
Město již hospodaří se svým majetkem v SRN 

 
Městu v německém příhraničí patří lesní pozemky o výměře 647 hektarů včetně několika 

budov a pramenišť 

  

 
  

  

Společnost Lesy města Chebu již začala hospodařit v městských lesích v sousedním 

Německu. Umožnilo to nedávné zrušení nucené správy a z toho plynoucího omezení 

užívacího práva, o které se Cheb snažil déle než 20 let. Městu přitom v německém příhraničí 

patří lesní pozemky o celkové výměře 647 hektarů včetně několika budov a významných 

pramenišť pitné vody. Už v letošním roce počítá Cheb se ziskem z hospodaření v lesích na 

německé straně hranice ve výši 1,5 milionu korun. „V současné době probíhá těžba 

polomového dřeva. Vytěžili jsme ho už přibližně 1800 kubíků,“ uvedl starosta Chebu Pavel 

Vanoušek. „Rád bych zdůraznil, že se jedná o polomové dřevo po zimní kalamitě. Není to tak, 

že bychom hned krátce poté, co jsme les převzali do vlastní správy, začali s masivním 

kácením.“ 

Z objektů, které město získalo společně s lesními pozemky, si chce ponechat pouze jeden. 

Jedná se o velmi dobře udržovanou budovu v obci Rothmühle, kde byl v nájmu německý lesní 

úřad. Nyní ji využívá společnost Lesy města Chebu. V případě hájenky, kde funguje 

restaurace Egerer Waldhäusl, byl po zrušení nucené správy dokončen prodej jejím 

dlouholetým nájemcům, manželům Kunzeovým. S těmi uzavřelo město smlouvu na prodej 

hájenky a okolního pozemku za odhadní cenu ve výši 80 tisíc euro již v roce 2009. Německý 

katastrální úřad však následně odmítl převod s poukazem na uvalenou nucenou správu zapsat. 

Převod tedy mohl být dokončen až po jejím sejmutí. „Komplex tří budov v obci Querenbach, 

které kdysi sloužily jako dětská léčebna, a dům se čtyřmi bytovými jednotkami v obci 

Altmugl chceme nabídnout k prodeji. Oba objekty jsou částečně obydleny nájemci. Už jsme 

od nich dokonce obdrželi nabídku, ale představy o ceně se zatím rozcházejí,“ dodal starosta.  

V souvislosti se zrušením nucené správy vzniká Nadace Chebský les, jejímiž zřizovateli jsou 

město Cheb a okres Tirschenreuth. Město do ní vloží část výnosů z hospodaření, které byly 

v období nucené správy ukládány na speciální účet. Jde o částku 750 tisíc euro. Další 

prostředky pak poskytnou okres Tirschenreuth a německé spolkové ministerstvo vnitra. 

Celkově tak bude nadace disponovat jměním ve výši 905 tisíc euro. „V současné době se 

připravuje administrativní zápis nadace. Z výnosů nadačního jmění by měly být financovány 

například drobné opravy památek, etnografické sbírky nebo podporována spolková činnost. O 

rozdělení prostředků bude rozhodovat správní rada nadace, ve které má česká i německá 

strana po čtyřech zástupcích,“ uzavřel starosta. 

  

Bc. Tomáš Ivanič, redaktor Chebských radničních listů 

  



 

Areál bývalé léčebny plicních onemocnění v obci Querenbach tvoří tři budovy. Jednu z nich obývají 
dvě rodiny, zbývající dvě jsou prázdné. 

  

 

Průčelí budovy v obci Rothmühle, kde byl v nájmu německý lesní úřad, zdobí dobře viditelný chebský 
znak. 



  

 

S dlouholetými nájemci hájenky, manželi Kunzeovými, uzavřelo město Cheb smlouvu o prodeji již v roce 2009. 

Nyní byl prodej hájenky dokončen. 

  

 
V budově se čtyřmi bytovými jednotkami v obci Altmugl je v současné době v nájmu pouze jedna rodina.  
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