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Hradec Králové/Stráž pod Ralskem, 2. října 2020 – Memorandum o spolupráci při 
majetkoprávním vypořádání pozemků podepsali zástupci státních podniků DIAMO a Lesy 
ČR. Během několika let tak DIAMO převede na lesnický podnik 88 hektarů pozemků po 
těžbě uranu, rud a uhlí a od Lesů ČR získá 11 hektarů. Pozemky zůstanou majetkem státu, 
změní se jen jejich hospodáři.  

Většinu sanovaných a rekultivovaných pozemků v devíti krajích – Středočeském, Karlovarském, 
Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém kraji 
a v Kraji Vysočina převede státní podnik DIAMO na Lesy ČR úplatně, tedy za ceny v místě a čase 
obvyklé stanovené znaleckými posudky. Poté na nich začnou lesníci hospodařit.  

„Pozemky jsou a zůstanou majetkem státu, převádí se právo na nich hospodařit. Seznam je 
připravený a podle stavu pozemků ho budeme vždy na konci října aktualizovat,“ uvedl generální 
ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.  

DIAMO provádí sanaci a rekultivaci pozemků, které spravuje po zaniklých nebo utlumovaných 
těžebních organizacích. Na některých pozemcích už dnes rostou lesy díky rekultivacím nebo 
přirozené obnově porostů. „Na nich je třeba začít hospodařit, proto se převádí lesnickému podniku. 
Rozšíříme tak komplex státních lesů,“ dodává Vojáček.  

V podepsaném memorandu DIAMO deklaruje zájem o převod 11 hektarů pozemků od Lesů ČR. 
„Potřebujeme je zejména k zahlazování následků hornické činnosti, například pro umístění 
materiálových deponií, manipulačních prostor pro likvidaci stavebních objektů nebo sanaci odvalů 
po těžbě nerostných surovin,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO. Dále se 
memorandum týká pozemků pro zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických 
superstrategických surovin EU a některých dalších surovin v souladu s vládním usnesením z roku 
2017. 
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Státní podniky Lesy ČR a DIAMO se dohodly na převodu pozemků 
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