
Dohoda v kauze Chebský les se přiblížila 

 
Cheb vlastní v německém příhraničí lesní pozemky o celkové výměře 647 hektarů včetně 

několika budov 

  

 
  

  

V průběhu září by měla být v Chebu za účasti řady významných osobností z české i německé 

strany hranice slavnostně podepsána smlouva o založení „Nadace Chebský les“. Jejími 

zřizovateli budou město Cheb a okres Tirschenreuth. Podpisem bude udělána symbolická 

tečka za řadu let se táhnoucími soudními spory o majetek města Chebu v sousedním 

Německu. Se založením nadace již vyslovilo souhlas chebské zastupitelstvo i okresní 

shromáždění okresu Tirschenreuth. „V současné době ještě probíhají jednání mezi naším 

ministerstvem zahraničních věcí a spolkovým ministerstvem vnitra, jakým způsobem bude 

svěřenecká správa nad majetkem města Chebu na území Spolkové republiky Německo 

zrušena,“ uvedl starosta Chebu Pavel Vanoušek. „Zároveň se jedná také o tom, jak budou 

uhrazeny soudní náklady. Nejde totiž o zanedbatelné částky. V případě Chebu se jedná 

přibližně o 100 tisíc eur.“  

Cheb vlastní v německém příhraničí lesní pozemky o celkové výměře 647 hektarů včetně 

několika budov. Majetek město získalo v roce 1927, kvůli zákonu o nucené správě 

z šedesátých let minulého století s ním však nemůže disponovat. „Podle znaleckého odhadu 

činí hodnota našeho majetku ve Spolkové republice Německo 9,3 milionu eur. Tržní hodnota 

je však podle našich zjištění možná až dvojnásobná,“ poznamenal starosta. 

O zrušení nucené správy a z toho plynoucího omezení užívacího práva se město Cheb snaží 

již více než 20 let. V posledních měsících došlo přitom v jednáních s německými regionálními 

politiky, 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 lesa. Ty jsou německou stranou ukládány na zvláštní konto, ke kterému nemá město 

Cheb zatím rovněž přístup. Jednat by se mělo zhruba o 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,“ zdůraznil 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, asi o dva 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 a rovněž čtyři členy reprezentující okres Tirschenreuth. 
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