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úvodní	slovo	
Milé dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové,

dnes, kdy píši tento úvodník, tedy 6. prosince, se na mě z monitoringu „vysypaly“ 
zprávy, že Lesy ČR budou mít brzy nového generálního ředitele. I z toho důvodu, že 
tedy bude, ale ještě není, na mě padla povinnost napsat tento úvodník. Nemluvě 
o dalším důvodu: ještě jsem do Lesu zdar žádný úvodník nenapsal… :–)

Jako váš nový kolega v lesnickém prostředí jsem se zajímal, co se děje touto 
dobou v lese, a dočetl jsem se, že v první polovině prosince mladí srnci shazují druhé 
paroží, probíhá pozdní říje neoplodněných srn, nastává kamzičí říje a říje jelena 
siky, divoká prasata se chrují. A zatímco myslivci navážejí krmiva do přezimovacích 
obůrek, my v marketingu jsme vyhlásili soutěž pro děti o nejkrásnější vyzdobený 
vánoční stromek pro zvířátka v lese. Když jsme ji připravovali, uvědomil jsem si, že 
vlastně nevím, odkud se vzala tradice zdobení vánočního stromku. Rozhodl jsem se 
trochu zapátrat po internetu. A co jsem se dozvěděl?

Takže – první jehličnany se začaly zdobit v Alsasku (odkud mj. pochází vynikající 
vína) už na začátku sedmnáctého století. A právě tady, ve Štrasburku, uviděl ozdo-
bený stromek i Johann Wolfgang Goethe. Zvyk mu učaroval natolik, že ho neopo-
menul zmínit ve svém románu Utrpení mladého Werthera, a tím ho popularizoval 
v celém Německu. Provedl vlastně tehdy takzvanou reklamu, a zahájil tak v tomto 
směru následný marketing zdobení vánočních stromků v Německu.

A tím se dostáváme k práci našeho odboru marketingu a PR. Skoro všichni ztotož-
ňují marketing s reklamou a myslí si, že se jedná v podstatě o stejné věci. Ale tato 
dvě slova nejsou synonyma. Reklama je pouze jednou z mnoha částí marketingu. 
Dělat reklamu znamená dostat upoutávku daného produktu do televize, rádia, 
novin, na internet apod. Naproti tomu marketing v sobě zahrnuje mnoho dalších 
aspektů. Kromě reklamy se lidé z marketingu zabývají průzkumem trhu, vytváře-
ním mediálních kampaní, tvorbou ceny, public relations a tak dále. A tím jsem vám 
vlastně představil i náš odbor, který vznikl v listopadu.

Jistě vás potěší, že jsme pro vás letos připravili „na míru“ kalendáře s tematikou 
jasanu, který se stal stromem roku 2008, a jako dárky pro vaše obchodní přátele 
jsme letos vybrali kvalitní vína z čejkovické a mikulovské oblasti. Reklamní před-
měty, které LČR mají k dispozici, uvidíte na intranetu a budete si je moci zde i objed-
nat. Tím se pro vás výrazně zjednoduší přístup k tomuto populárnímu marketingo-
vému nástroji podniku.

Mohl bych ještě psát o tom, co dalšího pro vás chystáme v příštím roce, ale ne-
zbývá v tomto úvodníku už místo. Takže využiji posledních řádků k tomu, abych vám 
popřál příjemné vánoční svátky a úspěšný celý rok 2008.

David Soukup,  
vedoucí odboru marketingu a PR













Pokud porovnáme vyvolávací cenu celkového 
 množství zobchodovaného dříví za listopad 
(3 052 100  Kč) s cenou prodejní (3 847 955  Kč), zís-
káme rozdíl 795 855  Kč (tj. cca 26  %). Další potěšitel-
nou skutečností je stále stoupající počet zájemců: 
registrujeme jich již téměř 100. V této souvislosti je 
třeba poděkovat všem obchodníkům na KI, LS i LZ, 
kteří nejen že dříví připravují do aukce a vyřizují 
nezbytnou dokumentaci, ale především komunikují 
s našimi odběrateli a trpělivě vysvětlují podmínky 
prodeje.

elektronická	aukce	LČR

Z pohledu elektronické aukce dříví LČR (EAD) byl listopad úspěšným měsícem.  
Bylo prodáno téměř 75  % veškerých nabízených sortimentů, tj. více než 2 000 m� dříví  
za cca �,85 mil Kč.

Podíl zobchodovaného dříví z celkového 
objemu dříví nabídnutého v EAD  
za období duben–listopad 2007

Podíl zobchodovaného dříví z celkového 
objemu dříví nabídnutého v EAD  

v listopadu 2007

7 060

Průměrné množství prodaného dříví v jedné 
listopadové aukci bylo 117 m3 a nejvíce prodávaným 
sortimentem byly smrkové výřezy pro pilařské 
zpracování III. tř. jakosti A–D. Pokud budeme 
bilancovat celé období existence EAD, jsou nejvíce 
obchodovanou komoditou smrkové výřezy pro 
pilařské zpracování tř. III. A–D – 7 445 m3, smrkové 
výřezy pro pilařské zpracování tř. III. D – 1 090 m3; 
dub cer – sdružený výřez – 1 000 m3 a dub sdružený 
výřez – 953 m3.

Průměrně jsou na jednu vyhlášenou aukci podány 
čtyři nabídky, přičemž o dříví průměrně soutěží tři 
účastníci dané aukce. V historii aukce se zatím nej-
větší zápas strhl v říjnu, kdy o 60 m3 dubu (sdružený 
výřez) z LS Šternberk soutěžilo 16 účastníků a podali 
celkem 21 nabídek. Vyvolávací cena tohoto dříví se 
z 2 300  Kč/m3 vyhoupla na 5 955  Kč/m3. V listopadu 
o 250 m3 stejného sortimentu z LS Bučovice soutěžilo 
12 účastníků, kteří podali celkem 17 nabídek. 

Dříví se prodalo za 4 131  Kč/m3, přičemž jeho vyvo-
lávací cena byla 2 500  Kč/m3. Z pohledu našich OJ se 
nejvíce dříví prostřednictvím aukce prodalo na KI České 
Budějovice, celkem 7 060 m3 za více než 9 mil. Kč. Na 
takto vysokou hodnotu má zásadní vliv prodej smrkové 
kulatiny z LS Nové Hrady (ze suché skládky), kdy se pro-
střednictvím jedné aukce prodalo 5 000 m3 (nejčastěji 
se však formou aukce prodává 100 m3 dříví – MODUS; 
v celkem 29 případech).

Avšak i kdybychom tuto aukci zanedbali, bylo by 
množství dříví prodané z KI České Budějovice nejvyšší.

Z průběhu aukcí v roce 2007 je zřejmé, že se staly 
úspěšným a respektovaným obchodním kanálem. Velký 
dík patří především Ing. Bohumilu Kosovi, který dokázal 
existenci této moderní formy obchodu dřívím prosadit, 
a firmě B2B Centrum, která byla organizátorem aukcí 
v roce 2007.

Protože LČR jsou státním podnikem a musí postu-
povat v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 137/2006 Sb., byla na základě výběrového 
řízení vybrána jako nový organizátor pro rok 2008 
firma aplis.cz.

Doufáme, že spolupráce s novým organizátorem 
bude stejně kvalitní jako s firmou B2B Centrum a naši 
odběratelé budou s průběhem aukce i nadále spoko-
jeni.

Ing. Ladislav Řežab,  

Bc. Petra Krásová















Podíl jednotlivých OJ na zobchodovaném 
dříví formou EAD [m�] 
duben–listopad 2007

Podíl jednotlivých OJ na zobchodovaném 
dříví formou EAD [Kč] 
duben–listopad 2007

nezobchodované dříví
zobchodované dříví

35 % 65 % 74 % 26 %

KI Brno
KI HK
KI Zlín

KI Šumperk
KI ČB

LZ Židlochovice
LZ Konopiště

1 442
50

1 350

1 085

1 535

1 385

9 081 270 

1 495 811
37 750 

2 566 450

1 296 900

2 530 770

3 532 975
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Měsíc Vypsáno  
aukcí

Uskutečněných 
aukcí

Nabídnuto 
[m�]

Zobchodováno 
[m�]

Zobchodováno 
[Kč]

Duben 1 1 42 42 209 011

Červen 12 3 7 930 250 233 750

Červenec 46 16 23 330 6 750 8 612 000

Srpen 9 5 800 480 527 050

Září 17 14 2 135 1 895 2 503 950

Říjen 39 29 3 165 2 385 4 608 210

Listopad 23 18 2 835 2 105 3 847 955

Celkem 1�7 86 �0 2�7 1� 907 20 5�1 926

KI m� celk. cena [Kč] LS m� celk. cena [Kč]

KI Brno 1 350 2 566 450
Bučovice 650 1 605 150

Znojmo 700 961 300

KI Hradec Král. 1 085 1 296 900

Dvůr Králové nad L. 615 780 900

Rychnov nad Kněžnou 170 204 000

Hořice v Podkrkonoší 300 312 000

KI Zlín 1 535 2 530 770

Luhačovice 120 325 700

Rožnov 780 1 102 860

Vsetín 355 587 110

Bystřice pod H. 100 102 000

Buchlovice 180 413 100

KI Šumperk 1 385 3 532 975

Javorník 120 144 600

Hanušovice 95 96 425

Ruda nad Moravou 170 146 800

Šternberk 880 2 572 150

Prostějov 60 459 600

Jeseník 60 113 400

KI České Bud. 7 060 9 081 270
Nové Hrady 5 450 7 072 650

Třeboň 1 610 2 008 620

LZ Židlochovice 1 442 1 495 811

Břeclav 42 209 011

Valtice 1 200 1 086 600

Diváky 200 200 200

LZ Konopiště 50 37 750 Komorní Hrádek 50 37 750

Celkem 1� 907 20 5�1 926  

Zobchodováno duben–listopad 2007 [Kč]

duben        červen       červenec      srpen            září          říjen          listopad 

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

209 011 233 750

8 612 000

527 050

2 503 950 

4 608 210

Bilance EAD duben–listopad 2007 [m�]

nabídnuto
zobchodováno

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

42
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23 330

250
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2 135
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Aukce realizované do �0. 11. 2007
3 847 955

duben        červen       červenec      srpen            září          říjen          listopad 

2 835

2 105



Školení. Pro mnohé z nás synonymum několikahodinového sezení s poznámkovým blokem, 
které nás na chvíli vytrhne z každodenního života v kancelářích. Přiznejme si, že valného efektu 
tato školení nemají. Poznámky někam odložíme, vzpomínky na informace podané lektorem 
vyblednou.

projekt	VIA	SILVA

Lesy ČR, s. p., však letos přinášejí nový vzdělávací projekt 
VIA SILVA, který o školeních bortí všechny mýty a který 
má vysoké ambice stát se školicí akcí, která vryje hlubo-
kou rýhu do fungování tohoto podniku.

O projektu VIA SILVA jsme si povídali s PhDr. Jiřím 
Pospíšilem.
Pane doktore, co vlastně znamená VIA SILVA a co je 
obsahem tohoto projektu?

Projekt VIA SILVA znamená spojení dvou latinských 
slov – Via =  cesta a Silva =  les. Spojením těchto dvou 
slov jsme chtěli vyjádřit náš záměr: kráčet cestou 
nových poznatků, dovedností, nezůstávat v pozadí, ale 
posouvat se vpřed a neustále se rozvíjet. VIA SILVA je 
rozvojový a vzdělávací program pro vybrané skupiny 
zaměstnanců, který obsáhne tři oblasti: vedení lidských 
zdrojů, komunikaci a personální rezervy. V každé této 
oblasti jsme pečlivě shromáždili témata, které po-
važujeme pro Lesy ČR za klíčová a ta se posléze stala 
obsahem dílčích tréninků.



Jaká to jsou témata, v jakém rozsahu budou pro
bíhat?

Celý program bude realizován od října 2007 ve 
3 paralelních modulech. Prvním tréninkem bude 
„Řízení výkonnosti“, ten bude probíhat ve 22 tréninko-
vých dnech, dále jsme naplánovali trénink „Efektivní 
komunikace“, a to do 24, tréninkových dnů a třetí 
školení – „Cílené ovlivňování vztahů“ – obsahuje 8 
tréninkových dnů. Celý projekt by měl být ukončen 
v červenci 2008.
Možná, že si mnozí účastníci nebudou umět představit, 
co se pod názvy těchto školení skrývá, mohl byste nám 
je trochu detailněji popsat?

Trénink „Řízení výkonnosti“ má za cíl rozvinout 
a posílit manažerské dovednosti, naučit se efektivně 
pracovat s lidmi, a tím zvýšit jejich výkonnost. Naučí 
stanovování cílů, plánování, určení priorit, hodnocení 
i motivaci zaměstnanců – zkrátka si v ní účastníci osvojí 
dovednosti, bez kterých se dobrý manažer neobe-
jde. Účelem školení „Efektivní komunikace“ je posílit 
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komunikační dovednosti v rámci vedení lidí, účastníci se 
naučí aplikovat postupy a techniky, které zvýší kvalitu 
vzájemné komunikace v týmech. Obsahem tréninku 
jsou zajímavá témata, např. co je komunikace, jak vní-
máme sebe i druhé, aktivní naslouchání a dotazování, 
efektivní řešení konfliktních situací atd.
Zbývá nám vysvětlit poslední trénink.

Posledním tréninkem je „Cílené ovlivňování vztahů“. 
Jeho absolvování by mělo zaměstnancům pomoci 
pochopit, že to jsme my, kdo určuje a ovlivňuje kvalitu 
vztahů s ostatními, a to na základě vědomé komuni-
kace. Naučit se efektivně komunikovat bez manipulace 
a se vzájemným respektem není vůbec jednoduché. 
Proto se budou účastníci zabývat otázkami, jak vní-
máme druhé, dozví se o typologii osobnosti, o přednos-
tech i citlivých místech jednotlivých typů, jak toho vyu-
žít pro efektivní komunikaci s různými typy lidí. Budou 
to hodiny zaměřené na budování pozitivního přístupu 
k sobě i druhým, na techniky asertivního jednání i na 
zvládání konfliktních situací v komunikaci.
To zní jako velmi užitečná a zajímavá témata, otázkou 
zůstává, jakým způsobem tyto informace předat lidem 
tak, aby je uměli prakticky využít.

Již při výběrovém řízení na tento vzdělávací program 
mě zaujalo motto firmy Via Futura, s. r. o.: „Řekni mi, 
já zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech 
mě zkusit si to a já to pochopím.“ Rozhodli jsme se pro 
nový způsob školení, zavrhli nudné přednášky, kde lidé 
jen pasivně sedí a zapisují si poznámky. Shodli jsme se 
na tom, že dospělí lidé se efektivně učí pouze prožit-
kem a uplatňováním dané aktivity v praxi. Líbí se mi, 
že každé probrané téma bude zakončeno praktickým 
nácvikem příslušných dovedností. Jen tak považuji 
trénink za účinný.
To znamená, že si budou jednotlivé situace „pře
hrávat“?

Nejen to. Zkušení lektoři budou během celého 
tréninku účastníky aktivně zapojovat pomocí metody 
cíleného dotazování, řízených diskuzí, nácviků, her 
v rolích, budou řešit konkrétní situace, které znají 
ze svého prostředí. Chtěli jsme, aby byl kladen velký 
důraz na rovnováhu mezi individuální a týmovou 
prací. Proto se bude pracovat ve skupinách, dvojicích či 
individuálně.

Naším cílem je, aby trénované dovednosti byly posu-
nuty z oblasti nevědomé do oblasti vědomé.
Bude trénink pouze prožitkový, nebo si na svá praco
viště přinesou i něco konkrétního, hmatatelného?

Účastníci na začátku tréninku obdrží pracovní sešit, 
do něhož si zapisují poznatky z probíraných témat, 











vypracovávají cvičení a případové studie. Jeho sou-
částí je také osobní „Akční plán“ zlepšení, do kterého 
si stanovují, co chtějí do budoucna zlepšit a jakým 
způsobem toho dosáhnout. Takový „Akční plán“ může 
zaměstnancům hodně pomoci v dalším osobním roz-
voji, mohou ho použít jako měřítko úspěchu v dosaho-
vání cílů, při pohovorech s nadřízeným i pro následný 
trénink.
Co byste vzkázal vašim zaměstnancům před zahájením 
projektu VIA SILVA?

Přeji všem, aby během školení prožili co nejvíce 
intenzivních zážitků. Aby se nenechali znejistit, pokud 
budou vyvedeni ze svých standardních, komfortních 
zón. Jsem si jist, že to, co jim bude připadat obtížné při 
zahájení tréninku, bude po jeho absolvování mnohem 
snazší. 

Moc si cením všech zaměstnanců, kteří se snaží 
o další profesní růst a rozvoj, a doufám, že jim v tom 
bude projekt VIA SILVA nápomocen.
Přejeme tomuto projektu hodně zdaru. Redakce







OSLAvy v LUbLAni
První zemí v Evropě, která si připomněla letošní 150. vý-
ročí úmrtí Josefa Ressla, je Slovinsko. Dne 17. dubna 
2007 představitelé Velvyslanectví České republiky v Lub-
lani položili věnec ke hrobu českého rodáka a vynálezce, 
který je pochován na hřbitově Navje v severní části 
slovinské metropole.

V Bistre nedaleko Lublaně se 1. 6. 2007 uskutečnilo 
slavnostní zahájení výstavy Technického muzea Slo-
vinska o J. Resslovi „Od vijaka do junaka“ (Šroubem ke 
slávě). Dostalo se mu mimořádné pozornosti nejen slo-
vinských, ale i českých sdělovacích prostředků, neboť se 
ho zúčastnili mj. i ministr zahraničí ČR Karel Schwarzen-
berg, slovinský ministr pro vysoké školství Jure Zupan 
a starosta Lublaně. Vernisáže, na které bylo přítomno 
asi 300 hostů, se zúčastnili i velvyslanci zemí, v nichž 
Josef Ressel působil, a to včetně české velvyslankyně 
Ivany Hlavsové. Resslovo rodné město Chrudim bylo na 
vernisáži zastoupeno početnou delegací, která položila 
věnec na Resslův hrob na hřbitově v Navje.

ChRUDim UCtiLA SvéhO RODákA
150. výročí úmrtí Josefa Ressla si připomněla i jeho 
rodná Chrudim, která na počest svého slavného rodáka 
uspořádala ve dnech 2. 10. – 6. 10. 2007 vzpomínkovou 
akci. Téměř od počátku roku bylo v celém městě připo-
mínáno informačními materiály toto významné výročí, 
které se stalo pro Chrudim výročím měsíce a roku.

Prvním chrudimským připomenutím 150. výročí bylo 
odhalení modelu lodního šroubu ve vestibulu staré rad-
nice v pátek 29. 6. 2007. Hlavní vzpomínková akce však 
začala projekcí třídílného televizního seriálu z roku 1988 





Tento rok je tomu právě 150 let, co v Slovinské Lublani z 9. na 10. října 1857 – v hostinci Bavarski 
dvor, při návratu z jedné ze svých služebních inspekčních cest – zemřel Josef Ressel, český lesník, 
světový vynálezce a zlepšovatel. U příležitosti tohoto významného výročí si v několika evropských 
městech připomněli památku tohoto technického génia a kreativního lesníka.

Josef	Ressel	–	
150.	výročí	úmrtí

„Bronzová spirála“ podle stejnojmenného románu Zdeň-
ka Pluhaře; proběhla v budově chrudimského muzea. 
V pátek 5. 10. akce pokračovala soutěží Gymnázia Josefa 
Ressla pro žáky základních škol s názvem „O Resslův 
lodní šroub“ v parku a na zahradě gymnázia a večer 
slavnostním koncertem v chrudimském kostele.

Poslední den vzpomínkové akce – 6. říjen – začal 
ekumenickou bohoslužbou v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Poté proběhlo shromáždění u pamětní 
lípy česko-slovinského přátelství v Novoměstské ulici se 
slavnostními projevy významných hostů. Akce pokračo-
vala slavnostním průvodem spolků, korporací, zástupců 
radnice, občanů a zástupců států, v nichž Josef Ressel 
pobýval, k jeho pomníku. Vyvrcholením celé vzpomín-
kové akce bylo pokřtění publikace s názvem „Na paměť 
Josefa Ressla“ a otevření výstavy o něm v regionálním 
muzeu v Chrudimi. Odpoledne probíhal sportovně 
zábavný program a byly odhaleny Resslovy symboly ve 
vestibulu gymnázia.

míStA půSObEní JOSEfA RESSLA 
ChRUDim
Josef Ressel se narodil dne 29. 6. 1793 v domě č. p. 124 
v Široké ulici v Chrudimi, kde rodina bydlela. V Chrudimi 
žil s rodiči a sourozenci až do roku 1806. Absolvoval zde 
základní vzdělání a učil se hře na housle.

LinEC
V roce 1806 odešel studovat gymnázium do Lince, kde 
údajně pobýval u příbuzných či známých rodiny. Gym-
názium se tehdy nacházelo v budově v Rathausgasse 8. 
Pobyt v Linci ukončil v roce 1809.



1 2

1 Pomník Josefa Ressla  
v Chrudimi

2 Hrob Josefa Ressla  
v Lublani
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ČESké bUDěJOviCE
V roce 1809 začal v Českých Budějovicích navštěvovat 
dělostřeleckou, tzv. bombardýrskou, školu, kterou ukon-
čil v roce 1811. Vojenskou službu konal a zároveň bydlel 
v bývalém Svatováclavském špitále na rohu dnešních 
ulic Krajinské a Hradební. Školní výuku s největší prav-
děpodobností absolvoval v objektu kasáren v blízkém 
Rudolfově. Zřejmě s ohledem na svou tělesnou kondici 
do vojenské služby po skončení učiliště nenastoupil 
a z Českých Budějovic odešel do Vídně.

víDEň
V roce 1812 začal J. Ressel studovat na univerzitě ve 
Vídni. Nejdříve se věnoval studiu medicíny, studoval 
chemii, přírodopis, později studia rozšířil o zemědělství, 
zvěrolékařství, všeobecnou technologii, chemii, mecha-
niku, hydrauliku, architekturu i obchodní účetnictví. 
Vzhledem ke kritickým ekonomickým poměrům rodiny 
však musel univerzitní studia v roce 1814 opustit.

mARiAbRUnn
Díky finanční podpoře od samotného císaře Fran-
tiška Josefa I., získané s pomocí osobního služebníka 
císaře – Resslova přítele Jellineka, začal Josef Ressel 
studovat v roce 1814 v Mariabrunnu nedaleko Vídně 
(dnes součástí Vídně) lesnickou akademii. Díky svým 
schopnostem a nadání zde vypomáhal jako suplující 
učitel a asistent. Předmětem studia byly přírodní vědy, 
lesnická botanika, mineralogie, entomologie, lesnická 
technologie, algebra, planimetrie, trigonometrie, 
topografie, mechanika, dendrometrie, lesní stavby 
atd. Studium ukončil v roce 1816 a získal diplom. Jeho 
žádost o umožnění studia třetího ročníku akademie 
byla zamítnuta. Do doby jmenování lesním v Pleterje se 
Ressel živil kaligrafickými pracemi a rýsováním.

pLEtERJE 
V roce 1817 začal svou profesionální dráhu lesníka 
v kartuziánském klášteře ve slovinském Pleterje ne-
daleko Novoho Mesta. Měl na starosti lesy v několika 
okresech, působil zde do roku 1820. Odtud zajížděl do 
Novoho Mesta, kde také vypomáhal na místním gymná-
ziu jako učitel krasopisu.

mOtOvUn 
Do chorvatského městečka Motovun odešel v roce 
1820 vykonávat funkci zástupce lesmistra u c. k. správy 
státních lesů v Lublani, zmocněného pro lesy Istrie. 
Působil zde v budově na ulici Gradizol. Ještě téhož 
roku byl ale přeložen do italského Terstu. V letech 
1835–1838 byl ustanoven lesním komisařem pro 
Motovun.

nOvO mEStO
Počátkem roku 1821 působil J. Ressel krátce v Novem 
Mestě, odkud byl odvolán a přesunut do Terstu. Ne-
daleko Novoho Mesta se nachází Krakovský les, který 
upravoval a kultivoval.

tERSt
Od ledna roku 1821 zde Ressel vykonával funkci vrch-
ního inspektora lesů Istrie. Po pobytu v Lublani se vrátil 
do Terstu v červnu roku 1825. V roce 1849, po pobytu 
v Benátkách, opět v Terstu vykonával funkci podinten-
danta námořnictva pro Terst a Benátky.

nOvA GORiCA
V tomto městě na hranici Itálie a Slovinska působil 
J. Ressel jako komisař lesů v roce 1834. Zde se pravděpo-
dobně věnoval lesu Panovec, kde se dnes nachází park 
s naučnou stezkou.

bEnátky
V letech 1838–1839 byl pověřen stavbou arzenálu 

(zbrojnice) v Benátkách, působil zde až do roku 1845. 
V letech 1839–1843 současně dohlížel na lesy Istrie 
a ostrova Krk. V letech 1843–1848 byl ustaven pro-
zatímním zástupcem intendanta pro zbrojnici v Be-
nátkách.

LUbLAň
V Lublani střídavě pobýval od roku 1824, bydlel v části 
zvané Poljana. Při služební cestě v roce 1857 v hostinci 
Bavarski dvor v noci z 9. na 10. října zemřel. Budova 
v Poljaně i budova hostince ustoupily nové zástavbě 
a dnes již neexistují.

Svatopluk Soucha, Lesní závod Konopiště



Oslavy výročí v Chrudimi 



Den	s	LČR		
na	Horním	hradu
Svátečního dne 28. září 2007 proběhl Den s Lesy České republiky nedaleko Ostrova nad Ohří, 
na Horním hradu – Hauenštejně, pořádaný Krajským inspektorátem Karlovy Vary. Místo této 
akce nebylo vybráno náhodně. Hrad, ležící v lesích, spravovaných Lesní správou Horní Blatná, byl 
na úpatí Krušných hor na ostrohu vypínajícím se nad romantickým horským údolím postaven 
ve 1�. století.

míStO kOnání
V druhé polovině 19. století byl velkoryse novogoticky 
přestavěn. Jako mnoho jiných památek v pohraničí od 
padesátých let minulého století chátral a jen shodou 
okolností unikl nařízené demolici. Dnes je jeho majitelem 
pan Pavel Palacký, který se s pomocí dalších nadšenců, 
sponzorů a státních institucí snaží o jeho záchranu 
a navrácení jeho někdejší krásy. V rekonstruované části 
hradu je umístěna prezentace našeho podniku ve formě 
informačních panelů a mezi organizacemi, které různými 
formami podpořily záchranu hradu, nechybí ani Lesy 
České republiky. Díky bohaté nabídce různých kulturních 
akcí, které zde pravidelně probíhají, se hrad stává oblíbe-
ným cílem návštěvníků z Čech i sousedního Německa.

přípRAvA DnE S LČR
Protože letošní Den s Lesy České republiky byl v rámci KI 
Karlovy Vary prvním, věnovali jsme přípravě náležitou 
péči. Na organizaci a přípravě akce se podíleli zaměst-
nanci KI Karlovy Vary a lesních správ Toužim, Františkovy 

Lázně, Kraslice a Horní Blatná. Byla připravena poznávací 
stezka, procházející lesy kolem hradu, na které se měli 
návštěvníci seznámit s rostlinami, živočichy, ale i mecha-
nizací a pomůckami, používanými lesníky při každo-
denní práci. V areálu hradu byla připravena výstava 
fotografií zvěře a přírody spojená s projekcí originálních 
filmů se stejnou tematikou. Pro tvořivé děti byla přichys-
tána dílna, ve které si mohly z přírodnin vlastnoručně 
vyrobit ozdobu svého domova. Vše bylo pečlivě připravo-
váno a netrpělivě jsme očekávali den „D“.

pOČASí náS přinUtiLO impROviZOvAt
Ačkoliv je u nás „babí léto“ většinou plné barev a slu-
níčka, předpověď počasí na 28. září nás vyvedla z omylu. 
Den před akcí jsme byli nuceni navštívit hrad a za 
mlhy a soustavného deště celý plán změnit. V počasí, 
které připomínalo spíš konec listopadu, bylo třeba vše 
schovat pod střechu. Vytvořit „suchou variantu“ naučné 
stezky v rozlehlých prostorách hradu nebylo však slo-
žité. Větší problém byl trasu označit tak, aby návštěvníci 
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v labyrintu chodeb a místností našli všechna stano-
viště. To se nakonec podařilo a pro děti bylo procházení 
tajemnými prostory hradu dobrodružstvím.

Ráno 28. září jsme se vypravili vše přichystat. Počasí 
se neumoudřilo a bylo ještě horší než předchozí den. 
Mlha, vytrvalý déšť a chladno. Pomalu jsme se smiřovali 
s představou, že všechna práce přijde vniveč a jedinými 
pátečními návštěvníky hradu bude naše parta zoufalců. 
Ale naděje umírá poslední.

A Už JE tO tU
Připravili jsme s patřičnou péčí všechna stanoviště. Po 
desáté hodině začali přicházet první návštěvníci. Na 
pokladně hradu si každý malý zvědavec vyzvedl kartičku 
s mapkou stezky a kolonkami jednotlivých stanovišť. 
Prvním bylo botanické. Připraveny byly ukázky rostlin, 
listů, větviček, šišek a dřeva stromů, doplněné bohatý-
mi sbírkami přírodnin. Úkolem pro získání razítka do 
kartičky bylo určení nejzákladnějších dřevin. Překvape-
ním pro nás bylo, že některé děti neznají ani rozdíl mezi 
jehličnatým a listnatým stromem. Za pomoci trpělivých 
lektorů se to však povedlo změnit. Další zastávkou bylo 
tajemné hradní sklepení s dubovými stoly plnými trofejí 
lovné zvěře, doplněné obrázky snad všech zvířat a ptáků, 
se kterými se může u nás návštěvník lesa setkat. Zde 
zase vznikal problém, jak vysvětlit dětem, že srnec není 
mládětem jelena. Vše bylo náležitě uvedeno na pravou 
míru a návštěvníci získali spoustu nových poznatků. 
Pokračováním stezky byla prezentace lesnických 
pomůcek. Tady měly děti i jejich doprovod možnost 
prakticky vyzkoušet použití dálkoměru či výškoměru, 
poznat lesnické mapy nebo zjistit, k čemu slouží pří-
růstový nebozez, potěžkat si motorovou pilu nebo si na 
vystavených obrázcích prohlédnout lesnické mecha-
nismy. Jedním z úkolů, které tu děti úspěšně plnily, bylo 
poznávání přírodnin po hmatu. S velkým zaujetím si děti 
na dřevěných špalcích zkoušely příjem dříví číslovač-
kou. Cesta na další zastávku vedla přes nádvoří hradu, 
ozvučené stylovou středověkou hudbou, a míjela stánek 
s občerstvením. Pro všechny tu byla připravena teplá 
klobása, dospělí se mohli zahřát svařeným vínem nebo 
medovinou a děti lákal další stánek s cukrovinkami.

fOtOGRAfiE A fiLmy ZAUJALy
Po občerstvení následovalo pokračování na předpo-
slední stanoviště – výstavu fotografií přírody a zvěře, 
instalovanou v bývalém rytířském sále. Po jejím 
zhlédnutí si mohli návštěvníci odpočinout při projekci 
filmů, které byly pro laiky i myslivce poutavé a setkaly se 
s velkým ohlasem. Diváci mohli podebatovat s vášnivým 



fotografem, jak je složité dostat se ke zvěři tak blízko, 
aby prezentované snímky mohly vůbec vzniknout. 
Mnohé děti tu mohly prostřednictvím filmu poprvé vi-
dět různé druhy naší zvěře v jejím přirozeném prostředí. 
Zpestřením mezi promítáním bylo vystoupení hradního 
divadla, které nabídlo dětem originálně pojaté pohádky 
a sklízelo od malých i velkých diváků nadšený aplaus.

ZávěR nAUČné StEZky
Po zdolání točitého schodiště došli návštěvníci do cíle 
stezky. Všechny tu čekaly pomůcky pro výrobu dekora-
tivních předmětů. Děti zaujala vystřihovánka lesníka 
a zvěře, kterou dokázaly s velkým zaujetím a fantazií 
kombinovat s přírodninami. Vyzkoušely si malování na 
kamínky nebo výrobu ozdob ze suchých listů či trávy. Vy-
robené předměty si spolu s malou odměnou v podobě 
puzzle či joja za předložené průvodní kartičky s razítky, 
osvědčujícími úspěšné zdolání všech stanovišť, odnesly 
spolu s pamětním listem domů.

A JEště něCO nA ZávěR
Při cestě z hradu mnozí návštěvníci i přes nepříznivé 
počasí neodolali dalším lákadlům – projížďce kočárem 
taženým párem koní a střelbě z luku nebo repliky 
středověké kuše. Pomalu se začínalo stmívat a Den 
s LČR končil. Při úklidu jsme hodnotili, jak se vše poda-
řilo – hrad navštívilo bez ohledu na nevlídné počasí 
na 120 dětí. Mezi dospělými návštěvníky, které jsme 
nepočítali, byla i skupina sluchově a tělesně postižených 
spoluobčanů a výprava německých důchodců, kteří s údi-
vem procházeli naši „hradní stezku“, a překvapením pro 
nás byla návštěva regionální televize. Takže jsme nako-
nec odjížděli domů prokřehlí, unavení, ale spokojení.

pODěkOvání
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, 
kteří se na akci obětavě podíleli: fotografům Václavu 
Suchému a Svatopluku Šedivému st. za prezentaci foto-
grafií a DVD zvěře, p. Pavlu Palackému a jeho přátelům 
za zapůjčení hradu a pomoc s organizací, dámám Janě 
Dědouchové z MŠ Toužim a Jitce Šedivé, zdravotní se-
stře, za dozor a nezištnou pomoc při výtvarných pracích, 
zaměstnancům LČR – Martinu Pourovi a Martině Fajku-
sové z LS Toužim, Josefu Hrdému z LS Františkovy Lázně, 
Ing. Anitě Černíkové z LS Kraslice, Bc. Karlu Šestákovi 
a Karlu Štěrbovi z LS Horní Blatná, Ing. Jiřímu Smýkalovi, 
Ing. Janu Neumanovi a Ing. Petru Špererovi z KI Karlovy 
Vary – všem za nápady a úspěšnou realizaci a za pod-
poru akce patří díky Mgr. Anežce Pavlišové a Petře Slabé 
z GŘ LČR. Svatopluk Šedivý, KI Karlovy Vary



„Nejen pramenem vody, zdrojem dřeva, výskytem květeny, komorou zvěře a rájem opeřenců, 
ale i přírodním sanatoriem uklidňujícím nervy je rozsáhlá, výborně obhospodařovaná, lesními 
odborníky moudře řízená obora Sedlice.“

první	Myslivecká	síň

Opouštím Mysliveckou síň v oboře Sedlice a naposledy 
si čtu motto celé expozice. V tu chvíli si vzpomínám 
na slova lesního správce z Vodňan Ing. Viktora Blaš-
čáka: „ Buď děláme věci pořádně, nebo vůbec.“ A tahle 
myšlenka je v každém kousku expozice, která se může 
pyšnit přízviskem první.

CELé tO ZAČALO mnOhEm DřívE
Obora Sedlice svojí bohatou historií a úspěšnou sou-
časností zaryla do myslí lesnické, myslivecké i laické 
veřejnosti v poslední době hlubokou rýhu. Na počátku 
roku 2005 ulovil poplatkový lovec Wilhelm Schöisswohl 
v této oboře silného kňoura, jehož trofej byla v květnu 
2005 na výstavě Natura Viva 2005 v Lysé nad Labem 
vyhlášena novým národním rekordem, s bodovou 
hodnotou 133,25 CIC. A když je něco úspěšné, daří se 
plnit předsevzetí a cíle, napadne vás zákonitě myšlenka 
pochlubit se a uchovat to pro příští generace.

Kdo se nebojí zeptat těch nejvyšších a povolaných, 
kteří mají v tu dobu právo, možnost a povinnost rozho-
dovat, většinou sklízí za odvahu úspěch. Vedle hlavní 
brány do obory stálo chátrající stavení, určené k de-
molici. Myšlenka udělat zde jeviště sedlické obory, kde 



bude hrát historický, současný a budoucí orchestr obory 
a odkud odejde divák poučen a přesvědčen, napadla 
Ing. Blaščáka v červenci 2004 při příležitosti zasedání 
dozorčí rady LČR. Získal pro tuto myšlenku podporu 
autorit. Budova se zrekonstruuje, opraví, zachová ve 
své podobě a poslouží jako zázemí prezentace obory 
Sedlice. Dostane jméno „Myslivecká síň“.

kAžDá ČinnOSt pOtřEbUJE ODbORníky
Vytvořit dobře vypadající prezentaci, která návštěvníka 
nenásilnou cestou povede a nebude nudit, bude krátká, 
ale výstižná, vzdušná a poutavá, vyžaduje sestavit tým, 
skupinu lidí, kteří ve svém oboru něco umí. Musí být 
schopni a ochotni svůj um vložit do společné práce. 
V Sedlici ve srubu se sešli do té doby neznámí lidé na 
podzim roku 2006. Jejich cílem bylo myšlenku, která 
byla vyslovena před dvěma lety a celou tu dobu si 
srdnatě klestila cestu polem pochybností a nedůvěry, 
zároveň však důvěrou a vírou ve správnost rozhodnutí, 
realizovat. Jména jsou zbytečná pro čtenáře časopisu. 
Malá cedulka v interiéru myslivecké síně odhaluje tento 
zajímavě poskládaný tým lidí, a kdo je chce znát, ať 
zavítá.

Sedlická parta – zleva 
Ing. Blaščák, M. Vejmělek, 

V. Keřka a Ing. Brožovský
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ÚkOLy JSOU ROZDěLEny,  
pOžADAvky vySLOvEny
Tým opouští oboru Sedlice poprvé jako dobře fungující 
parta lidí. Každý odjíždí domů se svojí myšlenkou, 
kouskem úkolu, ukrojeného z celého krajíce. Je čas 
 pracovat na požadavku zadavatele. Vytvoříme dílo 
svým pojetím a rozsahem takové, že bude prvním 
a základním kamenem pro expozice příští a další. 
Představí oboru Sedlice v celé její historii, současnosti 
i výhledu do budoucnosti. Každý návštěvník opouš-
tějící oboru nabude dojmu, že motto celé expozice 
hovoří pravdu.

Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady 
udělají hodně práce – to byl pozměněný text, který si 
tvůrci expozice vzali od Voskovce a Wericha a po celou 
dobu se jím řídili.

pRACUJEmE
Architekt expozice tvoří pohledy, detaily, řeší prostorové 
uspořádání, přístup, ozvučení i nasvícení exponátů. 
V preparátorské dílně ožívají rodinky daňčí a černé 
zvěře, fotoaparáty cvakají v oboře a přinášejí nové 
pohledy. Pamětníci pátrají v archivech, personál spolu-
pracuje, dozor to všechno hlídá a někdo nad tím vším 
bdí. Jejich seznam by byl dlouhý. Spokojme se s tím, že 
máme datum, kdy budeme na konci.

DOminAntA
Na první pohled tu upoutá dominanta celého prostoru, 
která vám neumožní odejít. Naopak zavíráte dveře 
vnitřní klikou a nemůžete odtrhnout zrak. Myslivecké 
síňi v oboře Sedlice vládne více než 200letý buk, 
kterému paradoxně jeho pokácení zachránilo život 
na desítky let. Obvod kmene ve výčetní výšce 385  cm 
hovoří jasně.

V roce 1977 uhodil do našeho buku blesk, ten čás-
tečně vyhořel včetně svého okolí a počal chřadnout. 
Postupem let se stal dominantou jednoho z vnadišť 
černé zvěře v oboře a poskytoval divočákům stín 
v letních měsících. Rok od roku byl však stín menší 
a menší, koruna řídla a blížil se nezadržitelný konec. 
Ještě na jaře roku 2007 vyrašily poslední lístky, které 
záhy uschly, a osud byl zpečetěn. Velikán zemřel a mo-
hutné větve se začaly rozpadat. Myšlenka zachránit 
ho pro Mysliveckou síň jako dominantu šla ruku v ruce 
s realizací a během několika dnů stál tento velikán 
o stovky metrů dál, uprostřed v té době ještě prázdné 
místnosti. A tohle opět dokázala část týmu lidí, kteří 
přemýšlí, ale ještě více pracují. A tady si opravdu sáhli 
na dno.





SCháZímE SE
Poslední dobou se vídáme pravidelně každý měsíc v mís-
tech, kde se o nás dobře starají. Na srubu v oboře je fajn 
a skoro se netěším, až přijde datum 10. listopadu 2007. 
Tento den už bude minulostí našich společných návštěv 
sedlické obory. Už budeme jen vzpomínat na předešlý 
večer, kdy jsme spolu se vzácnými hosty slavnostně 
otevírali Mysliveckou síň.

Společně dokončujeme dílo, které je svým rozsahem 
a obsahem nové, neokoukané a inspirující. Na konci 
bývá vždycky nejvíce práce, a tak mocně finišujeme. 
Doděláváme detaily, na které se zapomnělo a které hrají 
v konečném efektu téměř rozhodující úlohu.

OtEvíRámE – JE 9. LiStOpADU 2007
Od počátku práce na Myslivecké síni bylo jasné, že si 
otevření zaslouží slavnostní ráz za účasti vzácných 
hostů, aby se ten den navždy vryl do pamětí všech 
zúčastněných. Před vstupem do expozice hoří slavnostní 
ohně. Slavnostní řeč přednáší člověk, který stál na po-
čátku, uprostřed i na konci celého projektu, lesní správce 
z Vodňan Ing. Viktor Blaščák, člověk, který má zatvrzelou 
povahu a odvahu. Celému aktu přihlížejí další pozvaní, 
vzácní hosté z řad společenského a veřejného života, 
lesní správci, ředitelé lesních závodů a další personál 
LČR. Je sychravý listopadový večer. Od doby, kdy se 
v sedlické oboře ve srubu sešel prvně pracovní tým, 
uběhlo čtrnáct měsíců.

DALší DEn
Vrata za posledním hostem zapadla a v oboře začínají 
další, všední dny. Neděle tady vypadá jako středa a so-
bota je každá pracovní. Jen sláva dne včerejšího je ještě 
v živé paměti. Přejme sedlické oboře a její skvělé partě 
lidí ještě hodně dní plných vzpomínek na ocenění jejich 
práce. V životě lidském je takových dní výrazně méně 
než těch všedních a pracovních. Každý takový je třeba si 
pořádně užít. A vám, o kterých jsem tady psal a zá-
měrně vás nejmenoval, děkuji za spolupráci, zkušenosti 
a inspiraci. A my všichni dohromady děkujeme těm, 
kteří nás tenkrát dali dohromady.

Všichni jste zváni, ale nechoďte najednou. Čas, který 
jste zde ochotní strávit, záleží na vás. Kdo se chce jenom 
dívat, projde expozici za několik minut, kdo chce pocho-
pit záměr a myšlenku, musí plánovat čas, a kdo nechce, 
ať se přijde přesvědčit, že měl chtít.

Ing. Miloslav Louda
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kUChAřkA  
ZvěřinOvýCh RECEptů

Vážení čtenáři, přestože knihku-
pectví jsou plná publikací o vaření, 
máme pocit, že jídla ze zvěřiny 
zůstávají neprávem opomíjena. 
Rozhodli jsme se proto pro příští 
rok připravit kuchařku zvěřinových 
receptů. Neobejdeme se však bez 
vaší pomoci, neboť málokdo má tak 
bohaté zkušenosti v tomto kulinář-
ském oboru jako vy. Velice bychom 
přivítali, kdybyste se s námi podělili 
o svoje nejoblíbenější recepty a zku-
šenosti s přípravou zvěřinových jídel. 
Věříme, že s vaší pomocí vytvoříme 
opravdu atraktivní, ale i praktickou 
kuchařskou pomůcku, která osloví 
velký počet čtenářů. 

Příspěvky posílejte na 
 adresu redakce nebo na e-mail 
lesuzdar@lesycr.cz. Děkujeme.

Red.

—

—

OkRESní přEbOR vE StřELbě 
bROkEm A mALORážkOU 
v JESEníkU

Již sedmý ročník okresního pře-
boru ve střelbě brokem a maloráž-
kou zorganizovala dne 20. října 2007 
Lesní správa Jeseník spolu s Jesenic-
kou lesnickou společností.

Akce se uskutečnila na střelnici 
SSK Pod Špičákem v Písečné za 
účasti 22 střelců brokem a 21 střelců 
malorážkou. I přes velmi nepříznivé 
počasí byla účast pěkná. V přátelské 
atmosféře proběhla celá soutěž 
s následujícími výsledky:

Ve střelbě brokem na loveckém 
kole zvítězil František Červenka 
(SKK Pod Špičákem) s 18 zásahy, 
z pracovníků LČR se umístili Karel 
Ščudla na 5., Jaromír Latner na 12. 
a Jiří Blabla na 13. místě (všichni 
LS Jeseník).

Ve střelbě malorážkou na 50  m 
zvítězil Vítězslav Pánek (LS Jeseník) 
s 15 zásahy, z dalších pracovníků 
se umístili Karel Ščudla na 10., Jiří 
Janíček na 11. a Oldřich Novobilský 
na 13. místě (všichni z LS Jeseník).

V průběhu soutěže měli soutěžící 
k dispozici bohaté občerstvení 
a měli možnost si vybrat z široké 
nabídky lesnického a mysliveckého 
oblečení. Celou soutěž doprovázelo 
vystoupení členů Souboru loveckých 
trubačů LČR, LS Jeseník.

V závěrečném hodnocení podě-
koval Ing. Latner všem za výbornou 
spolupráci v průběhu uskutečněných 
sedmi ročníků a popřál mnoho úspě-
chů v následujících letech.

Za podklady děkujeme Ing. Jaro-
míru Latnerovi, CSc.

Red.

—

—

—

—

—

—

—

ORGAniZAČní Změny 
nA něktERýCh OJ

S účinností k 31. 12. 2007 se ruší 
Lesní správa LČR, s. p., 224 Planá 
u Mariánských Lázní, se sídlem 
Panenská 400, 347 01 Tachov. 

K 1. 1. 2008 přebírá LS Přimda 
8 revírů od zrušené LS Planá, revír 
Mír  přechází na LS Františkovy Lázně 
a revír Jedlová  převezme LZ Kladská. 
S platností od 1. 1. 2008 přechází 
k LS Telč od LS Znojmo revír Dešov 
a od LS Pelhřimov revír Pouště. 
K LS Třeboň přechází k 1. 1. 2008 od 
LS Nové Hrady SÚJ 206 05 Borovany.

Zdroj: Příkaz GŘ 15/2007 

Red.

—

—

UZnání ČESkéhO 
RybářSkéhO SvAZU

S radostí konstatujeme, že se 
úspěšně rozvíjí spolupráce se spole-
čenskými organizacemi.

V listopadu adresoval Ing. Něm-
čanskému ze Správy toků – oblasti 
povodí Odry uznání Český rybářský 
svaz, MO Jeseník.

Pozornost si zasloužila oprava 
vodních děl na bystřině Olešnice 
v Horním a Dolním Údolí. Tento 
tok je chovným pro lososovité 
ryby. Usměrnění vodního proudu, 
vytvoření prohlubní a tůní pod 
kamennými stupni či stabilizace dna 
vytváří pro rybí osádku velmi vhodné 
prostředí.

V poděkování je uvedeno, že 
vše bylo provedeno velmi odborně 
a citlivě k životnímu prostředí.

Red.

—

—

—

—

ZápLAvy  
nA věžECkém pOtOCE

Dne 14. 6. 2007 spadly na 
území obce Věžky přívalové srážky 
o intenzitě 85  mm za dobu zhruba 
40 minut. Tyto intenzivní srážky byly 
pouze lokálního charakteru a týkaly 
se obcí Věžky, Pačlavice, Prasklice, 
Zlobice a okolí. Jinde dosáhly výše 
maximálně 25  mm nebo nebyly 
zaznamenány žádné (Slížany, Morko-
vice, Lutopecny). Následkem těchto 
intenzivních dešťů došlo na horní 
části toku k nárůstu povrchového 
odtoku a zvýšení hladiny Věžeckého 
potoka. 

Záplava se týkala zejména po-
zemků sousedících s tokem a budov 
v dotčených obcích jak ve vrchní 
části toku, tak i ve spodní části na 
soutoku s přítokem (obec Luto-
pecny, část obce Měrůtky). Krajina 
v postiženém území je intenzivně 
zemědělsky obhospodařována.
Ve čtvrtek 21. 6. byl zaznamenán 
opětovný intenzivní přívalový déšť, 
který zvýšil hladinu potoka a byl 
jedním z faktorů další záplavy v části 
obce Měrůtky. 

Povodňová vlna byla vyšší 
z důvodu vzniku nových překážek 
(desky, palety a o ně zachycené 
větve) v průtočném profilu toku 
a dosud neodstraněných škod 
z minulé povodně. Vznikly nové 
nátrže a koryto toku se prohloubilo. 
Správce toku vyznačil ihned po 
záplavách nevhodné stromy a křo-
viny v korytě a na březích potoka. 
Neprodleně je odstranila firma Lesy 
pod Hostýnem, s. r. o. Po povodni 
proběhlo několik jednání na podnět 
LČR, s. p., Správy toků – oblasti 
povodí Moravy a Města Kroměříže se 
starosty obcí postižených záplavou 
ohledně vzniklých povodňových škod 
a možností jejich předcházení. Ze 
strany LČR, s. p., bylo poukázáno na 
již řešený projekt oprav přehrážek na 
stabilizaci koryta v celé délce Věžec-
kého potoka. Tento projekt je ve fázi 
zpracování projektové dokumentace, 
bude aktualizován a dopracován 
v nejkratším možném termínu. 

—

—

—

Mimo to bylo projednáváno kom-
plexní řešení povodí s cílem zabránit 
dalším povodňovým škodám, na 
kterém se budou podílet starostové 
obcí, zemědělská družstva, správci 
toků a státní orgány.

Ing. David Smítka,  

Správa toků – oblast povodí Moravy

—
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LESy ČR, S. p., pODpORUJí 
mySLivECké tRADiCE

Stejně tak, jako je lesnické po-
volání úzce spjato s výkonem práva 
myslivosti, je dodržování myslivec-
kých zvyků a tradic nepsanou povin-
ností každého pravého myslivce.

Na podporu této tradice vybudo-
vala LS Jablunkov na revíru Rovina 
v rámci Programu 2000 kapličku, 
která připomíná patrona všech 
myslivců, sv. Huberta. Jde o první 
stavbu tohoto druhu na území 
Těšínských Beskyd. Podnět k jejímu 
postavení vzešel od vášnivého mys-
livce a lesníka Vladislava Kropa, který 
na zdejším lesnickém úseku sloužil 
úctyhodných 35 let. Úhlednou 
stavbičku zdobí dřevořezba místního 
řezbáře. Slavnostně kapličku vysvětil 
dne 21. 10. 2007 za hojné účasti po-
zvaných hostů páter ostravsko-opav-
ské diecéze Msgr. Edmund Kempný, 
sám aktivní myslivec.

Kaplička je umístěna v hojně 
navštěvovaném místě, kde LS 
Jablunkov již dříve vybudovala další 
objekty Programu 2000 – studánku 
a odpočívadlo – a nachází se zde 
rovněž informační tabule jednoho ze 
zastavení nedávno otevřené naučné 
stezky Za krásami vendryňské 
přírody. Soubor těchto vzájemně se 
doplňujících stavbiček vytvořil pů-
vabné lesní zákoutí, kde může každý 
návštěvník strávit pár příjemných 
a klidných chvilek.

Ing. Richard Rusnok,  LS Jablunkov

—

—

—

LESy ČR mAJí  
SvůJ pORADní ORGán

V úterý 27. 11. 2007 se na 
Ředitelství Lesů České republiky, 
s. p., uskutečnilo ustavující jednání 
Rady LČR. Rada se stane koncepčním 
orgánem LČR a stálým poradním 
orgánem generálního ředitele ve 
věcech přípravy a realizace strate-
gických záměrů. Tvoří ji významné 
osobnosti akademické obce, státních 
organizací, výzkumu, vývoje a dal-
ších institucí v České republice, ale 
i v zahraničí.

Členy Rady jmenuje a odvolává 
generální ředitel LČR. Při jmenování 
přihlíží k rovnoměrnému zastoupení 
hlavních zájmových oblastí činnosti 
podniku – oblasti ekonomické, envi-
ronmentální a společenské.

Do působnosti Rady patří 
zejména:

uplatnění vědeckého poznání 
v lesním hospodářství s ohledem na 
ochranu přírody a trvale udržitelné 
využívání přírodních zdrojů;

předkládání návrhů na uplatnění 
tržních principů v oblasti řízení 
lesního hospodářství, technického 
a technologického vývoje u hlavních 
výkonů lesnických činností a zpraco-
vání dřeva;

předkládání návrhů na strate-
gické změny a cíle státního podniku;

předkládání návrhů témat 
výzkumu a vývoje pro grantovou 
agenturu LČR.

Členové Rady budou svou funkci 
vykonávat bezplatně. Rada se bude 
scházet k zasedání podle potřeby, 
nejméně však dvakrát do roka. Její 
členové spolu budou komunikovat 
také na dálku, prostřednictvím 
internetových konferencí budou 
diskutovat nad návrhy a písemnými 
dokumenty.

ŠK

—

—

—
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fEStivAL DřEvA 2007
Dne 22. 9. 2007 se uskutečnil 

v prostorách Slezskoostravské-
ho hradu a jeho okolí Festival 
dřeva pod záštitou hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ing. Evže-
na Tošenovského a LČR, s. p., gene-
rálního sponzora.

Návštěvníci viděli zápolení 
českých, slovenských a polských dře-
vorubců v soutěži Beskydský pohár 
2007 a dřevorubeckou exhibici čtyř-
násobného mistra Evropy Martina 
Komárka. Celým programem prová-
zel moderátor Tomáš Krejčíř. Tvůrci 
festivalu chtěli ukázat návštěvníkům 
nejen dřevěné výrobky, ale také práci 
s tímto přírodním materiálem. Své 
umění zde předvedli i řezbáři Valaš-
ského muzea.

V areálu hradu byla k vidění 
prezentace různých lesnických firem, 
tradičních lidových řemesel a stálá 
expozice Slezskoostravského hra-
du – výstava čarodějnic, akvárium 
sladkovodních ryb, expozice zbraní 
a mučicích prostředků. Z hudeb-
ních interpretů zde vystoupila paní 
Jarmila Šuláková se skupinou Fleret, 
Douda Band a Goodwill.

V neposlední řadě byla po celý 
den připravena expozice LČR, s. p., 
kterou již třetím rokem připravila 
a zajistila Lesní správa Ostrava. Tato 
expozice byla zaměřena hlavně na 
děti, ale mnohdy se aktivně soutěží 
účastnili i jejich rodiče. Děti měly 
za úkol poznávat rostliny, dřeviny, 
skládaly puzzle apod. Na myslivec-
kém posedu dalekohledem hledaly 
obrázky zvěře rozmístěné po areálu 
hradu. Po absolvování soutěžních 
stanovišť jim byla odměnou pěkná 
cena věnovaná LČR, s. p.

Součástí této expozice byl stánek 
o myslivosti, výstava lesnických po-
můcek a výrobků ze dřeva, informace 
o invazních rostlinách a nechybělo 
ani sokolnické vystoupení.

Slunečné počasí po celý den a spo-
kojení návštěvníci byli pro všechny 
odměnou.

Nezbývá než se těšit na další 
setkání na Slezskoostravském hradě.

Monika Vudarčiková, LS Ostrava

—

—

—

—

—

—

—

hOn pRO ZAměStnAnCE
Jako každý rok připravilo 

 Gastronomicko-myslivecké sdružení 
Koliba pro zaměstnance a další 
zájemce tradiční hon na drobnou 
zvěř v honitbě Koliba na revíru 
Vysoká. Akce se konala 17. 11. 2007 
a jako vždy se těšila hojné účasti 
z řad zaměstnanců a České lesnické 
společnosti. Počasí nám přálo, takže 
zdolat pět lečí v lokalitě Habuška 
bylo pro mnohé snadným úkolem. 
Také úlovek 26 zajíců a 1 bažantího 
kohouta je důkazem toho, že rok 
od roku je při této akci nastavována 
laťka výš a výš. Dle slov jednoho 
z organizátorů Ivana Chalupy 
„proběhl hon v klidu, přátelské 
pohodě a nebyl postřelen žádný 
lovec, honec a ani lovecký pes“.

„Myslivosti zdar!“
R. M.

—

—

pOZvánkA nA pLES
Dne 2. 2. 2008 se bude konat 

již 12. lesnický ples v kongresovém 
centru Aldis v  Hradci Králové. Mode-
rátorem slavnostního večera bude 
letos Martin Zounar. O předtančení 
se postará hradecká taneční škola 
KROK. To ale nebude jediná možnost 
potěšit se krásně provedenými ta-
nečními kreacemi, v rámci tanečního 
vystoupení Stardance uvidíte Mahu-
lenu Bočanovou a Jaroslava Kuneše.

K tanci i poslechu zahraje Or-
chestr Václava Hybše. Mezi dalšími 
hosty najdete například Moniku 
Absolonovou, Věru Špinarovou nebo 
Václava Neckáře se skupinou Bacily. 
To ale není všechno, můžete se těšit 
i na největší hity 70. let, videodisko-
téku, cimbálovku, chybět nemůže 
ani dechová hudba. Tak jak se na 
lesnický ples patří, zazní lovecké fan-
fáry. K uvolnění atmosféry přispěje 
skupina Těžkej Pokondr.

Red.

—

—
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Lesy České republiky přejí svým zaměstnancům klidné a šťastné vánoční svátky



činnost	správy	toků	–	
oblast	povodí	Dyje

Správa toků – oblast povodí Dyje realizuje nejenom stavby hrazení bystřin, strží a stavby 
protipovodňových opatření, ale i stavby, které vedou ke zlepšení hospodaření s vodou v lese. 
Požádali jsme jejího vedoucího Ing. Aleše Reitorala o komentář k několika bodům.

GEOGRAfiCké pODmínky
Geografické podmínky působnosti Správy toků – ob-
lasti povodí Dyje jsou rozdílné. Na severu a severo-
východě se nachází kopcovitý terén Českomoravské 
vrchoviny, Brněnské vrchoviny, Drahanské vrchoviny 
a Boskovické brázdy – tato část se vyznačuje velkým 
podílem zalesněných ploch s velmi členitým terénem, 
s kopcovitou krajinou přecházející do hlubokých údolí. 
Tato část jižní Moravy je, co se týče povodňových stavů, 
nejohroženější. Zdejší vodní toky v naší správě jsou 
převážně bystřinného charakteru a dochází zde při 
letních bouřkách často k lokálním povodním. Protože 
se tato oblast vyznačuje spíše srážkovým deficitem, je 
vodohospodářská funkce zdejších lesů významná. Les 
zadržuje v krajině nejvíce vláhy. Další část jižní Moravy 
leží v pásmu zvlněné krajiny, ze které vybíhají Chřiby 
a Ždánický les.

Rovinatou krajinu pak nalezneme v Dyjsko-svratec-
kém a Dolnomoravském úvalu. Má význam pro země-
dělství s velkou tradicí v pěstování a zpracování vinné 
révy. Na jihovýchodě území naší správy jsou Pavlovské 
vrchy, pod nimiž je soustava Novomlýnských nádrží. Jak 
již z názvu naší organizační jednotky vyplývá, hlavním 
povodím je povodí řeky Dyje, její nejvýznamnější přítoky 
jsou řeky Svratka, Svitava, Rokytná, Jihlava a Oslava. 
V povodí řeky Dyje se nachází dvě velké přehrady – 
 Vranovská a Znojemská.

hiStORiE mALýCh vODníCh pLOCh
Do druhé světové války se na území naší správy nachá-
zela početná síť malých vodních nádrží (cca do dvou 
ha). Hodně takových rybníčků však zmizelo asi před 
100–150 lety, kdy byla údajně zavedena daň i na vodní 
plochy, a tak se tehdejší šlechta a sedláci takových 
nádrží zbavovali. Další část jich byla poničena v období 
války. Vzhledem k poválečnému vývoji a potřebám ve 
společnosti, kdy se budovaly především přehrady, se 
tyto malé vodní nádrže dostaly do pozadí zájmů a nikdo 
se o ně nestaral. Ba naopak, většina malých vodních 
nádrží a mokřadů byla ve snaze zvyšovat pěstební plo-
chy přeměněna na ornou půdu. Tak se  stalo, že mnohé 
zanikly úplně nebo z nich v dnešní době nalézáme v kra-
jině (mám na mysli především v lesích) jen torza. Jak se 
však dnes ukazuje, byla to velká chyba, která se bude po 
dlouhá léta napravovat. 

V několika málo posledních letech se na naší správě, 
vedle jiných povinností, začínáme ve větší míře zabý-
vat i problematikou malých vodních nádrží, a to jak 
obnovou a rekonstrukcí v minulosti poškozených, tak 
i nově budovaných. Vede nás k tomu fakt, že v našich 
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1, 2 RN Bihanka

� RN Rokytná

1 � 
2

zeměpisných šířkách stále častěji pozorujeme extrémní 
období sucha v letních měsících, kdy se začíná projevo-
vat nedostatek vody v krajině, na druhé straně extrémní 
období přívalových srážek zejména v jarním a letním 
období. Tyto výkyvy jsou přisuzovány měnícímu se kli-
matu. A právě v této době dle mého názoru i malé vodní 
nádrže získávají na svém významu, neboť čím dál více je 
aktuálnější potřeba zadržení vody v krajině a zpomalení 
jejího odtoku z území. 

Dalším důvodem, i když v menším měřítku, je stavba 
těchto nádrží jako protierozní opatření na vodním toku.
To však není jediné, čeho chceme budováním malých 
vodních nádrží dosáhnou. Tyto nádrže mají rovněž 
příznivý vliv na životní prostředí. Při vytvoření vodních 
ploch s litorálním pásmem jsou vytvořeny podmínky 
pro živočichy a rostliny závislé na vodním a mokřadním 
prostředí. Významné jsou tyto nádrže i svou vedlejší 
úlohou rekreační.

výZnAm těChtO StAvEb
Hrazení bystřin a strží je způsobem ochrany obyva-
tel, území, krajiny a přírody, protože zajišťuje jejich 
trvalý rozvoj a udržuje jejich hodnoty. Náklady na tyto 
stavby – prevence – představují pouze zlomek ceny za 
následné odstranění havarijních situací a za uvedení 
koryt toků a okolních nemovitostí do původního stavu. 
Stavebními úpravami na tocích jsou stabilizovány 
odtokové poměry, snížen podélný spád a unášecí 
síla vody. Dále je prováděno upravování koryta toku, 
zejména kritických profilů toků, které slouží k ochraně 
významných objektů zejména v obcích. Na vytipova-



ných lokalitách jsou stavěny retenční příčné objekty, 
které slouží k zadržení vody v krajině a k zachycení 
splavenin (retenční objekty jsou pak následně zbavo-
vány nánosů). 

Biologickým opatřením, které slouží ke stabilizaci 
koryta vodního toku, jsou dřevinné břehové porosty 
s původními druhy stromů a keřů, které jsou správou 
toků pěstovány, těženy a nově vysazovány. V provádění 
těchto stavebních úprav na drobných vodních tocích, 
zejména bystřinného charakteru, je nutné neustále po-
kračovat jak v oblasti investic, tak i v údržbě a opravách 
již vybudovaných staveb a současně ovlivňovat i způsob 
hospodaření na okolních zemědělských a lesních 
 pozemcích.

bUDOvání
Při zpracovávání plánů se začala úspěšně rozvíjet spolu-
práce s našimi kolegy z lesních správ – např. s LS Znoj-
mo, Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Telč. Pracovníci těchto 
správ hodnotí velmi kladně obnovu či stavbu vodních 
nádrží v návaznosti na jejich pozitivum na les a před-
kládají nám nové návrhy na obnovu či novou stavbu. 
My zase na oplátku, jako odborníci staveb ve vodním 
hospodářství, garantujeme, že stavba bude provedena 
odborně dle platných norem ve stavebnictví a hlavně 
s citlivým ohledem na okolní les. 

Doposud bylo vybudováno sedmnáct malých vodních 
nádrží o velikosti většinou do jednoho ha. Výhledově 
jsme zatím společně vytipovali k realizaci dalších 
dvanáct malých vodních nádrží a toto číslo samozřejmě 
není konečné. V letošním roce se na čtyři z nich připra-







vují projektové dokumentace. Realizace se bude odvíjet 
od zajištění finančních prostředků. 

Financování je zajišťováno různými způsoby – 
vlastní zdroje LČR, s. p., nebo finanční prostředky 
z dotačních programů (§ 35 Lesního zákona, z EU nebo 
protipovodňových programů). Investiční náklady na 
jednotlivé nádrže se různí. Výše nákladů jsou závislé na 
typu hráze, na typu a velikosti vypouštěcího zařízení, 
ale hlavně záleží na typu bezpečnostního přelivu 
v závislosti na tom, jaký průtok má vodní tok ( jaká je 
tzv. stoletá voda). V průměru se náklady na jednu nádrž 
pohybují do dvou mil. Kč. Zhotovitelé staveb retenč-
ních nádrží vycházejí z výběrového řízení, kde klademe 
při jejich výběru důraz na zkušenosti firmy těmito 
stavbami.

OhLéDnUtí ZA ROkEm 2006
Prvořadým a nečekaným úkolem na začátku roku 2006 
bylo rychlé a úspěšné zvládnutí odstraňování povodňo-
vých škod v důsledku přívalových dešťů na území Jiho-
moravského kraje a kraje Vysočina na přelomu března 
a dubna 2006. Povodně zasáhly téměř celé území pů-
sobnosti ST – největší škody byly způsobeny v okresech 
Znojmo, Třebíč, Brno-venkov. Povodňové škody v našem 
regionu zasáhly třicet devět toků LČR, s. p., a celkové 
náklady na odstranění byly v roce 2006 15,5 mil. Kč 
a v roce 2007 6,5 mil. Kč. Další lokální povodňové 
škody – naštěstí už ne tak rozsáhlé – byly odstraňovány 
v červnu a v červenci 2006. V loňském roce 2006 byly 
zrealizovány čtyři retenční nádrže. 

ÚkOLy ROkU 2007
Vzhledem k zahájení dotačního programu MZe 
„Podpora prevence před povodněmi II“, jehož trvání 
je plánováno na roky 2007–2012, je naším hlavním 
úkolem příprava a úspěšná realizace staveb zařa-
zených do tohoto programu. Jedná se o poměrně 



komplikovanou činnost z hlediska administrativních 
činností ve fázi přípravy projektů. Naplánováno 
máme celkem 30 investičních akcí v celkovém objemu 
cca 195 mil. Kč. 

Novou věcí, která se na ST Brno nerealizovala 
a kterou se všichni učíme, jsou stavby suchých 
nádrží – tzv. poldrů, které se v současné době poměrně 
často objevují při úvahách o protipovodňových 
opatřeních a spolu s úpravou toku v intravilánu obce se 
jedná o komplexní ochranu daného území. V letošním 
roce z programu „PPO II“ zahajujeme čtyři stavby 
a připravujeme pro schvalovací proces na MZe dalších 
jedenáct staveb.

fOtOGRAfiE
Fotografie jsou z RN Bihanka: levostranný přítok Bihanky 
v km 8,100 v k. ú. Velký újezd a k. ú. Kojatice na okrese 
Třebíč o velikosti 0,2ha a 0,1 ha. Stavbu prováděla firma 
Ekostavby, a. s., Brno nákladem cca 1,6 mil. Kč, hrazeno 
z vlastních zdrojů LČR, s. p., a z RN Dukovany: k. ú. Tře‑
bíč o velikosti 0,3 ha. Dodavatelem stavby byla firma 
 Holcner & spol., spol. s r. o., Lysice. Investiční náklady 
1,6 mil. Kč, hrazeno z vlastních zdrojů LČR, s. p.

Za spolupráci a fotografie děkujeme Ing. Reitoralovi

Redakce



RN Dukovany
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pojďte	hádat	a	soutěžit	
s	Lesankou	a	Kaštánkem

A my 
s Lesankou půjdeme 

dát zvířátkům seno do krmelců 
a něco dobrého na zub na Štědrý den, 

aby jim ta zima byla příjemnější 
a rychleji utíkala.

Naší milí 
kamarádi, pomalu se 

blíží Vánoce, venku padá sníh. Jistě 
se už těšíte, jak budete jezdit na 

lyžích a na saních.

mám RáD SvůJ pELíšEk
i SvůJ hněDý kOžíšEk.
CELOU ZimU kRáSně Spím,
ZJARA SE všAk pRObUDím.

Brum, brum, brum – ozývám se z lesa. Pomalu, z tlapy 
na tlapu se loudám lesem. Jsem tak trošku obr, ale 
rozhodně ne nemotora. Leckdo by mi mohl závidět, jak 
šplhám po stromech. Umím i plavat, ale moje nej-
oblíbenější zábava je hledat něco dobrého k snědku. 
Nejsem žádná fajnovka, na co přijdu, to ochutnám. Rád 
si smlsnu na borůvkách, malinách, ostružinách a třeba 
taky na žaludech a bukvicích. Ovšem jsem šelma, 
a velká, proto se neobejdu bez masa. Největší laskomi-
nou je med od lesních včeliček. Ty mi ho ale nechtějí dát 
jen tak, vždycky mě pěkně popíchají, ještě že mě chrání 
můj huňatý kožíšek. Nejvíc toho zbaštím na podzim. Asi 
uhádnete proč – abych měl pořádnou tukovou zásobu 

na zimu a nemusel ven. Jako úkryt mi postačí menší 
jeskyňka nebo větší díra ve svahu. V brlohu se uložím 
k dlouhému spánku, a když mě nikdo nevyruší, prospím 
klidně celou zimu. Na jaře se probudím, tělo mám 
ztuhlé a pohublé. Protáhnu se a už hledám něco k jídlu. 
Občas se vzbudím i během zimy. To když není takový 
mráz. Po zasněženém lese se projdu, něco málo slupnu 
a už si zase spěchám ulehnout. V  této zemi jsem jen 
host. Líbí se mi v Beskydech, kam se občas zatoulám od 
sousedů ze Slovenska. Proto mě děti jen tak neuvidíte. 
Vlastně je to dobře. Jsem totiž hrozný mrzout a sa-
motář. Není radno si se mnou zahrávat a je lepší se mi 
vyhnout. Tak jestlipak už děti víte, co jsem zač?

Kdo	se	skrývá	v	lese?

ZkUStE UháDnOUt, kDO SE SkRývá ZA tímtO pOpiSEm. nAmALUJtE nám hO A k ObRáZkU 
připištE, JAk SE ZvířátkO JmEnUJE.  
Své příspěvky zasílejte do konce prosince na níže uvedenou adresu pod heslem „Kdo se skrývá 
v lese“. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho čtenáře a odměníme ho dárkem.  
Vítězi minulé soutěže byla zaslána malá odměna.

vyhLAšUJEmE SOUtěž O nEJkRáSněJi vyZDObEný vánOČní StROmEČEk pRO ZvířátkA 
v pROStřEDí LESA!
Fotografie s krátkým textem (kde, kdy a čím byl stromeček vyzdoben) zasílejte do 15. ledna 2008 na 
níže uvedenou adresu pod heslem ,,Vánoční stromeček“. Výherce se může těšit na krásnou odměnu.

Příspěvky zasílejte na adresu: Redakce časopisu Lesu Zdar, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

nEJLépE Si pOChUtnám,
kDyž Si OD vČEL mEDU Dám.
pOmALU Si ChODím LESEm,
tEď Už vítE, Děti, kDO JSEm? 



Současní školáci znají díky otevřeným hranicím Chorvatsko, Itálii a exotické země, díky 
moderním ZOO poznají tygra nebo lemura. Vědí ale také, že u nás žije šelma jménem rys? 
Tuší, že v Beskydech nebo na Šumavě jsou nádherná místa, která vytvořila sama příroda? 
Vědí, že správný lesník zná ve svém revíru takřka každý strom?

aby	lesy	nebyly	jen	
v	pohádkách

Mnozí lidé z lesnické praxe už zaznamenali, že Lesy 
ČR se staly generálním partnerem filmové pohádky 
Nejkrásnější hádanka, která bude mít v únoru 2008 pre-
miéru v kinech. To je ale jen pomyslná špička ledovce. 
Za touto jednoduchou informací se totiž skrývá daleko 
propracovanější projekt, který má především vzdělávací 
charakter a který by měl pomoci podpořit dobré jméno 
státního podniku zejména mezi mladou generací.

JAk tO CELé vZnikLO
O tom mluví Šárka Kubelková. Ta spolu s Jaroslavem 
Spěváčkem vedla tým, který celý projekt sestavil: „Do‑
zorčí rada na svém srpnovém zasedání doporučila, aby 
v oblasti propagace Lesy ČR omezily reklamy a inzerci 
v novinách a aby vydávaly peníze především na vzdělá‑
vání a osvětu mezi školáky a studenty. To byla pro nás 
velká výzva. Naším cílem bylo připravit projekt, který by 
se vyhnul akademičnosti. Ta školáky odrazuje, proto jsme 
během rekordně krátké doby vyjednali partnerství, které 
nám umožní informace dětem předat srozumitelnou 
a zábavnou formou – tedy daleko účinněji.“

A v čem je projekt Aby lesy nebyly jen v pohádkách 
pro Lesy ČR převratný? Za jedny peníze obvyklé pro 
generální partnerství filmu získáme hned několika-
násobný užitek, který nebývá při spolupráci s filmaři 
tolik obvyklý. Prvním je samozřejmě propagace LČR 
v souvislosti s jakoukoli veřejnou prezentací pohádky. 
Ta ukazuje krásu našich lesů, jelikož v nich z velké části 
vznikala. Jejím distributorem je jedna z nejúspěšnějších 
společnosti – Falcon, mediálním partnerem je nejsle-
dovanější televize u nás – TV Nova. Už to je zárukou, že 
obě jmenované firmy ve svém vlastním zájmu udělají 
maximum, aby o pohádce a věcech s ní spojených věděl 
v této zemi už zakrátko opravdu každý.

Druhým užitkem je možnost bez jakýchkoli dal-
ších nákladů v multikinech v největších městech po 
republice uspořádat zábavně-vzdělávací talk-show pro 
základní školy. Ta připravujeme na leden a únor příštího 
roku. Do multikin před děti přivedeme například lesníky 
s dravci, loveckými psy, osvětlíme, že lesník je nadšenec, 
který žije péčí o přírodu, promítneme unikátní záběry, 
které natočili samotní lesníci, vysvětlíme, jak roste 
strom, co všechno z něj získáváme, každá školní třída 
si pak odnese semena s návodem, aby se děti pokusily 
zasadit si ve svém okolí svůj vlastní strom. Kolegové teď 
objíždějí podzimní krajské konference učitelů a vyzývají 
je, aby se svými žáky talk-show navštívili. A musím říci, 
že zájem je obrovský. V současnosti už jsou přihlášeny 
stovky žáků a další a další přihlášky postupně přicházejí.

Třetí přínos je ten nejdůležitější. V rámci partnerství 







Nový	vzdělávací	projekt	LČR

s pohádkou se nám podařilo vyjednat, že Lesy ČR se od 
1. 1. 2008 stávají generálním partnerem pohádkových 
turistických kanceláří. Těch je v současné době po re-
publice už bezmála 140 a každý měsíc přibývají další. 

Kanceláře zůstanou v majetku Pohádkového králov-
ství, které funguje už několik let – odpadnou nám tedy 
velmi vysoké náklady za nájmy místností a za mzdy 
personálu, pokud bychom tak rozsáhlou síť informač-
ních míst chtěli budovat sami. Pohádkové království se 
zavázalo, že všechny své turistické kanceláře „oblékne“ 
do našeho designu, budou v nich materiály o okolních 
lesích, desatero chování v lese, tajemná místa v okolí, 
apod., jejich personál bude odborně proškolen a naši 
lesní pedagogové budou jen v rámci své pracovní 
náplně dozorovat, aby každá kancelář splňovala naše 
požadavky na vzdělávací standard. Principem kanceláří 
je putování dětí s vandrovními knížkami (každý rok 
se jich vydává přibližně pět tisíc) po kancelářích, kde 
za prokázané znalosti (od nynějška to budou znalosti 
o okolních lesích a ochraně přírody vůbec) dostávají 
razítka. Jednou za rok pak Pohádkové království pořádá 
vyhodnocení a předávání cen, které opět slouží k pod-
poře turistiky dětí (horská kola, batohy apod.). Pozitivní 
ohlasy k nám přicházejí nejen od veřejnosti, náš projekt 
přivítali i odborníci. Velký ohlas měla jeho prezentace 
u zástupců Ministerstva zemědělství ČR a u vedení 
partnerských slovenských státních lesů na společném 
říjnovém jednání.

fiLmAři v LESE
Když už byla řeč o filmařích, oslovili jsme režiséra 
 pohádky Nejkrásnější hádanka Zdeňka Trošku. 
Strávil jste prakticky celé léto v českých lesích, nebylo 
toho na vás moc?

„Nemohl jsem se toho nabažit a klidně bych tu točil 
pořád. Zvlášť, když přijdete do míst, která vám nabízejí 
nádherné filmové záběry. Tady se patří poděkovat všem 
lidem, kteří nám umožnili vstup do oblastí, které jsou 
víceméně veřejnosti nepřístupné a díky tomu jsou zachrá‑
něné. Měli jsme to štěstí, že jsme mohli díky společnosti 
Lesy České republiky natáčet v přenádherné Staré oboře 
na Hluboké. Díky pánům Zasadilovi a Novosadovi jsme 
se dostali do úžasných míst a věřím, že na podobě naší 
pohádky to bude znát. Stará obora je doslova pohádková 
a doufám, že i někdy v budoucnu tam budu moci natá‑
čet, protože tam je tolik krásných míst – na sto filmů.“
Ve Staré oboře jste měli možnost točit na takzvané 
filmařské cestě, která byla kdysi zbudována pro film 
Otakara Vávry. Jak ten nápad vznikl, vy jste o té lokalitě 
věděl?
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„A víte, že nevěděl? Hledali jsme v okolí Českých 
Budějovic nějaké lesy, v nichž bychom mohli natáčet, 
pomáhala nám řada známých a přátel, sjezdili jsme 
spoustu míst v okolí Temelína, Hněvkovské přehrady, až 
mě pozvali do Poněšické obory – ta je mimochodem také 
nádherná. Tam mi doporučili, abych se zajel podívat ještě 
do Staré obory na Hlubokou. Říkali mi: budete nadšen, 
pane Troško – a měli pravdu. Pan Novosad, který se o tu‑
hle oboru stará, vzal auto a projel s námi všechna zákou‑
tí – a ta obora má přes patnáct set hektarů. Je úžasná. 
A tehdy mi prozradil, že se tu kdysi pro film Otakara 
Vávry Oldřich a Božena upravovala cesta, na níž se ale 
nakonec netočilo. Oni tu cestu pak používali jako spojnici. 
Když jsme ji viděli – ona už je dnes samozřejmě zarostlejší 
a proměněná –, tak jsem se hned rozhodl a vlastně jsme 
tam natočili největší část filmu.“
Stará obora má navíc výhodu, že je poměrně dobře 
přístupná, a to je pro filmování také důležité.

„Určitě. Měli jsme tam ale jedno místo, kam jsme 
museli odnosit vlastníma rukama asi sto metrů do kopce 
veškerý materiál i zařízení. Ale zase tam rostly nádherné 
pětisetleté duby a obrovské smrky. Jenom mi pak volal 
střihač: prosím tě, to musíte přetočit, všichni herci vypa‑
dají vedle těch obrovských stromů jako trpaslíci. Takže 
jsme si pak museli dávat pozor na volbu objektivů.“
Hlavní hrdina pohádky, chasník Matěj, se vydává do 
světa, kde na něj čeká řada překvapení i nástrah – mezi 
jinými i parta loupežníků. A právě scény s loupežníky nás 





zavádějí především do lesa. Jak se dá vůbec najít v sou
časných podmínkách takový správný pohádkový les?

„Velice obtížně. Dnes jsou lesy hodně prosekané, 
vyčištěné a řídké. Ale pohádkový  les musí být tajemný, 
hustý a neprostupný – ten je pohádkový! A právě ve Staré 
oboře se hospodaří způsobem blízkým přírodě. Proto má 
zdejší prostředí charakter toho starého lesa a ještě zde lze 
nalézt řadu romantických zákoutí. Když šikovně postavíte 
kameru, docílíte skutečně pohádkových záběrů, tak jak 
to známe třeba z ilustrací starých pohádkových knížek. 
A tak to mám rád.“

A CO DáL?
Slovo má ještě jednou Šárka Kubelková: „Projekt Aby 
lesy nebyly jen v pohádkách je velmi rozsáhlý. Hned 
po Novém roce začne tým LČR objíždět republiku 
s talk‑show, pak přijdou na řadu události spojené s premi‑
érou pohádky. Hlavní aktivitou se už brzy stane přetvá‑
ření informačních kanceláří do podoby míst se vzdělá‑
vacím standardem Lesů ČR. Rozhodně ale v zapomnění 
neupadnou další fungující cesty ke vzdělávání, jako jsou 
Dny s Lesy ČR, spolupráce s neziskovými organizacemi, 
vzdělávací portál www.mezistromy.cz a především 
infocentra. Jde o to, všechny tyto aktivity postupně 
s kancelářemi propojit tak, abychom dosáhli mnohem 
větší účinnosti v naší snaze předávat dětem informace 
o našich lesích, lesnících a ochraně přírody a současně 
posílit dobré jméno podniku.“  Redakce


1 Jan Dolanský

2 Taťjana Medvecká v roli 
dvorní dámy

� Miroslav Táborský – 
příprava

� Miroslav Hrabě, Veronika 
Kuvařová
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kouzlo	jelení	říje

Od nepaměti byla jelení zvěř nazývána „královskou“. Zajisté proto, že jeleni jsou impozantní, 
majestátním vzhledem a zajímavým parožím patří za „krále“ lesa. V roce 1955 napsal 
prof. Javůrek: „Ulovení říjícího jelena je považováno za nejvzácnější lovecký zážitek a je tajnou 
touhou všech lovců.“

Dodnes se na jeho slovech nic nezměnilo. Jelen je 
opravdovým králem naší přírody. S výjimkou Afriky 
žije jelení zvěř po celém světě. Nejzajímavější v životě 
jelenů je bezesporu říje. Začíná někdy v první polovině 
září a zpravidla končí v říjnu. Počátek i délka říje je vždy 
určována „říjností“ laní. Již koncem srpna a v září se 
rozpadají tlupy jelenů, z nichž ti nejsilnější odcházejí 
do blízkosti laní. V té době sledují jejich ochozy a po-
kud zjistí ve stopě říjný pach některé laně, tak se k ní 
přidají.

Začínají se i hlasitě projevovat. Ozývají se známým 
troubením. Troubení jelena má různou sílu a za-
barvení. V této době rozeznáváme klidné broukání 
či mrmlání, nebo jednotvárné táhlé volání jelena 
hledajícího laně. Jindy jde o sebevědomé a energické 
vytrubování jelena stojícího u laní. Může jít i o vý-
hružný silný až burácivý řev. Tím jelen varuje nebo 
zastrašuje soka. Po vyhraném souboji zase vydává ze 
sebe „vítězný ryk“. Při sbíjení laní do tlupy zaslech-
neme opakované hukání. Naopak při odpočinku se 
jelen ozve lenivým zatroubením, které připomíná 
často jen hlasité oddechnutí.



Jelen kolem sebe soustřeďuje laně, které pak 
bedlivě střeží před ostatními soky. Přijde-li do blízkosti 
říjiště přibližně stejně silný jelen, jako je ten, který 
ovládá tlupu, dojde zpravidla k souboji. 

Ovšem jelení souboj má často svá pravidla. Než 
dojde k samotnému střetnutí, dochází většinou 
k tzv. hlasovému souboji. Jelen stojící u laní pozorně 
zkoumá výzvy soka a odpovídá mu svým varováním, 
které se stupňuje a zároveň zkracuje vzdálenost mezi 
soky. 

Někdy může střetnutí skončit i v této fázi, kdy jeden 
ze soků pozná, že by neměl naději na úspěch. Jindy 
setkání soupeřů pokračuje dál – paralelním pochodem, 
po kterém může následovat střetnutí parožím. Jeleni 
se vrhnou proti sobě značnou silou a snaží se jeden 
druhého přetlačit a povalit na zem, aby vítěz mohl soka 
bodnout parožím. Řada soubojů může probíhat i zcela 
odlišně.

Nejaktivněji probíhá říje ve večerních a ranních 
hodinách. Často jeleni troubí celou noc. Záleží na počasí, 
vyhovuje jim chladnější.

Jaromír Zumr st., foto autor
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nové	odborné	publikace	
a	knihy	z	oboru	lesnictví	
a	příbuzných	oborů

ALLAhy – REvitALiZOvAná 
RybniČní SOUStAvA
The Allahy Fishponds – Restored 
fishpond network
Michal Hrib a kolektiv

V posledních letech byl zahájen 
pokus o revitalizaci krajiny, jehož 
cílem je zachování estetických a kul-
turně-historických prvků z 19. sto-
letí a návrat přirozených přírodních 
prvků do zemědělsky využívaného 
území jižní Moravy. Mezi Valticemi 
a Lednickými rybníky je v polích 
a lesích téměř skryto povodí beze-
jmenného toku. V jeho nivě byla vy-
budována soustava rybníků Allahy. 
Lesy České republiky, s. p., spravují 
čtyří z pěti dochovaných rybníků 
a většinu přiléhajících okolních 
pozemků. V letech 1999–2000 byla 
za pomoci dotací státu zahájena 
obnova rybníků, které již dávno 
nesloužily hospodářské činnosti 
a kterým hrozil zánik. Nejprve byla 
započata revitalizace spočívající 
v částečném odstranění bahenních 
nánosů, zpevnění hrází a renovace 
technických zařízení. V roce 2000 se 
lesní hospodáři pustili do okolních 
lesních porostů s cílem navázat 
na někdejší porostní úpravy svých 
lichtenštejnských předchůdců. Po 
pěti letech od ukončení technických 
revitalizací byl Lesním závodem 
Židlochovice zadán prostřednictvím 
Grantové služby státního podniku 
Lesy České republiky projektový 
úkol „Projekt vzorového polyfunkč-
ního objektu Allahovy rybníky“, 
jehož cílem bylo vyhodnocení stavu 
okolního prostředí po provede-
ných úpravách a návrh dalšího 

—

postupu a zásad pro následnou 
péči o obhospodařované území. 
Řešitelem grantového projektu se 
stala obecně prospěšná společnost 
Biosférická rezervace Dolní Morava, 
která si ke spolupráci přizvala 
kolektiv šestnácti odborníků, který 
byl složen tak, aby sledované cha-
rakteristiky podaly co nejucelenější 
obraz o lokalitě. Na základě shro-
mážděných výsledků šetření, která 
probíhala především v roce 2006, 
vznikla tato publikace, jejímž cílem 
a ambicí je zpřístupnění zjištěných 
poznatků co nejširšímu okruhu 
zájemců. Předložená publikace tedy 
není encyklopedicky vyčerpávajícím, 
detailním zpracováním výsledků 
vědecké práce, ale dílem, které se 
pokouší shrnout současný stav 
poznatků o tomto území.
Vyd. občanské sdružení Malovaný kraj, 
Břeclav, 2007, pro Biosférickou rezervaci 
Dolní Morava, o. p. s. (1. vydání, které 
vyšlo pouze v češtině)
Vyd. občanské sdružení Malovaný 
kraj, Břeclav, 2007, pro Lesy České 
republiky, s. p. (2., rozšířené vydání, 
které je rozšířeno o překlad do 
angličtiny)
/1. vydání přiděleno Dr. Ing. Michalem 
Hribem z Lesního závodu Židlochovice 
technické knihovně LČR HK, 2. vydání 
přiděleno odborem marketingu 
a PR technické knihovně LČR HK/

ODkAZ pROfESORA  
kARLA DOminA

Sborník referátů z mezinárodní 
konference (Tatranská Lomnica, 
26.–27. 10. 2006), kterou při příleži-
tosti 80. výročí zveřejnění „Projektu 
přírodního parku tatranského“ 

—

Následující skupina sborníků byla 
darována technické knihovně 
LČR HK Českou lesnickou 
společností, Praha:

ApLikACE ZákOnA Č. 149/2003 Sb., 
O ObChODU S REpRODUkČním 
mAtERiáLEm v pODmínkáCh 
Lh ČR

Sborník referátů ze semináře 
(Kostelec nad Černými lesy, 14. 6. 
2007), který uspořádaly Česká 
lesnická společnost a Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs 
nad Labem za finanční podpory 
Ministerstva zemědělství ČR, úseku 
lesního hospodářství.
Vyd. Česká lesnická společnost, 
Praha, 2007

břEhOvé pOROSty
Sborník referátů ze semináře 

(Mladá Boleslav, 28. 6. 2007), který 
uspořádaly Česká lesnická společ-
nost, Česká akademie zemědělských 
věd – subkomise pro lesnické vodní 
hospodářství, hrazení bystřin 
a lesotechnické meliorace a Magis-
trát města Mladá Boleslav, odbor 
životního prostředí. Obsahem semi-
náře bylo projednání a zveřejnění 
výsledků práce ve výzkumu i praxi 
v problematice funkce, zakládání, 
údržby a provozu břehových porostů 
vodních toků a melioračních kanálů. 
Cílem bylo ukázat na řešení pro-
blémů břehových porostů z pohledu 
lesníků a ekologů. Seminář poukázal 
na styčné body všech aktivit v ob-
lasti rozvoje péče o břehové porosty 
a definování společných zájmů podle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 

—

—

pořádaly Štátne lesy Tatranského 
národného parku, Tatranská Lom-
nica, Združenie lesníkov a ochráncov 
prírody Tatier, Občianske združenie 
ILTER, Liptovsko-tatranske združe-
nie vlastníkov lesov a Gemerské 
regionálne združenie vlastníkov 
neštátnych lesov. Konference byla 
věnována významnému průkopní-
kovi racionální velkoplošné ochrany 
Vysokých Tater, kterým se stal 
profesor pražské Univerzity Karlovy 
Karel Domin (1882–1953). Dále se 
účastníci konference zabývali proble-
matikou ochrany přírody a lesního 
hospodářství v národních parcích.
Pro Štátne lesy Tatranského národného 
parku, Tatranská Lomnica, vydal 
MARMOTA PRESS, Poprad, 2006
/darováno Výzkumnou stanicí VÚLHM 
v Opočně technické knihovně LČR HK/

100 LEt kAmZíkA  
nA ČESkOkAmEniCkU 
A vEtERináRní pRObLEmAtikA 
SpáRkAté ZvěřE

Sborník referátů ze semináře (Dě-
čín, 31. 5.–1. 6. 2007), který pořádal 
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Dě-
čín ve spolupráci s Lesnickou školou 
Šluknov, Lesní správou LČR Rumburk, 
Správou Národního parku České 
Švýcarsko, Mysliveckým sdružením 
Divočák Česká Kamenice a Myslivec-
kým sdružením Pustý zámek.
Vyd. Okresní myslivecký svaz ČMMJ 
Děčín, 2007
/darováno technické knihovně LČR HK/

—
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a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, včetně navazujících 
normativů.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007

JELEn SikA v ZápADníCh ČECháCh 
S ExkURZí DO vvp hRADiště

Sborník referátů ze semináře (Žlu-
tice, 7.–8. 9. 2007), který pořádaly 
Česká lesnická společnost, Vojenské 
lesy a statky, s. p., divize Karlovy Vary, 
a Střední lesnická škola ve Žluticích 
pod záštitou Ministerstva zeměděl-
ství ČR, úseku lesního hospodářství. 
Dvoudenní seminář byl zaměřen na 
praktické zkušenosti s hospodařením 
se sičí zvěří především v oblastech 
Karlovarska a Plzeňska, a to jak 
z pohledu mysliveckého, lesnického, 
tak i z pohledu vlastníka lesa a státní 
správy.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007

hOSpODAřEní v ChRáněnýCh 
ObLAStECh přiROZEné 
AkUmULACE vOD

Sborník referátů z odborného se-
mináře (Skalský Dvůr /CHKO Žďárské 
vrchy/, 18. 9. 2007), který pořádaly 
Česká lesnická společnost, Česká 
zemědělská společnost a Výzkumný 
ústav lesního hospodářství a mys-
livosti, v. v. i., Jíloviště-Strnady, za 
finanční podpory Ministerstva země-
dělství, úseku lesního hospodářství.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007

šUmAvA – ZELEná StřEChA 
EvROpy ii

Sborník referátů ze semináře 
(Srní, 20. 9. 2007), který pořádaly 
Česká lesnická společnost a Občan-
ské sdružení Šumava 21 za podpory 
Jihočeského kraje, Lesů České repub-
liky, s. p., a Lesní společnosti Stří-
bro, a. s., a pod odbornou záštitou 
a s finančním přispěním Minister-
stva zemědělství ČR, úseku lesního 
hospodářství. Seminář měl přispět 
k široké veřejné diskuzi o koncepcích 
ochrany přírody a zásadách mana-
gementu ve velkoplošných, zvláště 
chráněných územích na Šumavě.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007

tOpOL – DřEvinA ROkU 2007 
U LČR, S. p.

Sborník referátů ze semináře 
(Horka nad Moravou, 25. 9. 2007), 
který pořádaly Česká lesnická spo-
lečnost a Lesy České republiky, s. p., 
Krajský inspektorát Šumperk, za 
finanční podpory Ministerstva 
zemědělství ČR, úseku lesního 
hospodářství.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007

—

—

—

—

bEZZáSAhOvá ÚZEmí
Sborník referátů ze semináře 

(Janov nad Nisou, 2. 10. 2007), který 
pořádaly Česká lesnická společnost 
a Lesy České republiky, s. p., Krajský 
inspektorát Liberec, za finanční 
podpory Ministerstva zemědělství 
ČR, úseku lesního hospodářství. 
Na semináři byly prezentovány 
odborné důvody pro ponechávání 
vybraných částí lesů samovolnému 
vývoji, přínosy pro lesnickou vědu, 
pro ochranu přírody i pro lesnickou 
praxi.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007

fORESt mAnAGEmEnt SyStEmS 
AnD REGEnERAtiOn Of 
fLOODpLAin fORESt SitES
(Systémy lesnického 
obhospodařování a obnovy 
stanovišť lužních lesů)

Sborník z mezinárodní konfe-
rence (Brno, 8.–9. 10. 2007), kterou 
pořádaly Ústav zakládání a pěstění 
lesů Lesnické a dřevařské fakulty 
MZLU v Brně a IUFRO, Working 
Group 8. 01. 06 Riparian and Coastal 
Ecosystems, ve spolupráci s Českou 
lesnickou společností a s Lesy České 
republiky, s. p., Lesním závodem Žid-
lochovice, pod záštitou a s finančním 
přispěním Ministerstva zemědělství 
ČR, úseku lesního hospodářství. 
Tištěný sborník v angličtině doplňuje 
nosič CD, který obsahuje i příspěvky 
v českém jazyce.
Vyd. Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita a Česká lesnická společnost, 
Brno, 2007

LESy A EkOSyStémy  
nAD hORní hRAniCí LESA 
v náRODníCh pARCíCh  
kRkOnOš
Stanislav Vacek a kolektiv

Monografie, která vznikla 
díky podpoře NPV II MŠMT 
2B06012 – „Management biodi-
verzity v Krkonoších a na Šumavě“ 
a projektu VaV SM/2/2804 – „Zvý-
šení podílu přírodě blízké porostní 
složky ekosystému lesa velko-
plošných chráněných území“, se 
postupně zabývá historií lesnického 
výzkumu v Krkonoších, charakte-
ristikou zájmového území Krkonoš, 
metodickým přístupem, půdami 
a fytocenózami lesních a nelesních 
ekosystémů, strukturou a vývojem 
ekosystémů a zdravotním stavem 
porostů.
Vyd. Stanislav Vacek, Praha, 2006, 
a Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad 
Černými lesy, 2006, v rámci sborníku 
původních vědeckých prací a monografií 
Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví 
(Forestalia), svazek 2
/zakoupeno v Lesnické práci, s. r. o., 
Kostelec nad Černými lesy, pro technickou 
knihovnu LČR HK/

—

—

—

RůSt, StRUktURA A StAtiCká 
StAbiLitA SmRkOvýCh pOROStů 
S RůZným REžimEm výChOvy
Marian Slodičák a Jiří Novák

Předkládaná práce přináší nové 
výsledky získané vyhodnocením 
experimentů s porostní výchovou 
smrčin z výzkumných řad založe-
ných v letech 1956 a 1958. Výsledky 
jsou konfrontovány s poznatky 
získanými na sérii založené podle 
metodiky IUFRO v sedmdesátých 
letech 20. století. Výsledky získané 
z výše uvedených experimentů jsou 
shrnuty do návrhů výchovných pro-
gramů pro smrkové porosty s cílem 
zvýšení jejich odolnosti vůči škodli-
vým abiotickým činitelům (vítr, sníh, 
námraza). Monografie byla zpraco-
vána v rámci řešení výzkumného 
záměru Ministerstva zemědělství 
ČR MZe–0002070201 „Stabilizace 
funkcí lesa v biotopech narušených 
antropogenní činností v měnících 
se podmínkách prostředí“. Tisk byl 
podpořen Službou Ministerstva ze-
mědělství ČR „Poradenská a expertní 
činnost v oboru obnovy a výchovy 
lesních porostů a vypracování kon-
krétních doporučení pro specifické 
způsoby hospodaření podle poža-
davků vlastníků lesa“.
Vyd. Marian Slodičák, Jiří Novák, Opočno 
2007, a Lesnická práce, s. r. o., Kostelec 
nad Černými lesy, 2007, v rámci sborníku 
původních vědeckých prací a monografií 
Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví 
(Forestalia), svazek 3
/zakoupeno v Lesnické práci, s. r. o., 
Kostelec nad Černými lesy, pro technickou 
knihovnu LČR HK/

ZDRAvOtní StAv A DynAmikA 
LESníCh EkOSyStémů kRkOnOš 
pOD StRESEm vyvOLAným 
ZnEČištěním OvZDUší
Stanislav Vacek a kolektiv

Monografie, která vznikla 
díky podpoře projektu FLE ČZU 
v Praze – NPV II MŠMT 2B06012 
„Management biodiverzity v Krkono-
ších a na Šumavě“ a výzkumného 
záměru LDF MZLU v Brně – VZ MSM 
6215648902 „Les a dřevo – podpora 
funkčně integrovaného lesního 
hospodaření a využívání dřeva jako 
obnovitelné suroviny 2005–2010“, 
si klade za cíl především exaktně po-
psat poškození bukových, smíšených 
(smrkobukových až bukosmrkových), 
smrkových a klečových porostů v Kr-
konoších ve vztahu k dalším složkám 
a parametrům lesního systému 
v zájmovém území.
Vyd. Stanislav Vacek, Praha, 2007, 
a Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad 
Černými lesy, 2007, v rámci sborníku 
původních vědeckých prací a monografií 
Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví 
(Forestalia), svazek 4
/darováno Lesnickou prací, s. r. o., Kostelec 
nad Černými lesy – ing. Oto Lasákem – 
technické knihovně LČR HK/

—

—

přínOS ČESkýCh LESníků 
v pOZnání A ROZvOJi SvětOvéhO 
tROpiCkéhO A SUbtROpiCkéhO 
LESniCtví
editor: Erich Václav

Publikace je přehledem aktivit 
vynikajících českých lesníků, kteří 
působili v zahraničí a pomáhali 
tamním státům využívat lesy, obno-
vitelný zdroj suroviny, k jejich rozvoji. 
Naši experti působili především 
jako zaměstnanci mezinárodních 
organizací, které pečovaly o rozví-
jející se státy. Osudy našich lesníků 
ve světě jsou skutečně pestré. 
Zvládli fyzicky, ale i teoreticky velmi 
namáhavé úkoly. Často byli úplně 
první, kteří mapovali rozsáhlé oblasti 
lesů, zjišťovali zásoby dříví v lesních 
porostech, navrhovali jejich využití 
a v odlehlých lokalitách světa šířili 
principielní myšlenku trvalosti. Čeští 
lesníci působili v oblastech světa, 
kde docházelo a bohužel dochází 
k úbytkům lesů. O to důležitější je, 
aby se myšlenka trvale udržitelného 
obhospodařování lesů stala samo-
zřejmostí i pro tyto stále odlesňo-
vané lokality na Zemi. Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs 
nad Labem se rozhodl vydat tuto 
publikaci spolu s oběma lesnickými 
fakultami (Fakulta lesnická a envi-
ronmentální ČZU v Praze a Lesnická 
a dřevařská fakulta MZLU v Brně) 
jako shrnutí a ocenění práce českých 
lesníků v zahraničí.
Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a environmentální, Praha, 
2007
/darováno Lesnickou prací, s. r. o., Kostelec 
nad Černými lesy – ing. Oto Lasákem – 
technické knihovně LČR HK/

škODy OhRyZEm, LOUpáním 
A náSLEDnými hniLObAmi
Petr Čermák a Libor Jankovský

Monografie, která vznikla díky 
podpoře výzkumného záměru MSM 
6215648902 „Les a dřevo – podpora 
funkčně integrovaného lesního 
hospodaření a využívání dřeva jako 
obnovitelné suroviny“, se postupně 
zabývá loupáním a ohryzem dřevin, 
pevníkem krvavějícím a dalšími 
houbami způsobujícími ranové 
hniloby, ranovými hnilobami 
a jejich důsledky, ekonomickými 
důsledky loupání a následných 
hnilob, monitoringem poškození 
ohryzem a loupáním a hospodaře-
ním v poškozených a ohrožených 
porostech.
Vyd. Petr Čermák, Libor Jankovský, Brno, 
2006, a Lesnická práce, s. r. o., Kostelec 
nad Černými lesy, 2006, v rámci sborníku 
původních vědeckých prací a monografií 
Folia Forestalia Bohemica,
řada Lesnictví (Forestalia), svazek 1
/zakoupeno v Lesnické práci, s. r. o., 
Kostelec nad Černými lesy, pro technickou 
knihovnu LČR HK/

—

—



vODA v ČESké REpUbLiCE
editoři: Jan Němec  
a Josef Hladný

Reprezentativní publikace, na 
které se podílel široký autorský 
kolektiv, se pokouší přiblížit 
skutečný obsah lapidárního 
vyjádření „Voda je život“. Kniha si 
nedělá ambice být vyčerpávající 
encyklopedií. Cílem je ukázat 
nejrůznější podoby vody, krásu 
vodních útvarů a zároveň podtrh-
nout jejich význam jako zdrojů 
pro nejrůznější užívání. 

S tím je neoddělitelně spojena 
rozsáhlá péče o jejich udržení ne-
jenom v současnosti, ale zejména 
pro příští generace – což jsou úlohy 
vodního hospodářství. Kapitoly 
se postupně věnují vodnímu 
bohatství, užívání vod, škodlivým 
účinkům vod, úpravám vodního 
prostředí, správě vod a mezinárod-
ním souvislostem. Texty doprovází 
grafy, mapy, fotografie a akvarely. 
Příjemným zpestřením jsou i glosy, 
které jsou zaměřené k tématu 
kapitoly.
pro Ministerstvo zemědělství vydal 
Consult, Praha, 2006
/darováno Ministerstvem zemědělství 
v Praze technické knihovně LČR HK/

EnCykLOpEDiE LiStnAtýCh 
StROmů A kEřů
Petr Horáček

S listnatými stromy a keři 
se můžeme setkat prakticky 
kdekoliv. Ať už se vydáme na 
procházku do přírody, bota-
nické zahrady nebo třeba do 
zámeckého parku. Obklopují nás 
v našem okolí a tvoří nepostra-
datelnou součást našeho života. 
Kniha si klade za úkol provést 
čtenáře světem listnatých dřevin 
a ukázat mu rozmanitost jejich 
světa v šíři, která snese srovnání 
s největšími publikacemi na toto 
téma. Na bezmála 750 stranách 
je popsáno přes 4 500 druhů, 
poddruhů a kultivarů listnatých 
dřevin, které se vyskytují v zahra-
dách, parcích a ve volné přírodě 
našich zeměpisných šířek. 

Text doprovází více než 3 000 
barevných fotografií a kreseb, 
díky nimž je možno detailně se 
seznámit s většinou popisovaných 
druhů. Vyobrazené exempláře 
může čtenář osobně navštívit, 
protože je uvedena jejich lokali-
zace. V této knize pozná čtenář 
listnaté dřeviny opravdu od A do 
Z. Pronikne do tajů jejich stavby 
i vývojových fází a skryté mu 
nezůstanou ani informace o jejich 
pěstování a množení.
Vyd. Computer Press, a. s., Brno, 2007
/zakoupeno v síti knihkupců pro 
technickou knihovnu LČR HK/

—

—

—
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tRADiCE v mySLivOSti
Sborník z XII. ročníku semináře, 

Svatý Hostýn, 19. 10. 2007.
Vyd. Řád svatého Huberta, Kuks,  
2007
/darováno Řádem svatého Huberta 
technické knihovně LČR HK/

vEGEtACE ČESké REpUbLiky:  
1. tRAvinná A kEříČkOvá 
vEGEtACE
Vegetation of the Czech Republic: 
1. Grassland and Heathland 
Vegetation
editor: Milan Chytrý

Monografie Vegetace České 
republiky systematicky shrnuje 
výsledky více než osmi deseti-
letí výzkumu našich rostlinných 
společenstev. Kromě podrobného 
popisu floristické skladby, ekologie, 
dynamiky a rozšíření typů přirozené 
i člověkem ovlivněné vegetace jsou 
v ní poprvé uveřejněny synoptické 
tabulky druhového složení a mapy 
rozšíření všech fytocenologických 
asociací naší vegetace. Ty jsou 
výsledkem rozsáhlé analýzy desítek 
tisíc fytocenologických snímků 
z České národní fytocenologické 
databáze. Na rozdíl od podobných 
zpracování vegetace jiných zemí byly 
všechny u nás rozlišené asociace 
přesně formálně vymezeny pomocí 
floristického složení, což umožňuje 
využít počítačový expertní systém 
a jednoznačně přiřadit porosty 
zaznamenané v terénu k asociacím 
popsaným v této monografii. První 
díl z plánovaných čtyř obsahuje 
obecný a metodický úvod k celé mo-
nografii a dále představuje vegetaci 
alpínských a subalpínských trávníků, 
slanisk, luk a pastvin, smilkových 
trávníků, vřesovišť, trávníků na pís-
činách, mělkých půdách a suchých 
stepních stanovištích. Jde o pod-
statnou část diverzity naší vegetace, 
reprezentovanou 12 fytocenologic-
kými třídami, 41 svazem a 111 aso-
ciacemi, z nichž mnohé mají velký 
hospodářský význam nebo hodnotu 
pro ochranu přírody.
Vyd. Academia, Praha, 2007
/zakoupeno u vydavatele pro technickou 
knihovnu LČR HK/

Dále Ústav zemědělských 
a potravinářských informací daroval 
naší technické knihovně starší 
vyřazené publikace:

EmpiRiCký ťAžObný UkAZOvAtEľ 
v LESOCh ČSSR
Ctibor Greguš

Autor v práci předkládá teore-
tické zdůvodnění návrhu těžební 
úpravy pro maloplošné podrostní 
hospodářství. Metoda využívá nový 
poznatek, podle kterého procenta 
těžby zákonitě stoupají s věkem 

—

—

—

50 LEt LESniCkéhO výZkUmU 
(1921–1971)
Jan Jindra

Stručný přehled vývoje 
a činnosti výzkumných ústavů les-
nických na území České republiky, 
který je provázen fotografiemi 
z výzkumných pracovišť, je napsán 
v českém, ruském a anglickém 
jazyce.
Vyd. VÚLHM Zbraslav nad 
Vltavou‑Strnady, 1971

AnALýZA EkOnOmiCkéhO 
vývOJA LESnéhO 
hOSpODáRStvA ČSSR A SSR
Elígius Hromada

Cílem této studie je podrobněji 
osvětlit vývoj lesního hospodář-
ství v celkové ekonomice ČSSR 
a SSR, naznačit vývojové tendence 
a ukázat změny, které v ekono-
mickém vývoji lesní hospodářství 
a využívání surovinových zdrojů 
dřeva zaznamenalo. I když studie 
obsahuje určité poznámky k výhle-
dům rozvoje lesního hospodářství 
a využívání dřeva do roku 1980 
a 2000, neklade si práce za cíl for-
mulování prognóz, ale jen rámcově 
a orientačně charakterizuje možný 
vývoj do budoucnosti.
Vyd. Výskumný ústav lesného 
hospodárstva vo Zvolene v Prírode, 
Bratislava, 1972, v edici Lesnícke 
štúdie č. 9

hnOJEniE LESnýCh škôLOk
Anton Löffler

Posláním této práce je upozor-
nit lesní hospodáře na nevyhnu-
telnost zvyšování úrodnosti půd 
školek a naznačit cestu, po které je 
možné dospět k tomuto cíli.
Vyd. Výskumný ústav lesného 
hospodárstva vo Zvolene v Prírode, 
Bratislava, 1974, v edici Lesnícke 
štúdie č. 21

půDní fOnD ČSSR  
(OChRAnA, vyUžití A ZvELEbEní)
Karel Jůva, Antonín Klečka,  
Dušan Zachar a kolektiv

Publikace vychází z historického 
vývoje a současného stavu naší 
zemědělské, lesní a jinak využívané 
půdy, rozebírá způsoby a příčiny 
jejího poškozování a na základě 
nejnovějších vědeckých poznatků 
a výzkumu našich vědeckých 
pracovišť odvozuje všechny mož-
nosti a způsoby, jimiž je možno 
půdní fond chránit před dalším 
poškozováním, zlepšit jeho využití 
a zvýšit jeho úrodnost a produkční 
schopnost.
Vyd. Academia, Praha, 1975

Jiří Uhlíř

—

—

—

—

a jsou v různých hospodářských sku-
pinách ve stejném věkovém stupni 
velmi podobná. Odvozená empirická 
těžební procenta se používají na re-
dukci zásoby, která je v souladu s ob-
novou porostů při současném úsilí 
o zvyšování a zkvalitňování výroby. 
Kromě vlastní problematiky těžební 
úpravy řešené z hlediska biologic-
kého, ekonomického a technického 
osvětluje práce některé další, do této 
doby neprobádané hospodářsko-
úpravnické otázky maloplošného 
podrostního lesa.
Vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, Bratislava, 1969

vČELáRSky náUČný SLOvník
Ján Milla

Včelařský naučný slovník je 
první publikace svého druhu ve 
slovenské a české odborné litera-
tuře. Objasňuje čtenáři základní 
včelařské názvosloví, poskytuje 
ve zhuštěné formě vědomosti 
potřebné pro včelařskou praxi, 
seznamuje s nejdůležitějšími 
včelařskými rostlinami a vysvětluje 
základní termíny jiných vědních 
disciplín, se kterými se včelař při 
včelaření setká. 

V textu se vždy vysvětluje slo-
venský název nebo slovní spojení. 
Hesla, která jsou pro včelařskou 
praxi důležitější, jsou vysvětlena 
obšírněji, méně důležitá co 
nejstručněji. Včelařský naučný 
slovník je napsán přístupnou 
formou a populárně-odborným 
stylem.
Vyd. Príroda, Bratislava, 1971

1 000 OtáZOk A ODpOvEDí 
ZO vČELáRStvA
Vojtech Križan

Publikace pomáhá formou otázek 
a odpovědí vysvětlit problémy 
související s chovem včel. Postupně 
řeší problematiku v následujících 
okruzích: včely, anatomie včely, 
biologie včel, včelí pastva, včelařská 
praxe, plemenitba včel a chov matek, 
včelařská technika, škůdci včely 
medonosné, nemoci včel, dezinfekce, 
ochrana a chemikálie, včelí produkty, 
zajímavosti ze včelařství a právní 
otázky včelařství. Texty k mnohým 
otázkám jsou doplněny názornými 
kresbami nebo černobílými fotogra-
fiemi.
Vyd. Príroda, Bratislava, 1975, v řadě 
Živočíšna výroba, v edici Knižnica včelára

125 LEt StřEDníhO LESniCkéhO 
škOLStví nA mORAvě (1852–1977)

Sborník příspěvků věnovaný 
střednímu lesnickému školství 
na Moravě a významnému výročí 
střední lesnické školy v Hranicích.
Vyd. Střední lesnická technická škola 
v Hranicích na Moravě, 1977
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ivO šLESinGER
V měsíci listopadu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení – 1.1984
ČSN EN 634–2 (492630) Cementotřískové desky – Specifikace – 10.2007
ČSN EN 15197 (492650) Desky na bázi dřeva – 10.2007
ČSN EN 1870–1 (496130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – 10.2007
ČSN EN 1870–17 (496130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – 10.2007
ČSN EN 13947 (730321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – 7.2007
ČSN EN 15026 (730322) Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace – 10.2007
ČSN EN ISO 140–18 (730511) Akustika – 7.2007
ČSN 730580–1 (730580) Denní osvětlení budov – 6.2007
ČSN 730580–2 (730580) Denní osvětlení budov – 6.2007
ČSN EN 1997–2 (731000) Navrhování geotechnických konstrukcí – 6.2007
ČSN EN 13791 (731303) Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových 
dílcích – 6.2007
ČSN EN 13577 (731345) Chemické působení na beton – 10.2007
ČSN EN 14358 (731705) Dřevěné konstrukce – 6.2007
ČSN EN 383 (731762) Dřevěné konstrukce – 6.2007
ČSN EN 13412 (732131) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 6.2007
ČSN EN 1881 (732151) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 6.2007
ČSN EN 1544 (732152) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 7.2007
ČSN EN 15183 (732153) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 6.2007
ČSN EN 14630 (732154) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 6.2007
ČSN EN 14487–2 (732431) Stříkaný beton – 6.2007
ČSN EN 12271 (736145) Nátěry – Specifikace – 7.2007
ČSN CEN/TS 15379 (738535) Správa budov – 7.2007
ČSN 755455 Výpočet vnitřních vodovodů – 7.2007
ČSN EN 15161 (755468) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – 7.2007
ČSN EN 15219 (755469) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – 7.2007
ČSN EN 901 (755835) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 10.2007
ČSN EN ISO 17294–1 (757388) Jakost vod – 7.2007
ČSN EN 1483 (757439) Jakost vod – Stanovení rtuti – 10.2007

Opravy a změny norem
ON 464910 Výpěstky okrasných dřevin – Jehličnaté dřeviny – 1.1984 zrušená norma
ON 464920 Výpěstky okrasných dřevin – Listnaté stromy – 1.1984 zrušená norma
ON 464921 Výpěstky okrasných dřevin – Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče – 1.1984 zrušená norma
ON 464930 Výpěstky okrasných dřevin – Listnaté keře – 1.1984 zrušená norma
ČSN EN 1994–1–2 (731470) Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – 7.2007 Oprava 1
ČSN ISO 6332 (757433) Jakost vod – 6.2007 Oprava 1

Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci
Archiv LČR – program sgArchiv IW – sekce normy.

Odebírané řady
01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy
TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

aktualizace	platných	norem
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