prvky 
vychádzajú zo základnej premisy, že záujmové skupiny sú dôležitým prvkom vo fungova-
ní demokratických trhových ekonomík. Záujmové skupiny ako samostatní aktéri nielen 
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(politicky) reprezentujú spolo ný (ekonomický) záujem alebo postoj v skupine aktérov, 
ale poskytujú aj štátu dôležité informácie pre tvorbu politík. V závislosti od teórie, záuj-
mové skupiny sú zahrnuté v tvorbe a implementácii politiky, bu  prostredníctvom lobbin-
gu, korporatívnych opatrení alebo participáciou v sie ach. (GRAF 2006; SEEBALDT 1997).

Záujmové skupiny zastupujú záujmy svojich lenov v politickom systéme, v porovnaní 
s politickými stranami, sa záujmové skupiny neusilujú o politickú zodpovednos . (SALIS-
BURY 1969, 1975). V tomto prípade sú záujmové združenia nenahradite né v rozvinutom 
demokratickom politickom systéme (GLÜCK, 1976). Politické otázky v záujme svojich le-
nov kladú v politickej agende na vysoké miesto. Za týmto ú elom využívajú vz ahy s verej-
nos ou a iné prostriedky na zvyšovanie povedomia verejnosti, aby zaistili zodpovednos  
vládnych jednotiek na formuláciu vhodných programov. 

Vznik združení vlastníkov lesov elí problémom kolektívnej akcie, kritickej masy 
(Olson, 1971), inštitucionálnym a vonkajším vplyvom (MATTA, ALAVALAPATI, 2006; GIB-
SON A KOL. 2005), kultúrnou charakteristikou a vzájomným porozumením (OSTROM A KOL. 
1999), vhodnými pravidlami, dotáciami a školeniami (MCKEAN, 1998), hranicami vlast-
níctva a vysokou úrov ou sociálneho kapitálu (GIBSON A KOL. 2005). MENDES A KOL. (2006) 
považoval za spúš acie faktory pre vytvorenie združení vlastníkov lesov produkciu bež-
ných tovarov, heterogénnu skupinu, nátlak lenov a Þ nan ných stimulov. 

Z poh adu vlastníkov lesov existujú najmenej dva dôvody, pre o má zriadenie záuj-
mových združení zmysel. Po prvé, záujmové združenia majú záujem chráni  a zastupova  
spolo né záujmy vlastníkov lesov v procese tvorby politiky. Druhým problémom je nedo-
statok vedomostí o lesníctve (GLÜCK A KOL. 2010, WEISS A KOL. 2011). Otázky týkajúce sa 
vlastníctva lesov, ich záujmových skupín, konkrétne združení vlastníkov lesov, sú dôle-
žité pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky. V sú asnosti, má výskum 
danej problematiky osobitný význam v kontexte trvalo udržate ného obhospodarovania 
lesov, zvýšenia konkurencieschopnosti a zavádzania inovácií v oblasti lesníctva, rozvoja 
vidieka, a zmeny klímy, biodiverzity alebo ochrany vôd. Tento trend je vidie  aj v po te 
realizovaných národných projektov (v regióne strednej a východnej Európy, napríklad 
v Lotyšsku, Litve, Ma arsku, Po sku a Slovinsku) a publikovaných vedeckých prác, alebo 
skupine výskumných pracovníkov pôsobiacich v IUFRO (03.08.00 Maloplošné lesníctvo) 
zaoberajúcich sa touto problematikou. Problém štruktúry vlastníctva, vlastníckych práv, 
postojov k trvalo udržate nému obhospodarovaniu lesov, používania surového dreva ako 
obnovite ného prírodného zdroja, priority neštátnych vlastníkov lesov v presadzovaní 
svojich cie ov riešili napríklad v USA KITTREDGE (2005), BUTLER A KOL. (2010), GUILLO-
ZET, BLISS (2010), GOOTE A KOL. (2010), v Západnej Európe to sú KARPPINEN (2000), HOGL 
A KOL. (2005), KURTILLA (2005), SLEE (2005), MENDES A KOL. (2006), SCHMITHÜSEN (2007), 
SCHMITHÜSEN A HIRSCH (2010), LIDESTAV A KOL. (2010), VALKEAPÄÄ A KARPPINEN (2010), SEE-
LAND A KOL. (2011). 

Výskum zaoberajúci sa združeniami vlastníkov lesov bol v krajinách strednej a vý-
chodnej Európy realizovaný len sporadicky (FAO, 2012). Rôzne aspekty danej témy 
riešili napríklad MEDVE  A KOL. (2005, 2010), MIZARAITE, MIZARAS (2005a,b), PIVORI NAS 
A LAZDINIS, (2004), GOLOS A GESZPRYCH (2005), BOURIAUD (2006), IORAS A ABRUDAN (2006), 
NICHIFOREL A SCHANZ (2009), GLÜCK A KOL. (2010, 2011), NONIC (2011), MENDES A KOL. 2011, 
TYKKÄ A KOL. (2011). 
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3 METODOLÓGIA
Na identiÞ káciu združení vlastníkov lesov v participujúcich krajinách strednej a vý-

chodnej Európy boli použité dve metódy. Popisy krajín sú založené na správach z jednot-
livých krajín, vypracovaných na základe spolo ného referen ného rámca, kde ako zdroj 
informácií bol použitý preh ad literatúry a znalosti expertov. Na základe kvalitatívnych, 
semi-štruktúrovaných rozhovorov so zástupcami bol vytvorený osobitný popis združení 
vlastníkov lesov (dôvody zriadenia, zapojenie štátu, služby poskytované lenom, opera -
ný systém a organiza ná štruktúra). Hlavné kritériá výberu sú reprezentatívnos  a aktív-
ny a úspešný vzor.

Krajiny strednej a východnej Európy boli vybrané na základe geograÞ ckej polohy, 
spolo nej histórie v postkomunistickom vývoji a podielu neštátneho vlastníctva lesov. 
Dôvodom pre o nie sú zahrnuté všetky krajiny strednej a východnej Európy je nedostatok 
relevantných informácií o fungovaní združení vlastníkov lesov alebo ve ký podiel štát-
neho vlastníctva lesov. Na základe týchto kritérií boli do analýzy zahrnuté tieto krajiny: 

eská republika, Estónsko, Ma arsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovensko. Preto-
že existujú tak podobnosti ako aj rozdiely medzi jednotlivými združeniami, príspevok sa 
snaží o zovšeobecnenie niektorých informácií, ale taktiež predstavuje niektoré významné 
výsledky, ktoré nemôžu by  aplikované na každú krajinu strednej a východnej Európy, 
a preto tvoria výnimku z pravidla. 

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vä šina nových združení vlastníkov lesov bola založená v kontexte sociálno-eko-

nomických zmien v prvej polovici 90. rokov. Niektoré združenia mali korene v histórii, 
napríklad typy spolo enstevných lesov v Rumunsku, Srbsku alebo Slovensku. Vzh adom 
k prerušeniu ich innosti po roku 1948, nastali problémy s obnovením spolupráce medzi 
vlastníkmi lesov, iasto ne kvôli vonkajšiemu prostrediu ako napr. právnym predpisom 
v Litve alebo Rumunsku, iasto ne kvôli vnútorným predpisom, napr. neochote spolu-
pracova  kvôli skúsenostiam z nátlaku zhora nadol (top-down) po as komunistického 
režimu. 

Prvotná myšlienka pre vznik regionálnych alebo lokálnych združení vlastníkov lesov 
bola vytvorená zdola hore (bottom-up). Spájajúce faktory môžu by  teritoriálne, naprí-
klad pre bežné spravovanie (v Rumunsku) alebo spolo né vlastníctvo (totožné problémy 
s reštitúciou rovnakého typu pozemku na Slovensku).

Hlavným podporným faktorom vytvorenia združení pre všetky krajiny bola politická 
zmena, teda navrátenie súkromného majetku a za atie reštitu ného alebo reprivatiza -
ného procesu. To viedlo vlastníkov lesov k združovaniu sa, pri om ich úlohou bola obrana 
niektorých spolo ných záujmov (proti krádeži dreva, alebo na ochranu vlastníckych práv 
neštátnych vlastníkov lesov). 

Neskôr sa dopyt vlastníkov lesov po relevantných informáciách, reprezentácii ich zá-
ujmov na inštitúciách vyššej úrovne, i konzultáciách a vzdelávaní zvyšoval a narastal na 
význame. Všetky združenia vlastníkov lesov obsahujú vo svojich charakteristikách jednu 
alebo viaceré úlohy týkajúce sa podpory pri poradenských a vzdelávacích aktivitách pre 
svojich lenov; tieto dôvody spolo ne s poskytovaním informácií z národnej úrovne na 
miestnu úrove  sú najvýznamnejšími dôvodmi pre vznik lenstva. 

Zdá sa, že priaznivé politické výsledky získané z ú asti na procesoch prebiehajúcich 
v lesníckej politike boli podpornými faktormi vo vývoji týchto organizácií (napr. vytvore-
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nie legislatívy a dokumentov súvisiacich s lesníctvom, ú as  na rôznych špecializovaných 
podujatiach organizovaných štátnymi inštitúciami at .).

Združenia vytvorili výlu ne spolo né marketingové aktivity ako za iatok ich podni-
kania. Združenia vlastníkov lesov alebo jednotliví lenovia reprezentujú ich ekonomické 
záujmy prostredníctvom iných záujmových skupín (napríklad v eskej republike alebo 
Estónsku).

Pomocou podporných opatrení, Þ nan nej a technickej podpory a zvýšeniu trhovej 
sily vzniká vyššia pridaná hodnota združovania. Napriek tomu, že existuje nieko ko prí-
kladov hospodárskych združení, sú asný stav združení vlastníkov lesov v krajinách stred-
nej a východnej Európy je taký, že nemajú žiadny významný zásah do obchodu s drevom 
alebo iných lesných produktov. 

Rozdiely medzi krajinami môžeme rozlíši  z viacerých uhlov. V eskej republike bola 
podpora zo strany štátu pre formovanie združení. V iných prípadoch verejné stimuly ne-
hrali ve mi vidite nú rolu. Podrobnejšie spolo né rty a rozdiely uvádza tabu ka 1.

Tabu ka 1 Spolo né rty a rozdiely združení vlastníkov lesov vo vybraných krajinách

Spolo né rty Rozdiely

Územné reštitu né procesy – hlavné zložky pre 
za iatok a vývoj združení vlastníkov lesov 
Historické korene
Problémy:

vonkajšie prostredie – právne predpisy, 
vnútorné podmienky – neochota 
spolupracova , 
poslaním je obhajoba spolo ných záujmov.

•
•

•

Faktory: 
rovnaké riadenie, rovnaký typ problémov, 
inicializácia z výskumu, podpora zhora 
nadol, 
medzinárodná podpora, podpora od štátu,
marketingové aktivity a podnikanie,
spolupráca na národných alebo 
medzinárodných úrovniach.

•

•
•
•

Vzh adom na úlohy a ciele združení vlastníkov lesov, môžeme identiÞ kova  niektoré 
príklady spolupráce zdola nahor (bottom-up) smerom k spolo nému využívaniu infor-
mácií alebo obhajobou spolo ných záujmov. Avšak, je len málo dôkazov o skuto nom 
integrovanom riadení a žiadny príklad spolo ného využívania zariadení alebo Þ nan nej 
spolupráce. Zapojenie sa do spolupráce na národnej alebo nadnárodnej úrovni sa líši od 
krajiny ku krajine, v závislosti na miestnych záujmoch a možnostiach. 

Aj ke  sa združenia vlastníkov lesov v krajinách strednej a východnej Európy sústre-
dili na limitovaný typ aktivity (reprezentácia ich lenov, poskytovanie podpory po as reš-
titúcií) v ich po iato nej fáze, ako sa rozvíjali, usilovali sa o rozšírenie rozsahu ich innos-
tí. Zdá sa, že nová stratégia viedla k alším štrukturálnym zmenám, ako je poskytovanie 
služieb lenom, kontakt s medzinárodnými politickými procesmi a ovplyv ovanie politík 
súvisiacich s lesníctvom, najmä pre rozvoj vidieka. 

K najvýraznejším spolo ným pozitívam združení vlastníkov lesov v analyzovaných 
krajinách patria nasledovné skuto nosti:

Rozšírili pôsobnos  svojich aktivít:
poskytujú informácie z národnej na lokálnu úrove ,

reprezentujú záujmy lenov na medzinárodných fórach,

poskytujú konzultácie a vzdelávanie,

sprostredkúvajú Þ nan nú a technickú podpora pri h adaní zdrojov,

získavajú vä šiu trhovú silu.

Od politických zmien v 90. rokoch sa však postavenie združení vlastníkov lesov v kra-
jinách strednej a východnej Európy mení stále ve mi pomaly. Stále nereprezentujú vä -

•
•
•
•
•
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šinu vlastníkov lesov (alebo lesnej pôdy) a nemajú priamy vplyv na hospodárenie lenov 
v lesoch. Medzi spolo né mínusy patrí: 

v skuto nosti slabé integrované riadenie,
nevyužívanie potenciálu združenia pre spolo né využitie zariadenia alebo technoló-
gií,
žiadna Þ nan ná spolupráca lenov.

Medzi hlavné problémy a obmedzenia, ktorým od za iatku svojho vzniku musia zdru-
ženia vlastníkov lesov vo vybraných krajinách stále eli  môžeme zaradi : 

odtrhnutie od lesného hospodárstva a znalosti a tradície po nohospodárstva,
fragmentovaná vlastnícka štruktúra a nedostatok ekonomického záujmu,
nesprávne reštitu né a privatiza né procesy,
obmedzené vlastnícke práva a dominancia autorít,
socialistické dedi stvo a mladá história.

Typy združení vlastníkov lesov

V krajinách strednej a východnej Európy môžeme vy leni  viac úrovní, na ktorých 
prebehlo združovanie do organizácií: 

národná úrove  organizácií,
regionálne alebo lokálne združenia (napr. regionálna úrove  alebo regionálne jednot-
ky vä ších organizácií). 

Príklady na oba typy združení sú uvedené na obrázkoch 1 až 4. 

Obrázok 1 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov v Estónsku

Obrázok 2 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov v Litve

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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Obrázok 3 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov v eskej republike 

Obrázok 4 Štruktúra združení súkromných vlastníkov lesov na Slovensku
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5 ZÁVER
Na základe analýzy prí in vzniku združení vlastníkov lesov vo vybraných krajinách, 

môžeme deÞ nova  nasledovné zásady pre podporu vzniku takýchto združení:
kombinácia iniciatív zhora dole (top-down) a zdola hore (bottom-up),
podporné politické opatrenia (spolo né vlastníctvo alebo obhospodarovanie pred-
písané pre minimálnu výmeru v hektároch; povinné lenstvo v záujmových združe-
niach),
systémová podpora pre trvalý rozvoj (Þ nan ná podpora pre podporu riadenia organi-
zácie; pre služby poskytované organizáciou pre lenov; podpora môže by  viazaná na 

lenstvo v organizácii),
systémová podpora pre budovanie kapacít u vlastníkov lesov za ú elom participácie 
na trhoch a politických procesoch (zvyšovanie povedomia a sie ovanie; spájanie vlast-
níkov lesov prostredníctvom podujatí, exkurzií),
medzinárodná spolupráca (prostredníctvom Európskych záujmových združení 
vlastníkov lesov; medzinárodných organizácií; twinning; vedeckej a akademickej 
spolupráce).

Po akovanie

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy . APVV-0057-11.
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