
Zastupitelé města dali „Nadaci Chebský les“ zelenou 

 
Podle dohody s německou stranou jde o zásadní krok - povede ke zrušení svěřenecké správy 

nad lesem v SRN 

  

 
  

  

Zastupitelstvo města Chebu dnes vyslovilo souhlas se založením „Nadace Chebský les“, kde 

zřizovateli budou město Cheb a okres Tirschenreuth.  

Cheb vlastní na území SRN lesní pozemky v celkové výměře 647 hektarů, pět domů a 

hájovnu. O zrušení nucené správy a omezení užívacího práva u svého majetku v SRN se 

město snaží již více než 20 let (naposled, v prosinci 2010, soud v Regensburgu dočasnou 

správu nad majetkem tzv. Chebského lesa zrušil, proti čemuž se SRN odvolala), k dohodě 

chce dospět i mimosoudní cestou. 

Nyní došlo v jednáních s německými regionálními politiky (přednostou okresu Tirschenreuth 

a starostou Neualbenreuthu), zástupci Chebského sněmu a Sudetoněmeckého krajanského 

sdružení k pozitivnímu posunu. Bylo dojednáno - a výsledky pak také potvrdili představitelé 

bavorské vlády a spolkového ministerstva vnitra, že principem pro dohodu bude vytvoření 

„Nadace Chebský les“, do které Cheb vloží po zrušení svěřenecké správy uvolněné prostředky 

z dosavadních výnosů z Chebského lesa, tj. přes 850 tisíc eur. 

„Výhodou navrhovaného řešení je především to, že bylo dohodnuto smírně a prostředky 

z dosavadních výnosů budou v nadaci sloužit pro rozvoj území Chebu a v regionu Chebska,“ 

zdůrazňuje starosta. „Vedené soudní spory zatěžují česko-německé vztahy. Městu také 

přinášejí finanční zátěž zejména za právní služby. A ještě přicházíme o výnosy z uvedeného 

majetku, tj. asi 2 miliony korun ročně.“ 

Cílem nadace je spojit na obou stranách hranice občany dnešního města Chebu a jejich 

potomky s bývalými Chebany a jejich potomky -  ve společné snaze o zachování a další 

rozvoj kultury a historie města Chebu a historického Chebska. Správní rada bude mít čtyři 

členy reprezentující město Cheb (přinejmenším dva musí být zástupci samosprávy nebo státní 

správy na regionální úrovni) a rovněž čtyři členy reprezentující okres Tirschenreuth (dva musí 

být zástupci samosprávy anebo správy na regionální úrovni, jeden člen bude delegován 

Sudetoněmeckou nadací a jeden Chebským sněmem). 
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