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VSTUPUJEME
DO NOVÉHO ROKU
VáÏené kolegynû, váÏení kolegové, váÏení ãtenáﬁi,
pﬁed pár dny jsme vstoupili do nového roku 2005. V odvûtví lesního hospodáﬁství bude
tento rok znamenat ﬁadu zásadních zmûn, které budou mít dopad na cel˘ sektor
lesního hospodáﬁství a lesnicko-dﬁevaﬁského komplexu. Bude to ãasov˘ mezník
srovnateln˘ s rokem 1992, kdy probûhla transformace státních lesÛ a vznikl ná‰ podnik
Lesy âeské republiky, s. p.
Pﬁed rokem jsme stáli na prahu v˘zvy zmûnit obchodní a cenovou politiku LâR
a zefektivnit hospodaﬁení na‰eho podniku. V novoroãním slovû s podtitulem „Stojí
pﬁed námi sloÏit˘ rok“ jsem vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe vût‰ina z nás je pﬁipravena podívat
se do budoucna a udrÏet ná‰ podnik v ãern˘ch ãíslech, uhájit na‰e poslání a na‰i
celistvost. Úkolem neménû v˘znamn˘m byla obhajoba existence státního podniku jako
subjektu, kter˘ je pro správu lesÛ ve vlastnictví státu, s tak v˘znamn˘m podílem
státních lesÛ jak˘ je v âeské republice, nejvhodnûj‰ím modelem.
Vstoupili jsme do roku 2005 a nabízí se nám hned nûkolik úhlÛ pohledu na rok právû
uplynul˘. Celkov˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek za loÀsk˘ rok se pﬁedpokládá okolo 600 mil. Kã.
Oproti plánu jde o nav˘‰ení o 400 mil. Kã. Znamená to jednoznaãnû zmûnu trendu ve
v˘voji hospodáﬁského v˘sledku z pﬁedchozích let. DÛsledné pﬁehodnocení finanãního
plánu zejména v oblasti nákladÛ se tak odrazilo jiÏ bûhem prvního roku po zmûnû ve
vedení LâR. V rámci zmûn obchodní politiky je v‰ak situace mnohem sloÏitûj‰í. Z ﬁady
objektivních pﬁíãin byl odloÏen termín v˘bûrov˘ch ﬁízení na smluvních územních
jednotkách, kde skonãila platnost Smlouvy o provádûní pûstebních ãinností a o prodeji
a nákupu dﬁíví k 31. 12. 2004. Na základû v˘sledkÛ z tûchto v˘bûrov˘ch ﬁízení bude
navázán nov˘ smluvní vztah s na‰imi dodavateli od 1. 7. 2005. PÛvodní pﬁedpoklad
byl poãátek roku 2005. Celá situace se navíc zkomplikovala stanoviskem Úﬁadu pro
ochranu hospodáﬁské soutûÏe a dnes jiÏ víme, Ïe reÏimem v˘bûrov˘ch ﬁízení projdou
v‰echny smluvní územní jednotky.
Cíle, které pﬁed námi stojí, nejsou nedosaÏitelné. Vá‰ aktivní a pozitivní pﬁístup,
trpûlivost, ochota uãit se novému a ztotoÏnûní se s tûmito cíli jsou nezbytn˘m
pﬁedpokladem pro realizaci zapoãat˘ch zmûn. Za ve‰kerou Va‰i práci pro ná‰ podnik
v uplynulém roce, a odhodlání podílet se dále na tûchto zmûnách, Vám patﬁí mé
upﬁímné podûkování.
Pﬁeji proto Vám v‰em, aby se v novém roce 2005 splnila ve‰kerá Va‰e oãekávání – jak
v pracovním, tak i osobním Ïivotû. Pﬁeji Vám a Va‰im rodinám hodnû zdraví a ‰tûstí.
><
Ing. Kamil Vysly‰el
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AKTUÁLNù

Zpráva z tiskové konference
ze dne 18. 1. 2005
Dne 18. 1. 2005 se konala v Praze tisková konference LesÛ âR, kde ekonomick˘ ﬁeditel Ing. Zdenûk
Cába podal vysvûtlení posledních krokÛ LesÛ âR ohlednû smluv se smluvními partnery.
Dnem 1. kvûtna 2004 vstoupila âeská republika na základû
pﬁístupové smlouvy do Evropské unie. Tímto dnem podléhají
v‰echny subjekty v âR právnímu reÏimu EU a souãasnû vzniká
v rámci EU jednotn˘ regulovan˘ trh s voln˘m pohybem zboÏí
a sluÏeb a rovn˘m postavením v‰ech jeho úãastníkÛ.
Novelou zákona o ochranû hospodáﬁské soutûÏe zákonem
ã. 340/2004 Sb., byla právní úprava hospodáﬁské soutûÏe dána
do souladu s právem EU. Podle pﬁístupové smlouvy uzavﬁené
âeskou republikou, Estonskem, Loty‰skem, Litvou, Maìarskem,
Maltou, Polskem Slovinskem a Slovenskem, bylo povinností
v‰ech podnikatelsk˘ch subjektÛ pﬁistupujících zemí do ‰esti
mûsícÛ ode dne pﬁistoupení k EU upravit ustanovení obchodních smluv odporujících právu EU tak, aby splÀovaly podmínky
poÏadované normami EU.
LâR provedly vlastní zhodnocení sv˘ch obchodních smluv,
zejména Smlouvy o provádûní pûstebních ãinností a o prodeji
a nákupu dﬁíví. Vzhledem k váÏn˘m pochybnostem o souladu
nûkter˘ch ustanovení s právem hospodáﬁské soutûÏe poÏádaly
LâR o posouzení této smlouvy Úﬁad pro ochranu hospodáﬁské
soutûÏe. Dopisem Úﬁadu z konce tohoto roku byly závûry
potvrzeny.
Úﬁad neprovádí ﬁízení o urãení platnosti ãi neplatnosti urãité
smlouvy. Stﬁedem jeho pozornosti je ochrana hospodáﬁské
soutûÏe. Pokud lze v posuzované vûci rychleji dosáhnout
odstranûní protisoutûÏního stavu, ﬁízení není zahajováno.
V takovém pﬁípadû Úﬁad sleduje plnûní navrhovan˘ch opatﬁení
k nápravû.
Tak tomu bylo i v pﬁípadû LâR, kdyÏ spolu se Ïádostí o posouzení smluv pﬁedloÏily návrhy nov˘ch smluv opro‰tûn˘ch
od protisoutûÏních ustanovení. Nové smlouvy budou uzavírány
s partnery, kteﬁí vzejdou z transparentního v˘bûrového ﬁízení,
jehoÏ I. etapa jiÏ byla vyhlá‰ena v prosinci minulého roku.

vãetnû standardních cen (ceny v daném obchodním prostﬁedí
obvyklé) za poskytované sluÏby v lesním hospodáﬁství a prodej.
Snahou LâR je ukonãit v˘bûrová ﬁízení na uzavﬁení nov˘ch
smluv na v‰echny územní smluvní jednotky do konce prvního
pololetí 2005. Pro pﬁechodné období do 30. 6. tr. jsou uzavírány doãasné smlouvy obsahující zásady nov˘ch smluv.
Dosavadní smlouvy byly b˘val˘m vedením LâR uzavﬁeny se
smluvními partnery, z tohoto je ‰est dominantních, bez v˘bûrového ﬁízení za nev˘hodn˘ch ekonomicky podmínek pro LâR.
Pokud by se prokázalo, Ïe LâR poskytly selektivní v˘hodu
vybran˘m soutûÏitelÛm (napﬁíklad lep‰ími cenami, platebními
podmínkami apod.) mohla by b˘t tato ãást causy klasifikována
jako nenotifikovaná státní podpora. Profitující subjekty by
mohly b˘t zavázány vrátit ãást, o kterou byly zv˘hodnûny,
vãetnû úrokÛ.
Do celé vûci vstupuje aspekt EU. Pﬁi obchodu se dﬁívím dochází
k pﬁes hraniãnímu obchodu. Vadné smlouvy by mûly vliv na
obchod mezi ãlensk˘mi státy a celá causa by tak mohla b˘t
v pÛsobnosti DG Competition (Generální ﬁeditelství pro hospodáﬁskou soutûÏ pﬁi Evropské komisi) v Bruselu.
Lesy âR proto pﬁistoupily k realizaci krokÛ k napravení protiprávního stavu. ProtoÏe v dosavadních smlouvách je klauzule,
Ïe neplatnost ãásti smlouvy o komplexních dodávkách prací
znamená neplatnost celé smlouvy, Lesy âR informovaly
dopisem své smluvní partnery o této skuteãnosti a v zájmu
kontinuity prací v lese navrhly ﬁe‰ení. Lesy âR nikoho z lesa
nevyhánûjí, se smluvními partnery jednají o smlouvách na pﬁechodné období do vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch ﬁízení. Je ale nutné si
uvûdomit, Ïe nelze dále pokraãovat v protiprávním jednání,
protoÏe to by mohlo vést k fatálním dÛsledkÛm pro Lesy âR
z hlediska ãeského a evropského soutûÏního práva.
><
Ing. Lubomír ·álek,
tiskov˘ mluvãí LâR

Smlouvy o zabezpeãení lesnick˘ch ãinností a prodeji dﬁíví uzavﬁen˘ch v minulém období jsou objektivnû v rozporu s právem
hospodáﬁské soutûÏe. Vadná je zejména jejich podstatná ãást
upravující prodej dﬁíví.
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Závûr o neplatnosti dosavadních smluv pro jejich rozpor s platnou právní úpravou soutûÏního práva vypl˘vá pﬁímo z ustanovení zákona o ochranû hospodáﬁské soutûÏe a dal‰ích právních
pﬁedpisÛ. Nejedná se tedy o jednostranné zru‰ení smluv na
základû opatﬁení LâR nebo na základû rozhodnutí Úﬁadu pro
ochranu hospodáﬁské soutûÏe.
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Podstatou celého procesu je odstranûní závadného protisoutûÏního stavu zpÛsobeného dosavadními smlouvami. V rámci
nové strategie hospodaﬁení s majetkem státu LâR schválené
zakladatelem jde mimo jiné téÏ o uzavﬁení nov˘ch smluv s rovn˘m postavením v‰ech subjektÛ s prosazováním trÏních zásad,
Ilustraãní foto: M. Hain
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AKTUÁLNù
pﬁijatá na VIII. konferenci generálních
ﬁeditelÛ státních lesÛ zemí stﬁední Evropy
21. ﬁíjna 2004
Na základû deklarace pﬁijaté v Hradci Králové 27. ãervna 2003
byla VIII. konference generálních ﬁeditelÛ státních lesÛ zemí
stﬁední Evropy poﬁádána v Polsku v Krakovû od 18. do. 21. 1. 2004.
Na konferenci se úãastnily delegace z Rakouska, Bûloruska,
Chorvatska, âeska, Litvy, Nûmecka (Braniborsko), Polska,
Rumunska a Slovenska. Bûhem setkání byla prezentována
a diskutována tato témata:
1. Ekonomick˘ a právní rámec lesního hospodáﬁství v jednotliv˘ch zemích stﬁední Evropy, jeho financování, dal‰í v˘voj
a pﬁípadné organizaãní zmûny.
2. Souãasná situace na trhu se dﬁívím.
3. Zavádûní programu Natura 2000 ve státních lesích.
Ekonomika (ad 1.)
Probûhla v˘mûna informací o právních a ekonomick˘ch
principech a zpÛsobech financování organizací státních lesÛ
v jednotliv˘ch zemích a to v kontextu historického v˘voje,
souãasn˘ch úkolÛ a oãekávan˘ch zmûn. Bylo zdÛraznûno, Ïe
základem fungujícího lesního hospodáﬁství je princip trvale
udrÏitelného rozvoje a vyuÏívání v‰ech celospoleãensk˘ch
funkcí lesa. Bylo konstatováno, Ïe podíl dotací z národních
rozpoãtÛ, smûﬁujících do odvûtví lesního hospodáﬁství klesá
paralelnû se vzrÛstem oãekávání spoleãnosti po naplÀování veﬁejnû prospû‰n˘ch funkcí lesa v rámci odvûtví lesního hospodáﬁství.
Na konferenci byly prezentovány tﬁi základní funkãní
modely organizace státních lesÛ:
a) podnik je souãástí orgánÛ státní správy (tento model existuje ve spolkové zemi Braniborsko; podnik je financován ze
75 % z pﬁíjmÛ ze státního rozpoãtu, v souãasné dobû je
snaha sníÏit tyto dotace a posílit samofinancování podniku),
b) právní forma akciové spoleãnosti (Rakousko a Slovensko)
nebo spoleãnost s ruãením omezen˘m (Chorvatsko),
c) státní podnik (âesko, Polsko, Rumunsko a Litva se skupinou
separátních státních podnikÛ).
Strategie v˘voje státních lesnick˘ch organizací by mûla zahrnovat pravidelné finanãní posouzení souãasn˘ch opatﬁení (ve
smyslu organizaãních zmûn).
Trh se dﬁívím (ad 2.)
Úãastníci formulovali tyto závûry vze‰lé z diskuse:
• koncentrace a globalizace v dﬁevaﬁském a dﬁevozpracujícím
prÛmyslu si vyÏaduje bliÏ‰í spolupráci státních lesÛ na regionální úrovni,
• je v zájmu organizací státních lesÛ, aby kontrolovaly cel˘
ﬁetûzec dodávek dﬁíví aÏ k zákazníkovi,
• státní lesy, díky své v˘znamné roli ve vût‰inû zúãastnûn˘ch
zemí, se musí chovat nejen jako komerãní spoleãnosti, ale
také jako nástroj hospodáﬁské a sociální politiky státu.
Natura 2000 (ad 3.)
Do‰lo k v˘mûnû informací o zku‰enostech s tvorbou sítû
Natura 2000. Státní lesy akceptují základní my‰lenky projektu,
ale je tﬁeba, aby plochy nacházející se na území státních lesÛ

byly obhospodaﬁovány lesníky, kteﬁí jsou také oprávnûni pﬁipravovat plány péãe. Bûhem vytváﬁení sítû Natura 2000 nebyli
lesníci v dostateãné míﬁe zapojeni do tohoto procesu. Stále
pokraãují dohady o zpÛsobu financování tohoto projektu pro
státní lesy. Obdobnû jako jiné lesní majetky by se státní lesy
mûly stát pﬁíjemci dotací Evropské komise v rámci tohoto
projektu. V této souvislosti byla také vyjádﬁena vÛle po spoleãné reprezentaci státních lesÛ, která by hájila lesnické zájmy
v evropsk˘ch strukturách.
Dále bylo odsouhlaseno, Ïe Rakouské státní lesy (ÖBf) po‰lou
k vyjádﬁení v‰em úãastníkÛm návrh rozvoje metodiky a pﬁípadné dal‰í kooperace organizací stﬁedoevropsk˘ch státních
lesÛ na poli benchmarkingu.
><
Krakov, 21. 10. 2004
Ing. Miroslav Kravka, Ph.D., Ing. Vít Obrdlík

âesk˘ les se stal chránûnou
krajinnou oblastí
Pﬁíroda v âeském lese na Tachovsku a DomaÏlicku bude
mít více privilegií. Vláda 13. ledna 2005 rozhodla
o vyhlá‰ení Chránûné krajinné oblasti âesk˘ les. Co to pro
âesk˘ les znamená? Na jednu stranu urãitá omezení, na
druhou stranu tﬁeba i více penûz z rÛzn˘ch fondÛ.
Domky se mohou stavût
Problémy, které ﬁe‰í lidé na sousední ·umavû, by
v âeském lese nemûly nastat. Nemûlo by se stát, Ïe
správci území nepovolí tﬁeba stavbu rodinného domku.
Území obcí, aÏ na Nemanice a Rybník, jsou z chránûné
oblasti vyjmuta. V‰echny stavby totiÏ podléhají schvalování
orgánÛ státní správy ochrany pﬁírody, coÏ ãasto b˘vá
konfliktní záleÏitostí. S urãit˘mi omezeními a zákazy se
v‰ak v âeském lese musí poãítat – pﬁedev‰ím v 1. zónách
CHKO, ale o v‰em se teprve bude jednat. Náv‰tûvníkÛ by
se v‰ak vyhlá‰ení CHKO nemûlo dotknout. V‰echny
dosavadní aktivity budou zachovány.
Pûtadvacátá oblast
âesk˘ les je v tuzemsku uÏ 25. chránûná krajinná oblast.
Podle slov ministra Ïivotního prostﬁedí Libora Ambrozka
ministﬁi hlasovali pro vznik nové chránûné krajinné
oblasti jednomyslnû. Obcím pﬁinese zv˘‰ení turistického
ruchu i zamûstnanosti. Ministerstvo teì musí vybrat, kde
bude mít správa CHKO sídlo. V ní najdou zamûstnání
moÏná desítky lidí. Usilují o to DomaÏlice, Klenãí pod
âerchovem, Pﬁimda a Bûlá nad Radbuzou.
CHKO âesk˘ les má rozlohu 470 kilometrÛ ãtvereãních,
které jsou z 80 % pokryty lesem. Zahrnuje nejcennûj‰í
území pﬁíhraniãního pásu hor âeského lesa. Do roku
1990 leÏela velká ãást území v hraniãním pásmu, a tím
byla ve‰kerá hospodáﬁská ãinnost v této oblasti omezena. Na ﬁadû míst se zachovaly pÛvodní cenné buãiny,
vzácná ra‰elini‰tû s porosty borovice blatky ãi pestré
kvûtnaté louky a pastviny. Îije tu ohroÏená vydra ﬁíãní,
tetﬁívek obecn˘, rys ostrovid ãi bobr evropsk˘.
Podle MF Dnes ze 14. ledna 2005
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Vzdûlávání 2004
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Zámûrem odboru personálního a ekonomiky
práce bylo pﬁipravit pro zamûstnance struãnou
a pﬁehlednou metodiku zab˘vající se systémem vzdûlávání zamûstnancÛ podniku,
která by v sobû obsahovala jiÏ existující
vzdûlávací aktivity a souãasnû i nové vzdûlávací aktivity, zaﬁazené do tohoto systému
na základû v˘sledkÛ dotazníkové akce na
konci roku 2003. Vedením podniku byly
v listopadu 2004 schváleny tﬁi metodiky:
1. Systém celoÏivotního vzdûlávání,
2. Zásady kariérového ﬁízení, 3. Smûrnice
o pracovních úlevách a zabezpeãení studujících pﬁi zamûstnání, pﬁi úãasti na ‰koleních,
kurzech, stáÏích, a následnû distribuovány
v‰em organizaãním jednotkám jako Pokyny
generálního ﬁeditele ã. 3, 4, 5/2004. Cílem
ãlánku není komentovat obsah tûchto pokynÛ,
protoÏe pﬁedpokládáme, Ïe v‰ichni zamûstnanci jiÏ byly s obsahem pokynÛ seznámeni.
Snahou je informovat zamûstnance o vzdûlávacích aktivitách, které se uskuteãnily
v prÛbûhu roku 2004 a o pﬁipravovan˘ch
akcích pro rok 2005.

4

Ilustraãní foto: archiv redakce
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Zkou‰ky odborného lesního hospodáﬁe
Jedná se o jednu z nejrozsáhlej‰ích aktivit podnikového
systému vzdûlávání, která byla zahájena v roce 1998.
V roce 2004 bylo realizováno jiÏ VII. kolo zkou‰ek OLH.
Strukturu uchazeãÛ o zkou‰ky tvoﬁí pﬁedev‰ím zamûstnanci
na funkci revírník, vedoucí polesí, lesní, kteﬁí tuto zkou‰ku
mají jako nepovinnou. Pro rok 2004 bylo evidováno 133
pﬁihlá‰ek. I nadále je tato aktivita hodnocena pozitivnû
i mimo ná‰ podnik a zájem o vykonání této zkou‰ky projevili i zamûstnanci jin˘ch lesnick˘ch organizací. Úspû‰nû
tuto zkou‰ku sloÏilo jiÏ 16 „cizích“ uchazeãÛ.
Dne 30. 11. 2004 se uskuteãnila schÛzka ãlenÛ komisí,
která se zab˘vala zhodnocením dosavadního prÛbûhu
zkou‰ek OLH a navrhla nûkteré zmûny (napﬁ. povinnost
v˘konu zkou‰ky OLH, nové studijní materiály, aktualizace
pﬁíkazÛ t˘kajících se v˘konu funkce OLH a samotn˘ch
zkou‰ek OLH). Tyto zmûny pﬁipravuje odbor tvorby a rozvoje lesa. Vedením podniku bylo rozhodnuto s úãinností
pro rok 2005 o zmûnû obsazení komisí zkou‰ek OLH.
V tabulce uvádíme pﬁehled o poãtu zamûstnancÛ, kteﬁí jiÏ
zkou‰ku úspû‰nû absolvovali podle funkcí.
Funkce
lesní správce
zástupce LS
revírník
ostatní LS
ﬁeditel KI
zástupce ¤KI
ostatní ¤KI
LZ
ﬁeditelství
celkem LâR

Poãet zamûstnancÛ se zkou‰kou OLH
74
107
362
20
12
15
27
59
20
697
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Scott&Hagget Consulting Ltd. (SHC)
Generální ﬁeditel podniku v únoru 2004 rozhodl o provedení
personálního auditu, pro jehoÏ realizaci byla vybrána spoleãnost Scott&Hagget Consulting Ltd. Cílem personálního auditu
bylo:
• zmapování potﬁeb rozvoje a potenciálu jednotlivcÛ a manaÏersk˘ch skupin (vedení podniku, vedoucí odborÛ a oddûlení
ﬁeditelství, lesní správci, vedoucí OST, ﬁeditelé spec. závodÛ,
ﬁeditelé krajsk˘ch inspektorátÛ, cca 126 zamûstnancÛ),
• podpora tvorby nové organizaãní struktury,
• optimalizace vyuÏití osobního potenciálu k novû definovan˘m kompetencím v organizaãní struktuﬁe

Zámûr pro rok 2005
Kurz „Obchodování s dﬁívím“
V souvislosti se zmûnou obchodní politiky podniku vznikla
potﬁeba podpoﬁit vûdomostní potenciál zamûstnancÛ podniku,
z jejichÏ pracovní náplnû vypl˘vá zaji‰Èování obchodu s dﬁívím.
Ve spolupráci s Institutem celoÏivotního vzdûlávání MZLU
Brno je v souãasné dobû realizován kurz „Obchodování
s dﬁívím“. Tento kurz je rozdûlen do dvou ãástí. První ãást bude
realizována v prÛbûhu mûsíce ledna, formou tﬁí dvoudenních
kurzÛ v prostorách kﬁtinského zámku. Tato ãást je zamûﬁena
pﬁedev‰ím na v‰eobecné informace a znalosti t˘kající se
obchodování s dﬁívím a pﬁíslu‰nou problematikou. Lektory
zaji‰Èuje ICV MZLU Brno. Druhou ãást budou tvoﬁit jednodenní,
popﬁ. dvoudenní semináﬁe cca 30 úãastníkÛ, které se zamûﬁí
pﬁímo na problematiku obchodování s dﬁívím u LâR – obchodní
politiku, cenová jednání, vyuÏití v˘poãetní techniky, apod.
Lektory pro praktickou ãást jsou zamûstnanci ¤ LâR.

Na základû v˘sledkÛ personálního auditu vyhotovila spoleãnost
SHC „Program rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ pro podnik Lesy âR, s. p.“,
kter˘ byl vedením podniku odsouhlasen a v intencích této
koncepce se od ﬁíjna 2004 uskuteãnilo 14 dvoudenních semináﬁÛ pro v˘‰e uvedené funkce zamûﬁen˘ch na téma: „Efektivní
vedení“ a „Profesionální komunikace“. Dal‰ích sedm dvoudenních semináﬁÛ bylo z dÛvodu vytíÏenosti úkoly souvisejícími se
zaji‰tûním obchodování s dﬁívím zru‰eno a pﬁeloÏeno do r. 2005.

Scott&Hagget Consulting Ltd. (SHC)

Jazykové vzdûlávání

Pracovní hodnocení

Novou vzdûlávací aktivitou realizovanou v tomto roce v rámci
celé organizaãní struktury podniku je jazykové vzdûlávání
zamûstnancÛ, u kter˘ch je podle kvalifikaãních pﬁedpokladÛ
vyÏadována povinnost znalosti cizích jazykÛ. BliÏ‰í informace
o této aktivitû byly uveﬁejnûny Informací OPEP ã. 10/2004.
V souãasné dobû prÛbûÏnû zamûstnanci zasílají k evidenci na
OPEP dohody o poskytnutí pﬁíspûvku. Finanãnû bude tato
aktivita vyhodnocena v roce 2005.

V prÛbûhu roku 2003 – 2004 do‰lo k ﬁadû personálních zmûn
na vedoucích funkcích, tedy funkcích u kter˘ch vypl˘vá povinnost hodnotit své podﬁízené zamûstnance, a proto se v roce
2005 pﬁipravuje semináﬁ zamûﬁen˘ na pracovní hodnocení,
kter˘ bude realizován spoleãností SHC.

Ostatní
V prÛbûhu roku 2004 byly realizovány semináﬁe firmou Altego,
s. r. o., Brno, na téma „Vnitrofiremní komunikace niÏ‰ího
managementu“. Semináﬁ byl zamûﬁen na zamûstnance v pracovní pozici lesní na lesních závodech a uskuteãnil se na LZ
Kladská a LZ Dobﬁí‰. U ostatních lesních závodÛ probûhne
tento semináﬁ v I. ãtvrtletí 2005. I pﬁes poãáteãní odstup
a uzavﬁenost úãastníkÛ semináﬁe, byla zpûtnou vazbou
z dotazníkÛ zji‰tûna pozitivní odezva a zájem o pokraãování ve
vzdûlávání i u dal‰ích zamûstnancÛ. Dále se pokraãovalo
v semináﬁích pﬁipravovan˘ch pro zamûstnance zaﬁazen˘ch
v personálních rezervách. Uskuteãnily se semináﬁe zamûﬁené
na komunikaãní dovednosti – lektoﬁi z Akademie.

Vedení podniku rozhodlo pokraãovat ve spolupráci se spoleãností SHC na dal‰ím vzdûlávání zamûstnancÛ podniku podle
pﬁipraveného „Programu rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ pro podnik
Lesy âR, s. p.“. V prÛbûhu roku budou realizovány semináﬁe,
které musely b˘t zru‰eny v roce 2004 a semináﬁe, které bezprostﬁednû tématicky na tyto semináﬁe navazují.

Ostatní
V I. ãtvrtletí 2005 budou pokraãovat semináﬁe firmy Altego pro
funkci lesní na lesních závodech. Zaãátkem roku 2005 bude
provedeno v˘bûrové ﬁízení na ústﬁedního dodavatele vzdûlávacích
aktivit. DÛvodem je eliminovat pﬁípadné prolínání ‰kolen˘ch
témat od jednotliv˘ch agentur a vnést jednotnou metodiku
a filozofii strategického ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ.
Dále pﬁedpokládáme, Ïe budou prÛbûÏnû realizována vnitrofiremní ‰kolení, které organizují jednotlivé úseky ﬁeditelství pro
své metodicky podﬁízené zamûstnance, zkou‰ky OLH, jazykové
vzdûlávání. Náklady na vzdûlávání, vãetnû personálního auditu, pﬁesáhly v roce 2004 11 mil. Kã. Na rok 2005 je pﬁedpoklad
15 mil. Kã, vloÏen˘ch do vzdûlávacích aktivit.
><
PhDr. Jiﬁí Pospí‰il, vedoucí OPEP, ﬁeditelství LâR
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Nejlep‰ími uchazeãi byli za jednotlivé komise vyhlá‰eni:
Ing. Otmar Filip – LS Jablonec n. N., Pavel Bis – LS Svitavy,
Ing. Petr Ko‰Èál – LS Kácov, Ing. Petr Chvalkovsk˘ – LS Ledeã
n. S., Martin Lang – LS VodÀany, Ing. Martin Dohnal – KI
âeské Budûjovice, Ing. Petr Jirkovsk˘ – LZ Boubín.
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Lesní ‰kolkaﬁi diskutovali
o sv˘ch problémech
V Perknovû u Havlíãkova Brodu, ve stylovém prostﬁedí restaurace u PalánÛ se konal 9. prosince 2004 odborn˘ semináﬁ pod v˘mluvn˘m názvem „Aktuální problémy lesního ‰kolkaﬁství
v âR". Akci poﬁádalo pod zá‰titou MZe SdruÏení lesních ‰kolkaﬁÛ âR pﬁedev‰ím s cílem seznámit
lesnickou odbornou veﬁejnost s nov˘mi podmínkami, v nichÏ se nachází ‰kolkaﬁské podnikatelské subjekty po vstupu na‰í republiky do EU, kdy na podnikatelské prostﬁedí lesního
‰kolkaﬁství zaãaly pÛsobit nové oborové právní pﬁedpisy, tj. zákon ã. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukãním materiálem lesních dﬁevin a jeho provádûcí vyhlá‰ky.
O tom, Ïe nahromadûn˘ch problémÛ pﬁi zavádûní nov˘ch
právních norem do praktického ‰kolkaﬁského provozu je
mnoho, svûdãila mimoﬁádnû hojná úãast, která témûﬁ pﬁekraãovala kapacity pﬁedná‰kového sálu. Jednání moderoval manaÏer
SL· âR Ing. Vladimír Foltánek a na samotn˘ závûr semináﬁe
pﬁednesl „Stanovisko úãastníkÛ odborného semináﬁe“, které
bylo aklamací bez v˘hrad podpoﬁeno v‰emi pﬁítomn˘mi ‰kolkaﬁsk˘mi odborníky. V prÛbûhu semináﬁe zaznûla celá ﬁada
zajímav˘ch referátÛ, struãné upravené v˘Àatky z nûkter˘ch
vystoupení uvádíme níÏe.
Lesnick˘ sektor v rámci EU
Ing. Jiﬁí Matûjíãek, CSc. (VÚLHM)
Lesnick˘ sektor EU je daleko více komplexnûj‰í neÏ v minulosti,
protoÏe do oboru zasahuje mnoho rÛzn˘ch zájmÛ z jin˘ch
sektorÛ, napﬁ. Ïivotní prostﬁedí, energie, vyuÏití pÛdy a rozvoj
venkova, ekonomika a obchod v rostoucí míﬁe veﬁejn˘ sektor
s tím, jak vzrÛstá v˘znam ochrany pﬁírodních zdrojÛ a environmentálních a rekreaãních sluÏeb, které les poskytuje.
Smluvnû kodifikovaná spoleãná lesnická politika zemí EU na té
úrovni, jaká je napﬁ. v oblasti zemûdûlství, doposud neexistuje, má roli pouze koordinaãní a harmonizaãní. Tak to schválila v prosinci roku 1998 Rada Evropy v „Rezoluci k lesnické
strategii Evropské unie“. Charakteristikou lesopolitiky EU je
absence centrálního kontaktního bodu pro lesnick˘ lobbing.
Siln˘ jednotn˘ hlas v mezinárodních fórech a rÛzn˘ch debatních iniciativách je více neÏ potﬁebn˘. Do problematiky lesnické politiky EU zasahuje pﬁedev‰ím:
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• Globalizace obchodu – ekonomické prostﬁedí se vyznaãuje
rostoucí ekonomickou liberalizací. Vlastníci lesÛ v EU ãelí
narÛstajícím obtíÏím udrÏet se na globálním trhu, protoÏe
hodnota jejich environmentálních a dal‰ích sluÏeb, jako je
napﬁ. ochrana pÛdy, povodí nebo regulace klimatu a dal‰í, není
uvaÏována v ekonomick˘ch kategoriích, není vyãíslena penûzi.
Pﬁi poskytování tûchto veﬁejn˘ch uÏitkÛ stojí vlastníci pﬁed
dilematem, Ïe v˘nosy ze dﬁeva nejsou jiÏ dostateãné ke krytí
v‰ech veﬁejn˘ch poÏadavkÛ kladen˘ch na lesy. Jedním z hlavních problémÛ evropského lesnictví je tedy zv˘‰it ekonomickou
Ïivotaschopnost trvale udrÏitelného hospodaﬁení v lesích
a konkurenceschopnost na globální úrovni.
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• Certifikace lesÛ – trÏní nástroj zaveden˘ na podporu trvale
udrÏitelného hospodaﬁení v lese, kter˘ mÛÏe b˘t roz‰íﬁen i na certifikaci v˘robkÛ ze dﬁeva a na dﬁevozpracující prÛmysl v podobû
spotﬁebitelského ﬁetûzce z lesa aÏ ke koneãnému spotﬁebiteli.
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• Ochrana pﬁírody – Realizace smûrnice o ptácích a vytvoﬁení
soustavy Natura 2000 v˘znamnû ovlivÀuje lesnickou politiku.
Vlastnící lesÛ, na jejichÏ území se vyskytují dotãená chránûná
území, poÏadují silnûj‰í zapojení do rozhodovacího procesu.
• Zmûna klimatu – existuje jiÏ ﬁada právních pﬁedpisÛ na zv˘‰ení obnoviteln˘ch zdrojÛ energie ve v˘robû energie, vytápûní
a dopravû. Evropská komise pﬁipravuje Akãní plán pro biomasu,
aby podpoﬁila její produkci a uÏití.
• Monitoring lesÛ – nov˘ program Forest Focus bere v úvahu
také údaje vztaÏené k biologické diverzitû, zmûnû klimatu,
poutání uhlíku a lesním pÛdám. V˘stupy z nûj by mohly iniciovat diskusi o tom, Ïe lesy nejsou pouze poskytovatelem dﬁeva,
ale celé ﬁady sluÏeb pro moderní spoleãnost.
• Rozvoj venkova – reforma spoleãné zemûdûlské politiky
v roce 2003 dala nov˘ podnût k rozvoji venkova, kde dÛleÏitost
lesnictví je uznávána pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj venkovsk˘ch
oblastí.
Lesnickou politiku ovlivnila v˘znamnû celá ﬁada konferencí
a zasedání globálního i kontinentálního charakteru, a to Svûtov˘
summit o trvale udrÏitelném rozvoji (WSSD) v Johannesburku
v roce 2002, âtvrtá Ministerská konference o ochranû evropsk˘ch lesÛ konaná ve Vídni v roce 2003, Lisabonská rada v roce
2000 a Gothenburská rada v roce 2001.

AKTUÁLNù
V rámci harmonizace právních pﬁedpisÛ âR s pﬁedpisy EU byl
pﬁijat zákon ã. 149/2003 Sb., O obchodu s reprodukãním
materiálem lesních dﬁevin, kter˘ nabyl úãinnosti dnem 1. 1. 2004
a ve v‰ech sv˘ch ustanoveních je závazn˘ bez moÏnosti
udûlovat v˘jimky. Pﬁesto se pﬁi jeho aplikování do provozních
podmínek objevila ﬁada problémÛ a chyb aÈ jiÏ charakteru
formálního nebo pﬁímo v právním aparátu, které je nutno
urychlenû ﬁe‰it.

Zákon ã. 149/2003 Sb. pﬁinesl urãité zmûny pﬁi udûlování
licencí. Licence mÛÏe b˘t udûlena i cizím státním pﬁíslu‰níkÛm,
kteﬁí prokáÏí, Ïe jsou ve své mateﬁské zemi registrováni povûﬁen˘m úﬁadem pro nakládání s reprodukãním materiálem
lesních dﬁevin. MÛÏe b˘t také udûlena fyzické osobû, která
nesplÀuje pﬁedepsané poÏadavky, ale jejíÏ odpovûdn˘ zástupce
tyto poÏadavky splÀuje. Platnost licence po uplynutí pûti let
není moÏno prodlouÏit, drÏitelé licence musí Ïádat o vydání
licence nové, pﬁiãemÏ ãíslo jednotného registru zÛstává v nové
licenci zachováno. Toto ãíslo je nutné uvádût na potvrzení
o pÛvodu reprodukãního materiálu lesních dﬁevin i na prÛvodních listech.

V ãásti vymezení pojmÛ nejsou uvedeny nûkteré definice napﬁ.
lesní dﬁeviny. Jiné definice jsou zbyteãnû poplatné jazykovému
pﬁekladu (rodiãovsk˘ strom, rodiãe rodin). Vyskytují se i chyby
vypl˘vající z legislativních úprav (definice klonu). âasto pﬁipomínkován je § 6 – potvrzení o pÛvodu. Tuto problematiku je
nutné zpracovat nov˘m zpÛsobem vãetnû stanovení kompetence
pﬁi dûlení oddílÛ a vystavování potvrzení o pÛvodu novû vznikl˘ch partií reprodukãního materiálu lesních dﬁevin.

Nové legislativní pﬁedpisy pﬁinesly také zmûnu v evidenci
ãinnosti nakládání se semeny a sazenicemi lesních dﬁevin.
Jednotlivé ãinnosti budou evidovány a pﬁispûjí k ucelené evidenci v‰ech oddílÛ reprodukãního materiálu lesních dﬁevin
uvádûn˘ch do obûhu v âR i EU. Hojné dotazy na konkrétní
ãinnosti v rámci nové legislativy v oblasti nakládání

Konfliktní je téÏ § 40 – pﬁechodná ustanovení. V odstavci (2)
je uvedeno, Ïe reprodukãní materiál získan˘ nebo vyroben˘
podle dosavadních právních pﬁedpisÛ a vybaven˘ prÛvodní
dokumentací podle dosavadních právních pﬁedpisÛ lze uvádût
do obûhu do 31. prosince 2005. Písemné stanovisko k tomuto
problému bylo zasláno SL· âR. (Na tomto místû manaÏer
SL· âR Ing. Vladimír Foltánek pﬁipomenul, Ïe avizovaná
ztráta ãlenÛ SL· âR na produkãní plo‰e v dÛsledku tohoto
ustanovení ãiní 133 milionÛ korun.)

SdruÏení lesních ‰kolkaﬁÛ
âeské republiky

V souãasné dobû je dokonãován rejstﬁík uznan˘ch zdrojÛ
i národní seznam a oba dokumenty budou uvedeny na webov˘ch stránkách povûﬁené osoby. Povûﬁenou osobou byl urãen
V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáﬁství a myslivosti dne
14. 11. 2003 pod ãj.: 39 956/2003 – 3020. Praktické dopady
novû navrhovan˘ch znûní sporn˘ch ustanovení zákona
ã. 149/2003 Sb., O obchodu s reprodukãním materiálem
lesních dﬁevin, budou konzultována s ãleny SL· âR.
Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dﬁevin
jako v˘kon regulovaného povolání a ãinnosti
Ing. Miroslav ¤e‰átko, CSc., (MZe âR - Úsek LH)
Právnické i fyzické osoby musí mít pro nakládání se semeny
a sazenicemi lesních dﬁevin v âR udûlenu licenci. Licenci udûluje rozhodnutím ve správním ﬁízení MZe na základû písemné
Ïádosti doloÏené pﬁíslu‰n˘mi doklady vÏdy na dobu pûti let.
Licence jsou opatﬁeny ãíslem jednacím a od roku 1999 jsou
oznaãeny také ãíslem jednotného registru podle centrální
registrace právnick˘ch a fyzick˘ch osob zab˘vajících se nakládáním s rostlinami v âR Ústﬁedním kontrolním ústavem zemûdûlsk˘m a Státní rostlinolékaﬁskou správou. Toto oznaãení má
v˘znam pro v‰echny drÏitele platné licence, neboÈ jim umoÏÀuje uvádût do obûhu reprodukãní materiál lesních dﬁevin
v rámci celé EU bez dal‰ích nutn˘ch administrativních úkonÛ.
Ve ‰kolkaﬁském provozu je stále cca 20 % subjektÛ nakládajících
se semeny a sazenicemi lesních dﬁevin, které nemají licenci
vÛbec ãi mají pro‰lou dobu platnosti, coÏ mÛÏe dotyãn˘m
zpÛsobit problém po provedené obnovû lesa pﬁi Ïádostech
o úhradu zalesÀovacích nákladÛ z dotací.

>>

V roce 1995 bylo zaloÏeno nûkolika vût‰ími privátními
vlastníky lesních ‰kolek SdruÏení pûstitelÛ sadbového
materiálu lesních dﬁevin. V roce 1997 pak zmûnilo název
na souãasné SdruÏení lesních ‰kolkaﬁÛ âeské republiky.
SdruÏuje právnické i fyzické osoby zab˘vající se lesním
‰kolkaﬁstvím a lesním semenáﬁstvím (pûstování, skladování, distribuce a prodej sadebního materiálu lesních
dﬁevin, sbûr, skladování a prodej osiva lesních dﬁevin),
koordinuje jejich ãinnost a chrání jejich oprávnûné
zájmy. V rámci této ãinnosti vytváﬁí podmínky pro specializovanou spolupráci sv˘ch ãlenÛ, spolupracuje se
státními orgány, s domácími i zahraniãními organizacemi a s veﬁejností. Zaujímá stanoviska, pﬁedkládá ﬁe‰ení
k odborn˘m, hospodáﬁsk˘m a politick˘m tématÛm, která
se dot˘kají lesního ‰kolkaﬁství v âeské republice a zájmu
sv˘ch ãlenÛ. Pﬁedsedou SL· âR je Ing. Ivo Machoviã,
manaÏerem SL· âR pak Ing. Vladimír Foltánek.
K 1. listopadu 2004 má sdruÏení registrováno 76 ﬁádn˘ch ãlenÛ, 75 tuzemsk˘ch a 1 zahraniãní ze Slovenské
republiky. V‰ichni ãlenové jsou vlastníky ãi nájemci
lesních ‰kolek, které ve vlastní reÏii obhospodaﬁují.
Velikost tûchto ‰kolek je diferencovaná od 0,36 ha
aÏ po sumárních 270 ha produkãních ploch v‰ech ‰kolek
jednoho ãlena sdruÏení. Z celkového poãtu ãlenÛ
sdruÏení je 73 ãlenÛ takov˘ch, kteﬁí obhospodaﬁují lesní
‰kolky o produkãní plo‰e do 50 ha, z toho pak 34 ãlenÛ
do v˘mûry 5 ha. Tﬁi ãlenové mají ve svém vlastnictví lesní
‰kolky, jejichÏ sumární produkãní plocha pﬁesahuje 50 ha.
Nejvût‰ím odbûratelem sadebního materiálu lesních
dﬁevin je státní podnik Lesy âeské republiky; 57 ãlenÛ
sdruÏení má statut „povûﬁeného pûstitele“ v rámci tzv.
„Smluv s povûﬁen˘mi pûstiteli“, kde jsou konkretizovány
podmínky pﬁi pûstování sadebního materiálu lesních
dﬁevin pro potﬁeby LâR.
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Nové právní pﬁedpisy vztahující se k lesnímu
‰kolkaﬁství a jejich provozní aplikace
Ing. Jiﬁí John (MZe âR - Úsek LH)
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AKTUÁLNù
>> s reprodukãním materiálem jsou zpracovávány a písemná
stanoviska budou uveﬁejnûna na www stránkách MZe.
Zku‰enosti se zákonem 149/2003
u orgánÛ veﬁejné správy obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností
Ing. Milan Slavinger (Magistrát mûsta Jihlavy)
Zákon ã. 149/2003 Sb., O obchodu s reprodukãním materiálem lesních dﬁevin, pﬁinesl soubor zmûn, které ve svém
praktickém dÛsledku mají jak kladné, tak negativní dopady.
Základní zmûny jsou: Uznávání zdrojÛ reprodukãního materiálu a povolování m˘tních tûÏeb v nich se pﬁená‰í o stupeÀ v˘‰e
na krajské úﬁady. Orgán veﬁejné správy obce s roz‰íﬁenou
pÛsobností má kompetence vydávat potvrzení o pÛvodu reprodukãního materiálu, vede evidenci o vydan˘ch potvrzeních.
Roz‰íﬁilo se uznávání zdrojÛ i na kategorii identifikovan˘
materiál. Zmen‰ila se kompetence osob s licencí a zavedlo se
mnoho nov˘ch povinností pro producenty reprodukãního
materiálu.

Stanovisko úãastníkÛ
semináﬁe k aktuálním
problémÛm lesního
‰kolkaﬁství v âeské republice
Lesní ‰kolkaﬁství je jednou z tradiãních lesnick˘ch disciplín
a tvoﬁí jeden ze základÛ péãe o trvale udrÏitelné hospodaﬁení s lesním majetkem. Historicky v˘znamn˘m krokem
v lesním ‰kolkaﬁství v âR se stala skuteãnost, Ïe po uskuteãnûné transformaci a privatizaci lesního hospodáﬁství
v r. 1992 pﬁe‰la vût‰ina ‰kolkaﬁsk˘ch provozÛ do uÏívání
ãi vlastnictví privátních subjektÛ a jejich ãinnost byla poloÏena na podnikatelskou bázi. Produkce sadebního materiálu z lesních ‰kolek se stala záleÏitostí jeho ekonomického
uplatnûní na odbûratelském trhu vlastníkÛ lesa ãi vlastníkÛ
pozemkÛ urãen˘ch k zalesnûní, a to pﬁi souãasném nutném
respektování v‰ech vztahujících se právních pﬁedpisÛ k problematice uvádûní sadebního materiálu lesních dﬁevin
do obûhu.

LESU ZDAR

Nutnost adaptace na‰í právní soustavy na právní podmínky
EU s sebou pﬁinesla mj. i vydání zákona ã. 149/2003 Sb.,
jehoÏ nûkterá ustanovení jsou, bohuÏel, v rozporu
s moÏností praktického provoznû ﬁe‰itelného akceptování
a souãasnû pﬁiná‰í riziko vzniku znaãn˘ch negativních
ekonomick˘ch dopadÛ na privátní ‰kolkaﬁské subjekty.
Po podrobné anal˘ze jednotliv˘ch ustanovení tohoto zákona
(zejména pak § 6 a § 40) a projednání problematiky na ﬁadû
odborn˘ch jednáních je evidentní, Ïe je plnû Ïádoucí znûní
pﬁedmûtného zákona ve smyslu moÏnosti jeho reálného
naplnûní novelizovat.
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Nové právní prostﬁedí pro podnikatelské subjekty v lesním
‰kolkaﬁství zavádí celou ﬁadu nutn˘ch evidenãních a kontrolních systémÛ a postupÛ. Jejich plná akceptace je v‰ak
tak nároãná, Ïe podnikatelské subjekty v lesním ‰kolkaﬁství
enormnû zatûÏuje jak ãasovû, tak nákladovû. Na základû
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Nov˘mi kompetencemi tak v˘znamnû narostla administrativa
na orgánech veﬁejné správy a administrativní povinnosti silnû
zatûÏují také dodavatele, pﬁedev‰ím v jarním období pﬁi
vyzvedávání, zvy‰ují tak jejich náklady a sniÏují konkurenceschopnost. Nûkterá ustanovení zákona jsou nejednoznaãná,
umoÏÀují rÛzn˘ v˘klad a aplikace zákona z hlediska dodrÏování
termínÛ je provoznû tûÏko realizovatelná.
Z pohledu orgánu veﬁejné zprávy se projevují je‰tû dal‰í podstatné problémy. Napﬁíklad orgán veﬁejné správy má vystavit
potvrzení o pÛvodu do 10 dnÛ po sbûru semenného materiálu
ãi vyzvednutí sadebního materiálu. Tento termín v‰ak mÛÏe
b˘t nesplniteln˘ v jarním období v místech velko‰kolek nebo
tam, kde je velké mnoÏství men‰ích pûstitelÛ reprodukãního
materiálu. Pracovník státní správy, kter˘ je ãasto na nûkter˘ch
obecních úﬁadech s roz‰íﬁenou pÛsobností na ve‰kerou agendu
spojenou s v˘konem SSL sám, musí tak vydat desítky aÏ stovky
potvrzení o pÛvodu.

této skuteãnosti se jeví jako potﬁebn˘ vstﬁícn˘ pﬁístup státu
k úhradû alespoÀ ãásti nákladÛ spojen˘ch s poskytováním
vyÏadovan˘ch informací a údajÛ o ãinnosti ‰kolkaﬁsk˘ch
subjektÛ.
Trh s produkty lesních ‰kolek, tj. se sadebním materiálem
lesních dﬁevin, je znaãnû specifick˘ a sv˘m trÏním prostorem limitovan˘. ·kolkaﬁské podnikatelské subjekty jsou
kromû toho vystaveny znaãn˘m rizikÛm vypl˘vajících
z pÛsobení vlivÛ poãasí, cykliky semenn˘ch rokÛ jednotliv˘ch
lesních dﬁevin a téÏ v˘skytu celé ﬁady novû se objevujících
chorob a ‰kÛdcÛ na sadebním materiálu ãi osivu. Pro lesní
‰kolkaﬁství v‰ak prakticky neexistuje moÏnost ãerpání ekonomick˘ch podpÛrn˘ch stimulÛ v podobû dotaãních titulÛ,
podpÛrn˘ch ekonomick˘ch programÛ, ãi moÏnosti vyuÏití
finanãních náhrad za vzniklé nezavinûné ‰kody. Ve srovnání
s okolními zemûmi se proto na‰e lesní ‰kolkaﬁství dostává
technicky a technologicky na obecnû klesající úroveÀ. Jako
Ïádoucí se jeví zaﬁadit lesní ‰kolkaﬁské subjekty do kategorie
„vlastníkÛ lesa" s moÏností pﬁístupu k nûkter˘m dotaãním
titulÛm.
Lesní ‰kolkaﬁství je povaÏováno za ãinnost, která má pro
vlastníky lesÛ pﬁedev‰ím sluÏbov˘ charakter. Uznané zdroje
osiva jsou v‰ak v rukou vlastníkÛ lesÛ a osivo lesních dﬁevin
z tûchto zdrojÛ se tak stává nejen strategick˘m materiálem,
ale i nástrojem k moÏnosti ovlivÀování rozvoje ãi útlumu
‰kolkaﬁsk˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ. Je proto potﬁebné
zjednodu‰it evidenãní a povolovací systém k moÏnosti
nákupu lesního osiva od vlastníkÛ lesÛ a v tûch pﬁípadech,
kdy vlastníkem zdroje osiva je stát, postupovat formou
nabídky osiva lesních dﬁevin k prodeji lesním ‰kolkaﬁsk˘m
subjektÛm.
Podnikatelské subjekty v lesním ‰kolkaﬁství mají enormní
zájem zajistit pro vlastníky lesÛ produkci sadebního materiálu lesních dﬁevin v poÏadované druhové, genetické, morfologické i fyziologické kvalitû a podílet se tak na obnovû
na‰ich lesÛ. Vûﬁí, Ïe souãasné aktuální problémy mající
negativní vliv na jejich ãinnost jsou pouze pﬁechodného
rázu a podaﬁí se je v brzké dobû odstranit.

AKTUÁLNù
Ucelenûj‰í informace o zdrojích RMLD byly v minul˘ch letech
dostupné pouze u LâR. V podstatnû hor‰í stavu jsou data od
soukrom˘ch vlastníkÛ lesa a také data o zdrojích RMLD
v lesích národních parkÛ pod správou MÎP. Kvalitní informaãní
databáze o produkãních moÏnostech ‰kolek a vypûstovaném
sadebním materiálu dodnes prakticky chybí.
Podle nové právní úpravy je kaÏd˘ dodavatel RMLD povinen
vést pﬁíslu‰nou evidenci o kaÏdém oddílu reprodukãního materiálu a dále k 30. 11. kaÏdého kalendáﬁního roku pﬁedloÏit
povûﬁené osobû, tj. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, záznamy o kaÏdém oddílu reprodukãního materiálu, kter˘ má v drÏení nebo
kter˘ uvádí do obûhu, a evidenci ‰kolkaﬁské ãinnosti provozované v rámci licence. Povûﬁená osoba (VÚLHM) tyto informace
zpracuje a ukládá do uceleného informaãního systému.

Podle zákona (§ 34 odst. 1 písm. c) lze uloÏit pokutu aÏ do
v˘‰e 100 000 Kã tomu, kdo uvede do obûhu reprodukãní
materiál s prÛvodním listem obsahujícím neúplné údaje.
Identifikovan˘ a kvalifikovan˘ materiál nemÛÏe opustit ‰kolku
do té doby, neÏ orgán veﬁejné správy vystaví potvrzení o pÛvodu,
coÏ podle zákona vystavuje do 10 dnÛ od vyzvednutí
sadebního materiálu. Praktick˘ provoz v‰ak tento postup
neumoÏÀuje.
Pracovník veﬁejné správy, kter˘ je souãasnû vlastníkem lesa
a dodavatel reprodukãního materiálu by mûl vykonávat tuto
licencovanou ãinnost mimo územní pÛsobnost v˘konu své
funkce pracovníka veﬁejné správy. Zákon o lesích i zákon
o reprodukãním materiálu není v tomto jednoznaãn˘, av‰ak
podle názoru JUDr. Ing. Martina Flory je zde moÏno odvolat
se na ustanovení správního ﬁádu o podjatosti a ustanovení
§ 73 odst. 2 aÏ 5 zákoníku práce. ProblémÛ pﬁi praktickém
uplatÀování nového zákona ã. 149/2003 Sb. je je‰tû celá ﬁada
a nejednoznaãná ãi chybná ustanovení nebude zﬁejmû moÏné
ﬁe‰it jinak neÏ jeho novelizací.
Aktuální problémy pﬁenosu informací o ‰kolkaﬁské ãinnosti
Ing. Antonín Jurásek, CSc. (VÚLHM, V˘zkumná stanice Opoãno)
Problematika informací o ‰kolkaﬁské ãinnosti a reprodukãním
materiálu lesních dﬁevin (RMLD) je aktuální zejména ve vazbû
na novou legislativu, tedy pﬁedev‰ím na Zákon o obchodu
s reprodukãním materiálem lesních dﬁevin ã. 149/2003. Ov‰em
komplexní informace o RMLD pﬁinesou ve vztahu na celosvûtové trendy i dÛleÏit˘ pﬁínos z hlediska podnikatelského. Pro
lesnickou veﬁejnost a tím i pro lesní ‰kolkaﬁe budou napﬁíklad
k dispozici informace o zdrojích RMLD a informace v sumární
podobû o obchodovaném a rozpûstovaném materiálu.

V provádûcí vyhlá‰ce ã. 29/2004 je v odstavci 2 § 15 uvedeno,
Ïe pﬁedepsanou evidenci o RMLD je moÏno nahradit archivováním jednotliv˘ch prÛvodních listÛ RMLD, pokud splÀují
poÏadavky na tuto evidenci. Proto byly prÛvodní listy RMLD
zvoleny jako jeden ze stavebních prvkÛ pro pﬁenos informací
od dodavatelÛ k povûﬁené osobû a do informaãního systému.
Formuláﬁe prÛvodních listÛ v souãasné podobû umoÏÀují
bezchybné editování a tisk, relativnû jednoduché a bezchybné
splnûní povinnosti odeslání informací RMLD povûﬁené osobû.
Pro informaãní systém jsou v souãasné dobû pﬁipraveny i formuláﬁe o zásobách RMLD u dodavatelÛ a hlá‰ení o produkãní
plo‰e ‰kolkaﬁského provozu. Bylo by velmi úãelné, aby i tyto
formuláﬁe editoval pﬁímo dodavatel a v termínu je zasílal
ve formû hlá‰ení povûﬁené osobû (VÚLHM).
Povinnost poskytovat informace o reprodukãním materiálu
lesních dﬁevin je bûÏnou praxí pouÏívanou v zemích EU.
Systém, kdy na jedné stranû budou soustﬁedûny informace
o zdrojích RMLD a vydan˘ch potvrzeních o pÛvodu pﬁi uvádûní
RMLD do obûhu, na stranû druhé informace o pohybu RMLD
v rámci obchodování, pﬁedstavuje prakticky jedinou efektivní
moÏnost kontroly a udrÏení odpovídající kvality reprodukãního
materiálu pro obnovu lesa.
Poskytování informací o produkci sadebního materiálu by
nebylo vhodné povaÏovat za omezování vlastnick˘ch práv. Jak
ukazuje praxe v zahraniãí, napﬁ. i v tvrdém konkurenãním
prostﬁedí USA, jsou tyto informace naopak producenty povaÏovány za nezbytnou reklamu. V narÛstajícím konkurenãním
tlaku podnikatelského prostﬁedí EU mají a budou mít rychlé
a pﬁesné informace velk˘ v˘znam.
Péãe o genofond lesních dﬁevin a moÏnosti získávání
reprodukãního materiálu z uznan˘ch zdrojÛ u LâR.
Ing. Jaroslav Zezula (vedoucí OTRL, ¤ LâR, s. p.)
Koncepce zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ lesních
dﬁevin pro období 2000 - 2009
Péãe o genofond lesních dﬁevin je zahrnuta jak v dlouhodob˘ch úkolech, tak v krátkodob˘ch úkolech lesnické politiky
LâR, jak vypl˘vá ze zákonem stanovené povinnosti vlastníka
(správce) lesa. Po roce 1996, kdy do‰lo v lesnické legislativû
ke zmûnám zaji‰Èujícím právní rámec pro tzv. trvale udrÏitelné
obhospodaﬁování lesÛ, do‰lo i u LâR k pﬁepracování
strategick˘ch materiálÛ zab˘vajících se problematikou udrÏení
a rozvíjení genov˘ch zdrojÛ lesních dﬁevin.

>>
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Dal‰ím závaÏn˘m problémem je vydávání potvrzení o pÛvodu
na identifikovan˘ materiál, které dﬁíve platn˘ zákon nevyÏadoval. Potvrzení podle souãasné legislativy mÛÏe orgán veﬁejné
správy vydat pouze v tom pﬁípadû, Ïe zdroj tohoto materiálu
byl schválen krajsk˘m úﬁadem jako identifikovan˘ zdroj.
Mohou se v‰ak vyskytnout pﬁípady, kdy vlastník zdroje o uznání nehodlá Ïádat, protoÏe ho nepotﬁebuje – materiál prodal
jiné osobû nebo zdroj reprodukãního materiálu neexistuje
(porost byl sm˘cen). Novela zákona by mûla umoÏnit obchodovat s tímto materiálem do vyãerpání zásob. Problémem je
rovnûÏ vedení evidence o vydan˘ch potvrzeních o pÛvodu.
Zákon neupravuje, co má evidence obsahovat a jak má b˘t
jako veﬁejná listina pﬁístupná veﬁejnosti, proto není zatím evidence na pﬁíslu‰n˘ch úﬁadech provádûna.
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AKTUÁLNù
>> V roce 1999 pﬁijal státní podnik nov˘ materiál s názvem
„Koncepce zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ lesních
dﬁevin pro období 2000 – 2009“, kde jsou zohlednûny nové
trendy, tedy zvy‰ování podílu listnat˘ch dﬁevin a jedle na
obnovû lesa, podpora ohroÏen˘ch druhÛ dﬁevin a zvy‰ování
druhové rozmanitosti lesa podporou dosud opomíjen˘ch
dﬁevin. Primárním cílem této koncepce je propojení odborného
a teoretického fundamentu s vlastní provozní praxí.
Plo‰ná provozní opatﬁení, mezi nûÏ patﬁí napﬁ. pﬁednostní
uplatÀování pﬁirozené obnovy, ﬁádné obhospodaﬁování genov˘ch zdrojÛ v lesních porostech aj., jsou zaji‰Èovány z úrovnû
lesních správ a lesních závodÛ. Specializovaná opatﬁení v péãi
o genové zdroje lesních dﬁevin, jako je napﬁ. v˘bûr porostÛ
vhodn˘ch k zaﬁazení do genov˘ch základen lesních dﬁevin ãi
vhodn˘ch k uznání za zdroje reprodukãního materiálu lesních
dﬁevin a jiné úkoly, jsou zaji‰Èovány oblastnû prostﬁednictvím
specialistÛ pro genetiku.
Personální a organizaãní zabezpeãení odborné péãe o genofond lesních dﬁevin
Je zaji‰Èováno na v‰ech úrovních organizaãní struktury podniku.
Odbor tvorby a rozvoje lesa na ﬁeditelství podniku v Hradci
Králové metodicky ﬁídí jednotlivé krajské inspektoráty (KI).
Na jednotliv˘ch KI pÛsobí inspektor tvorby a rozvoje lesa jako
poradce v oblasti péãe o genové zdroje pro jednotlivé podﬁízené
lesní správy (LS) a lesní závody (LZ). Na ãtyﬁech KI je pak
pracovi‰tû specialisty pro genetiku, kter˘ se vûnuje realizaci tzv.
specializovan˘ch opatﬁení v rámci pﬁírodních lesních oblastí.
Péãí o genové zdroje se v‰ak v podstatû vûnuje ve‰ker˘
venkovní personál.
Pﬁímo ﬁízen˘ Semenáﬁsk˘ závod v T˘ni‰ti nad Orlicí zaji‰Èuje,
jako jedin˘ podnik v âR, komplexní sluÏby v oblasti lu‰tûní,
skladování a pﬁedosevní pﬁípravy semen v‰ech lesních dﬁevin
nejen pro své LS a LZ, ale pro v‰echny ostatní vlastníky lesa.
Informaãní systém pro vedení databázov˘ch genov˘ch
zdrojÛ a jejich aktuální stav u LâR
V‰echny organizaãní jednotky LâR budou vybaveny poãátkem
roku 2005 programem LESAN / GENEV urãen˘m pro evidenci
ve‰ker˘ch uznan˘ch zdrojÛ reprodukãního materiálu a vyhlá‰en˘ch genov˘ch základen lesních dﬁevin. V˘stupy z tohoto
programu budou univerzálnû pouÏitelné nejen pro pracovníky
z ﬁad LâR, ale i pro pracovníky SSL a povûﬁené osoby.

Stav genov˘ch zdrojÛ lesních dﬁevin obhospodaﬁovan˘ch LâR
v roce 2004
genové zdroje
poãet (ks)
genové základny
186
semenné sady, smûs klonÛ
98
z toho zaloÏené LâR – jehliãnany
12
z toho zaloÏené LâR – listnáãe
31
rodiãovské stromy a klony
6651
z toho schválené za LâR
3267
uznané porosty fenotypové tﬁídy „A"
uznané porosty fenotypové tﬁídy „B"
uznané porosty fenotypové tﬁídy „C"
-

v˘mûra v ha
86 293
245
19,21
35
10 544
67 040
4 169

Podle zákona ã. 149/2003 Sb., O obchodu s reprodukãním
materiálem lesních dﬁevin, musí ve‰ker˘ reprodukãní materiál
lesních dﬁevin uvádûn˘ do obûhu pocházet z úﬁednû uznan˘ch
zdrojÛ. LâR proto poÏádaly pﬁíslu‰né orgány o uznání identifikovan˘ch zdrojÛ reprodukãního materiálu v‰ech druhÛ
lesních dﬁevin kromû smrku, borovice a modﬁínu (v tabulce
porosty fenotypové tﬁídy „C“).
Sbûr semenného materiálu v uznan˘ch porostech ve správû LâR
LâR zodpovûdnû naplÀují povinnost vlastníka lesa vypl˘vající
ze zákona o lesích a vût‰inového vlastníka reprodukãního
materiálu lesních dﬁevin v âR, zaji‰Èují proto sbûr semen lesních
dﬁevin nejen pro svou potﬁebu, ale také pro potﬁeby jin˘ch
vlastníkÛ lesa a pro potﬁeby obchodu se semenn˘m materiálem.
V souvislosti s pﬁijetím nového zákona ã. 149/2003 Sb., je
pﬁipravována zmûna vlastních vnitropodnikov˘ch pokynÛ
o nakládání se semeny lesních dﬁevin, jehoÏ cílem je právû
úprava procesu zaji‰Èování zásob pro vlastní potﬁebu LâR a pro
potﬁeby ostatních vlastníkÛ lesa a pûstitelÛ sadebního materiálu na základû marketingového prÛzkumu Semenáﬁského
závodu v T˘ni‰ti nad Orlicí. Semena lesních dﬁevin jsou povaÏována LâR za strategickou komoditu v lesním hospodáﬁství
a tak k nim bude také pﬁistupováno.
Sbûr ve‰kerého osiva bude zaji‰tûn LâR ve vlastní reÏii pﬁeváÏnû
prostﬁednictvím specializovan˘ch firem, coÏ mohou b˘t i zpÛsobilí pûstitelé sadebního materiálu. Sbûr bude provádûn
na základû smlouvy o dílo a osivo zÛstane ve vlastnictví LâR.
Prodej osiva bude provádûn na základû celopodnikovû platného
ceníku na lesních správách na lesních závodech ãi prostﬁednictvím specializovaného Semenáﬁského závodu v T˘ni‰ti nad
Orlicí, na jehoÏ internetov˘ch stránkách bude rovnûÏ zveﬁejnûn
ceník semen lesních dﬁevin platn˘ na pﬁíslu‰n˘ kalendáﬁní rok
a ceník za lu‰tûní, skladování a ostatní sluÏby.

LESU ZDAR

Ve‰ker˘ sadební materiál urãen˘ k obnovû lesa u LâR, je získáván
prostﬁednictvím povûﬁen˘ch pûstitelÛ, se kter˘mi mají LâR
uzavﬁeny smlouvy nebo ve vlastních ‰kolkách LâR. Pro rok
2005 jsou pﬁipraveny smlouvy nové, tzv. „Smlouvy o dodrÏování podmínek pﬁi pûstování sadebního materiálu lesních
dﬁevin urãeného pro lesy obhospodaﬁované LâR“, které budou
s povûﬁen˘mi pûstiteli uzavírat pﬁíslu‰né krajské inspektoráty
LâR. V tûchto smlouvách je mimo jiné ustanoveno, Ïe LâR
mají povinnost nabídnout povûﬁenému pûstiteli odpovídající
mnoÏství semene lesních dﬁevin a ten povinnost toto semeno
odebrat a vypûstovat sadební materiál pro potﬁeby LâR. ><
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Lípa – dﬁevina roku 2005
Zab˘vat se popisem na‰eho národního stromu v lesnickém ãasopise by bylo no‰ením dﬁíví do lesa
a tak se na leto‰ní strom roku zkusíme podívat z trochu jiného úhlu pohledu.

Lípa se na na‰em území pravdûpodobnû objevila aÏ v prÛbûhu mlad‰ích tﬁetihor, kdy se vzhled tehdej‰ích lesÛ jiÏ
pﬁibliÏoval rázu dne‰ních pﬁirozen˘ch lesÛ. V prÛbûhu star‰ích
ãtvrtohor (pleistocénu) z na‰eho území stﬁídavû ustupovala
pﬁed jednotliv˘mi ledov˘mi dobami a opûtovnû se vracela
v dobách meziledov˘ch. V mlad‰ích ãtvrtohorách (holocénu)
se po zatím poslední dobû ledové vrátila na na‰e území aÏ
v prÛbûhu boreálu (období pﬁed 9700 aÏ 8000 lety) jako
souãást smí‰en˘ch lesÛ vegetaãního pásu Quercus – Tilia – Acer.
Nejvy‰‰ího pﬁirozeného zastoupení na na‰em území lípa
dosáhla v první polovinû atlantika (atlantik – období pﬁed
8000 aÏ 6000 lety), ale jiÏ v druhé polovinû atlantika zaãal
vegetaãní pás Quercus – Tilia – Acer ustupovat pﬁed ‰íﬁícím
se smrkem. K razantnímu ústupu lípy z na‰ich lesÛ do‰lo
v prÛbûhu epiatlantika (období pﬁed 4000 aÏ 1250 lety) a to
jednak v dÛsledku ‰íﬁení se buku na na‰em území a jednak
v dÛsledku poãátkÛ zemûdûlské ãinnosti ãlovûka na na‰em
území. V historické dobû dochází k dal‰ímu poklesu zastoupení lípy v na‰ich lesích, zpoãátku pozvolnému jako v˘sledek tûÏby l˘ka a lesopastevního zpÛsobu hospodaﬁení
v lesích. K nejv˘raznûj‰ímu poklesu zastoupení lípy do‰lo
v posledních zhruba tﬁech stoletích intenzivním zavádûním
smrkov˘ch a borov˘ch monokultur.
V˘znam
Lípa je lesnicky i sadovnicky pûstovaná dﬁevina. Lípy se vysazují jako melioraãní a pÛdoochranné dﬁeviny. Jsou cenûny
i jako solitérní a alejové stromy. Obû na‰e pÛvodní domácí
lípy – velkolistá i malolistá (srdãitá) mají mûkké, lehké
a velmi snadno obrobitelné dﬁevo, které se vyuÏívá pﬁedev‰ím
na v˘robu pﬁekliÏek, r˘sovacích prken, beden, dﬁevité vlny,
tuÏek a v ﬁezbáﬁství. Zvlá‰tû v minulosti mûlo velk˘ v˘znam
i lipové l˘ko, které se pouÏívalo napﬁíklad na v˘robu nádob

na obilí a mouku, k v˘robû stﬁevícÛ, rohoÏí apod. Lípy mají
znaãn˘ v˘znam i jako dﬁeviny medonosné a kvûtenství se
sbírají pro léãivé úãinky.
Lípa – léãiva rostlina
Lípa se mezi léãivkami objevila aÏ koncem 16. století, ale jiÏ
pﬁed tím se doporuãovalo dﬁevûné uhlí z lípy proti prÛjmÛm
a stﬁevním potíÏím. Léãivou drogu poskytují kvûtenství lip.
Sbírat se má za suchého poãasí na zaãátku rozkvûtu i s blanit˘m listenem. Droga je zelenavá se zlat˘mi kvûty, nepﬁípustná je zahnûdlá nebo z pﬁekvetl˘ch kvûtenství s plody.
Droga z na‰ich domácích druhÛ lip má slab˘ medov˘ pach
a sladce slizovitou chuÈ. Lipov˘ kvût b˘vá pro nesnadn˘ sbûr
nedostatkovou drogou. Úãinn˘mi látkami drogy jsou flavonoidy, silice, tﬁísloviny a slizy. Hlavní souãástí flavonoidÛ je
tilirosid, coÏ je snad i hlavní sloÏka drogy, hlavní souãástí
silice je farnesol, tﬁíslovin je v kvûtní droze pomûrnû málo,
sliz se skládá z hexóz kyseliny uronové a metylpentóz.
Ve vzájemném pomûru silice a tﬁíslovin spoãívá vÛnû a chuÈ
drogy. Tento pomûr je nevyrovnan˘ a nevhodn˘ u nepÛvodních
u nás pûstovan˘ch druhÛ lip, napﬁ. lípa stﬁíbrná a americká.
Droga z nich pocházející má nepﬁíjemnou sladce olejovitou
pﬁíchuÈ. Lipov˘ kvût je úãinn˘ prostﬁedek potopudn˘, protizánûtliv˘, spazmolitick˘ a diuretick˘. Jako podpÛrné léãivo
se pouÏívá pﬁi nemocech z nachlazení. V lidovém léãitelství
se pouÏívá i pﬁi chorobách moãového a zaÏívacího ústrojí.
Doporuãuje se i v kosmetice ke koupelím vlasÛ a proti
pihám. Lipová kÛra, která obsahuje hojnû tﬁíslovin a dále
fraxin a eskulin se doporuãuje jako choleretikum a antispazmodikum. V‰eobecnû znám a velmi oblíben je lipov˘ ãaj
a stejnû tak i „ãist˘“ lipov˘ med.
><
Ing. Kamil Beznoska,
ﬁeditelství LâR

Ilustraãní foto: J. Zumr
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Historick˘ v˘skyt lípy na na‰em území
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Stát lesy Rakousku nenabízí
Autor: Karel Mach
Pramen: Právo; Rubrika: Trhy & ekonomika; Strana: 16;
Datum: 22. 12. 2004
V ãeském lesnictví probûhl v roce 1992 na evropské pomûry
zcela ojedinûl˘, a nebojme se ﬁíct nevhodn˘, proces transformace státních lesÛ v pÛsobnosti ministerstva zemûdûlství.
Jeho dal‰í pﬁetrvávání je neudrÏitelné, vyÏaduje rychl˘
a rázn˘ zásah.
Nelze si jiÏ nechat nalhávat umûle vytvoﬁené domnûnky
jako napﬁ. o neziskovosti jin˘ch státních lesÛ zemí EU.
Musíme se opírat o fakta ovûﬁená praktick˘mi v˘sledky. A ta
jasnû ﬁíkají, Ïe kaÏdá úspû‰ná organizace povûﬁená obhospodaﬁováním státních lesÛ s dominantním podílem jehliãnat˘ch dﬁevin, prodává drtiv˘ podíl svého dﬁíví ve vlastní
reÏii.
To platí zejména pro podobné a pﬁíkladnû hospodaﬁící
podniky hospodaﬁící se státními lesy Rakouska, Bavorska,
Finska, ·védska a Norska. Tyto subjekty dosahují v prÛmûru nûkolikanásobnû vy‰‰ího zisku nûÏ Lesy âeské republiky,
státní podnik. Zdrojem dosahovan˘ch ziskÛ je klíãová
lesnická ãinnost - produkce dﬁíví. Pro tyto státní lesy je
zcela nepﬁedstavitelné, Ïe by v˘sledek jejich dlouholetého
snaÏení mûl b˘t prodáván pﬁes prostﬁedníky nebo nastojato.
V souãasnosti jsme pro smích ostatním zemím, kdyÏ si
nedokáÏeme prosadit základní, pro nû zcela samozﬁejmou
podmínku hospodáﬁského úspûchu, a to kontrolu LâR nad
logistikou pohybu dﬁevní hmoty.

ovládající evropsk˘ i mimoevropsk˘ trh s ﬁezivem.
Maximální pﬁidanou hodnotu lze dosáhnout jen ﬁízením
logistiky pohybu dﬁíví.
Jedním z jejích hlavních principÛ je rozdûlování a naãasování
dodávek dﬁíví, za jejichÏ jistotu je dﬁevozpracující prÛmysl
ochoten zaplatit. Nikdo jin˘ neÏ velk˘ vlastník lesa to není
schopen zajistit. KaÏd˘ meziãlánek v tomto procesu znamená velkou ekonomickou ztrátu pro stát a velké zisky pro
prostﬁedníky.
LâR tûÏí roãnû pﬁibliÏnû 7,3 mil. m3 dﬁíví. JestliÏe je obchod
rozdûlen na desítky rÛzn˘ch obchodních firem, které prosazují svoje zájmy, znamená to vÏdy roztﬁí‰tûní tohoto
jedineãného zdroje. Nyní se nejedná jen o koncepci znamenající pﬁesun zisku dnes generovaného v urãit˘ch soukrom˘ch
podnikatelsk˘ch subjektech tam, kam patﬁí, tedy na LâR,
ale jde pﬁedev‰ím o vyuÏití potenciálu, kter˘ sk˘tá pﬁes
1,3 mil. ha lesa v majetku státu spravovaného LâR.
Je jasné, Ïe LâR chybí obchodní know-how, proto bude
zvolena cesta postupného pﬁechodu, která také umoÏní
podnikatelsk˘m partnerÛm prostor na zmûnu strategické
orientace a prodej dﬁíví pﬁejde do rukou státu, jako je tomu
ve v‰ech vyspûl˘ch zemích EU.
Dﬁíví, o které se nyní jedná, je národním majetkem, ne
vlastnictvím podnikatelsk˘ch firem. Ministerstvo zemûdûlství
âR a LâR nesou zodpovûdnost za ﬁádné a úãelné spravování
lesního majetku v majetku státu. A právû proto to budou
tyto instituce, které budou rozhodovat o nov˘ch strategick˘ch zámûrech a budou je uskuteãÀovat v praxi ve prospûch
daÀov˘ch poplatníkÛ.

(Autor je námûstkem ministra zemûdûlství)

BohuÏel se tyto, a nejen tyto aktivity snaÏí zneuÏít nûkterá
podnikatelská uskupení, mající za cíl vyvolat chaos a rozvrátit souãasné zámûry státu. Jejich snahou je pod záminkou nesmysln˘ch fale‰n˘ch informací a alibismu tzv. "ãeské
lesnické cesty" ãi "znárodnûní" ãesk˘ch lesÛ nechat ãeské
lesnictví v mezinárodní informaãní i praktické izolaci, která
opodstatÀuje dosavadní systém fungování LâR. Tento
systém prodávání dﬁíví nastojato pﬁiná‰í soukrom˘m spoleãnostem obrovské zisky na úkor státu, o které pochopitelnû
nechtûjí pﬁijít, a tak zneuÏívají odboráﬁÛ, kter˘m tvrdí,
Ïe zmûny pﬁipraví tisíce lidí o práci, stra‰í likvidací firem,
podnûcují stávkové pohotovosti a pﬁipravují jiné nátlakové
akce.
Pﬁitom základem nové strategické koncepce LâR je produkce
dﬁíví s maximální pﬁidanou hodnotou tak, aby zÛstala
v tuzemsku a v lesním hospodáﬁství jak ve státní, tak
i v soukromé sféﬁe. A proto nebudou LâR prodávat dﬁíví
pﬁes prostﬁedníky a uÏ vÛbec ne pﬁes zahraniãní subjekty.
DÛvod je více neÏ jasn˘. Vlastnictvím v˘znamn˘ch zásob
dﬁevní hmoty mohou státní lesy vyvinout tlak na zpracovatelsk˘ prÛmysl, kter˘ se slouãil v nadnárodní koncerny,

Lesy âR málo vyuÏívají
svÛj jedineãn˘ potenciál
Autor: Jiﬁí Novotn˘
Pramen: Právo; Rubrika: Trhy & ekonomika; Strana: 13;
Datum: 04. 01. 2005
Poradce ministra zemûdûlství pro lesnictví Pavel Kitzberger
ﬁekl Právu:
PÛsobil jste 15 let ve státním i privátním lesnickém
sektoru Rakouska a Bavorska, odkud jste se vrátil pﬁed
rokem. Jaké mají Lesy âR (LâR) v zahraniãí renomé?
Vût‰ina odborníkÛ znajících ãeské pomûry se shoduje, Ïe
LâR mají i v evropském mûﬁítku jedineãn˘ potenciál.
VyuÏívají ho v‰ak maximálnû na 25 % jeho reáln˘ch moÏností. Nejvût‰í ekonomické rezervy spoãívají v logistice
pohybu dﬁevní hmoty, v efektivitû plánování a organizaci
ﬁídících a pracovních procesÛ. Zahraniãní odborníci závidí
LesÛm âR v˘borné produkãní podmínky. Je ale pro nû
naprosto nepochopitelné, Ïe tak potenciálnû siln˘ státní
podnik si mÛÏe dovolit prodávat drtivou vût‰inu svého dﬁíví
nastojato. Pﬁitom nevûdí, Ïe LâR dosahovaly pﬁes 50 %
zisku z ãinností, které s posláním státního lesa vÛbec
nesouvisejí – z finanãních operací.

>>
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Abychom si tato fakta ovûﬁili, zintenzívnili jsme v posledních mûsících mezinárodní kontakty a spolupráci. K tomu
patﬁily i schÛzky s rakousk˘mi ãi bavorsk˘mi státními lesy,
které na‰e zámûry vítají o to více, Ïe jedinû velcí vlastníci
lesa jsou schopni ãelit tlakÛm stále více globalizujícího
dﬁevozpracujícího prÛmyslu.

I
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>> Pﬁekvapuje vás nûco na lesnickém dûní v âesku?
Hlavnû akutní nedostatek objektivních informací. Postrádám
také systematickou koncepãní práci, provázanou s aplikovan˘m v˘zkumem, schopnost posuzovat vûci v ‰ir‰ích souvislostech, jak je to bûÏné ve vyspûl˘ch zemích Evropské unie.
Transformace b˘val˘ch státních lesÛ âR, pﬁi níÏ byl roku
1992 vytvoﬁen z hlediska evropsk˘ch trendÛ velmi specifick˘
a diskutabilní model, probûhla bez fundovan˘ch podkladÛ
i bez vyhodnocení její úspû‰nosti. To by se na Západû uÏ
jen z pouhého podnikatelského hlediska, neﬁku-li ve státních
lesích, stát nemohlo.

vyuÏití nemovitostí. Z tûchto aktivit získávají lesy
v Rakousku 35 % sv˘ch pﬁíjmÛ, Finsko 27 % a Bavorsko 10 %.
Základním zdrojem pﬁíjmÛ je v‰ak samozﬁejmû produkce
dﬁíví. Vezmeme-li zisky plynoucí jen z jeho prodeje, dojdeme
i pﬁi respektování prÛmûrné trÏní ceny dﬁíví v zahraniãí
k jasn˘m závûrÛm, Ïe rakouské spolkové lesy dosahují na
metr krychlov˘ devítinásobnû a finské ãi ‰védské státní lesy
dokonce osmnáctinásobnû vy‰‰ího zisku neÏ Lesy âR.
Pﬁitom hospodaﬁí v mnohem hor‰ích produkãních podmínkách neÏ LâR.
Proã je proti nov˘m strategick˘m zámûrÛm LâR tak
velk˘ odpor?

Je v EU bûÏné, Ïe lesy spravované státem vykazují zisk?
Pozitivní hospodáﬁsk˘ v˘sledek vykazuje nejménû devût
organizací státních lesÛ. Rozdíly jsou v‰ak v jeho v˘‰i.
Chce-li se nûkdo v nûãem zlep‰it, musí srovnávat svÛj
potenciál a moÏnosti z nûho plynoucí jen s tûmi nejlep‰ími.
V EU je v souãasnosti pût vysoce rozvinut˘ch subjektÛ spravujících státní lesy, které stejnû jako LâR mají stejn˘ hospodáﬁsk˘ cíl – dominantní produkci jehliãnaté pilaﬁské kulatiny
a její maximálnû moÏné zhodnocení. Jedná se o státní lesy
Finska, ·védska, Norska, Rakouska a Bavorska. V‰echny
musí zaji‰Èovat více ménû identické poslání ve vztahu k lesu
v majetku státu. V˘jimku zde pﬁedstavuje jen Bavorsko, kde
státní lesy musí souãasnû zabezpeãovat i neziskové funkce.

Jde o obrovské zisky, kter˘ch dosahovaly nûkteré podnikatelské firmy na úkor státu. Av‰ak i korektní partneﬁi LâR
mají obavy ze souãasné nepﬁehlednosti a zpÛsobu realizace
avizovan˘ch zmûn. DÛleÏité je si uvûdomit, Ïe se nejedná
jen o pﬁesun nadstandardními podmínkami dosaÏeného
zisku u nûkter˘ch firem, ale o vyuÏití globálního potenciálu
státního lesa. Budou-li takto vydûlané peníze vráceny zpût
do lesa, nemusí mít Ïádn˘ seriozní podnikatel strach.
Produkce dﬁíví v co moÏná nejlep‰í jakosti je klíãovou lesnickou ãinností, z níÏ Ïijí tisíce lidí a je v˘sledkem nevídanû
dlouhého úsilí lesnick˘ch generací. I jim je vlastník lesa
morálnû zavázán, aby se jejich práce co nejlépe zhodnotila.
âím lépe majitel své dﬁíví prodá, o to více je pak schopen
investovat do rozvoje svého lesa i lidí, kteﬁí v nûm pracují.

V ãem LâR nejvíce zaostávají?
Prodej dﬁíví nastojato tedy povaÏujete za pﬁeÏit˘ model?
Vyspûlé lesnické organizace na Západû naplÀují ve srovnání
s LâR daleko intenzivnûji ekonomické i mimoprodukãní
funkce lesa. Tomu odpovídají snahy po pﬁíkladném, naprosto transparentním obhospodaﬁování lesa. Otevﬁete-li v‰ak
v˘roãní zprávu LâR, d˘chne na vás minulost komunistické
éry. Zastaralé neprÛhledné vykazování, nejasná podniková
filozofie, zastﬁené koncepãní cíle. Z toho je zﬁejmé, Ïe v˘voj
tohoto státního podniku, na rozdíl od mnoh˘ch tuzemsk˘ch
privátních vlastníkÛ lesa, stagnoval.
Ministerstvo zemûdûlství poÏaduje od vedení LâR rychlou zmûnu strategie. Je to opravdu nezbytné?
Státní lesy musejí jít pﬁíkladem. V oblasti ekonomické zde
platí zcela jasná korelace. V‰echny nejlep‰í (tedy vysoce
rentabilní) organizace státních lesÛ EU s dominantním
podílem jehliãnat˘ch dﬁevin (jako Rakousko, Bavorsko,
Finsko, ·védsko, Norsko) obchodují pﬁes 90 % svého dﬁíví ve
vlastní reÏii. To znamená maximálnû 10 % prodávají nastojato. Dosahují tak v˘raznû vy‰‰ího prÛmûrného zpenûÏení
dﬁíví neÏ LâR, které prodávají 94 % svého dﬁíví nastojato
a je‰tû k tomu pﬁes prostﬁedníky. Pro tento trend existuje
vedle zdravého rozumu i dostateãné mnoÏství fundovan˘ch
podkladÛ.
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Dostávají v zahraniãí státní lesy nûjaké dotace?

II

V‰echny, o nichÏ jsem se zmínil, hospodaﬁí na principu
nezávislosti na státním rozpoãtu. Dotace urãené privátním
vlastníkÛm lesa se na nû zpravidla nevztahují. Stále stoupající poÏadavky na celospoleãenské a ekologické funkce
lesa spolu s trvalou recesí cen dﬁíví daly podnût k tomu, aby
i státní lesy hledaly pﬁíjmy z nov˘ch obchodních okruhÛ
spojen˘ch s v˘konem lesnictví, jako je turismus, myslivost ãi
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Ano. Dﬁíve byl ãasto pouÏíván i u státních lesÛ v západní
Evropû. V‰echny lesnicky rozvinuté zemû EU v‰ak uÏ pro‰ly
transformaãními procesy, které mûly za úkol v˘raznû zefektivnit státní správu a uãinit ji nezávisle na státním rozpoãtu
konkurenceschopnou. Základním stavebním kamenem
tohoto procesu bylo vÏdy i pﬁevzetí optimalizace obchodu
do vlastní reÏie, coÏ v neposlední ﬁadû pﬁedstavuje i obranu
proti globalizaci dﬁevozpracujícího prÛmyslu. Dnes prodávají dﬁíví nastojato ãasto malí vlastníci lesa, nemající návaznost na zpracovatelsk˘ prÛmysl, ãi vlastník, kter˘ postrádá
spolehliv˘ odborn˘ personál. âím více dﬁíví je k dispozici,
tím lépe se mÛÏe vyjít vstﬁíc prÛmyslu a ten je ochoten za
nû také lépe zaplatit. Proã by tedy mûly LâR rozdrobovat
roãní plánovanou tûÏbu dﬁíví prodejem pﬁes prostﬁedníky?
Je neuvûﬁitelné, Ïe se o tyto základní principy managementu
velk˘ch lesních celkÛ, které se vyuãují na nejlep‰ích západních lesnick˘ch univerzitách a jsou ovûﬁeny praxí, vede
v âesku vÛbec diskuse.
Co si myslíte o odborné úrovni lidí, kteﬁí státní les spravují?
âechy a Morava byly v minulosti pﬁíkladem lesnicky velmi
rozvinut˘ch zemí, a to se samozﬁejmû odráÏelo i v odbornosti personálu. BohuÏel zde do‰lo za posledních 50 let
k urãité stagnaci dané totalitní érou. V lesnictví je pﬁitom
mnoho chytr˘ch a vzdûlan˘ch lidí. Jejich souãasn˘ potenciál
z hlediska kreativity je i prÛmûrnû vy‰‰í neÏ v západních
státech. Tato kreativita se ale nûkdy posunuje do negativního smûru a pﬁiná‰í s sebou i prvky korupce. LâR zamûstnávají na stejnou jednotku rozlohy lesa tﬁikrát vy‰‰í poãet
lidí s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním, neÏ je bûÏné u nejlep‰ích
organizací státních lesÛ EU. I to je skryt˘ potenciál, s nímÏ
je tﬁeba pracovat.
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LâR by se mûly stát na základû svého jedineãného potenciálu
nejen jednou ze tﬁí nejlep‰ích evropsk˘ch organizací obhospodaﬁující státní lesy, ale i v˘bornû fungujícím státním podnikem v národním mûﬁítku. DÛleÏité je, aby se v‰echny tﬁi
základní roviny, odráÏející poslání státního lesa (ekonomická,
ekologická a spoleãenská), dostaly do rovnováÏného stavu
s jeho potenciálem. V praxi to znamená maximalizaci v˘nosÛ
z lesnické produkce. V této souvislosti je v‰ak brzdou zmûn
i zastaral˘ zákon o lesích, kter˘ se diametrálnû li‰í od lesních zákonÛ jin˘ch zemí EU.

Bavorské lesy prodávají
dﬁíví samy
Autor: Jiﬁí Novotn˘
Pramen: Právo; Rubrika: Trhy & ekonomika; Strana: 15;
Datum: 05. 01. 2005
Ministr zemûdûlství a lesnictví Bavorské zemské vlády Josef
Miller ﬁekl Právu:
Bavorské státní lesy (BSL) hospodaﬁí v podobn˘ch produkãních podmínkách jako Lesy âeské republiky (LâR).
Jak ãinnost BSL posuzujete?
Pﬁedev‰ím je nutné ﬁíci, Ïe pﬁíkladnû peãují o les. Vût‰ina
zisku BSL plyne z prodeje dﬁíví a jiÏ osm˘ rok v ﬁadû dosahují pozitivního hospodáﬁského v˘sledku. Více neÏ 90 %
dﬁíví si úspû‰nû obchodují samy a jeho prÛmûrné zpenûÏení je podstatnû vy‰‰í neÏ u LesÛ âR, které prodávají státní
dﬁíví nastojato a pﬁes prostﬁedníky.
Proã se tedy u vás chystá reforma?
ZpÛsob hospodaﬁení blízkého pﬁírodû a velké nároky na
kvalitu lesa nejsou z v˘nosÛ dosavadních BSL nadále financovatelné. Propad cen dﬁíví a stále stoupající náklady
pﬁivedly celé evropské lesní hospodáﬁství do krize. Stojíme
proto pﬁed velkou v˘zvou, jak organizovat moderní lesní
hospodáﬁství. DÛleÏit˘m stavebním kamenem k tomu je
‰tíhlá a efektivní správa státních lesÛ. Reformuje se jen její
systém, ne les samotn˘.
LâR vykazují ﬁadu let ve svém hospodaﬁení zisk, kter˘ by
mûl za loÀsk˘ rok podle pﬁedbûÏn˘ch odhadÛ dosáhnout
kolem 300 miliónÛ korun. Je v Evropû bûÏné, aby státní
lesy byly dlouhodobû ziskové?
Zcela v˘jimeãné to není. Napﬁíklad Rakouské spolkové lesy
odvádûjí od svého zaloÏení státu znaãné dividendy. A také
bavorská správa státních lesÛ pracuje léta úspû‰nû a vykazuje jiÏ více let pozitivní hospodáﬁsk˘ v˘sledek.
Také v âesku pﬁi‰lo ministerstvo zemûdûlství s novou
strategií hospodaﬁení ve státních lesích. Základní linie
spoãívá v redukci prodeje dﬁíví nastojato. Dosud takto
LâR prodávaly 94 % své tûÏby. Jak vysok˘ je podíl
takového prodeje v Bavorsku?
Bavorské státní lesy prodávaly v loÀském roce jen 2 % své

roãní tûÏby nastojato. Zb˘vajících 98 % prodaly ve vlastní
reÏii. V 90. letech patﬁil prodej dﬁíví nastojato k dÛleÏit˘m
trÏním postupÛm. Anal˘zy v‰ak vedly k jednoznaãnému
závûru, Ïe tato forma prodeje není pro stát v˘hodná. Proto
byl v roce 1997 zaveden nov˘ systém. Základem bylo
posílení centrálního prodeje dﬁíví. Najímání privátních
zprostﬁedkovatelÛ prodeje od té doby neustále klesá.
Prodej pﬁes prostﬁedníky se ale pﬁece mÛÏe nûkdy vyplácet
Podle mne je to oprávnûné pouze tehdy, kdyÏ takov˘ prodej podporuje nebo umoÏÀuje v˘mûnu zboÏí. To je pﬁípad
zvlá‰tních sortimentÛ nebo shromaÏìování dﬁíví z mal˘ch
lesních celkÛ ãi mal˘ch privátních lesÛ. Naproti tomu pﬁi
prodeji masov˘ch sortimentÛ, které BSL produkují ve vût‰ím
neÏ trÏnû poptávaném mnoÏství, nahlíÏíme na privátní
organizace obchodující se dﬁívím jako na meziãlánek, jehoÏ
je tﬁeba se vyvarovat. Napjatá situace ve v˘nosech v lesním
hospodáﬁství vyÏaduje, aby se meziãlánky, zatûÏující státní
lesy nadbyteãn˘mi náklady, odbouraly.
Oddûlit provozní ãinnost a odbyt tedy nepovaÏujete
za rozumné?
Cíle prodeje dﬁíví a lesního provozu mohou jen ve v˘jimeãn˘ch
pﬁípadech stát proti sobû. Jsem toho názoru, Ïe integrace
obou cílov˘ch systémÛ v jednu organizaci pﬁedchází jednostrannému vyuÏití lesního majetku. Proto jsme se rozhodli
jít jinou cestou. Na‰e odbytové struktury pﬁizpÛsobit zmûnûn˘m podmínkám a zamûﬁit se na odbûratele. Proto bylo
vytvoﬁeno oddûlení centrální péãe o zákazníky. Zku‰enosti
od roku 1997 nám potvrzují správnost tohoto rozhodnutí.
Bavorské státní lesy se mohou s 50% podílem pilaﬁské kulatiny na regionálních trzích prezentovat jako velmi stabilní
producent a dodavatel, nabízející své dﬁíví. Nejen z pohledu
celkového mnoÏství dﬁíví, ale i v návaznosti na profesionální
organizaci jsme uznáváni jako rovnocenn˘ a spolehliv˘
partner dﬁevozpracujícího prÛmyslu. To je partnerství, které
se odráÏí i v dosaÏen˘ch cenách.
Je takové partnerství moÏné, kdyÏ dﬁevozpracující
prÛmysl tlaãí právû na prodej dﬁíví nastojato?
Sluãující se dﬁevozpracující prÛmysl vytváﬁí skuteãnû tlak na
zvy‰ování podílu nákupÛ dﬁíví nastojato. Aby se nadále
mohla tûÏba dﬁíví efektivnû ﬁídit a organizovat, musí si lesní
hospodáﬁství uvûdomit tento trend a uãinit dﬁevozpracujícímu
prÛmyslu nabídku dodávek aÏ do pilaﬁského závodu.
Nejvy‰‰í kontrolní úﬁad kritizoval, Ïe Lesy âR v minulosti
nevypsaly na 73 % sv˘ch zakázek v˘bûrové ﬁízení a Ïe
45 % jejich lesních ploch obhospodaﬁovalo jen ‰est
dominantních firem. Byly by takové praktiky v Bavorsku
moÏné?
Popisovan˘ postup není u BSL zpravidla moÏn˘. Jako
v‰echny veﬁejné správy v Nûmecku nemohou ani státní lesy
volnû rozhodovat o zpÛsobu zadávání veﬁejn˘ch zakázek.
V rámci Evropské unie zase dohlíÏí Evropsk˘ kontrolní úﬁad
na to, aby byly postupy stanovené smûrnicemi v ãlensk˘ch
státech dodrÏovány. Poru‰ování se trestá i penûÏní pokutou.
Lesy âR obhospodaﬁují více neÏ 2900 objektÛ, které zaãaly
rozprodávat nebo pronajímat. Volí podobnou praxi i BSL?

>>
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Jaká je tedy budoucnost LâR?

III
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>> Nepotﬁebné nemovitosti Bavorsk˘ch státních lesÛ se prodávají,
jestliÏe je jiné státní správy nepotﬁebují. Platí zde princip,
Ïe státní nemovitosti nesmí b˘t prodány pod cenou.
K zaji‰tûní objektivity je ke kaÏdému objektu vypracován
znaleck˘ posudek a pak zde opût platí zásady veﬁejného
v˘bûrového ﬁízení. V˘sledky prodeje jsou pﬁezkoumávány
kontrolním úﬁadem.
Mûla by se prohloubit spolupráce mezi stﬁedoevropsk˘mi
státními lesy?
Pﬁirozenû ano. Praktická spolupráce je myslitelná v mnoha
pﬁípadech. Tak si mohu pﬁedstavit spoleãné projekty na
ochranu pﬁírody. Také pﬁi prodeji dﬁeva taháme koneckoncÛ
za stejn˘ provaz a mohli bychom se u mezinárodních
velk˘ch zákazníkÛ dobﬁe doplÀovat.
Pﬁeji ãeskému ministerstvu zemûdûlství i LesÛm âR, aby
vypracovaly jasnou strategii, která zohlední v‰echny moderní ﬁídicí a organizaãní trendy tak, aby LâR mohly v budoucnu úspû‰nû hospodaﬁit. Potﬁebujeme silné partnery, neboÈ
jen spoleãnû mÛÏeme nám svûﬁené pﬁírodní dûdictví úspû‰nû a podnikatelsky obhospodaﬁovat a tím ho také zachovat.

Rakouské lesy se rozrÛstají
do svûta
Autor: Martin Maﬁík
Pramen: Hospodáﬁské noviny; Rubrika: Ze zahraniãí;
Strana: 17; Datum: 13. 01. 2005
Hospodaﬁení Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ (ÖBf) je pﬁíkladem
pro obdobnou ãeskou firmu – státní podnik Lesy âR.
Ty chtûjí po vzoru Raku‰anÛ samy prodávat více dﬁeva
vytûÏeného na státních pozemcích. Tuzem‰tí podnikatelé,
jimÏ dosud Lesy ãást tohoto dﬁeva dovolovaly prodávat ve
vlastní reÏii, se proti tomu bouﬁí. Rakousk˘ pﬁíklad opravdu
ukazuje, Ïe kdyÏ státní firma prodává dﬁíví sama, pﬁiná‰í jí
to vût‰í zisk. Do budoucna se v‰ak tamní státní lesy chtûjí
rozvíjet i jin˘m smûrem. Dávají dÛraz hlavnû na sluÏby
a podnikání s nemovitostmi. A chtûjí pﬁitom prorazit do
Evropy i dál do svûta.
Neprodávat dﬁíví na stojato

LESU ZDAR

V jednom se Raku‰ané s ãesk˘mi Lesy shodují. Dﬁíví se
státnímu podniku nevyplatí prodávat takﬁíkajíc nastojato.
Surovinu je tﬁeba co nejlépe zhodnotit. Na rozdíl od LesÛ
âR v‰ak proto mají ÖBf majetkové podíly i v pilaﬁském koncernu Mayr-Melnhof, jenÏ má pilu napﬁíklad i v moravském
Paskovû. „Nepoãítáme v‰ak s tím, Ïe nám rozvoj zajistí prodej dﬁeva. Teì tvoﬁí 70 procent pﬁíjmÛ, ale za nûkolik let
podíl klesne na 50 %. Ceny dﬁeva jdou dolÛ, nabídka bude
pﬁevy‰ovat poptávku," ﬁíká Thomas Uher. MuÏ s ãesk˘mi
koﬁeny (a stále velmi dobrou ãe‰tinou) ‰éfuje ÖBf spolu se
sv˘m kolegou Georgem Erlacherem.

IV

Budoucnost ÖBf oba vidí jinde. „Podnikáme s nemovitostmi,
aÈ uÏ to je pronájem rekreaãních zaﬁízení, nebo tﬁeba
pozemkÛ na lyÏaﬁské tratû. A pokud moÏno Ïádné nemovitosti neprodáváme,“ vysvûtluje Uher. âeské Lesy pﬁitom
postupují opaãnû, zaãaly s prodejem takﬁka dvou tisíc
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nemovitostí. „Dal‰ím pilíﬁem na‰eho podnikání budou
nejrÛznûj‰í sluÏby. Máme ‰piãkové odborníky, mÛÏeme
poskytovat know-how od pûstebních ãinností v lesích po
prodej dﬁeva,“ ﬁíká Erlacher. I zde je pozice LesÛ âR jiná.
Nedávno pﬁiznaly, Ïe se musí teprve obchod se dﬁevem
poﬁádnû nauãit.
Uher si také chválí pﬁechod ÖBf na akciovou spoleãnost
v roce 1997. Od té doby podle nûj uÏ rakouské ministerstvo
zemûdûlství do chodu firmy tolik nemluví. Zmûnila se v‰ak
i produktivita práce. Z dvou tisíc zamûstnancÛ v roce 1997
jich dnes zbylo asi 1200. „A zÛstane jich nakonec asi tisícovka,“ pﬁedpokládá Uher.
Spojení s Finy
Ze‰tíhlování ÖBf se v‰ak t˘ká jen samotného Rakouska.
Dal‰í zamûstnanci totiÏ firmû pﬁib˘vají v cizinû. Úãastní se
restrukturalizace lesnictví v Bulharsku, na Slovensku, radí
Bavorsk˘m státním lesÛm, staví lesní cesty aÏ na Nové
Guineji. V roce 2002 vznikla spoleãnost Foria-ÖBf. V ní má
polovinu rakouská firma a pÛlku v˘znamn˘ evropsk˘ podnik Mets-hallitus, coÏ jsou státní lesy ve Finsku. Teprve loni
se aktivita spoleãnosti Foria-ÖBf projevila v praxi. Získala
právo na tûÏbu i dal‰í lesnické práce v Rumunsku a v Rusku.
„Jsme poﬁád teprve v zaãátcích, ne v‰echno se hned podaﬁí.
Chtûli jsme napﬁíklad kupovat dﬁíví od polsk˘ch státních
lesÛ, ale tento projekt nám zatím nevy‰el,“ pﬁipou‰tí
Erlacher.
âesko je také zajímavé
·éfové ÖBf diplomaticky upozorÀují, Ïe do diskuse
u budoucnosti lesnictví v âesku zasahovat nehodlají.
Popírají také kuloární informace o nabídce LesÛ âR, jimÏ
mûli zaji‰Èovat obchod s dﬁevem. „O niãem takovém jsme
nejednali. Ale jsme samozﬁejmû pﬁipraveni i na tento trh
vstoupit. Zatím se staráme napﬁíklad o osm tisíc hektarÛ
lesÛ, které v âesku vlastní podnikatel Franz Schweighöfer,“
ﬁíká Uher. Erlacher dodává, Ïe zvaÏují i úãast v projektu
elektrárny a teplárny v Hranicích, která má vyuÏívat dﬁevní
odpad. Tuzem‰tí podnikatelé mají z nástupu Raku‰anÛ
obavy. „Pokud Rakouské spolkové lesy vstoupí na ná‰ trh
v˘raznûji, pak to samozﬁejmû zostﬁí konkurenci. A potvrdí se
tím i na‰e domnûnky, Ïe státní Lesy pﬁispívají k ovládnutí
na‰eho trhu zahraniãními firmami,“ prohla‰uje Jiﬁí Koﬁínek,
ﬁeditel âeské asociace podnikatelÛ v lesním hospodáﬁství.
Lesy âR tyto názory odmítají. ÖBf se ov‰em do âeska nejspí‰ chystají. „Lesy âR teì vypisují v˘bûrová ﬁízení na
zakázky na lesnické práce. Máme nûkolik t˘dnÛ na zváÏení
na‰í úãasti v tendrech. Je‰tû jsme se nerozhodli, ale pro
spoleãnost Foria je to urãitû velmi zajímavá moÏnost," ﬁíká
Uher.
Hospodaﬁení rakousk˘ch a ãesk˘ch státních lesÛ
Rakouské spolkové lesy
Lesy âR
V˘mûra pozemkÛ
0,5 miliónu ha 1,4 miliónu ha
TrÏby
185 miliónÛ eur 150 miliónÛ eur
Zisk
27,2 miliónu eur
5 miliónÛ eur
Poãet zamûstnancÛ
1200
3450

Poznámka: údaje za rok 2003. Rakouské lesy polovinu
z uvedeného zisku je‰tû odvádûjí státu.
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Námluvy na snûhu
Novoroãní kocovina je za námi a Ïivot plyne v zabûhnutém rytmu. Série pracovních dnÛ stﬁídá
víkend. Kocovinu, tentokrát milostnou, chystá pﬁíroda v tomto nevlídném období kﬁivkám. Jejich
následné hnízdûní v zimních mûsících se traduje mezi lidmi jako zvlá‰tnost snad odjakÏiva. O tom,
Ïe si totéÏ proÏívají i v˘ﬁi je známo uÏ malému procentu veﬁejnosti. A vidûli jste v˘ﬁí tok zrovna vy?
Pokud by v˘jimeãnû probíhal za denního svûtla, pak snad ano, jenÏe v˘ﬁí sexuální hara‰ení se
odb˘vá v noci. Kromû tradiãního houkání lze zaslechnout pohyb ptáka na skalních ﬁímsách.
Drolení kamínkÛ uvolnûn˘ch paﬁáty, odvaly snûhov˘ch hrudek, praskání ledové krusty. Pak se obyãejnû ozve ptaãí ‰vitoﬁení – zvuk podobn˘ známûj‰ímu po‰tolãímu cvrlikání pﬁi kopulaci. Jen vidût
není pﬁi tom zhola nic. Oko marnû pátrá v mûsíãním svûtle, rozpoznává v˘ãnûlky a stupnû, které
tam jsou ke spatﬁení za denního svûtla, jen postavy v˘rÛ jakoby svûtlo mûsíce ze skal vygumovalo.
Pﬁi mûsíãku ãlovûk vidí spí‰ plo‰nû. Prostorové vidûní se asi uplatÀuje naplno aÏ pﬁi denním svûtle.
Pﬁiãtûte si k tomu nehybnost ãlovûka sedícího ve spacím pytli, únavu zraku upﬁeného pﬁed sebe
v mínus deseti stupních a idyla noãního pozorování nemá chybiãku.

V hnízdní kotlince – doãista vymeteném prostoru na plo‰inû
kryté balvany – se nejprve objevila tﬁi bílá, kulatá vejce
a pozdûji, poãátkem jara, i mláìata. V‰echna v bílém „prachovém“ peﬁí naãechraném jako koÏí‰ek, s modr˘ma oãima.
Barva oãí pﬁekvapí i kdyÏ víte, Ïe stejnou barvu mají oãi
u vût‰iny mláìat. JenÏe od v˘ra se oãekává jasnû oranÏov˘,
strnul˘ pohled a na bledûmodré mÏourání ãehosi, co je po
vylíhnutí navíc velké jen jako muÏsk˘ palec.
V˘ﬁi rostli jako z vody a proã ne, kdyÏ mûli ze svého hnízda
ﬁeku takﬁka na dohled. Podle toho vypadala i potravní

nabídka. Lysky a hryzci vodní. Rodiãe zásobovali svá mláìata
pﬁedev‰ím Ïivoãichy, kter˘ch bylo v okolí dostatek, pﬁesnûji
ﬁeãeno nadbytek. Zprvu pﬁilétali s koﬁistí na hnízdo bûhem
dne, ale po necelém t˘dnu se objevovali s úlovkem u mláìat
aÏ po setmûní.
Pﬁes souãasn˘ systém legislativních zpÛsobÛ ochrany se
osvûdãuje letitá praxe – udrÏet místo v˘skytu v anonymitû.
Na doporuãení pﬁítele jsem nav‰tívil mysliveckého hospodáﬁe.
DÛvod? Doprovod k hnízdi‰ti místních v˘rÛ za úãelem
sledování jejich biologie. Zastavili jsme nad jedním
z postranních kaÀonÛ velkolomu s ãil˘m provozem, mil˘
hospodáﬁ mi nabídl svÛj dalekohled, Ïe si jako tu samici
v hnízdû budu muset najít. Nebudu dlouze dramatizovat.
Na‰el. Chvíli to trvalo. Muselo pﬁi mnû stát ‰tûstíãko velké
jako slon, pak trocha zku‰eností s pﬁedpokládan˘mi místy
pro zahnízdûní a strach z toho, jak se zostudím, kdyÏ
ve skalní stûnû toho mizerného ptáka nenaleznu.
Je‰tû tent˘Ï veãer jsme pﬁede‰lou situaci probírali z hlediska
efektivní ochrany ÏivoãichÛ pﬁed zvûdavci a pleniteli, vystupujícími pod maskou odborn˘ch institucí. I dobﬁe mínûná
popularita je bohuÏel reprezentantÛm Ïivé pﬁírody ke ‰kodû.
><
Mirko Hain
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Vildenava – to nebyl jen název opu‰tûné usedlosti v západních
âechách. Název pochází z nûmeckého Wild, divok˘ a tamní
terén svému místopisnému názvu ostudu rozhodnû nedûlá.
Patrnû zde byl v minulosti uloven i poslední vlk na
Karlovarsku. Potácel jsem se strm˘m kamenit˘m svahem
v délce nûkolika kilometrÛ porostl˘m smûsicí smrku, borovice, jeﬁábu, javoru a bﬁízy. Sv˘mi koﬁeny prorÛstala ta náletová smûs balvany v‰ech velikostí natolik, Ïe vzbuzovaly
pocit bezpeãného do‰lápnutí pﬁi cestû k místnímu hnízdi‰ti. Hnízdo mi musel napoprvé doslova prstem ukázat ornitolog z regionu. Ústní informace, nákres nebo vyznaãení
hnízda pﬁímo do mapy by bylo pro náv‰tûvníka této lokality naprosto bezcenné. V tak rozeklaném terénu by nena‰el
ani sám sebe, natoÏ místo v˘ﬁího ‰tûstí.
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Technologické moÏnosti v˘roby
energetické ‰tûpky v lese
(V˘roba energetické lesní ‰tûpky (EL·) je jiÏ prakticky po dvû desetiletí pﬁedmûtem velké
pozornosti jak moderního lesnického v˘zkumu tak provozní praxe rozvinut˘ch zemí Evropy.
DÛvody jsou známé. Situaci v âR v‰ak z tohoto pohledu zatím pﬁíli‰ pozitivnû hodnotit nelze.)
Úvodem
Zatímco indikativním cílem „staré patnáctky“ ãlensk˘ch
zemí EU je dosaÏení 22% podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie (OZE), mezi které EL· bezesporu patﬁí, na celkové
produkci elektﬁiny do roku 2010, u nov˘ch deseti ãlensk˘ch
státÛ EU by podle zveﬁejnûn˘ch informací mûl tento cíl
pﬁedstavovat 11 %. Konkrétnû v âR by pak tato kvóta mûla
b˘t je‰tû niÏ‰í. Do roku 2010 bychom mûli dosáhnout 8 %
a 16 % v roce 2030. I pﬁes citeln˘ rozdíl ve srovnání
s ostatními státy EU se v‰ak jedná o ãísla velmi v˘znamná.
Nedostateãná aktivita jak MÎP a MZe v uplynul˘ch letech,
tak LâR jako nejvût‰ího producenta dﬁíví v âR, a v neposlední ﬁadû i podnikatelského sektoru LH v oblasti
propagace a podpory energetického vyuÏívání dﬁíví byla
bezesporu jednou z jasn˘ch pﬁíãin v˘razného opoÏdûní
v˘voje v oblasti vyuÏívání OZE ve srovnání napﬁ. se
sousedním Rakouskem ãi SRN, kde jak MZe, tak podniky
státních lesÛ stály a i nadále stojí v pozici iniciátora
a propagátora energetického vyuÏití dﬁíví. Pﬁesto ale nelze
pﬁehlíÏet zejména ekonomické souvislosti problému
a zjednodu‰ovat jej na obvinûní sektoru LH a ÎP.

LESU ZDAR

Souãasn˘ tlak na ﬁe‰ení problému, do kterého se âR dostala
v dÛsledku dlouhodobû plánovaného vstupu do EU a pﬁijetí
jejích cílÛ (viz. EU-dokument White Paper z roku 1997),
tak zavinila i rozporuplná zdlouhavost pﬁípravy a realizace
transpozice smûrnice EU ã. 2001/77/ES do na‰eho právního
ﬁádu prostﬁednictvím zákona o podpoﬁe OZE, coÏ mûlo b˘t
provedeno jiÏ k datu vstupu âR do EU. Dosavadním
v˘sledkem tohoto stavu je tak nejen vzpomínané zpoÏdûní,
ale i komplikace v pﬁístupnosti finanãních zdrojÛ EU, které
jsou pro oblast OZE vyãlenûny a o jejichÏ vyuÏití v rámci
âR se jiÏ velmi aktivnû zajímají nejen domácí, ale i zahraniãní – bohatou praxí zv˘hodnûné soukromé podnikatelské
subjekty.
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I pﬁes opûtovné odsunutí schválení uvedeného zákona
v PS âR (15. 12. 2004) lze v‰ak s jistotou oãekávat, Ïe se
tohoto v˘znamného kroku v oblasti podpory vyuÏívání OZE
ve velmi blízké dobû zcela jistû doãkáme. I z tohoto dÛvodu
lze tedy EL·, jeden z dominujících OZE, oznaãit jako nutn˘
a zároveÀ perspektivní produkt lesního hospodáﬁství âR,
kter˘ by jak spotﬁebitelem energie, tak vlastníkem lesa
nemûl b˘t a ani nebude moci b˘t opomíjen. Doufejme tedy,
Ïe se i LesÛm âR po provedení nutn˘ch zmûn v oblasti
obchodní strategie podaﬁí vyuÏití a v˘robu EL· v âR více
podpoﬁit a propagovat jak na úrovni lesnické, tak enviromentální politiky (kde jiÏ lesnickou veﬁejnost opût v˘raznû
pﬁedstihují napﬁ. ekologické organizace).
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První konkrétní kroky vedoucí k dosaÏení uvedeného cíle
LâR uskuteãnily v podobû nûkolika referenãních projektÛ
v˘roby EL·, realizovan˘ch v roce 2004. I tyto jsou mimo
jiné prvním v˘sledkem zahájen˘ch diskusí o problematice
EL· na úseku v˘robnû technického ﬁeditele LâR.
Pro ‰ir‰í podporu uvedené oblasti a roz‰íﬁení obecného
informaãního zázemí ãtenáﬁe Lesu zdar se i pﬁes vûdomí
dosavadní situace EL· na trhu v âR pokusím podat alespoÀ
základní rámcové informace o jednom z okruhÛ problematiky EL· – technologick˘ch moÏnostech její v˘roby
v podmínkách lesní prvov˘roby. Opírat se budu pﬁedev‰ím
o poznatky a informace sesbírané v rámci stáÏe u Bavorské
státní správy lesÛ, která je nejvût‰ím producentem EL·
v Nûmecku.
Teoretická v˘chodiska
Jedním ze zásadních pﬁedpokladÛ ovlivÀujících uplatnûní
EL· na trhu a tvorbu zisku pﬁi její produkci je minimalizace
v˘robních nákladÛ. Právû v˘robní náklady, kapacita a parametry spalovacích zaﬁízení odbûratelÛ EL· a na druhé
stranû pochopitelnû v˘voj cen zejména konkurující ropy,
zemního plynu a elektﬁiny (kontinuální zdraÏování ropy
a zemního plynu konkurenceschopnost EL· na trhu s palivy
v˘raznû podporuje) udávají trendu vyuÏití a produkce EL·
základní ekonomick˘ rámec. V moÏnostech lesního hospodáﬁe pak leÏí právû ovlivnûní v˘robních nákladÛ EL·. Ty lze
ovlivnit pﬁedev‰ím uplatnûním vhodné v˘robní technologie
a správného nastavení logistického ﬁetûzce.
Technologie v˘roby EL· (viz graf ã. 1) a její ekonomická
efektivita jsou pak pﬁímo závislé pﬁedev‰ím na objemu
vyrábûné EL· a charakteristice lesního porostu.

Porost

PﬁibliÏovací
linka

OM

Cesta

Kácení/Základní
zpracování
Vyklizování/
pﬁibliÏování
·tûpkování
Odvoz ‰tûpky

Vlivem dendrometrick˘ch charakteristik lesního porostu na
efektivitu v˘roby lesní ‰tûpky se zab˘vá ﬁada studií, realizovan˘ch v Rakousku a SRN. Zásadní roli pak z tohoto
pohledu hraje pﬁirozenû v˘ãetní tlou‰Èka porostu (viz graf
ã. 2, pozn. – „sprm“ = sypan˘ prostorov˘ metr). Obecnû
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platné, známé a praxí ovûﬁené pravidlo zní: „ãím vût‰í
v˘ãetní tlou‰Èka, tím vy‰‰í efektivita“.
Demonstraãní ukázka vlivu v˘ãetní tlou‰Èky porostu na komplexní náklady v˘roby EL· v podmínkách Bavorska
(BayStafo-LWF 2002)
25
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technikou a lesními dûlníky, metoda umoÏÀuje zaji‰tûní
dodávek prací i jin˘mi firmami (napﬁ. fy pÛsobící v oblasti
péãe o krajinu, mûstskou zeleÀ atd.), neÏ-li jsou úzce specializovaní dodavatelé lesnick˘ch prací. Nepﬁehlédnuteln˘m
pozitivem rovnûÏ je, Ïe v pﬁípadû maloobjemové dodávky
‰tûpky pro spalovnu bez su‰ícího zaﬁízení (coÏ je v dosavadních podmínkách âR bohuÏel velmi bûÏnou praxí), tato
varianta technologie v˘roby EL· umoÏÀuje ponechat dﬁíví
v lese dostateãnû proschnout. Pﬁedpokladem jsou v‰ak
vhodné podmínky z pohledu ochrany lesa a producenta
(vlastníka lesa).
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V˘ãetní tlou‰Èka pak spolu s ostatními charakteristikami
porostu vstupuje jako jeden z hlavních parametrÛ do procesnû orientované anal˘zy v˘robních podmínek. V˘sledkem
kvalitnû provedené komplexní logistické studie je pak v˘‰e
zmiÀované nasazení vhodné technologie v˘roby EL·.
Hlavní metody v˘roby lesní ‰tûpky, uplatnitelné jak v rámci
v˘chovn˘ch, tak obnovních tûÏeb, lze podle velikosti objemu
v˘roby, stupnû nasazení techniky, velikosti lesního majetku
a celkového logistického pojetí, zohledÀujícího mimo jiné
i strukturu v rámci tûÏebního zásahu vyrábûn˘ch sortimentÛ,
charakterizovat v následujících ãtyﬁech optimalizovan˘ch
variantách.
Základní varianty v˘roby EL·
1. Maloobjemová v˘roba lesní ‰tûpky
Technologické
vybavení

Technologick˘
postup

Motorová pila,
tûÏební pomÛcky
a ochranné
vybavení

Kácení
(a odvûtvování)

Traktor
s navijákem,
koÀsk˘ potah,
Ïelezn˘ kÛÀ ap.

Vyklizování
k pﬁibliÏovací
lince

Nesen˘
ãi pﬁívûsn˘
‰tûpkovaã

Zemûdûlsk˘
valníkov˘ pﬁívûs

·tûpkování
na pﬁibliÏovací
lince

Odvoz lesní
‰tûpky

V˘hodami varianty maloobjemové v˘roby EL· jsou pﬁedev‰ím nízké poﬁizovací a provozní náklady pouÏívané
techniky. MoÏnost vyuÏití bûÏn˘ch, tedy i zemûdûlsk˘ch
mechanizaãních prostﬁedkÛ umoÏÀuje nasazení metody
nejen v podmínkách velk˘ch lesních provozÛ, ale i mal˘ch
provozÛ a lesních majetkÛ. Jako v˘hodu lze oznaãit i skuteãnost, Ïe v pﬁípadû, kdy vlastník lesa nedisponuje vlastní

Mezi hlavní nev˘hody metody patﬁí pﬁedev‰ím tûÏká
manuální práce (zvlá‰tû pﬁi ruãní obsluze ‰tûpkovaãe).
Z pohledu zpﬁístupnûní porostu je to pak i potﬁeba
dostateãnû ‰iroké pﬁibliÏovací linky pro prÛjezd traktoru
s valníkem. K jednoznaãn˘m nev˘hodám metody patﬁí rovnûÏ niÏ‰í vytíÏení ‰tûpkovaãe kvÛli ãastému pojezdu
po pﬁibliÏovací lince a koneãnû její celkovû niÏ‰í v˘kon.
Metodu lze doporuãit pﬁedev‰ím pro porosty / lesní majetky
malé v˘mûry, pro men‰í ãi roztrou‰ené tûÏební zásahy
s maloobjemovou v˘robou EL·. Z ekonomického pohledu
je pak bez ohledu na velikost lesního majetku vhodná pro
vyuÏití v rámci nûkter˘ch opatﬁení ochrany lesa, pﬁedev‰ím
pak zpracování maloobjemov˘ch kÛrovcov˘ch kalamit.
2. âásteãnû mechanizovaná v˘roba ‰tûpky
Technologické
vybavení

Technologick˘
postup

Motorová pila,
tûÏební
a ochranné
pomÛcky, ﬁetûzov˘
sbûrn˘ úvazek

Kácení,
(odvûtvování),
(oddûlení vr‰ku
stromu)

Traktor
s navijákem

Vyklizování
k pﬁibliÏovací
lince

Traktor s navijákem, kle‰tûmi
nebo svûrn˘m
oplenem, pﬁibliÏovací pﬁívûs
s hydraulickou
rukou

PﬁibliÏování
na OM

Mobilní ‰tûpkovaã
stﬁedního
a vy‰‰ího v˘konu

·tûpkování
na OM

Zemûdûlsk˘
valníkov˘ pﬁívûs

Odvoz lesní
‰tûpky

V˘hodami druhé optimalizované technologické varianty
v˘roby EL· jsou vysok˘ v˘kon (za pﬁedpokladu sehranosti
pracovního t˘mu), relativnû nízké náklady a moÏnost jejich
pﬁesnûj‰í pﬁedbûÏné kalkulace. Praxe ukázala, Ïe mezi jednoznaãné v˘hody této metody patﬁí podobnû jako u první
varianty i moÏnost nasazení bûÏnûj‰ích, disponibilních
strojÛ firmy (napﬁ. zemûdûlská mechanizace) a její vysoká
ãasová flexibilita. I zde je velkou v˘hodou moÏnost del‰ího
ponechání hmoty na OM za úãelem jejího proschnutí
v pﬁípadû, Ïe to podmínky dovolují.
Jako nev˘hodu lze oznaãit fakt, Ïe vût‰í mnoÏství pouÏívan˘ch strojÛ zpÛsobuje vy‰‰í jednorázové zatíÏení lesní

>>
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>> dopravní sítû a Ïe pﬁi soustﬁeìování dlouhého dﬁíví na OM
dochází k vût‰ímu po‰kození porostu. Z praktick˘ch zku‰eností vypl˘vá, Ïe se vhodnost uplatnûní této metody váÏe
zejména na vût‰í tûÏební zásahy a vût‰í plánované dodávky
EL·. VyuÏití metody lze tedy doporuãit spí‰e vût‰ím lesním
provozÛm s obchodními kontrakty na vût‰í objemy EL·.
Logickou nutností je vyuÏití specializovan˘ch dodavatelÛ
prací s odpovídajícím zázemím (mechanizace atd.).
3. Procesnû nezávislá plnû mechanizovaná
v˘roba lesní ‰tûpky
Technologické
vybavení

Harvester

V˘roba standartních délek,
oddûlení
(a odvûtvování)
vrcholové ãásti

VyváÏecí
souprava
(forwarder)

Soustﬁeìování
hmoty na OM
s moÏností ﬁady
logistick˘ch
kombinací

V˘konn˘ ‰tûpkovaã s vlastním
podávacím
zaﬁízením

·tûpkování
na OM

V˘mûnn˘ transportní kontejner

Kontinuální
odvoz

LESU ZDAR

Jako negativum metody lze jednoznaãnû shledat skuteãnost, Ïe nasazení harvestoru je ekonomické pouze u velkoobjemov˘ch tûÏeb, realizovan˘ch zpravidla u vût‰ích porostÛ
(lesních majetkÛ) s odpovídajícími terénními pomûry.
V˘znamnou nev˘hodou metody jsou pak i vysoké poﬁizovací a provozní náklady vyuÏité techniky. Jako negativum
se zejména u porostÛ na mûkk˘ch pÛdách jeví skuteãnost,
Ïe v dÛsledku ‰tûpkování na OM a kontinuálního odvozu
kontejneru mÛÏe chybût materiál, potﬁebn˘ k vyst˘lání
linek za úãelem jejich zpevnûní.
S ohledem na v˘‰e uvedená fakta lze metodu doporuãit pro
velkoobjemové tûÏby a tedy i vût‰í lesní provozy, zaji‰Èující
dodávky EL· ve velk˘ch objemech a s vût‰í kontinuitou.
Samozﬁejmostí je v pﬁípadû, Ïe vlastník lesa nedisponuje
vlastní technikou a lesními dûlníky, vyuÏití specializovan˘ch
dodavatelÛ lesnick˘ch prací s kvalitním mechanizaãním
zázemím a ﬁídícím personálem.
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Technologické
vybavení

Technologick˘
postup

V˘roba standartních délek,
odvûtvení
Harvester
a odﬁíznutí vr‰ku
se ‰tûpkovací
technologickou koruny, ‰tûpkování
vr‰kÛ a jin˘ch
nástavbou
nehodnotn˘ch
ãástí stromu

Technologick˘
postup

Pozitivní stránkou tﬁetí, tentokrát jiÏ plnû mechanizované
metody je její vysoká flexibilita se zﬁetelem k ãasu, charakteru sortimentÛ vyrábûn˘ch v rámci tûÏebního zásahu
a samozﬁejmû i strojÛ. Ocenit lze rovnûÏ i ergonomickou
stránku metody – vyuÏití tûÏké manuální práce je omezeno
pouze na extrémní situace. Pozitivní efekt vytváﬁí
i nezávislost jednotliv˘ch krokÛ v˘robního procesu, a to
v podobû umoÏnûní pﬁedeschnutí vytûÏeného dﬁíví pﬁed
‰tûpkováním na OM. StupeÀ mechanizace metody a struktura vyrábûn˘ch sortimentÛ mohou také v˘raznû pﬁispût
k eliminaci vzniku po‰kození porostu bûhem soustﬁeìování
dﬁíví.
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4. Procesnû závislá v˘roba ‰tûpky harvestorov˘m uzlem
se ‰tûpkovací nástavbou

„Shuttle“ –
vyváÏecí souprava
s kontejnerovou
nástavbou
(forwarder)

Transport
‰tûpky na OM,
po v˘mûnû
nástavbového
kontejneru
následuje
soustﬁeìování
sortimentÛ

V˘mûnn˘ transportní kontejner

Kontinuální
odvoz

V˘hodou procesnû závislé plnû mechanizované v˘roby EL·
s vyuÏitím harvestorového uzlu je pﬁedev‰ím jeden jízdní
pohyb za úãelem v˘roby jak standardních délek, tak lesní
‰tûpky. Tento fakt umoÏÀuje právû harvestorem nesená
‰tûpkovací nástavba pﬁedstavující ‰tûpkovaã a v˘mûnn˘
kontejner. Mezi v˘hody lze zaﬁadit rovnûÏ relativnû nízké
‰kody na porostu, vzniklé následkem tûÏebního zásahu.
Ovûﬁení této metody v provozní praxi BayStafo v‰ak potvrdilo ﬁadu nezanedbateln˘ch nev˘hod. První z nich je fakt,
Ïe je pro uvedenou metodu moÏné vyuÏít pouze omezené
mnoÏství typÛ mechanizace. Jako znaãnû vysoké se ukázaly systémové náklady podpoﬁené velmi drahou a nároãnou
organizací práce. Jako problematická se ukázala i kombinace prostﬁedkÛ s velmi rozdíln˘mi systémov˘mi v˘kony
a spolehlivostí. Sebenepatrnûj‰í poruchy nebo problémy
pak vedly k ãasov˘m prodlevám a tím k vy‰‰ím nákladÛm.
Právû velk˘ akcent na organizaci práce je následkem mimo
jiné i náchylnosti systému na v˘padky v˘konu a relativnû
nízké provozní doby drahé ‰tûpkovací nástavby harvestoru.
Jako nev˘hodu lze bezesporu oznaãit i obecnû platn˘ fakt,
Ïe velmi tûÏká a drahá technika, kterou metoda vyuÏívá,
má vyuÏitelnost omezenu pouze na relativnû snadné terénní podmínky a porosty s odpovídajícími prostorov˘mi
pomûry (dostateãné zpﬁístupnûní). Kontinuální v˘roba
a odvoz zpÛsobuje rovnûÏ nedostatek materiálu pro zpevnûní pﬁibliÏovací linky. Negativním následkem kontinuity
v˘roby je ztráta moÏnosti ponechání ‰tûpkované biomasy
pﬁedeschnout, a to jak v porostu tak na OM.
Doporuãené vyuÏití ãtvrté optimalizované technologické
varianty v˘roby EL· se tedy váÏe v˘hradnû na velkoobjemové tûÏební zásahy s vysokou pravdûpodobností v˘roby
ménû kvalitního dﬁíví, vhodného pro energetické úãely
(zpracování snûhov˘ch a vûtrn˘ch kalamit ad.).
KaÏdopádnû by mûla b˘t tato metoda vyuÏívána pro zaji‰tûní velkoobjemov˘ch dodávek s mal˘mi poÏadavky na nízk˘
obsah vody v dodávané EL·.

INFORMUJEME
Na poli potûÏebních úprav zaznamenává v poslední dobû
pﬁedev‰ím ve skandidávsk˘ch zemích znaãn˘ rozvoj technologie lisování a balení odpadní biomasy, vyuÏívaná hlavnû
pﬁi obnovních holoseãn˘ch tûÏbách v jehliãnat˘ch porostech. Zatímco balení tûÏebních zbytkÛ do síÈoviny probíhá
pﬁímo na pasece, ‰tûpkování prostﬁednictvím vysokov˘konn˘ch samochodn˘ch ãi statick˘ch ‰tûpkovaãÛ na skládce ãi
velkoskladu, pﬁípadnû vlastními silami odbûratele. V˘hodou
metody je sice napﬁíklad vyuÏití standardních prostﬁedkÛ
pro pﬁibliÏování a odvoz surového dﬁíví k dopravû balÛ
a oddûlen˘ technologick˘ proces, umoÏÀující pﬁedeschnutí
‰tûpkovaného materiálu, nev˘hodou v‰ak velmi vysoké
poﬁizovací a provozní náklady provázené vysok˘mi nároky
na objem a soustﬁedûnost ‰tûpkované biomasy (tûÏebního
odpadu) a pﬁístupnost porostu (terénní pomûry). Její uplatnûní v podmínkách âR, jakoÏ i vût‰iny stﬁedoevropsk˘ch
zemí se sice jeví jako velmi omezené, za pozornost v‰ak
jistû stojí. BliÏ‰ím popisem uvedené technologie, která je
testována v regionu KI PlzeÀ, se bude zab˘vat pﬁipravovaná
reportáÏ LESU ZDAR, která by mûla vyjít v nûkterém z jeho
následujících vydání.
Závûrem
Jak vypl˘vá ze základní rámcové charakteristiky uveden˘ch
optimalizovan˘ch technologick˘ch variant v˘roby EL·,
stejné obecné pravidlo, jako je tomu u v˘ãetní tlou‰Èky
porostu, platí pﬁi v˘robû EL· i pro stupeÀ mechanizace.
âím je vy‰‰í stupeÀ mechanizace metody, tím silnûj‰í je její
nákladová stránka. Tomu odpovídá i obdobná lineární

závislost poÏadavkÛ na objem a soustﬁedûnost zpracovávané
biomasy a na kvalitu optimální organizace práce, a to jak
v oblasti vnitﬁních vazeb procesu v˘roby EL·, tak v oblasti
vazeb vnûj‰ích (napﬁ. zpracování tûÏebních zbytkÛ po
obnovû porostu holoseãn˘m zpÛsobem sice umoÏÀuje
v˘hodné transpiraãní pﬁedeschnutí hmoty na pasece a vyuÏití nejménû nároãné modifikované 1. metody, ale zároveÀ
vyÏaduje nutnost koordinace napﬁíklad se zalesÀováním).
Vysok˘ dÛraz na kvalitní organizaci práce a vÛbec komplexní logistiku je pak tﬁeba klást zejména pﬁi v˘hodném
vyuÏití modifikovateln˘ch metod 1, 2 a 3 pro akutní zpracování kÛrovcové kalamity. V˘hody kvalitní organizace
práce (napﬁ. pﬁi lokalizaci zpracovávan˘ch kÛrovcov˘ch
ohnisek) jsou pak v tomto pﬁípadû umocnûny odpadnutím
nákladov˘ch poloÏek za odkorÀování ãi chemick˘ postﬁik
kÛrovcové hmoty, které se bûÏnû vyskytují pﬁi uplatnûní
standardních tûÏebních metod.
Stejn˘ v˘znam jako kvalitní organizace práce, která je
u spojen˘ch pracovních systémÛ s kontinuálními vazbami
základním parametrem efektivity, má samozﬁejmû i kvalita
vzájemné spolupráce a sehranost ãlenÛ pracovního t˘mu.
Ta je v‰ak spolu s kvalitou a produktivitou práce v‰eobecnû
znám˘m a platn˘m limitujícím faktorem pro úspûch
jak˘chkoliv pracovních kolektivÛ s jak˘mikoliv cíli.
Pozn. autora: V pﬁíspûvku jsou pouÏity fotografie, grafy
a informace z databanky Bayerische Staatsforstverwaltung
– LWF.
><
Ing. Zdenûk Valn˘,
Odbor obchodu a zahraniãních vtahÛ ¤ LâR

LESU ZDAR

Jiné moÏnosti v˘roby EL·

Ilustraãní foto: H. Thiel
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Biosférická rezervace
Dolní Morava zahájila ãinnost
Ve svûtû je v souãasnosti více neÏ 440 biosférick˘ch rezervací v 97 zemích. Biosférická rezervace je nesmírnû dÛleÏit˘ a váÏen˘ institut, kter˘, zvlá‰tû pak v rozvojovém svûtû, ãasto
nahrazuje chybûjící národní legislativu na ochranu pﬁírody a doslova zachraÀuje poslední
zbytky pÛvodních pﬁírodních ekosystémÛ a kulturních lokalit pro celé lidstvo.
pﬁírody. Logo biosférické rezervace potom plní spí‰e roli
pouhé nálepky ocenûní mezinárodního v˘znamu daného
územního celku.
·iroké spektrum zakladatelÛ

Celosvûtová síÈ biosférick˘ch rezervací je pestrá mozaika
jedineãn˘ch území, která jsou souãástí svûtového pﬁírodního
a kulturního dûdictví. Svou podstatou nepÛsobí jako rezervace, ale spí‰e jako biosférická rezerva, jak zní vhodnûj‰í
pﬁeklad anglického v˘razu biosphere reserve. Na území
âeské republiky je ‰est biosférick˘ch rezervací (·umava,
Krkono‰e, Kﬁivoklátsko, TﬁeboÀsko, Dolní Morava, Bílé
Karpaty). V ãervenci roku 2003 byl v˘borem Mezinárodní
koordinaãní rady programu UNESCO „âlovûk a biosféra“
(MaB) schválen projekt na roz‰íﬁení biosférické rezervace
Pálava a jelikoÏ pﬁevládající pﬁírodní charakter novû
vymezeného území je od pÛvodního naprosto odli‰n˘, byl
akceptován i vhodnûj‰í název – Biosférická rezervace Dolní
Morava.

Pro my‰lenku biosférické rezervace jako obecnû prospû‰né
spoleãnosti, se podaﬁilo získat subjekty z celého spektra
veﬁejného Ïivota. Od podnikatelsk˘ch subjektÛ, pﬁes státní
správu aÏ po ekologické organizace. Zakládajícími ãleny se
staly Lesy âeské republiky, s. p., zastoupené generálním
ﬁeditelem Ing. Kamilem Vysly‰elem, Moravské naftové doly, a. s.,
zastoupené Mgr. Pavlem Kotáskem, Ministerstvo Ïivotního
prostﬁedí (po pﬁedchozím udûlení vládní v˘jimky) zastoupené námûstkem ministra RNDr. Ladislavem Miko, PhD.,
âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody, zastoupen˘ jeho pﬁedsedou
Ing. Pavlem Pe‰outem a v˘konn˘m místopﬁedsedou
Ing. Erikem Geussem, a Okresní hospodáﬁská komora
Bﬁeclav, zastoupená sv˘m pﬁedsedou Ing. Jiﬁím KaluÏou.
Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., vznikla dne
30. srpna 2004 zápisem do rejstﬁíku obecnû prospû‰n˘ch
spoleãností u Krajského soudu v Brnû. Tomu pﬁedcházela
pﬁíprava tzv. zakládací smlouvy, která byla zakladateli slavnostnû podepsána 12. ãervence 2004 v reprezentaãních
prostorách státního zámku v Lednici na Moravû.
Struktura spoleãnosti
Organizaãní strukturu BR Dolní Morava, o. p. s., tvoﬁí
správní, dozorãí a vûdecká rada.

Nové pojetí správy rezervace

LESU ZDAR

Rozhodující proces, v jehoÏ rámci byly stanoveny hranice,
dohodnut název a hlavnû odsouhlaseno zcela nové pojetí
správy BR, probûhl v letech 1999 aÏ 2002. Nebylo jednoduché pﬁesvûdãit pﬁedstavitele âeského komitétu MaB,
pﬁedstavitele samosprávy a státní správy regionu o jiném
pﬁístupu, neÏ dosud bylo v âeské republice zvykem.
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V âR poprvé dostala biosférická rezervace do vínku moÏnost, aby prokázala svoji Ïivotaschopnost jako samostatn˘
právní subjekt, kter˘ bude plnit své funkce jako obecnû
prospû‰ná spoleãnost bez toho, Ïe by bylo nutné pro stejné
území souãasnû roz‰iﬁovat navazující CHKO! U ostatních
pûti biosférick˘ch rezervací v âR, kde je území BR souãasnû
buì CHKO nebo NP, je v˘raznûj‰í samostatn˘ projev BR
jako svébytného subjektu potlaãen a do jisté míry formalizován skuteãností, Ïe do vûdomí veﬁejnosti vstupuje pﬁedev‰ím vÛdãí projev managementu chránûné krajinné oblasti
nebo národního parku jako orgánÛ státní správy ochrany

1 / 2005

Správní rada je devítiãlenn˘m statutárním orgánem
spoleãnosti, kde jsou reprezentováni jak zakladatelé, tak
zástupci regionálních uskupení. Za LâR je to Ing. Jan
Vybíral, (od 1. 1. 2005 Ing. Michal Hrib, PhD.), za MND
Hodonín Ing. Franti‰ek Komárek, generální ﬁeditel, za MÎP
RNDr. Jiﬁí Matu‰ka, za âSOP Mgr. Libor Oplu‰til, za OHK
Bﬁeclav Ing. Franti‰ek Fabiãovic, za mikroregion PodluÏí pan
Franti‰ek Hrnãíﬁ, starosta mûsta LanÏhot, za SdruÏení obcí
Lednicko-valtického areálu RNDr. Libor Kabát, starosta
Lednice a za svazek obcí Mikulovsko starosta Ing. Petr Îluva.
Dozorãí rada je ‰estiãlenná. Po jednom zástupci do ní
nominovali zakladatelé a jeden zastupuje dotãené obce.
âleny rady jsou Ing. Tomá‰ Blaha, Mgr. Pavel Kotásek,
Ing. Viktor Beran, PhD. Petr Dolejsk˘, RNDr. Mojmír Vla‰ín
a Ing. Vilém Vyhnálek.
Vûdecká rada je dvanáctiãlenn˘ poradní orgán, kam po
jednom zástupci nominovali zakladatelé a zb˘vající ãleny

INFORMUJEME

Základními materiály obecnû prospû‰né spoleãnosti
BR Dolní Morava jsou kromû Zakládací smlouvy o. p. s.
je‰tû Statut o. p. s. a Jednací ﬁád správní rady o. p. s.
Poãáteãní pomoc byla nezbytná
Pro rozbûhnutí samotné ãinnosti spoleãnosti byly dÛleÏité
finanãní prostﬁedky vloÏené zakladateli (820 tisíc Kã)
a kladn˘ pﬁístup podniku Lesy âeské republiky, kter˘ kromû
finanãní hotovosti poskytl nebytové prostory pro kanceláﬁ
a její vybavení nábytkem a kanceláﬁskou technikou proti
úhradû formou nájemného.
Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., poskytuje
velmi pestrou ‰kálu obecnû prospû‰n˘ch sluÏeb, kter˘mi
bude sledovat hlavní cíle BR, jako jsou rozvoj a podpora
trvale udrÏitelného ekonomického a demografického rozvoje, podpora vzorov˘ch projektÛ, environmentální v˘chova
a vzdûlávání, monitoring a vûdecké v˘zkumy související
s udrÏiteln˘m rozvojem a ochranou pﬁírody a také v˘mûna
informací v národním i globálním mûﬁítku. âinnost a profesionální projev kanceláﬁe zatím zaji‰Èují na pln˘ úvazek
dva pracovníci, kteﬁí se musí pokusit zabezpeãit v co nej-

krat‰í dobû plnou samofinancovatelnost spoleãnosti.
¤editelem spoleãnosti byl s platností od 1. ledna 2005
správní radou jmenován Ing. Jan Vybíral.
V souãasnosti pﬁipravuje kanceláﬁ BR Dolní Morava první
velké projekty, které jsou zamûﬁeny na oblast zlep‰ení
Ïivotního prostﬁedí, osvûtu a vzdûlávání veﬁejnosti, zvlá‰tû
pak mládeÏe. Vedení spoleãnosti prÛbûÏnû navazuje dÛleÏité kontakty na úrovni ministerstev, vedení Jihomoravského
kraje, místní samosprávy, státních institucí, univerzit,
hospodáﬁsk˘ch subjektÛ a uznávan˘ch odborníkÛ.
Základem musí b˘t krajinné profese
Zaãíná cesta, která by mûla ukázat, Ïe management území
biosférick˘ch rezervací v kulturní krajinû musí b˘t zaloÏen
pﬁedev‰ím na pokoﬁe a úctû k dûdictví na‰ich pﬁedkÛ, na
respektu ke krajinn˘m profesím a ve schopnosti pﬁijmout
spoleãnou odpovûdnost za stav pﬁírodního prostﬁedí
a pozitivnû motivovat k ﬁe‰ení i velk˘ch problémÛ krajiny
na základû nejnovûj‰ích poznatkÛ vûdy. Biosférická rezervace jako institut nemá ze zákona Ïádnou pﬁikazovací
ãi „zakazovací“ moc a já pevnû vûﬁím, Ïe je to její velká
v˘hoda. Tû‰ím se, milí lesniãtí kolegové, Ïe s Vámi budu
moci nadále spolupracovat, prÛbûÏnû se dûlit o získané
zku‰enosti a také sdílet radost z tûch vûcí, které se podaﬁí.
><
Ing. Jan Vybíral,
ﬁeditel BR Dolní Morava, o. p. s.

LESU ZDAR

navrhl âesk˘ národní komitét MAB pﬁi Akademii vûd âR,
Okresní agrární komora Bﬁeclav, SdruÏení obcí Region LVA,
Dobrovoln˘ svazek obcí Mikulovsko, Dobrovoln˘ svazek
obcí Region PodluÏí, Správa ochrany pﬁírody, Správa CHKO
Pálava a Národní památkov˘ ústav Brno.
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Finská lesnická akademie
Ve dnech 15. aÏ 17. záﬁí 2004 probûhlo ve Finsku v poﬁadí jiÏ tﬁetí forum vûnované lesnictví v rámci
tzv. Finské lesnické akademie (Forest Academy Finland).
Jedná se o iniciativu finského Ministerstva zemûdûlství
a lesnictví a Finské lesnické asociace. Tato asociace zastává
ve finském lesnictví pomûrnû v˘znamné místo. Vznikla
pﬁed více neÏ 125 lety a jejími ãleny je v souãasné dobû
více neÏ 60 lesnick˘ch a s lesnictvím souvisejících organizací. Asociace slouÏí jako nástroj k podpoﬁe spoleãn˘ch
zájmÛ a rozvoje finského lesnického sektoru. Je také hlavním
organizátorem Finské lesnické akademie, jejíÏ snahou je
pﬁedev‰ím propagace trvale udrÏitelného hospodaﬁení
a podpora rozvoje lesnického sektoru v Evropû pomocí
v˘mûny zku‰eností mezi jednotliv˘mi zemûmi, která by
vedla i k posílení a pﬁípadnému roz‰íﬁení existujících
kontaktÛ mezi jednotliv˘mi lesnick˘mi organizacemi a pﬁedev‰ím mezi nov˘mi ãleny EU. První dvû fóra se konala
v prosinci 2003 a ãervnu 2004. Na konec ﬁíjna 2004 je
plánováno je‰tû jedno takovéto setkání.
Záﬁijového fora se zúãastnilo celkem 34 zástupcÛ ze 14 zemí
stﬁední a v˘chodní Evropy, Finska a Velké Británie.
Zahajovací semináﬁ byl urãen nejen pro úãastníky akademie, ale i ostatní finskou lesnickou veﬁejnost a tû‰il se
pomûrnû velkému zájmu, o ãemÏ svûdãí i pﬁítomnost prezidenta Finské lesnické asociace Heikki Juslina a ministra
obchodu a prÛmyslu Mauri Pekkarinena. Ten se ve své
úvodní ﬁeãi vûnoval dvûma dÛleÏit˘m otázkám, a to zv˘‰ení
vyuÏití dﬁeva a bio energie.
Finská vláda se jiÏ nûkolik let zasazuje o zv˘‰ení vyuÏívání
dﬁeva. JiÏ v 90. letech vypracovala spolu s dﬁevaﬁsk˘m
prÛmyslem nûkolik podpÛrn˘ch programÛ, coÏ vedlo ke
zv˘‰ení konkurenceschopnosti tohoto prÛmyslu a zdvojnásobilo spotﬁebu dﬁevûn˘ch v˘robkÛ ve Finsku. Finsko je tak
dnes na jednom z pﬁedních míst na svûtû ve spotﬁebû dﬁeva,
která je podle statistik roãnû kolem 1 m3 na 1 obyvatele,
pﬁiãemÏ ve stﬁední Evropû ãiní spotﬁeba dﬁeva pﬁibliÏnû
0,2 m3 na 1 obyvatele. Cílem souãasné vlády je zv˘‰it stupeÀ
zpracování produktÛ dﬁevaﬁského prÛmyslu a dále zv˘‰it
export tohoto odvûtví. Za tímto úãelem mají b˘t do konce
roku 2004 vypracovány dva programy vûnující se zpracování
dﬁeva a podpoﬁe dﬁeva jako stavebního materiálu.

úrovni evropské nebo národní. Pﬁi diskusích bylo mimo jiné
konstatováno, Ïe pokud jde o zlep‰ení image lesnického
sektoru, je tﬁeba zaãít s tímto na národních úrovních
a pﬁedkládat veﬁejnosti informace v jednoduché a srozumitelné formû. Cílem by pﬁitom nemûlo b˘t pouze akceptování
lesnictví, ale pﬁedev‰ím vytvoﬁení spoleãenské poptávky po
sluÏbách a produktech s lesnictvím souvisejících a poskytovan˘ch trvale udrÏiteln˘m zpÛsobem. I kdyÏ jiÏ nyní
existuje mnoho rÛzn˘ch projektÛ v oblasti komunikace,
ãasto schází celková komunikaãní strategie a koordinace
na národní úrovni. Pozornost by mûla b˘t zamûﬁena
i na intenzivnûj‰í spolupráci mezi lesnick˘mi organizacemi
a dﬁevozpracujícím prÛmyslem.
V rámci externí komunikace a spolupráce na evropské
úrovni zde zaznûlo napﬁ. doporuãení na uspoﬁádání setkání
zástupcÛ lesnického sektoru s ostatními sektory a politiky,
které by umoÏnilo vzájemnou diskusi evropsk˘ch zákonodárcÛ zahrnujících nejen lesníky, ale i reprezentanty dal‰ích
odvûtví. Obdobné fórum na národní úrovni je pravidelnû
poﬁádáno ve Finsku a má velk˘ ohlas. V rámci interní
spolupráce na evropské úrovni byly diskutovány moÏnosti
pokraãování v takov˘chto setkáních. V‰ichni úãastníci
vyjádﬁili svÛj zájem na tom, aby byla takováto fóra organizována i nadále s tím, Ïe by do budoucna bylo kaÏdé
zamûﬁeno na jedno konkrétní téma tak, aby se z jednotliv˘ch zemí mohli úãastnit odborníci na danou oblast.
Po skonãení tohoto pilotního projektu, kter˘ byl financován
a za‰tiÈován finskou stranou, je v‰ak tﬁeba vyﬁe‰it pro dal‰í
pokraãování otázku financování a organizování.
Dal‰í informace, vãetnû v‰ech pﬁíspûvkÛ pﬁednesen˘ch na
jednotliv˘ch fórech, je moÏné získat na www.forafin.fi. ><
Bc. Jana Pechová
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Po zahajovacím semináﬁi a úvodním workshopu, které probûhly v klidném prostﬁedí Kongresového centra UNITAS na
SV okraji Helsinek, se úãastníci pﬁesunuli do regionu Lahti,
kde následovalo nûkolik dal‰ích workshopÛ dále také
exkurze na stanovi‰tû pro získávání energetického dﬁíví
a velice zajímavá prohlídka po Sibelius Hall v Lahti. Jedná
se o koncertní a kongresové centrum dokonãené na jaﬁe
2000, které se stalo nejvût‰í dﬁevûnou veﬁejnou budovou
postavenou ve Finsku za posledních 100 let.
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V˘sledky diskusí a skupinov˘ch prací, ke kter˘m dospûli
úãastníci bûhem jednotliv˘ch fór, je moÏné rozdûlit do ãtyﬁ
skupin podle úrovnû, na které vzájemná komunikace
probíhá. Jedná se o komunikaci externí mezi lesnick˘m
sektorem a ostatními odvûtvími a dále o komunikaci interní
probíhající mezi ãleny lesnického sektoru, a to vÏdy na
Ilustraãní foto: H. Thiel
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Únor
8. 2. Uplatnûní Národního lesnického programu; Praha
âS VTS; Doc. V. ·vihla; Ing. V. Zatloukal.
17. 2. Místo biologické meliorace v obnovû lesních stanovi‰È; vûdeckou konferenci poﬁádá Katedra pûstování
lesÛ FLE âZU Praha; okruhy projednávan˘ch témat:
problematika melioraãních a zpevÀujících dﬁevin
– jejich místo v lesním hospodáﬁství; biologická meliorace v imisních oblastech; obnova devastovan˘ch
lokalit; odborn˘ garant: Prof. Ing. Vilém
Podrázsk˘, CSc.; organizaãní garant: Ing. Pavla
Neuhöferová, CSc.; kontakt: p.neuhoferova@kostelec.czu.cz; zaãátek a místo: 9.30 hod., zámek
v Kostelci nad âern˘mi lesy.
24. 2. Setkání tﬁí generací – Moderní metody v ochranû
lesa; Kostelec n. â. l.; Ing. J. Holu‰a.
Bﬁezen
22. 3. Lesnická legislativa I: Lesní zákon, pﬁíprava novely;
Praha, âS VTS; Mgr. Dvoﬁák.
Duben
5. 4. Zneãi‰Èování vodních zdrojÛ; Praha DÛm âS VTS;
âLS, Zemûd. a vodoh. spoleãnost.
22. 4. Valná hromada âLS; Praha, DÛm âS VTS.
23. 4. Den v lese (akce pro veﬁejnost ); ve v‰ech krajích;
âlenové RV a RK pﬁedsedové poboãek.
28. 4. Pro Silva Bohemica – 10 let od holoseãného hospodáﬁství; Kﬁtiny; PSB, Prof. V. Tesaﬁ.
Kvûten
10. 5. Pﬁirozená obnova lesa, exkurze Libava; Hranice;
Ing. J. Kubaãka, Ing. M. Kut˘, Ing. P. Polák.
12. 5. (9.00 – 13.00 hod) Obsah Ïivin v lesních pÛdách
âeské republiky a potﬁeba hnojení; Jednodenní
bezplatn˘ semináﬁ o prÛzkumu v˘Ïivy lesa a hnojení lesních porostÛ; místo: Hradec Králové; poﬁádá: ÚKZÚZ Brno a LâR Hradec Králové; bliÏ‰í
informace Ing. Pﬁemysl Fiala, ÚKZÚZ, Hroznová 2,
656 06 Brno, tel.: 548 548 218, mobil 737 267 107,
e-mail: premysl.fiala@ukzuz.cz.
19. 5. Problematika zpracování a vyuÏití slabého jehliãnatého dﬁeva; Hradec Králové; Ing. L. Brouãek.
26. 5. VIII. snûm lesníkÛ: ·umava – zelená stﬁecha
Evropy? Srní; Ing. ·. Kalina, Ing. V. Kreãmer,
Ing. J. Svoboda.
âerven
1. – 2. 6. Turistika, sporty v les. majetcích a hospodaﬁení
v nich; Bedﬁichov, Jablonec n. Nis.; Ing. J. âacká,
Mgr. I. Kubátová.
9. 6. Hospodáﬁská úprava lesa; Brno; Prof. Ing. J. Simon.
14. – 15. 6. Oblasti chovu a pﬁezimovací obÛrky; Krkono‰e;
Ing. J. Janota, Ing. J. Novák.
21. 6. Hospodaﬁení v pohraniãním prostoru 40 let
nepﬁístupném, pochÛzka po historické trase
v Novohradsk˘ch horách; Kaplice; Ing. P. Kordaã.
25. 6. Program 2000 u LâR, s. p., – vyhlá‰ení lípy Barborka;
Pelhﬁimov; Ing. P. Kyzlík, RNDr. J. Stonawski.
Srpen
26. 8. PochÛzka po Píseck˘ch lesích k 120. v˘roãí ‰koly;
Písek; Ing. V. Vlãek.
Záﬁí
5. 9. Setkání absolventÛ FLI v Dejvicích; Praha; Ing. P. Kyzlík.
6. 9. Legislativa ochrany pﬁírody; Praha; MUDr. Ing.
Hájek, RNDr. A. Vopálková.

10. 9. Expozice lesnictví, myslivosti, rybáﬁství; Ohrada,
Hluboká n. Vl.; Ing. Kasal, Mgr. I. Kubátová.
13. 9. Zku‰enosti z odstraÀování ‰kod po povodních;
Jeseníky; Ing. R. Bajza, Ivo Mat˘sek.
15. 9. Pûstování smrku v niÏ‰ích polohách, exkurze do
lesÛ v Ratajích n. S. po 100 letech; Rataje n. Sáz.;
Ing. J. Janãík, Ing. P. Kyzlík.
22. 9. Inventarizace lesÛ; Beﬁkovice; Ing. Mansfeld, Ing.
P. ·tûrba.
¤íjen
2. 10. Lesnická genetika; Plasy; Ing. M. Sloup, Ing. Hrdliãka.
16. 10. Pﬁestavba smrkov˘ch monokultur na lesy pﬁírodû
blízké; Îìár n. Sázavou; Ing. J. ·taidl Prof. V. Tesaﬁ.
Listopad
22. 11. ·tûpkování, biologick˘ odpad – energetické vyuÏití;
Praha, âS VTS; Ing. J. Janota.
Lesnické podveãery pro veﬁejnost - 2005
10. 2. Poãasí, pﬁedpovûdi, pranostiky; Dr. Va‰kÛ, VÚMOP
10. 3. Alja‰ka II; Ing. A. Kusbach
14. 4. Zajímavosti v ornitologii – Na‰e ptactvo; Mgr. D. Lacina
12. 5. Program 2000, LâR s. p.; RNDr. J. Stonawski
9. 6. Vzpomínky a historky krkono‰ského lesníka za 50 let;
Ing. Papík, LS Mar‰ov
25. 6. Zájezd – Pﬁíroda Pelhﬁimovska, pasování lípy
Barborka; Ing. P. Kyzlík
8. 9. O CHKO Slavkovsk˘ les; Ing. Jan Schlossar
10. 9. Zájezd – Muzeum Ohrada, Stará obora Hluboká
nad Vltavou; Mgr. I. Kubátová
13. 10. Lesnická ‰kola ·luknov, lesy a pﬁíroda ·luknovska;
ﬁed. ‰koly RNDr. Janou‰ek
10. 11. Liberecko – turistická oblast s mnoha krásami;
Ing. J. âacká
8. 12. Lípa – dﬁevina roku 2005, pﬁedvánoãní rozjímání;
Ing. P. Kyzlík
Program Lesnick˘ch podveãerÛ se koná vÏdy druh˘ ãtvrtek
v mûsíci od 16,00 hod. v Domû âS VTS na Novotného lávce 5,
Praha 1; tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155, mobil: 603 163 409
(732 549 727), e-mail: cesles@cesles.cz

V mûsíci lednu oslavili v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
Padesátiny
2. 1.
6. 1.
7. 1.
12. 1.
13. 1.
20. 1.

Milo‰ Neuman
Eva Lániãková
Ing. Jiﬁí Dobe‰
ZdeÀka Nováková
Vûra Hrbková
Ing. Josef Pﬁevor

LZ
LZ
LS
LS
LS
LS

Îidlochovice
Îidlochovice
Buãovice
Fr˘dek-Místek
Ledeã n. S.
Ledeã n. S.

·edesátiny
5. 1.
12. 1.
11. 1.
11. 1.
19. 1.
24. 1.

Eduard Kube‰
Jan Poláãek
Andrej BereÏn˘
Pavel Novák
Werner Janza
Ing. Josef Rovensk˘

LS
LZ
LZ
LS
LS
LS

Hluboká n. Vlt.
Kladská
Konopi‰tû
Luhaãovice
Ruda n. M.
Planá

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme a pﬁejeme jim hodnû
zdraví a spokojenosti.

1 / 2005

LESU ZDAR

Kalendáﬁ akcí v roce 2005

21

PANORÁMA

Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
LuÏní les v Dyjsko-moravské nivû
Sborník, do kterého pﬁispûlo sedm desítek autorÛ, by mûl ãtenáﬁe
seznámit s fenoménem luÏního lesa, kter˘ v moravsko-dyjském
trojúhelníku vznikl v prÛbûhu tisíciletého spoleãného pÛsobení
pﬁírodních vlivÛ a ãinnosti ãlovûka. Proto se sestavovatelé pokusili pomocí populárnû vûdeckého vyjadﬁování o spojení poznatkÛ
pﬁírodovûdn˘ch a spoleãenskovûdn˘ch oborÛ do jednoho díla,
aby tak ukázali na jejich vzájemnou závislost a vztah.
Vyd. Moraviapress Bﬁeclav, a. s., ve spolupráci s Lesy âeské
republiky, s. p., Moravsk˘mi naftov˘mi doly, a. s., a Povodím
Moravy, s. p., Bﬁeclav, 2004
(pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK)
Monitoring stavu lesa v âeské republice 1984-2003
Publikace doplnûná i verzí na CD prezentuje údaje, které jsou
v˘sledkem mnohaletého pozemního ‰etﬁení a monitoringu
zdravotního stavu lesÛ pﬁi rozvíjení metod dálkového prÛzkumu
Zemû. Je nabita ãíseln˘mi údaji z celého území âeské republiky
za období od roku 1984 do roku 2003, které dokumentují, jak
byly naplÀovány cíle mezinárodního kooperativního programu
ICP Forests v na‰í zemi. Celistvost informací v publikaci byla
posílena tím, Ïe jsou v ní publikovány v˘sledky dálkového prÛzkumu Zemû, které jsou konfrontovány s veliãinami pozemního
prÛzkumu. Tyto komplexní v˘sledky poskytují objektivní
pohled na tak sloÏitou oblast, jakou je sledování pﬁírodních
procesÛ v lesních ekosystémech.
Vyd. MZe âR a VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, Praha, 2004
(darováno v rámci v˘mûny technické knihovny LâR HK
s VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady)

NaháÀka se slídûním – Od plánování po v˘ﬁad
(z nûmeckého originálu "Bewegungsjagd auf Schalenwild“
z roku 2002)
Eberhard Eisenbarth a Ekkehard Ophoven
Autoﬁi, sami zku‰ení myslivci s bohat˘mi poznatky z nejrÛznûj‰ích honiteb, se v této publikaci vûnují naháÀce, která je
stále v˘znamnûj‰í mezi zpÛsoby lovu spárkaté zvûﬁe. Definují,
co se rozumí pod pojmem naháÀka se slídûním, a popisují
tento efektivní zpÛsob lovu, kter˘ neodporuje zákonÛm na
ochranu zvíﬁat. Pí‰í jen o tom, co znají z dlouholet˘ch vlastních zku‰eností a pozorování. PouÏití loveck˘ch psÛ povaÏují
za klíãové. Z nûho pak vycházejí pﬁi plánování a vlastní organizaci honu, ve které berou ohled na právní a bezpeãnostní
stránku, a po honu se nevyh˘bají pﬁijetí nov˘ch podnûtÛ. Tato
ojedinûlá publikace by mûla b˘t pﬁínosem pro vedoucí honÛ
a jejich úãastníky.
Vyd. Mgr. Jiﬁí âern˘ – Vydavatelství Víkend, Praha, 2004
(zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad âern˘mi lesy,
pro technickou knihovnu LâR HK)
><
Jiﬁí Uhlíﬁ

Kompletní sortiment pletiv
pro lesní hospodářství a chov zvěře,
individuální ochrana (drátěná i plastová).
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Újmy a náhrady za omezení hospodaﬁení v lesích
Sborník referátÛ ze semináﬁe (Praha, 15. 11. 2004), kter˘ byl
zamûﬁen na problematiku souãasného stavu a smûrÛ ﬁe‰ení
problematiky vyjadﬁování újmy a náhrady za omezení hospodaﬁení v lesích v dÛsledku poÏadavkÛ spoleãnosti na les a plnûní jeho mimoprodukãních funkcí. Jedná se o ekonomické
dopady na vlastníky, nájemce a správce lesa. Zohlednûna je
rovnûÏ problematika náhrad za omezení hospodaﬁení v rámci
území NATURA 2000.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství
Lesnická práce, Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2004
(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)
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TûÏba a doprava dﬁíví
Vladimír Simanov a Václav Kohout
Stﬁedo‰kolská uãebnice probírá lesní tûÏbu, která se v souãasné
dobû dÛslednû opírá o ekosystémov˘ základ lesního hospodáﬁství. Zahrnuje tyto okruhy: Nauka o dﬁevû, Sortimenty surového dﬁíví, TûÏba a doprava dﬁíví jako v˘robní proces, TûÏba dﬁíví,
Doprava dﬁíví, Sklady dﬁíví, Plánování v tûÏbû a dopravû dﬁíví,
Operativní ﬁízení tûÏby a dopravy dﬁíví, âlovûk v pracovním
procesu tûÏby a dopravy dﬁíví, Problematika bezpeãnosti
a hygieny práce v tûÏební ãinnosti lesního hospodáﬁství,
PﬁidruÏená lesní tûÏba a pﬁidruÏená lesní v˘roba.
Vyd. Matice lesnická, Písek, 2004, v edici Uãebnice
(darováno prof. Vladimírem Simanovem technické knihovnû LâR HK)
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SILVACO, a.s., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, fax: 274 865 119,
tel.: 272 083 127-9, e-mail: objednavky@silvaco.cz,

www.silvaco.cz

CO ZB¯VÁ DODAT?

Leden…
Zní to ledovû, studenû, aÏ to za prsty zalézá.
JenÏe m˘lil by se ten, kter˘ by v tomto mûsíci
hledal krutost zimy. Babiãka vÏdycky ﬁíkávala
v lednu, hned po Tﬁech králích, Ïe uÏ se jaro
blíÏí a sluníãka si uÏijeme. V‰ak se jiÏ jeho
síla postupnû projevuje. I pﬁíroda si v‰ímá
a stromy kaÏd˘ veãer pozdûji vrhají své stíny
na zasnûÏené paseky. Den se prodluÏuje.
Venku leÏí nastlané
peﬁiny ãerstvû napadaného
pra‰anu, odhaduji to na
tﬁicet centimetrÛ. Dneska,
pﬁi prvním povídání, pﬁedstavím vám své pﬁátele,
kteﬁí se mnou cel˘ rok
pojedou po lesní cestû
vyprávût o zeleném Ïivotû. Terénní vÛz Lada Niva,
pomocník, bez kterého se
v tomto hlubokém snûhu
nedostanu ke krmelcÛm
a kamarád s nûmou tváﬁí, mÛj loveck˘ pes Dak, kﬁtûn˘ Ervín
z KnûÏího Háje. Zrovna dneska, kdy bude v lese nádhernû,
aÏ smutno z toho ticha, budu potﬁebovat vedle sebe pﬁítele.
A za tûch deset let, které jsme spolu dennû proÏili, mÛÏeme
mluvit oba o hlubokém pﬁátelství, o kaÏdé cestiãce, potoku
ãi m˘tinû, kterou jsme spolu nejãastûji nav‰tûvovali.

Pomalu pokraãuji dále. ProjíÏdím kolem zlomeného smrku.
Praskl pod tíhou novoroãního pﬁídûlu snûhu i oblevy, která
následovala hned druh˘ den. TûÏk˘ sníh je velk˘m nepﬁítelem
lesníka. Dne‰ní pra‰an, kter˘ za m˘m vozem vytváﬁí bíl˘
vloãkov˘ závoj, les zahalil do nad˘chan˘ch peﬁin a pﬁinesl do
kaÏdého jeho koutu mír a pohodu.
Míjím ãerstvû zaloÏenou paseku. Staré borovice, kter˘m konec
Ïivota naplánovali lidé, leÏí na upraven˘ch hromadách, pﬁipravené k transportu. Zimní tûÏba je pro borovici ideální. AÏ sleze
sníh, moÏná v bﬁeznu, oÏije nová holina pracovním ruchem
a urãitû se sem s vámi podívám. I mého ãtyﬁnohého pﬁítele
lesní zmûna zaujala a celou scenérii pozoruje z ãerstvého,
zasnûÏeného paﬁezu. Na vûtvích, které zde leÏí po tûÏbû, tu
a tam pozoruji kousky jmelí. Trhám si pro ‰tûstí malou vûtviãku
a vkládám ji za lem beranice.
Sluníãko se za mnou otáãí a stín se pomalu pﬁesunuje na druhou stranu. BlíÏí se podveãer a sníh rozsvûcuje tisíce mal˘ch
lampiãek. Jak obrovské mûsto v noci pod kopcem vypadá
snûhem zavát˘ kraj borové hou‰tiny. Neporu‰ená snûhová
pokr˘vka láká k ulehnutí. Povinnost, kterou zde dnes mám, mû
opût vrací do reality. UjíÏdím k zásypu ve Dvacítce. Jedno
z pomístních jmen na‰eho lesa. Lépe se tak domluvíme.
Do konce roku, na‰eho vyprávûní, tûchto jmen pﬁibude.
Vystupuji a zavátou pû‰inou vytváﬁím do ãerstvého snûhu
stopy, které vypadají, jakoby do lesa nepatﬁily. Jsou pﬁíli‰ hrubé
a nerespektují neporu‰enost bílé nadílky. Vedle stop srnãího,
které jsou jen zlehka znatelné, vypadají komicky.

Pomalu projíÏdím lesem, potichu, jen zlehka ‰lapu na plyn.
Nechci ru‰it, chci poslouchat, abych mohl vyprávût. Vypínám
motor a jdu se nadechnout. Tﬁpytiv˘ sníh mû bodá do oãí,
mráz ‰típe za u‰ima a od úst se valí obláãky páry. Mistr skláﬁ
vykouzlil na potoce pﬁekrásné ledové tvary, které umû sestavil
do souboru hudebníkÛ. AlespoÀ mi tak pﬁipadají, neboÈ sly‰ím
hudbu hrát, jak potok pod ledem bublá, pﬁeskakuje a naráÏí.
ProhlíÏím si ochoz. Sníh vûrnû kopíruje otisky stop zvûﬁe. Pro‰li
tudy ãerní rytíﬁi v plné zbroji. Stopy jsou velké a ukazují na
dospûlou zvûﬁ. Patrnû zalehli v jedné z neproniknuteln˘ch
borov˘ch hou‰tin, které se pod tíhou lednového, tûÏkého
snûhu uzavﬁely a vytvoﬁily dokonalé opevnûní. Vyjdou zase
v noci. Zítra bude o kousek dál, pod dospûl˘mi buky, opût ãerstvû ryto. Bachynû, selata, lonãáci i staﬁí kÀouﬁi, v‰ichni
dohromady najdou pod snûhovou peﬁinou schované bukvice,
z loÀského úrodného roku, které zÛstaly na hor‰í ãasy. Dost
bude pro kaÏdého.
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Cítím, jak stromy podﬁimují. Nabírají sílu na nov˘ dlouh˘ rok.
âeká je spousta práce a úkolÛ, které jim pﬁíroda vymyslela. Jdu
potichu, abych je nevzbudil. Je‰tû není ãas, i kdy uÏ se na
jejich probuzení moc tû‰ím. Zase mi budou mávat zelen˘mi
korunami, aÏ pojedu v kvûtnu na star˘ posed na druhém konci
lesa. Loni jsem se tam toho svého srnce nedoãkal.
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MÛj ãtyﬁnoh˘ pﬁítel dovádí kolem mû, aÏ sníh vzduchem poletuje
a ãasto nabírá sníh do mordy, aby uhasil ÏízeÀ mrazivého dne.
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Pod zásypem je vybráno. Zvûﬁ se spolehla na pomoc ãlovûka.
Vybírám kousky vûtviãek, které sem vítr zafoukal a v ruce
drÏím srnãí parÛÏek. Podle peãeti odhaduji vûk srnce na ãtyﬁi
roky. Patrnû pﬁi snaze dostat se ke krmení, shodil svoji korunu
o konstrukci zásypu. RozhlíÏím se okolo, zda nespatﬁím i druhou ãást. Tak ‰tûdr˘ Sv. Hubert zase nebude. Mám velikou
radost. OdmûÀuji své lesní pﬁátelé pln˘m pytlem dobrot a do
otvoru po vypadlém suku na zásypu kladu vûtviãku jmelí, kterou jsem si pﬁed hodinou utrhl pro ‰tûstí. OdjíÏdím z lesa.
To nejvût‰í ‰tûstí, které se na chvíli ukrylo do vûtviãky jmelí, byla
moÏnost b˘t ten den alespoÀ na chvíli pﬁitom, kdy les vypráví.
Mezi tím, neÏ vás s sebou opût vezmu, pojedu se je‰tû nûkolikrát podívat po znám˘ch cestách. Mrazy uÏ nebudou tak
mrazivé, sluníãko malinko pﬁitopí a pupeny na vûtviãkách stromÛ
budou zase o trochu vût‰í. V lese bude co ãastûji sly‰et Ïuchnutí snûhu z vûtví na zem, hudebníci v potoce pﬁidají na basech
a skﬁivani rozezpívají cel˘ les. Ale to nás ãeká aÏ za mûsíc. ><
Ing. Miloslav Louda

Oprava lesní kaple
na LS Hanu‰ovice
V drsné, ale ãarokrásné jesenické krajinû pod Kralick˘m SnûÏníkem opravila
Lesní správa Hanu‰ovice v rámci Programu 2000 pozoruhodnou lesní kapli,
která byla pÛvodnû postavena v roce 1887 obyvateli osady Nov˘ Rumburk za pﬁispûní
kníÏete Liechten‰tejna. Kaple v‰ak postupnû bez náleÏit˘ch oprav a údrÏby chátrala
a pravdûpodobnû by zanikla. Oprava kaple byla dokonãena v kvûtnu minulého roku
a dne 9. 10. 2004 probûhlo slavnostní otevﬁení veﬁejnosti.
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ROK LÍPY
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

