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VáÏené kolegynû, kolegové,
zamûstnanci LesÛ âeské

republiky,

poãátek kaÏdého nového roku pfiiná‰í pfii-
rozenou snahu kaÏdého z nás o hodnocení
v‰ech událostí roku minulého, plány a snad 
i pfiedsevzetí pro rok pfií‰tí. Podobn˘m hodno-
tícím cyklem  Ïije i ná‰ podnik a to jiÏ devát˘
rok. Tento Nov˘ rok je v‰ak pfiece jen v˘jimeã-
n˘. Nese totiÏ ãíslovku 2001, coÏ znamená,
Ïe zahajuje dal‰í z období, na jejichÏ délku se
poãítá nikoliv lidsk˘ Ïivot, nikoliv Ïivot 
stromÛ, trvání lidsk˘ch v˘tvorÛ, ale historie
vesmíru a jeho planet. PfiibliÏnû kaÏdé tfietí lid-
ské generaci se po‰tûstí zaÏít pfielom století,
kaÏdé tfiicáté, nové tisiciletí. To, Ïe byl tento 
okamÏik dopfián právû nám, bychom mûli
chápat jako urãit˘ dar, kter˘ nás mÛÏe moti-
vovat k tomu, abychom v právû odcházejícím
roce zanechali v‰e ‰patné a do nového tisícile-
tí naopak pfienesli to, o ãem nám na‰e svûdo-
mí fiíká, Ïe je dobré pro Ïivot. âinit to, co je
dobré pro Ïivot, bylo základním Ïivotním kré-
dem Alberta Schweitzera.  Tento velk˘ huma-
nista, teolog, lékafi a nositel Nobelovy ceny
vztahoval toto krédo pfiedev‰ím k lidskému Ïi-
votu. Ale právû les a tím i na‰e práce, jsou vel-
mi dÛleÏit˘mi pro Ïivot v‰ech lidí. ProtoÏe
v‰ichni víme, jakému subjektivismu a rÛzn˘m
názorov˘m trendÛm podléhá lesnická proble-
matika, mÛÏe b˘t názor Alberta Schweitzera 
i základní lesnickou normou, kterou se mÛÏe-
me fiídit my i na‰i nástupci po dal‰ích tisíc let.

g

V porovnání s tisíciletou periodou je histo-
rie na‰eho podniku zanedbatelná. Vznikl 

v dobû, kdy se ruãiãka pomysln˘ch hodin blí-
Ïila k dvanáctce. Není v‰ak dÛleÏité, jak dlou-
ho ná‰ kolektiv existuje. DÛleÏité je, na jak˘ch
zásadách stojí. V historii najdeme bezpoãet
pfiípadÛ, kdy se rÛzné systémy, na první po-
hled vyhlíÏející vûãnû, zhroutily pfies noc jen
proto, Ïe byly zaloÏeny na ‰patn˘ch zákla-
dech. Naopak najdeme filosofie, nebo my‰-
lenky, jejichÏ platnost je vûãná. Na‰e krátká
historie mÛÏe b˘t i urãitou v˘hodou.
Dohlédneme totiÏ stále na její poãátek a je‰tû
si dobfie pamatujeme, co bylo zvládnuto dob-
fie, co se ‰tûstím, i to, k ãemu se nechceme vra-
cet. Dnes jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe se nám 
spoleãnû podafiilo postavit LâR na solidní zá-
klad. Tím v‰ak není jen odbornost, profesiona-
lita a dobrá ekonomická situace. Je to také ko-
legialita a otevfiené vztahy mezi námi v‰emi,
které jsou podmínkou pro dal‰í rozvoj LâR.
Právû ony jsou totiÏ zárukou dal‰ího trvání pod-
niku, kter˘ spoleãnû stavíme. Jan Mukafiovsk˘,

ãesk˘ estetik a rektor Karlovy university na po-
ãátku padesát˘ch let minulého století, fiekl, Ïe
neustál˘ v˘voj je jediná moÏnost, jak lze zÛstat
stále souãasníkem. To chceme bezpochyby 
i v pfiípadû LesÛ âR a proto musíme mít pro
ná‰ dal‰í v˘voj dostatek odvahy, pracovitosti a
také vzájemného respektu a podpory. Pokud
tyto hodnoty doplníme úctou k pfiírodû 
a k Ïivotu, je to nejlep‰í základ pro budouc-
nost LâR.  Tím také mÛÏeme dokázat, Ïe na‰e
motto - Lesy âeské republiky, lesy pro tfietí tisí-
ciletí - není jen reklamní frází, ale na‰ím hlav-
ním posláním.

g

Opravdu upfiímnû Vám váÏení a milí kole-
gové pfieji, aby Vám práce u LâR pfiiná‰ela 
radost uspokojení, to v‰e pfii dobrém zdraví
Vás i Va‰ich blízk˘ch.

Ing. Jifií Oliva

AKTUÁLNù

Novoroãní slovo
generálního fieditele

3

Ilustraãní foto:  Jifií Junek
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Po ‰tíhlé, spanilé jedli, jíÏ byl zasvûcen loÀsk˘
rok, je ve znamení prvního roku nového milénia
majestátn˘ dub. „Jsi zdráv jako dub“ - chválilo sta-
ré pfiísloví. Dub je dfievina vysokého stáfií. Pfied sta-
let˘m dubem rád kaÏd˘ stane, aby si jej prohlédl.
Je pamûtníkem dávn˘ch dob, zaÏil mnoho pfievrat-
n˘ch historick˘ch událostí.

Dubu si váÏili jiÏ stafií ¤ekové, zasvûtili jej bohu
Diovi. V ‰elestu jeho listí naslouchali vû‰tbám. 
Ve váÏnosti jej chovali i stafií Gallové, zasvûtili jej bo-
hu blesku Thorovi a Slované hromovládnému
Perunovi. Jeho listu uÏívaly mnohé národy ve sv˘ch
znacích a znameních. I lesníkÛm a myslivcÛm b˘va-
ly dubové listy a Ïaludy odznakem povolání na stej-
nokroji. 

Doubravy mají svÛj pÛvab v kaÏdé roãní dobû.
Na jafie v podrostu rozkvetou pestré koberce bíl˘ch,
Ïlut˘ch a modr˘ch kvûtÛ sasanky hajní, sasanky
pryskyfiníkovité a jaterníku podlé‰ky. V luÏních lesích
se setkáme se souvisl˘mi barevn˘mi koberci kvûtÛ
dymnivky duté, marnotratnû h˘fiící barvami od fialo-

vé a modré pfies rÛÏovou aÏ k vzácné bílé. Mladé lis-
ty dubu mají hezké Ïlutozelené zbarvení, „svatoján-
ské“ letorosty pfiecházejí aÏ do témûfi ãervené. Na
podzim se lesy zaskví Ïlutí vadnoucího listí a místy
v‰emi harmonick˘mi odstíny barev listÛ dubu ãerve-
ného. Ve star˘ch doubravách se setkáváme i s na‰ím
nejvût‰ím broukem - roháãem.

Nejen ve Slavonii, Haliãi a Bukovinû najdeme
souvislej‰í doubravy. V Polabí a na TfieboÀsku, v luÏ-
ních lesích u soutoku Moravy a Dyje, ve stfiedním
Pomoraví, i na mnoh˘ch jin˘ch místech v âechách a
na Moravû zalahodí oku a potû‰í ducha tyto z nej-
v˘znamnûj‰ích listnat˘ch stromÛ. Uctíváme je nejen
vydáním kalendáfiÛ a akcemi pro vefiejnost - zejmé-
na pak pro dûti a mládeÏ. V únorovém vydání Lesu
zdar vyjde hlavní ãlánek s tématikou pûstování dubu,
jeho ochrany i vyuÏití dfieva. 

Redakce vûfií, Ïe to nebude první a poslední ãlá-
nek o dubu, tû‰í se na dal‰í pfiíspûvky, napsané ne-
jen proto, Ïe je leto‰ní rok zasvûcen tomuto stromu. 

-jnk- 

VáÏená redakce,

k napsání dopisu mne vede více pohnutek.
Pfiedev‰ím jím chci reagovat na ãlánek Ing. Franti‰ka
Morávka „VyuÏívání dfieva v âeské republice“ 
v ã. 10 Lesu zdar.

Autor tohoto ãlánku uvádí, Ïe zam˘‰len˘ch cílÛ
ve vyuÏívání dfieva nebylo v nûkter˘ch bodech dosa-
Ïeno. Autor se zamûfiuje na spotfiebu dfieva, ale 
i v jiném nebude v‰e tak, jak bychom si my lesníci
pfiáli.

Nechci opakovat to, co autor vyãerpávajícím
zpÛsobem vysvûtlil. Chtûl bych jen nûco málo dopl-
nit. Z pofiadÛ bavorské televize, zvlá‰tû pak 
ze zemûdûlského vysílání Unser Land vím, Ïe 
v Bavorsku a také v Rakousku není snadné prosazo-
vat získávání energie spalováním biomasy. Proto
kdyÏ se naskytne pfiíleÏitost, Ïe nûkterá obec projeví
zájem zpÛsoben˘ dostatkem materiálu a chtûla by si
vybudovat vlastní teplárniãku, zasáhne stát dotací.

Pokud se t˘ká moÏností v˘stavby budov ze dfieva,
je asi v tomto smûru brzdou také nezájem stavbafiÛ
a architektÛ. KaÏd˘ vût‰inou radûji „jede ve vyjet˘ch
kolejích“ a nemá zájem si tím zatûÏovat hlavu nebo
doãasnû svou kapsu. Îe jsou betonové a zdûné stav-
by neekologické, to je asi moc nezajímá. Na v˘robu
cihel, cementu, ocelov˘ch prutÛ, hliníkov˘ch folií 
a dal‰ích materiálÛ je potfieba hodnû energie, coÏ je
pfiíspûvkem k oteplování ovzdu‰í. V publikaci Holz

und deine Welt jsem se doãetl, Ïe pfii v˘robû staveb-
ního materiálu je tento pomûr spotfieby energie: dfie-
vo 1, cement 4, ocel 24.

Plnû souhlasím s Ing. Morávkem, Ïe je neuvûfiitel-
né, Ïe se ekologická hnutí nezasadila o vût‰í vyuÏití
dfieva jako obnovitelného zdroje energie. Proã?

Mám dojem, Ïe mnoho EKO - aktivistÛ toho 
o lesnictví mnoho neví. âást z nich ze zásady odmí-
tá informace lesníkÛ. Staãí jim „jejich pravda“. Vût‰í
ãást z nich se k informacím nedostane. Informaãní
materiály se nedostanou do kaÏdé rodiny a je otáz-
kou, v kolika pfiípadech by se dÛkladnû pfieãetly,
kdyby je mûl kaÏd˘ k dispozici. V dobû, kdy nám 
televize ubrala kus na‰eho volného ãasu, kdy na pfie-
ãtení mnohastránkov˘ch deníkÛ potfiebujeme del‰í

ãas, v dobû, kdy se logicky dostavuje únava z pfie-
bytku informací v‰eho druhu, klesá zájem o ãtení
dal‰ích informací. MoÏná by pomohlo vyvolat zájem
a zvûdavost nûjak˘ „‰leh“ v televizi. ZároveÀ diváky
upozornit, kde se mohou dozvûdût více. Nevím, 
nejsem psycholog. 

Jsem ale pfiesvûdãen o tom, Ïe by bylo velmi pro-
spû‰né, kdyby lesníci pfievzali iniciativu v ochranû
pfiírody a Ïivotního prostfiedí do sv˘ch rukou. Nebylo
by to vÛbec nic nového. KdyÏ jsem v roce 1956 pfie-
vzal funkci „okresního konzervátora ochrany pfiíro-
dy“, byla tato dobrovolná a neplacená funkce  v po-
lovinû okresÛ západních âech obsazena lesníky. 
V druhé polovinû okresÛ byli v této funkci uãitelé, kte-
fií se pfieváÏnû pfiiklánûli k názoru lesníkÛ.

Je jiná doba a jsou jiné podmínky, ale urãitû jsou
nadále lesníci, ochotní vûnovat ãást svého volného
ãasu pro dobrou vûc. KaÏd˘ to dûlat nemÛÏe, proto-
Ïe k tomu nemá vlohy. V praxi se velmi osvûdãilo
pravidelné kaÏdoroãní tfiídenní setkání spojené s ex-
kurzí po ochranáfisky zajímav˘ch objektech.
Financovaly to okresy. Byla to velmi dobrá prÛprava
pro na‰i práci. Nebylo by moÏné nûco podobného
uvést v Ïivot? Tfieba pokusnû v obvodu jednoho kraje.

S pozdravem Lesu zdar!

Ing. Ilja Andr‰
Pfiimda

SLOVO REDAKCE

Leto‰ní rok je ve znamení dubu

4

Ohlas na ãlánek o vyuÏití dfieva

LS Ostravice, Bílá, údolí  Smradlavky
Foto: Jifií Junek
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Rada Národního certifikaãního stfiediska
schválila dne 29. 11. 2000 v Brand˘se nad
Labem âesk˘ systém certifikace lesÛ (dále jen
„CFCS“). Následnû bude na základû její Ïádosti
zahájen proces uznání CFCS u evropské organi-
zace PEFCC (Rada celoevropské certifikace lesÛ) 
z hlediska vzájemné kompatibility s ostatními 
evropsk˘mi certifikaãními systémy. âeská repub-
lika se tak stane sedm˘m evropsk˘m státem ze
ãtrnácti ãlenÛ PEFC, kter˘ poÏádal o uznání. Pfied
námi jsou pouze Finsko, ·védsko, Norsko,
Nûmecko, Rakousko a Francie. Plná funkãnost
CFCS se pfiedpokládá jiÏ v prÛbûhu roku 2001.
Prakticky to bude znamenat ukonãení souãasné-
ho systému certifikace lesÛ prostfiednictvím
Národního certifikaãního stfiediska Ústavu pro
hospodáfiskou úpravu lesÛ v Brand˘se nad
Labem a jeho nahrazení systémem nov˘m.

g

Smyslem CFCS je garantovat zpracovatelÛm 
i koneãn˘m spotfiebitelÛm dfieva dodrÏování kritérií
trvale udrÏitelného hospodafiení (dále jen „TUH“) 
v lesích âeské republiky. Cel˘ systém je zaloÏen na
regionální certifikaci (v souãasné dobû je tímto 

regionem celá âeská republika), ke které se mohou
pfiihlásit jednotliví vlastníci lesÛ. V pfiípadû vût‰ích
vlastníkÛ lesÛ se pfiedpokládá jejich úãast po 
jednotliv˘ch lesních hospodáfisk˘ch celcích.
Základem CFCS je celkem ‰est normativních 
dokumentÛ, které budou v dohledné dobû 
dos tupné v  p lném znûní  na in terne tu
(http://www.uhul.cz/ncs). Pro individuální vlastní-
ky lesÛ je dÛleÏit˘ zejména dokument CFCS 1002
: 2000 „Kritéria a ukazatele TUH v lesích“. Zde
jsou obsaÏena kritéria TUH jako v˘chodisko pro
nezávislé hodnocení hospodafiení v lese pro regio-
nální úroveÀ i úroveÀ individuálního vlastníka.
Úãast individuálního vlastníka v regionální certifi-
kaci je dobrovolná a bude mu umoÏnûna pfii 
splnûní stanoven˘ch podmínek. Tûmito podmínka-
mi jsou: zavázat se prohlá‰ením k hospodafiení na
lesním majetku podle odpovídajících kritérií pro 
regionální úroveÀ a zajistit jeho dodrÏování, nepo-
ru‰ovat závaÏn˘m zpÛsobem platné legislativní
pfiedpisy t˘kající se hospodafiení v lesích a ochrany
Ïivotního prostfiedí a umoÏnit provádûní ‰etfiení na
lesním majetku auditorÛm certifikaãního orgánu.
Vlastník lesa, splÀující kritéria TUH, obdrÏí
„Osvûdãení o úãasti v regionální certifikaci“, jehoÏ

platnost je ãasovû omezena na dobu maximálnû 
5 let. Soulad s kritériii bude posuzován periodicky
a jejich nedodrÏování mÛÏe vést aÏ k vylouãení
vlastníka lesa z regionální certifikace. 

g

V˘znamnou pfiedností celoevropské certifikace
lesÛ proti jin˘m certifikaãním systémÛm je zejména
její ekonomická efektivnost, kdy jednotlivé prvky
systému jsou nastaveny tak, aby finanãní zatíÏení
vlastníka lesa bylo co nejmen‰í a nesniÏovalo jeho
konkurenceschopnost na trhu. Celoevropská certifi-
kace lesÛ se do budoucna mÛÏe stát v˘znamn˘m
nástrojem pro uplatnûní dfievní hmoty a v˘robkÛ 
z ní na trhu. O vzrÛstajícím v˘znamu certifikace le-
sÛ svûdãí napfiíklad situace ve Finsku. Finsk˘ systém
certifikace lesÛ byl uznán Radou PEFC dne 
24. 5. 2000 a jiÏ dne 21. 11. 2000 zde byly v˘-
znamn˘m dfievozpracujícím podnikem vyrobeny
první v˘robky ze dfieva oznaãené logem PEFC.
Právo pouÏívat logo PEFC získal podnik na zákla-
dû skuteãnosti, Ïe dfievní hmota pouÏitá k v˘robû
byla vytûÏena z lesÛ obhospodafiovan˘ch podle
kritérií TUH.

Ing. Tomá‰ Dohnansk˘ 

Ve ãtvrtek 26. fiíjna 2000 v podveãerních hodinách se v obofie Bfiezka 
uskuteãnilo setkání ‰piãkov˘ch osobností státní správy z resortÛ Ministerstva
zemûdûlství a Ministerstva Ïivotního prostfiedí, státního podniku Lesy âeské 
republiky, pedagogick˘ch sborÛ univerzit, lesnického v˘zkumu, institucí ochra-
ny pfiírody a nevládních organizací. Setkání zorganizoval Národní lesnick˘ ko-
mitét a Centrum pro otázky Ïivotního prostfiedí Univerzity Karlovy ve spolu-
práci s V˘zkumn˘m ústavem lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû-Strnady
v rámci projektu Rozvojového programu OSN (UNDP) „Trvale udrÏiteln˘ roz-
voj âeské republiky – vytváfiení podmínek”. Diskuse byla cílena pfiedev‰ím na
strategii zacházení s lesy, a to s pfiihlédnutím k fie‰ení submodulu 2A8
„Komplexní funkce lesa – strategie trvale udrÏitelného rozvoje lechních 
ekosystémÛ”.

g

Rozpravy se zúãastnili námûstci ministrÛ zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí 
Ing. Pavel Rybníãek a Ing. Josef Bûle, CSc., fieditelé odborÛ Ministerstva zemû-
dûlství Ing. Andrea Pondûlíãková a Ing. Jaromír Va‰íãek, CSc. a Ministerstva 
Ïivotního prostfiedí Ing. Pafiízek a Ing. Tomá‰ Stanûk, CSc., generální 
fieditel státního podniku Lesy âR Ing. Jifií Oliva a jeho specialista pro ekologii
RNDr. Jifií Stonawski, univerzitní uãitelé doc. RNDr. Martin Brani‰, CSc,. 
doc. RNDr. Pavel Kováfi, CSc., prof. RNDr. Bedfiich Moldan, CSc., PhDr. Ivan
Rynda, doc. Ing. Ludûk ·i‰ák, CSc. a prof. Ing. Vladimír Tesafi, CSc., fieditel
V˘zkumného ústavu lesního hospodáfiství a myslivosti Ing. Petr Zahradník, CSc. 
a jeho námûstek pro v˘zkum RNDr. Bohumír Lomsk˘, CSc., fieditel Správy chrá-
nûn˘ch krajinn˘ch oblastí âR RNDr. Franti‰ek Pelc a fieditel Správy Národního
parku ·umava Ing. Ivan Îlábek, pfiedseda Národního lesnického komitétu 
Ing. Vladimír Kreãmer, CSc. a tajemník NLK Ing. Bohuslav Vin‰, CSc. Poslance
Parlamentu âR a pfiedsedu âeského svazu ochrany pfiírody RNDr. Libora
Ambrozka zastupoval jeho osobní tajemník Mgr. Daniel Vondrou‰. Cílem setkání
bylo pfiispût k obecnému úsilí o zlep‰ení obrazu ãeského lesnictví a lesního 
hospodáfiství a k vytvofiení podmínek pro dosaÏení konsensu v‰ech zúãastnûn˘ch
partnerÛ k tak aktuálnímu tématu, jak˘m je uchování funkãních lesÛ i budoucím
generacím a dosaÏení podpory odpovídající strategii trvale udrÏitelného obhos-

podafiování lesÛ ‰irokou odbornou i laickou vefiejností. Mezi námûty pro nefor-
mální diskusi byla zafiazena témata (1) o lesích jako obnovitelném pfiírodním
zdroji surovin a mimoprodukãních efektÛ v krajinû, (2) o vefiejném zájmu na 
lesích, o moÏnostech jejich pokr˘vání a o stavu legislativy a dal‰ích nástrojÛ pro
jejich praktického zaji‰tûní, (3) o integraci âR do Evropské unie a o Národním
lesnickém programu jako základu diferencované lesnické strategie EU.

g

Rozpravu uvedl pfiedseda NLK Ing. Kreãmer charakteristikou v˘vojov˘ch etap
spoleãnosti ve vztahu k vyuÏívání lesních ekosystémÛ jako obnovitelného pfiírodní-
ho zdroje hmotn˘ch i nehmotn˘ch uÏitkÛ pro uspokojování potfieb rozvíjející se lid-
ské spoleãnosti. Idea víceúãelového vyuÏívání lesÛ 60. let dospívá ve svûtû 
i u nás k formulacím trvale udrÏitelného obhospodafiovábní lesÛ ve smyslu princi-
pÛ trvale udrÏitelného rozvoje z Ria de Janeiro 1992 (viz Kreãmer V., Lesnická
práce 12, 2000). Profesor Moldan jako hlavní koordinátor projektu UNDP 

âesk˘ systém certifikace lesÛ schválen

Rozprava k tématu „Les a vefiejnost”

pokraãování na str. 6 ➤

Altán pod Blaníkem. Foto: -jnk-
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INFORMUJEME

o trvale udrÏitelném rozvoji âR ve svém krátkém úvodním vstupu zdÛraznil tfii 
pohledy na problematiku vytváfiení podmínek udrÏitelného rozvoje:

1. hledisko terminologické – odborn˘ch definicí podstaty jevÛ a jasného 
stanovení cílÛ.

2. hledisko ekonomické – efektivnosti opatfiení, finanãních zdrojÛ a jejich 
optimálního vyuÏívání.

3. hledisko manaÏerské – definující, co je prioritním úkolem, co udûlat, co 
sladit pfii realizaci poslání lesÛ atd.

K tûmto tfiem pohledÛm pfiipojil Ing. Kreãmer 4. hledisko spoleãenské, které 
v mûfiítku globálním (v souãasné dobû rozdûlení svûta na jih proti severu), regio-
nálním a lokálním v˘raznû diferencuje specifika opatfiení ze v‰ech tfií hledisek
pfiedcházejících.

g

Prof. Tesafi jako pfiedseda ãeské odnoÏe spoleãnosti Pro Silva osvûtlil zásadní
posun souãasn˘ch trendÛ v této mezinárodní organizaci (v rámci informace 
o jejím kongresu v Hannoveru pfii pfiíleÏitosti konání svûtové v˘stavy EXPO 2000).
Pokusil se terminologicky definovat „ekologicky oprávnûné“ obhospodafiování le-
sÛ, lépe vystihující základní obsahovou náplÀ dosud uÏívan˘ch pojmÛ „pfiírodû
blízké” nebo „pfiírodû pfiimûfiené” lesní hospodáfiství z hlediska v˘kladu pojmu tr-
vale udrÏitelného obhospodafiování lesÛ. V dal‰ích vystoupeních se pak diskuse
soustfiedila na terminologické vyjasÀování pojmÛ „pfiírodû blízké, pfiírodû pfiimû-
fiené, ekologicky oprávnûné, trvale udrÏitelné” lesní hospodáfiství se zfiejmou sna-
hou definovat více neÏ rozdílnost v pojmech obsahovou náplÀ rÛzn˘ch variant za-
cházení s lesy. Klasifikace lesÛ od pfiírodních resp. pfiirozen˘ch po stejnovûké mo-
nokultury z hlediska jejich cílÛ a pfiínosÛ pro spoleãnost (dr. Pelc) byla podpofiena
potfiebou spoleãnosti poznávat pfiírodní procesy pro moÏnost predikce v˘voje les-
ních ekosystémÛ v mûnících se ekologick˘ch a ekonomicko-spoleãensk˘ch pod-
mínkách (doc. Kováfi). Termín „ekologicky oprávnûné” lesnictví se setkal s obava-
mi z opou‰tûní pfiedstavy lesního ekosystému s maximálním vyuÏíváním pfiírod-
ních procesÛ (Ing. Oliva, Ing. Îlábek). Byla zdÛrazÀována diferenciace pfiírodní-
ho prostfiedí modifikující postupy a mantinely vyuÏívání lesa (Ing. Îlábek).
SloÏitost stanovení mantinelÛ pfii simulování pfiírodních procesÛ v aplikaci na rÛz-
né situace v kulturní krajinû v‰ak vyÏaduje vysoce fundovan˘ a pouãen˘ pfiístup,
vycházející z definice trvale udrÏitelného rozvoje a vyuÏívající vhodné nástroje,
jako napfi. oblastní plány rozvoje lesÛ, dotace, legislativní normy atd. (dr. Rynda).

g

Námûstek ministra Ing. Rybníãek poukázal ze zku‰eností na mezinárodních
jednáních a konferencích (reprezentovan˘ch rÛzn˘mi stanovisky pfiedstavitelÛ 
regionálních uskupení, napfi. Holandsko - Dánsko, Finsko – ·védsko – Norsko 
apod.) na rozdílnost pojetí a kritérií trvalé udrÏitelnosti, stejnû jako na obtíÏnost
dosahování terminologické shody. Byl zdÛraznûn v˘znam jasné a srozumitelné
dikce legislativních norem (mgr. Vondrou‰), poukázáno na deficit vymahatelnos-
ti práva a obecné morálky i ve vztahu k lesu (doc. Brani‰).

g

Dále se diskuse dotkla problematiky dotací do lesnictví zejména ve vztahu 
k pokr˘vání vefiejného zájmu, tedy i moderních principÛ a trendÛ v ochranû 
pfiírody (dr. Pelc), problematiky trÏního prostfiedí a nezbytnosti chápání lesa 
nejen jako pfiírodního jevu, ale i jako majetku a kapitálu konkrétních vlastníkÛ
zejména v politick˘ch a ekonomick˘ch souvislostech zabezpeãování vefiejn˘ch
zájmÛ (dr. Rynda, Ing. Kreãmer). Stranou diskuse nezÛstaly ani technologické

koncepce a jejich rychlé stfiídání v rozporu s dlouhodob˘m procesem Ïivotních
cyklÛ lesního ekosystému, pfiínosy lesa pro rozvoj venkova a pokr˘vání vefiejn˘ch
zájmÛ v rozporu s ekonomick˘mi zájmy vlastníkÛ (doc. ·i‰ák).

g

Prof. Moldan usmûrnil diskusi téÏ k praktick˘m otázkám zmûn druhové sklad-
by, zmûn vûkové a prostorové struktury pfievaÏujících stejnovûk˘ch monokultur,
problematiky Ïivoãi‰né sloÏky lesních ekosystémÛ z hlediska destruktivních 
úãinkÛ nûkter˘ch organizmÛ v antropogennû ovlivnûn˘ch ekosystémech (proble-
matiky ochrany lesa a myslivosti). Ing. Oliva zdÛraznil pfiedev‰ím prioritu dosa-
Ïení ekologické stability lesních ekosystémÛ odstranûním nebo minimalizací
mezních situací, coÏ mÛÏe zabezpeãit pouze diferencovaná, druhovû, vûkovû 
a prostorovû bohatá skladba lesÛ. Uvedl parametry jednotliv˘ch ukazatelÛ ve 
v˘voji posledních let v lesích v majetku státu i ostatních velk˘ch vlastníkÛ, 
dosvûdãujících nastoupené revitalizaãní trendy. Poukázal rovnûÏ na problémové
okruhy, napfi. zanedbané porostní v˘chovy, myslivosti na rozcestí vztahu spoleã-
nosti k lesu u nás za situace markantních zmûn názorÛ vefiejnosti v Evropû 
(„s lesem Ïít a lesu ne‰kodit”) i na dal‰í aktuální otázky (problematiku definice 
a setrvalého oddûlování produkãních a mimoprodukãních funkcí lesa, procesy
náhrad ‰kod imisemi, aktivity MÎP ve vztahu k lesÛm, diferenciace vlastnictví
pfied zákonem apod.).

g

Dal‰í ãást diskuse byla vûnována v˘mûnû názorÛ na definici trvalé 
udrÏitelnosti rozvoje lesních ekosystémÛ. Vûfime, Ïe podobná setkání k podob-
n˘m tématÛm nezÛstanou osamocená.

Ing Bohuslav Vin‰
tajemník NLK

pokraãování ze str. 5

Snad Ïádn˘ z náv‰tûvníkÛ RoÏnovska neopomene prohlídku Pusteven 
a památného Radho‰tû. V jejich okolí se nacházejí svébytné stavby lidové 
architektury. JiÏ v roce 1781 byla na Pustevnách postavena Pohorskou jedno-
tou Radho‰È první turistická chata v ãesk˘ch zemích. Autorem sousedních 
ubytoven Mamûnka a Libu‰ín a zvoniãky byl architekt Du‰an Jurkoviã. 
V interiérech Libu‰ína jsou dochovány kresby na zbojnické motivy Mikolá‰e
Al‰e. Sochafi Albín Polá‰ek vytvofiil monumentální sochu Radegasta i souso‰í
Cyrila a Metodûje u kaple na Radho‰ti. 

Kaple Sv. Cyrila a Metodûje byla v roce 1898 postavená v románsko-
byzantském slohu, v roce 1924 k ní byla pfiistavûna dfievûná zvonice a ochoz. 
V roce 1963 byla tato dominanta Radho‰tû prohlá‰ena kulturní památkou. 

Z dÛvodu statické neúnosnosti bylo v roce 1999 rozhodnuto o její rekon-
strukci. RÛznou formou se na ní podíleli: jednotliví obãané mûstské a obecní 

úfiady, spolky a nemalou mûrou i Lesy âeské republi-
ky, s.p. poskytnutím dfiíví za sníÏenou cenu. Díky 

i této pomoci mohou náv‰tûvníci Beskyd od 10.
záfií 2000 obdivovat nejv˘‰e poloÏenou kapli ve

stfiední Evropû opût v plné kráse.

Lesníci pfiispûli k obnovû
kulturní památky

Ing. Jaromír Válek
lesní správce 

LS RoÏnov p. R.

6

Lesnická nauãná stezka pod Boubínem. Foto: -jnk-
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Pût let jsem se toulal po reportáÏích po lesích 
a vÏdy jsem loudil na sv˘ch prÛvodcích nûjakou
hezkou vodu. Horskou bystfiinu nebo i zajímavou 
a do pfiírody dobfie zapadající stavbu hrazení. 
V posledním loÀském vydání Lesu zdar byl ukon-

ãen seriál Lesy a lesníci a podle nového tematické-
ho plánu pfiicházejí ke slovu i reportáÏe o práci 
oblastních správ tokÛ. Jako první pfii‰la na fiadu
OST Hradec Králové. Její vedoucí Ing. Jindfiich
PraÏák chtûl nejradûji poãkat na pravou zimu. Fotit

vodu do lednového ãísla z blátivého bfiehu a za
de‰tû není zrovna stylové, ale ãekat tuto zimu na
sníh a mráz je asi pouhou utopií. Vypravili jsme se
tedy 11. prosince i se správcem tokÛ 
Ing. Antonínem Schreiberem, kter˘ peãuje 

o 745 km vodních tokÛ, k Orlick˘m horám, kde je
snad k vidûní to nejzajímavûj‰í z jejich oboru. 

g

ProtoÏe v‰ak budou v na‰em ãasopise následovat
reportáÏe i z jin˘ch OST, je tfieba v úvodu nezbyt-
né poskytnout nûkolik základních informací. Oblastní
správy tokÛ LesÛ âeské republiky se podílejí na za-
ji‰Èování nejdÛleÏitûj‰ích mimoprodukãních funkcí
lesa, hlavnû funkcí vodohospodáfiské, pÛdoochran-

REPORTÁÎ

Bystrá voda dotváfií kouzlo lesa
S kolegy z OST Hradec Králové v Orlick˘ch horách

7

Pfiirozenû vyvinuté koryto (¤íãka)

Star˘ bfiehov˘ porost, zpevÀující bfieh proti erozi
(Hamernice)

StrÏovit˘ v˘voj bfiehu (Plasnick˘ potok)Vodohospodáfiská mapa ãásti povodí Divoké Orlice, oblasti nejvíce postiÏené povodnûmi.

Baãetínsk˘ potok
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né a krajinotvorné. ·est oblastních správ tokÛ spra-
vuje toky pfieváÏnû bystfiinného charakteru v délce 
19 730 km a investiãní majetek v hodnotû témûfi 
2 000 mil. Kã. OST Hradec Králové obhospodafiuje
2 800 km tokÛ. Oblastní správy tokÛ se zab˘vají 
v˘chovou bfiehov˘ch porostÛ, sanací strÏí, opravou,
údrÏbou a v˘stavbou hrazení bystfiin a revitalizace-
mi fiíãních systémÛ.

g

Kromû vedoucího správy tokÛ, administrativní
pracovnice a specialisty na bfiehové porosty má OST
Hradec Králové pût správcÛ tokÛ se dvûmi deta‰ova-
n˘mi pracovi‰ti, a to ve Vrchlabí a Poliãce. Vlastní
náplÀ práce kaÏdého správce tokÛ je ‰iroká.
Pfiedev‰ím musí b˘t tak fiíkajíc „v obraze“.
Rekognoskace a monitoring vodních tokÛ ve ãtyfiech
i více okresech, permanentní spolupráce se správami
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, referáty Ïivotního
prostfiedí okresních úfiadÛ, starosty, pobfieÏníky,
vlastníky pozemkÛ i dal‰ími zainteresovan˘mi stra-
nami, v neposlední fiadû i s kolegy z lesních správ,
dává pfiedobraz potfieb vlastních regulaãních, revita-
lizaãních, asanaãních, protierozních nebo údrÏbo-
v˘ch prací na vodních tocích vãetnû jejich ãi‰tûní 
a péãí o bfiehové porosty.

g

Tím ale vlastní práce teprve zaãíná. Po navrÏení
urãitého zámûru, ve spolupráci s projektantem je nut-
no projednat a získat ucelen˘ a v‰emi odsouhlasen˘
projekt, kter˘ obstojí v územním fiízení a v celém pro-
cesu stavebního povolení. Následuje komplikovan˘ 
a rok od roku sloÏitûj‰í proces Ïádostí o dotace 
v souãasnosti z pûti rÛzn˘ch zdrojÛ. Jsou-li poÏado-
vané finanãní prostfiedky uvolnûny jak ze zdrojÛ stát-
ního rozpoãtu, tak ze zdrojÛ podniku LâR, ãeká
správce tokÛ vzhlásit v˘bûrové fiízení na dodavatele
prací, pfiedání staveni‰tû prosté v‰ech právních zá-
vad, technické dozorování stavby aÏ po kolaudaci,
geometrické zamûfiení a majetkoprávní vypofiádání.
Ne kaÏdá stavba probíhá bez konfliktÛ, beze zmûn
postojÛ vlastníkÛ pfiilehl˘ch pozemkÛ, nutn˘ch zmûn
v projektové dokumentaci atd. 

g

Vedle realizace vlastních zámûrÛ na tocích je
správce tokÛ také garantem hájení zájmÛ správy to-
kÛ LâR pfii rÛzn˘ch aktivitách ze strany vefiejnosti i ji-
n˘ch subjektÛ. Jedná se o v˘stavbu nov˘ch rybníkÛ,
v˘stavbu mal˘ch vodních elektráren, vypou‰tûní od-
padních vod do tokÛ, kfiíÏení inÏen˘rsk˘ch sítí s vod-
ními toky, nevhodn˘mi tendencemi na dal‰í „zatrub-
Àování „koryt tokÛ, problematika sousedství skládek
s vodními toky a jakékoliv, hlavnû stavební zásahy 
v ochranném oboustranném ‰estimetrovém pásmu
kolem vodního toku.

g

Správce tokÛ rozhodnû není ve stále se rozrÛsta-
jících agendách ve styku s úfiady  nevytíÏen˘m 
pracovníkem LâR a vedle jeho odborn˘ch technicko-
biologick˘ch a právních znalostí je dÛleÏité i umûní
komunikace s vefiejností.

g

B˘t v místech tragick˘ch událostí zpfied dvou let 
a nenav‰tívit povodí HlukÛ, ¤íãky a Bûlé by nebylo
na místû. Vidûli jsme tam bystfiiny s pfiirozen˘m ko-
rytem, stabilizovan˘m bfiehov˘mi porosty, napfiíklad
na ¤íãce, ale také dokonãovací práce na potoku
Hluky nad Kounovem a likvidaci následkÛ povodnû
z loÀského bfiezna. Na jin˘ch lokalitách se v˘sledky
ãinnosti pracovníkÛ OST a  dodavatelsk˘ch firem po-
stupnû zapojují do pfiírodního prostfiedí. VraÈme se
v‰ak k událostem z let 1997, 1998 a bfiezna roku
2000.

g

PovodeÀ v povodí bystfiin v Orlick˘ch horách 
a jejich podhÛfií mûla pfieváÏnû destruktivní charak-

ter. Rychlost postupu povodÀové vlny pfiesahovala 
5 m/sec.  Vlivem této rychlosti a vysoké uná‰ecí síly
docházelo k v˘razné a niãivé vodní erozi a tran-
sportu splavenin v‰ech frakcí do dolních tratí a intra-
vilánÛ obcí. PovodÀová vlna likvidovala v‰echny pfie-
káÏky. Byly odplaveny desítky tisíc m3 splavenin.
Jenom v povodí bystfiiny Hluky v Kounovû bylo pro-
kázáno 16 tis. m3. V pohybu byly i balvany o hmot-
nosti nûkolika tun. Koryta vodních tokÛ, intravilány
obcí, ale i extravilány byly zavaleny splaveninami
v‰eho druhu. 

g

Prvofiad˘m úkolem po prÛchodu povodÀové vlny
bylo uvolnûní koryt vodních tokÛ a zajistit jejich
funkãnost pro odvádûní bûÏn˘ch prÛtokÛ, zejména 
v obcích. Tyto práce byly zahájeny neprodlenû, vzá-
pûtí po sníÏení hladin do té míry, Ïe lokality byly pfií-
stupné pro mechanizaãní prostfiedky. Postup zabez-
peãovacích prací koordinoval krizov˘ ‰táb okresní
povodÀové komise podle stupnû naléhavosti v jed-
notliv˘ch lokalitách. Vlastní technické fiízení sanaã-
ních prací na bystfiinách zaji‰Èovali jiÏ pracovníci
Oblastní správy tokÛ LâR Hradec Králové. Práce na
sanaci koryt pokraãovaly nepfietrÏitû i o sobotách 

8
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a nedûlích, takÏe v srpnu uÏ byly nejkritiãtûj‰í úseky
v obcích provizornû zabezpeãeny. V sanaãních pra-
cích bylo ale nutno i nadále pokraãovat, protoÏe
splaveninov˘ reÏim v devastovan˘ch povodích nebyl
samozfiejmû zklidnûn˘ a splaveniny jemnûj‰ích frak-
cí i nadále zaná‰ely dosud vyãi‰tûná koryta vodních
tokÛ.

g

Pro racionální postup dal‰ích krokÛ k ochranû 
území a k protipovodÀové prevenci zajistila OST
Hradec Králové zpracování „Studií odtokov˘ch 
pomûrÛ“ pro povodí potoka Hluky, Kamenického 
potoka a pfiítoky Bûlé, které koncepãnû fie‰í dal‰í 
postup pfiípravy a realizace definitivních opatfiení
proti povodÀov˘m ‰kodám do budoucna. Tyto studie
byly projednány s  orgány státní správy, obecními 
úfiady, orgány ochrany pfiírody a ostatními správci
tokÛ. Souãasnû byly na jednotlivé, nejvíce ohroÏené
lokality, zpracovány potfiebné projektové dokumen-
tace, ve zkráceném správním fiízení vydána stavební
povolení a je‰tû v roce 1998 realizovány nejdÛleÏi-
tûj‰í stavby v obcích Kounov, Dobré, Hlinné a De‰tné
v Orlick˘ch horách.  Dal‰í stavby byly realizovány 

v letech 1999 a 2000. Stavební náklady v celkové
v˘‰i 57 566 mil. Kã byly pokryty dotacemi ze státní-
ho rozpoãtu a z vlastních prostfiedkÛ LesÛ âeské 
republiky.

g

Prvotní zabezpeãovací práce si vyÏádaly finanã-
ní ãástku v celkové v˘‰i 10 mil. Kã, kterou hradil ze
sv˘ch provozních prostfiedkÛ podnik Lesy âeské 
republiky. RovnûÏ v‰echny náklady na projektovou
pfiípravu a na nûkteré stavební akce, které nebyly
vãas nebo vÛbec subvencovány dotacemi ze státního
rozpoãtu, hradily LâR. 

g

Na likvidaci povodÀov˘ch ‰kod se pracovalo
dvanáct i více hodin dennû vãetnû sobot i nedûlí. Do
konce roku 1998 byly ze státního rozpoãtu finanãnû
pokryty i náklady na provedené stavby v obcích
Kounov, Dobré, De‰tné a Ole‰nici v Orlick˘ch 
horách. Potfiebné úkony pro finanãní zabezpeãení
následn˘ch stavebních opatfiení v roce 1999 a ze-
jména v roce 2000  ze zdrojÛ státního rozpoãtu by-
ly ale jiÏ administrativnû v˘raznû nároãnûj‰í, zbyteã-

nû komplikované a zdlouhavé. Napfiíklad finanãní
prostfiedky pro novû zahajované akce v roce 2000
byly uvolnûny aÏ v druhé polovinû roku, takÏe 
nemohl b˘t úãelnû vyuÏit ve‰ker˘ ãas bûÏného roku
pro realizaci staveb v klimaticky nároãn˘ch staveni‰-
tích na horách a v podhÛfií.

g

Devátého bfiezna 2000 zasáhly severní a zá-
padní ãást v˘chodních âech extrémní de‰Èové sráÏ-
ky, jejichÏ následkem byly povodÀové prÛtoky s tfie-
tím stupnûm povodÀové aktivity. Na území okresu
Rychnov nad KnûÏnou byly zaznamenány povodÀo-
vé ‰kody na tûchto vodních tocích: ¤íãka, Hluky,
Bûlidlo, pfiítoky Bûlé, pfiítoku Zlatého potoka, na
HuÈském a Liberském potoce, pfiítoku Zdobnice 
a Hadinci. Pfii vyhodnocení tûchto povodÀov˘ch ‰kod
bylo konstatováno, Ïe objekty vybudované po 
povodni z roku 1998 splnily svÛj úãel, zejména re-
tenãní pfiehráÏky zachytily více neÏ 3 tis. m3 erodo-
van˘ch splavenin a zabránily jejich dal‰ímu tran-
sportu do níÏe poloÏen˘ch obcí. Opatfiení po 
povodni spoãívala ve vyãi‰tûní a uvolnûní koryt 
v úsecích, které nebyly zabezpeãeny retenãními pfiíã-
n˘mi objekty. Sanaãní práce byly dokonãeny do
kvûtna. V‰echny náklady v celkové v˘‰i témûfi 
8 mil. Kã, z toho 2,3 mil. Kã v Orlick˘ch horách, hra-
dil ze sv˘ch zdrojÛ ná‰ podnik.

g

Dosavadní fiádky a fakta snad kaÏdého pfiesvûd-
ãí o odborné zdatnosti lesních vodohospodáfiÛ 
a fotografie v na‰í reportáÏi také o citu, s jak˘m po-
tfiebné stavby hrazení bystfiin zasazují do pfiírody. 
V nûkter˘ch pfiípadech v‰ak by nebylo rozumné ob-
novit malebn˘ potok vinoucí se horskou obcí 
v pÛvodní podobû. KaÏdá vût‰í voda by mohla niãit
a ohroÏovat. Tam b˘vá na místû vodu pfii dodrÏení
pravidel ekologie spoutat. âinili tak s rozvahou 
i na‰i dávní pfiedkové. Pfii reportáÏi jsme mûli moÏ-
nost vidût ãást dosud dochovan˘ch prvkÛ hrazení,
které dokonale splynuly s pfiírodou a neohrozily je
Ïádné povodnû. TotéÏ bude moÏno po desetiletích fií-
ci také o práci dne‰ních lesních vodohospodáfiÛ.

Jifií Junek

1. Kamenné rovnaniny s dfievûn˘mi pfiíãn˘mi prahy.
Bfiehy budou v roce 2001 osázeny bfiehov˘m porostem

(Baãetínsk˘ potok)

2. Kamenná pfiehráÏka v Kounovû zachytila od prosince 
r. 1998 do dubna r. 2000 cca 1800 m3 sedimentÛ.

3. V˘stavba nov˘ch objektÛ hrazení bystfiin.

4. Eroze bfiehÛ a dna levostrann˘ pfiítok Zdobnice.

5. Pro bezpeãnost a ochrannu majetkÛ pomístnû nutné 
„tvrdé úpravy“ dobfie tlumící energii vody.

6. Pfiirozené partie lesa s horskou bystfiinou.

9
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Pod tímto názvem se uskuteãnila v pondûlí 
13. listopadu loÀského roku v Domû kultury 
v Bfieclavi spoleãná vefiejná prezentace v˘sledkÛ
spolupráce mezi Lesy âeské republiky s.p., Lesním
závodem Îidlochovice a âesk˘m svazem ochráncÛ
pfiírody, základní organizací Bfieclav. Kromû pfied-
stavitelÛ uveden˘ch organizací se prezentace 
zúãastnili zástupci Ústavu biologie obratlovcÛ AV
âR Brno,  Mendelovy zemûdûlské univerzity Brno,
Pfiírodovûdecké fakulty Masarykovy univerzity
Brno, Správy CHKO a BR Pálava, Ministerstva 
zemûdûlství âR, Národního zemûdûlského muzea,
Okresního úfiadu Bfieclav, dále pak starostové obcí
T̆ nec, LanÏhot, Lednice, místní podnikatelé a dal‰í.
Byli zde pfiítomni i zástupci tisku z MF Dnes,
Rovnosti a tfií regionálních novin. Prezentace se cel-
kem úãastnilo 72 lidí, ktefií si mûli moÏnost vybrat 
z pestré nabídky tiskovin, letákÛ a dal‰ích infor-
maãních materiálÛ, podávajících pfiehled o dosa-
vadních v˘sledcích vzájemné spolupráce.

Souãástí spoleãné prezentace byla v˘stava pane-
lÛ ve foyeru Domu kultury, jejichÏ prostfiednictvím se
úãastníci mûli moÏnost seznámit s realizací spoleã-
n˘ch programÛ LâR a âSOP v roce 2000. Z hledis-
ka celostátní pÛsobnosti sem patfií tfii stûÏejní projek-
ty – „Ochrana biodiverzity“, „Národní síÈ stanice
pro zranûné a handicapované Ïivoãichy“ 
a „Enviromentální osvûta, v˘chova a vzdûlávání“. 
O jejich prÛbûhu informovali Ing. Jan Duha z fiedi-
telství LâR, s.p. a Ing. Petra Písafiíková z Kanceláfie
ÚVR âSOP.

Podporu, spolupráce lesníkÛ a âSOP, vyjádfiil ve
svém vystoupení RNDr. Karel Friedl z Ministerstva
zemûdûlství âR. 

¤editel LZ Îidlochovice Ing. Jan Vybíral zde ho-

vofiil o dosavadních v˘sledcích spolupráce nejenom 
s ochránci pfiírody, ale také s pracovníky orgánÛ stát-
ní správy a akademick˘ch institucí, která trvá jiÏ nû-
kolik desetiletí. Dále uvedl, Ïe tato souãinnost je pod-
loÏena obrovsk˘m mnoÏstvím práce a úsilí, které les-
níci, ochránci pfiírody a vûdeãtí pracovníci vûnovali
záchranû luÏních lesÛ a mokfiadÛ na jiÏní Moravû. 
V posledním desetiletí byl ekosystém luÏního lesa zá-
sadním zpÛsobem revitalizován. Pozitivní v˘sledky
jsou jiÏ dnes patrné, coÏ potvrdily vystoupení zá-
stupcÛ vûdeck˘ch institucí na konferenci

„Hospodafiení v luÏních lesích jiÏní Moravy“, konané
v kvûtnu leto‰ního roku v Îidlochovicích.
Mezinárodní v˘znam konference vyzvedl prof. Klimo
z Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity Brno.

O spoleãné realizaci konkrétních projektÛ se ve
svém vystoupení zmínil Otakar PraÏák, pfiedseda zá-
kladní organizace âSOP Bfieclav. Pfiipomnûl, Ïe prv-
ní spoleãnou ãinností ochráncÛ pfiírody a lesníkÛ na
okrese Bfieclav byla akce „Formica“, která probûhla
v letech 1983 – 1984. V roce 1986 uzavfiela ZO
âSOP Bfieclav s tehdej‰ími Jihomoravsk˘mi státními
lesy smlouvu o biologické ochranû lesa prostfiednic-
tvím vyvû‰ování a údrÏby budek pro hmyzoÏravé
ptactvo. Realizace uvedeného spoleãného projektu
trvá doposud a ãlenové ZO âSOP spoleãnû s lesníky
„obhospodafiují“ v lesích okresu Bfieclav celkem
1000 budek. Dosavadním vrcholem vzájemné spo-
lupráce se stal projekt „Repatriace ohroÏen˘ch rost-
lin a ÏivoãichÛ do revitalizovan˘ch fiíãních niv“.
V˘znamn˘m partnerem pfii fie‰ení tohoto projektu byl
Svûtov˘ fond ochrany pfiírody WWF.

Vedoucí Správy CHKO a BR Pálava RNDr. Jifií
Matu‰ka informoval o projektech vedoucích ke zlep-
‰ení stavu luÏních lesÛ, financovan˘ch Svûtovou ban-
kou v rámci programu GEF Biodiverzita. Tyto pro-
jekty byly realizovány pfiedev‰ím na území NPR
Kfiivé jezero a v obofie Soutok.

Pracovnice referátu Ïivotního prostfiedí
Okresního úfiadu Bfieclav Ing. Dagmar Adámková
podtrhla v˘znam revitalizaãních akcí z hlediska vo-
dohospodáfiského.

Druhá ãást spoleãné prezentace byla vûnována
panelové diskusi spojené s tiskovou konferencí. Je jen
‰koda, Ïe se zástupci médií ve sv˘ch otázkách za-
mûfiili pouze na problematiku roz‰ífiení Biosférické
rezervace Pálava. I tak lze celou prezentaci hodnotit
jako velmi zdafiilou. VÏdyÈ pfies sedmdesát lidí dnes
nechodí ani na vystoupení v˘znamn˘ch politikÛ.

Otakar PraÏák

PROGRAM 2000

LuÏní lesy na prahu tfietího tisíciletí

Vlevo Ing. Milo‰ Kloupar, vpravo zesnul˘ Ing. Bohumil Balga - lesníci, ktefií se nejvíce zaslouÏili o záchranu luÏních lesÛ na 
jiÏní Moravû. Foto: Otakar PraÏák

Dne 21. listopadu 2000 se konala v salonku 
hotelu Nov˘ DvÛr u Brnûnské pfiehrady tisková
konference o spolupráci ZO âSOP Veverka 
z Veverské Bít˘‰ky a LâR, lesní správy Ti‰nov. 

Na lesní správû Ti‰nov  se tato spolupráce ode-
hrává pfieváÏnû v revíru Brno, v okolí Brnûnské pfie-
hrady, kde funkci revírníka vykonává Ing. Hana
Tfietinová.

Mezi spoleãné projekty âSOP Veverka a LS
Ti‰nov patfií zejména vyvû‰ování budek pro sovy, 
ochrana doupn˘ch stromÛ jejich mapováním a spe-
ciálním znaãením v terénu a pilotní projekt, spoãíva-
jící ve v˘znamu vhodn˘ch zpÛsobÛ ochrany lesních
druhÛ netop˘rÛ. Vyvû‰ují pro nû budky a vytváfiejí u-
mûlé dutiny do such˘ch stromÛ na pozemcích LâR -
revír Brno. Budky se vû‰ují na stromy nebo budovy
do v˘‰ky tfií aÏ ‰esti metrÛ.

V letech 1999 a 2000 vyvû‰ovali budky pro so-
vy, ãímÏ byly zv˘‰eny hnízdní moÏnosti ve smrkov˘ch  
lesích. Budky pravidelnû kontrolují a ãistí. Do této ãin-
nosti byl zapojen i místní oddíl skautÛ ve Veverské
Bít˘‰ce.

Pro ochranu doupn˘ch stromÛ bylo zvoleno
znaãení tûchto stromÛ modr˘mi pruhy. Takto byly
oznaãeny jednak nûkteré vybrané doupné stromy,
ale i ty, na nichÏ jsou instalovány hnízdní budky pro
sovy. Mohla by to b˘t dostateãná ochrana proti
sm˘cení tûchto stromÛ. -jnk-

10

RNDr. Mojmír Vla‰ín pfiedvádí umûlou dutinu
pro netop˘ry. Foto: -jnk-

Spolupracují v biologické
ochranû lesa
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PÍ·ETE NÁM

Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesÛ (ÚHÚL) Brand˘s nad Labem poboãka
Fr˘dek-Místek spolupracuje s rakousk˘mi specialisty z Ministerstva zemûdûlství
a lesnictví ve Vídni a Dolnorakouského lesního úfiadu na projektu zamûfieném
na pedagogiku lesa s dûtmi z matefisk˘ch a základních ‰kol.

VyuÏili jsme náv‰tûvy dvou specialistÛ z uveden˘ch rakousk˘ch úfiadÛ na se-
verní Moravû a spolu s ÚHÚL Fr˘dek-Místek jsme zajistili pro 30 zájemcÛ z les-
ních správ v oblasti pÛsobnosti OI Krnov pfiedná‰ku k uvedené tématice s nava-
zujícími praktick˘mi ukázkami v lesních porostech LS Bruntál za úãasti pedagogÛ
a dvanácti ÏákÛ 4. tfiídy Z·. Jednodenního ‰kolení se rovnûÏ zúãastnila Mgr. Eva
Dlabolová z fieditelství LâR a pozvaní zástupci MZe odvûtví LH Praha Ing.
Stránsk˘ a Bc. Koderová. Pro ‰ir‰í informaci pfiedkládám nûkolik zásad a postfie-
hÛ z v˘‰e uvedené akce a krátk˘ nástin zpÛsobu zaji‰tûní tûchto aktivit 
v Rakousku.

Pedagogika lesa je novou lesnickou disciplínou rozvíjenou 
v zemích Evropské unie.

• Jejím cílem je probuzení a prohlubování zájmu o les a pfiírodu u dûtí, 
mládeÏe i dospûl˘ch. Nejde o pouhé hromadûní a pfiedávání vûdomostí, 
ale o vytváfiení hlubokého citového vztahu k pfiírodû a lesu prostfiednictvím 
osobních záÏitkÛ. Nad‰ení pro pfiírodu musí b˘t zprostfiedkováno hravou 
formou v‰emi smysly, hlavou, vcítûním, hledáním a podobnû.

• Pedagogika lesa musí b˘t zabezpeãována majiteli lesÛ a pfiedev‰ím lesníky,
neboÈ oni jsou odbornû zodpovûdní za dal‰í existenci a stav lesÛ. Proto nesmí
zÛstat stranou ani pfii utváfiení vztahu mladé generace k lesÛm a pfii 
formování vefiejného mínûní o své roli ochráncÛ lesa.

• Pedagogika sleduje i v˘chovné cíle. Cílem Pedagogiky lesa je pfiiblíÏit dûtem 
a mládeÏi návyky správného chování v lese a zacházení s pfiírodou.

Pedagogika lesa je dÛleÏitou souãástí ekologické v˘chovy.
U dûtí podporuje tvofiivost, samostatnost a sociální zapojení.

Dále je podporováno porozumûní pro les 
a hospodafiení v nûm.

Dûti a mládeÏ je zapotfiebí pfiesvûdãit o v˘znamu lesní produkce pro spoleãnost.
Je to nutné zejména u tûch, ktefií Ïijí ve mûstech a ztratili kontakt s Ïivotem 
v pfiírodû.

Aby pedagogika lesa splnila svÛj cíl a poslání musí b˘t zabezpeãována pfie-
dev‰ím lesníky, ktefií mají nejen vztah k dûtem a mládeÏi, ale i chuÈ pfiedat svou
lásku a zálibu k lesu dal‰ím generacím.

Oãekávané v˘sledky: (pro dûti) 
• Dojde k posílení uvûdomûlosti dûtí pro pfiírodu.
• Posílení imunitního systému prostfiednictvím pobytu a pohybu dûtí v pfiírodû.
• Porozumûní pro lesní a dfievafiské hospodáfiství. Usmûrnit dûti – budoucí 

spotfiebitele – na ekologickou surovinu.
• Nauãit se zásadám správného chování v lese a brát ohled na zvûfi.
• Respektování vlastníkÛ lesa.

Pozitivní pfiínosy pro lesní podniky
a lesníky:

• Pozitivní vefiejnû prospû‰ná práce.
• Pozitivní image.
• Pfiídavn˘ pfiíjem pro lesní podnik a pro lesníky.
• Dûti jsou zákazníky zítfika.
• Smysluplné vyuÏití provozních lesnick˘ch zafiízení napfi. stodol a prázdn˘ch

prostor.

Závûreãné my‰lenky:
• Jsme toho názoru, Ïe lesní pedagogika musí b˘t zprostfiedkována v první 

fiadû lesníky.
• Nikdo jin˘ neÏ lesník nezná „svÛj les“, vztahy a ekosystém tak dobfie jako on.
• Kromû toho je to pro nás lesníky, pfiípadnû pro lesní hospodáfiství ta nejlep‰í

pfiíleÏitost se kladnû prezentovat.
• PrÛvodcovská ãinnost v rámci lesní pedagogiky mÛÏe b˘t a mûla by se stát 

doplÀkov˘m zdrojem pfiíjmÛ pro lesní podniky a lesníky.
Poznámka: Ne kaÏd˘ lesník je zpÛsobil˘ b˘t lesním pedagogem.

Aktivity v Rakousku:
• Pedagogika vzdûlání lesníkÛ 
• âtyfiicetihodinov˘ kurz – asi 250 vzdûlan˘ch aktivních pedagogÛ lesa.
• T̆ den lesa 2000 pod mottem: „ProÏít les v‰emi smysly“
• Zfiízení lesní ‰koly VídeÀ v jedné staré lesovnû.
• Zfiízení centrálních stfiedisek lesní v˘chovy ve v‰ech spolkov˘ch zemích.
• V˘stupy v˘chovn˘ch lesních programÛ, rÛzné projekty.

11

Pedagogika lesa
PÛsobení na dûti z matefisk˘ch a základních ‰kol v pojetí rakousk˘ch státních lesÛ

pokraãování na str. 12 ➤
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Náklady, financování:
Náklady na vybavení ãiní v Rakousku asi 4000 ATS (pfii maximálním poãtu

20 úãastníkÛ) vhodná místa v lesích jsou pfieváÏnû v‰ude k dispozici. Vybavením
se rozumí batoh s pomÛckami pro rÛzné zajímavé hry a k poznávání pfiírody. 
V Rakousku je tfieba poãítat pfii jednodenní vycházce s ãástkou 100 ATS 
(250,- Kã) na dítû. Pfii pfiíspûvku (60 ATS- dotace ze státní nebo zemské ãi mûst-
ské pokladny) se redukuje ãástka na 40 ATS (asi 100,- Kã), kterou zaplatí úãast-
ník.

Po nûkolika hodinách, stráven˘ch s kolegy z rakousk˘ch státních lesÛ, jsme se
i my na chvíli stali dûtmi, byli jsme vtaÏeni profesionálním pfiístupem a pedago-
gick˘m umem do hravé v˘uky a s chutí si vyzkou‰eli celou ‰kálu her, kvÛli kter˘m
pfies citelnou zimu nechtûly dûti z lesa do chaty na pfiipravené poho‰tûní a pak
domÛ.

V Rakousku je snaha, aby se kaÏdé dítû za období ‰kolní docházky  alespoÀ
jednou takové ‰koly v pfiírodû zúãastnilo.

V prÛbûhu dne jsme si uvûdomili:
• Ïe nestaãí toho vûdût hodnû o lese, pfiírodû a Ïivotû v ní, ale umût podat 

a to podle zásad rakousk˘ch lesníkÛ pedagogÛ v˘hradnû hravou formou 
hlavou, srdcem, rukou, v‰emi smysly;

• máme lesníky schopné, tohoto zpÛsobu v˘uky,  nad‰ené pro vûc;
• jen na nad‰ení pro práci s dûtmi ochotn˘ch lesníkÛ nelze stavût rozvíjející se

aktivity LâR v oblasti dûtské pedagogiky, neboÈ kaÏd˘ z nich má své 
pracovní povinnosti. Uvedené aktivity mÛÏe provádût jen ve svém volném 
ãase. Mnozí z nás jsou ochotni a také tak ãiní, svÛj voln˘ ãas pro dûti 
obûtovat, nelze z toho v‰ak uãinit pravidlo, k ãemuÏ smûfiují rostoucí 
poÏadavky zejména ‰kol;

• v zájmu spoleãnosti je vychovat generace pfiírodu vnímajících a uznávajících
obyvatel a proto tato spoleãnost musí umût ocenit podnik a jednotlivce 
zab˘vající se touto ãinností na profesionální úrovni;

• tato ãinnost zv˘‰í prestiÏ lesníkÛ a postaví je v oãích vefiejnosti do jiného 
svûtla, neÏ sebelep‰í reklama ve sdûlovacích prostfiedcích. To je nadev‰í 
pochybnost;

Závûrem jsme konstatovali, Ïe jsme spoleãnû strávili velmi krásn˘, podnûtn˘
den, mnozí litovali, Ïe nepfiizvali pedagogy z místa svého bydli‰tû a jen si po-
steskli, kolik asi uplyne ãasu, neÏ budeme v této ãinnosti tak daleko jako na‰i blíz-
cí sousedé.

Abychom se alespoÀ z ãásti revan‰ovali za ãas, kter˘ nám nezi‰tnû kolegové
z Rakouska vûnovali, pfiipravili jsme následující sobotní den na‰im rakousk˘m
hostÛm lesnick˘ program v CHKO Jeseníky.

Motto:
Pokud mi o tom povídá‰, snad si to zapamatuji.

Pokud mû to ale nechá‰ pfiímo proÏít,
zÛstane to v mé pamûti.

Ing. Josef Kubaãka

PÍ·ETE NÁM

pokraãování ze str. 11: „Pedagogika lesa“

Spoleãnû uãí dûti vyuÏívat
voln˘ ãas

Lesní správa Louãná nad Desnou ve spolupráci se
Stfiediskem ekologické v˘chovy pfii Domu dûtí 
a mládeÏe VILA DORIS v ·umperku vyhlásili akci
„Pomozte lesÛm - sbírejte bukvice“. Tato aktivita mû-
la neãekan˘ ohlas. Na sbûr bukvic se do okolí 
obcí Vernífiovice a ·vagrov dne 11. listopadu 2000
vydalo v doprovodu tfií vedoucích 29 dûtí. Po celou
dobu se o nás svûdomitû starala Ing. Hana Báãová z
LS Louãná n. D. 

Dûti se dozvûdûly spoustu nov˘ch poznatkÛ 
a zajímavostí o lese. Po vykonané práci pro nû byly
pfiipraveny hry, opékání ‰pekáãkÛ, tepl˘ ãaj 
a jízda na koních. Cel˘ den vládla kamarádská 

atmosféra a troufám si fiíci i za dûti, Ïe se nám 
to v‰em líbilo.

Myslím si, Ïe je potfieba v dobû poãítaãÛ 
a poãítaãov˘ch her, kdy se pfiíroda stává pro dûti mís-
tem neznám˘m, aby touto nenásilnou formou byly
vtaÏeny do svûta stromÛ a zvífiat a nauãily se aktivnû
vyuÏívat voln˘ ãas.

Rádi touto cestou dûkujeme Ing. Pavlu Jonákovi 
a Ing. Hanû Báãové z LS Louãná nad Desnou za 
vytvofiení dobr˘ch podmínek i za finanãní pfiispûní
lesní správy ke zdaru akce pro dûti.

Pavla Nováková

SchÛzka v˘boru
odvûtví lesního
hospodáfiství

ke komunikaci 
s vefiejností

Dne 6. prosince loÀského roku se uskuteãnila 
v zasedací místnosti fieditelství LâR v pofiadí jiÏ tfietí
schÛzka v˘boru, kter˘ byl ustaven, aby pfiipravil
strategii komunikace odvûtví lesního hospodáfiství 
s vefiejností.

Vznik v˘boru byl iniciován závûry semináfie 
pofiádaného dne 23. bfiezna tohoto roku âeskou
lesnickou spoleãností v Kostelci nad âern˘mi lesy.
Na tomto semináfii byly diskutovány moÏnosti zlep-
‰ení vztahÛ vefiejnosti k lesu a lesníkÛm. Úãastníci se-
mináfie doporuãili vedení odvûtví zaloÏit orgán, kte-
r˘ vypracuje strategii, metody a formy komunikace
lesníkÛ s vefiejností.

âleny v˘boru, kter˘ fiídí Ing. Andrea
Pondûlíãková, jsou zástupci MZe âR, LâR, SVOL,
SdruÏení majitelÛ lesa a podnikatelÛ v LH,VÚLHM,
ÚHÚL, obou lesnick˘ch fakult, âLS a âJL, ktefií se ú-
ãastní schÛzek a aktivnû na nich vystupují. Ke ‰kodû
vûci je, Ïe jednání v˘boru dosud ignoroval delego-
van˘ zástupce âAPLH. 

SchÛzka v Hradci Králové byla vûnována pre-
zentaci v˘sledkÛ na‰eho podniku na poli lesnické 
osvûty vefiejnosti a seznámení s návrhem projektu 
ÚHÚL „ Lidé v lese, les v nás“.

JD

Lesní správa âeská Lípa realizovala v Programu 2000 fiadu
prospû‰n˘ch akcí pro zvefiejnûní dobré spolupráce LesÛ âR 
s vefiejností. Mezi nû patfií vybudování odpoãinkového pfiístfie‰-
ku v pfiíhraniãní oblasti LuÏick˘ch hor v revíru Petrovice na turis-
tické stezce „Babiããin odpoãinek“.

➤
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V Praze na V˘toni, místû dávného pfiístavi‰tû
vorÛ, vlastnû pramenÛ, se po nûkolika desetiletích
v létû a naposledy v záfií minulého roku objevili 
opût plavci. Byl to svátek nejen pro Prahu. Svézt se
na pramenu bylo snad Ïivotním záÏitkem. Pfii 
poslední plavbû jsme se na vodû setkali i s paní
Zlatou Svobodovou z Muzea Hlavního mûsta
Prahy, která spolu s panem Janem Havlem tuto 
v˘jimeãnou událost pfiipravila. U vesel tehdy stáli
buì potomci star˘ch plavcÛ, nebo vyznavaãi toho-
to krásného fiemesla. Chtûl jsem se ale setkat s pra-
v˘m vorafiem – plavcem. Paní Svobodová mi dala
adresu na Václava Husu z Bechynû. 

g

V rohovém domû v Michalské ulici se 8. prosince
roku 2000 v 7 hodin ráno je‰tû nesvítilo. Jen z jedné
strany v pfiízemí záfiilo do ranního ‰era jediné okno.
Za ním v pokoji visely obrázky fieky a vorafiÛ. Bylo
jasné, kdo tam bydlí. Otevfiít pfiibûhl statn˘ sedmde-
sátník. Za pfiíjemného praskání v kamnech jsme si
nad dokonal˘m modelem pramenu dobré dvû hodi-
ny povídali. Pfiipadal jsem si jako kdysi, kdyÏ jsem
na Slovensku zpovídal lesníky a strojvedoucí a shro-
maÏìoval informace o lesních Ïeleznicích. Zde jsem
v‰ak otázky pokládat nemusel. Sotva jsem staãil
vzpomínky pana Husy zapisovat.

g

Václav Husa pochází od Vltavy z dnes pfieváÏnû
jiÏ zatopené vesnice Hladná nedaleko Bechynû.
Vlastnû z jedné její osady – Albrechtické. Pradûda
Jan, dûda Franti‰ek, str˘c Josef i otec Vojtûch byli
plavci. Václav Husa se svezl na pramenu do Prahy
jiÏ v ‰esti letech. Str˘c Josef se jej zeptal, jestli uÏ umí
plavat. Jak by ne, tehdy jiÏ dokázal pfieplavat fieku.
Str˘c si jej  uvázal na prádelní ‰ÀÛru a hodil do 
fieky. Chlapec pfiiplaval bez pomoci, mohl tedy na
vor. V deseti letech stál na pramenu na pfiedáku 
u pacholãího vesla vedle str˘ce – vrátného. Za plav-
bu dostal i svÛj první plavãick˘ plat.

g

Pradûdeãek Václava Husy, narozen˘ v roce
1840, byl vrátn˘, tedy ‰éf pramenu i faktor- pfiejím-
ce dfieva, kter˘ u sebe míval znaãné mnoÏství penûz.
V roce 1871 posedûl s plavci v Chuchli v hospodû.
Nûjak˘ darebák vyslechl zmínku o penûzích za 
doplutí pramene. Pradûda na‰li druh˘ den mrtvého
a okradeného u kostelíka ve Zlíchovû. ZÛstalo po
nûm devût dûtí. Z nich Franti‰ek byl pozdûji meziná-
rodním vrátn˘m a spolu s dal‰ími vrátn˘mi
VodráÏkou, Milotou a Vitou‰kem mûli oprávnûní
plavby do Hamburku. V jiÏních âechách byl mezi-
národním vrátn˘m Josef Husa, narozen˘ v roce
1899, ostatní mûli patent do Prahy nebo na hranice.
V Praze byli mezinárodní vrátní Ludvík a Václav
PruÏinové z Podskalí. Dopravovali i ryby a dal‰í po-
traviny. Za to byli placeni více neÏ za kulatinu. Pluly
s nimi souãasnû nejménû tfii prameny. Na vorech 

o délce 15 m byly tfii halt˘fie o objemu po 20 q ryb.
KdyÏ hrozilo, Ïe by nûkteré ryby mohly uhynout, dal
zástupce obchodní firmy Kronert souhlas, Ïe je moh-
li plavci sníst. 

g

V zimû se pfiipravovaly houÏve na svazování 
vorÛ. PouÏívalo se jich do roku 1920, pak se pouÏí-
valo pfieváÏnû drátÛ. Otec vrátného Josefa ·tofla ze
Zvíkovského Podhradí vázal houÏvemi je‰tû dlouho
potom, v hospodû si z ostatních dûlal legraci, Ïe jsou
dráteníci. Ve velkém se houÏve vyrábûly i na polesí
Mláka nedaleko Tfiebonû. Pûstovaly se tam smrãky 
o v˘‰ce 2 – 3 m, z jejich kmínkÛ se nad ohnûm krou-
tily na ver‰tatû houÏve. Byly velice pevné, ale mûly 
jeden nedostatek – za mrazÛ praskaly. Pokud se pla-

vilo za mrazíkÛ, musel je nejmlad‰í plavec obãas 
polévat teplou vodou. Za mrazÛ pod minus 6 oC se
neplavilo.

g

BohuÏel,  pfiesnû nevíme, kdy zaãala voroplavba.
O plavení dfieva je ve star˘ch kronikách první zmín-
ka z roku 1130. Patrnû v‰ak ‰lo o volnou plávku.
Také za vlády Karla IV. roku 1366 jsou 
dochované zmínky o plavbû dfieva, ale není jisté, Ïe
se uÏ vázalo do vorÛ. V tom roce vydal císafi nafiíze-
ní, Ïe propustû na fiece mûly b˘t ‰iroké 20 loktÛ. Také
sníÏil cla a poãet míst, kde byla na Vltavû vybírána.
Bylo to na Hluboké, v Újezdû, v Babici, kde bylo 
velké pfiekladi‰tû, pod Zvíkovem, Orlíkem, Kam˘kem
a pod Vy‰ehradem na nynûj‰í V˘toni. Dfiíve se tam
fiíkalo Na Bilinû. Obchodníci se dfievem mûli na skla-
dech zástupce – transportéry – ktefií zaji‰Èovali 
dopravu zásilky. Tito úfiedníci na plavcích mnohdy
vydûlávali. Proto plavci obãas i stávkovali. Na 
ochranu práv a sociálních jistot vznikaly plavecké
spolky. První z nich vznikl v roce 1524 v praÏském
Podskalí. V Praze byl zaloÏen roku 1871 spolek
Vltavan, kter˘ existuje dosud. Dnes v‰ak spí‰e pfiipo-
míná plaveckou historii, sdruÏují se v nûm potomci
plavcÛ a vyznavaãi tradic a historie. V roce 1902 byl
zaloÏen spolek v jihoãeské vorafiské obci Purkarec.
Je zajímavé, Ïe v T̆ nû nad Vltavou, kter˘ b˘val
Mekkou vorafiÛ, spolek nebyl. 

g

Vrátn˘ vedl sestavování vorÛ i pramene, první
dva vory – pfiedák a slabák ale zpravidla sestavoval
sám. Byla to velmi odpovûdná práce, závisela na

LESNICKOU HISTORIÍ

Pfiání splnûné ve
Svatojánsk˘ch proudech

13

Plavec Václav Husa s modelem pramenu.

Foto: Ing. Josef Opletal
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V mûsíci lednu 2001 oslaví v˘znamná jubilea tito pracovníci LâR:

padesátiny:

4.1. Jaru‰ka ¤áhová LZ Kladská
8.1. Zdenek ·koda LS Rychnov n. K.
9.1. Miroslav Kolafa LZ Boubín

10.1. MVDr. Pavel Forejtek LZ Îidlochovice
15.1. Alois To‰ner LZ Boubín
17.1. Ing. Karel Kfiemen LS ·enov
18.1. Ing. Tomá‰ Hanousek LS Dûãín
19.1. Marie La‰toviãková LS Milevsko
20.1. Karel ·evãík LS Buãovice
22.1. Oldfiich Gazdík LZ Îidlochovice
21.1. Ing. Milan Duben LS JindfiichÛv Hradec
24.1. Jifií Bene‰ LZ Îidlochovice
29.1. Vojtûch Sadílek LZ Îidlochovice

‰edesátiny:

2.1. Stanislav Ulrich LS DvÛr Králové
4.1. Oldfiich Jake‰ LS Fr˘dek - Místek
6.1. Ing. Miroslav BroÏek LS ·ternberk

10.1. Ing. Antonín Bouzar LS JindfiichÛv Hradec
16.1. Josef Ko‰Èál LS Ledeã nad Sázavou
22.1. Vojtûch OdráÏka LZ Îidlochovice
29.1. Ing. Franti‰ek Zeidler OST Fr˘dek - Místek

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

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

Ode‰el vzácn˘ ãlovûk
S hlubok˘m zármutkem v srdci oznamujeme, Ïe dne 5. prosince

2000 zemfiel ve vûku nedoÏit˘ch 48 let po krátké tûÏké nemoci ná‰ 
dlouholet˘ kolega - les-
ní rada pan 
Ing. Pavel Bednáfi.

Byl to ãlovûk ryzího
charakteru, vzácné po-
vahy a velkého srdce.
Ve vûdomí kaÏdého,
kdo se s ním setkal, za-
nechal hlubokou a ne-
smazatelnou stopu. 

Kdo jste jej znali,
vzpomeÀte na nûj, pro-
sím, v tichém zamy‰lení
ãi v modlitbû.

Dr. Radslav Kinsk˘
a spolupracovníci,
Îìár nad Sázavou

tom bezpeãnost plavby. Mezi pfiedákem a slabákem
musela b˘t vÛle 60 cm a mezi obûma vory byla 
uprostfied na horní stranû takzvaná vejpona – 2 - 
3 m dlouhá kláda, která zejména ve ‰lajsnách nedo-
volovala slabáku podplout pod pfiedák. Vrátn˘ také
sám zhotovoval vesla, na pfiedáku byla dvû: na levé
stranû vrátného, na pravé pacholãí. Veslo bylo i na
druhém voru – „ve slabejch“ a na zadáku. Vesla 
byla dokonale vyváÏená.

g

Brzdy – zvané ‰reky – byly na pfiedáku a na za-
dáku. Brzdilo se vhozením silného kusu klády – zva-
né jehly – do volného prostoru na voru - do ‰rekové
‰kouly. Jehly byly rÛznû dlouhé, od dvou do pûti met-
rÛ. KdyÏ chtûl vrátn˘ pfiibrzdit pramen nebo zastavit,
zavolal na plavce „hoì tam ãtverku“ (nebo tfieba
pûtku), podle toho, jak bylo hluboké dno. Na pra-
menu musely b˘t také sochory na zavalení – odra-
Ïení pramenu od bfiehu.

g

Vrátní znali dokonale  fieku a její okolí. To se vy-
platilo zejména pfii noãních plavbách, kdy se navíc
je‰tû v mlze jezdilo po pamûti. Byli mezi nimi mistfii,
ktefií vyuÏívali takzvané taÏné vody, pramen tfieba 
o 140 m3 ‰el témûfi sám. Napfiíklad v âervensk˘ch
proudech se chlapi jen drÏeli vesla. Vrátn˘ Franti‰ek
Pisinger fiíkával: „¤eka je tu proto, aby ti pomáhala,
ne aby ses na ní dfiel. TaÏn˘ vody se nikdy neboj, ale
zpáteãní - ta kopá“. Plavci fiíkali, Ïe tfieba s takov˘-
mi vrátn˘mi, jako byli Josef a Vojtûch Husovi nebo
Franti‰ek Pisinger,  se ãlovûk moc nenavesloval.

g

Pfii plavbû musela b˘t voda vÏdy pfied prame-
nem. Je to sice logické, ale nemuselo se tak vÏdy stát.
Pokud by mlynáfi mûl zahrazenou vodu, byl by pra-
men na suchu. Bylo vydáno nafiízení, Ïe mlynáfi mo-

hl zahradit aÏ 15 minut za posledním pramenem. 

g

Prameny byly sestavovány od 120 do 180 m3,
snad nejtûÏ‰í 220 m3. Na ·umavû byly kmeny o 6 –
8 m3, dávaly se po ãtyfiech do voru.

g

Jak to chodilo na pramenu? Na pfiedáku byl 
s vrátn˘m vÏdy nejstar‰í plavec. Dal‰í byli na slabá-
ku, jeden na zadáku. Vrátn˘ mûl hlavní slovo. Plavci
vÏdy mûli za svoji tûÏkou práci dobrou odmûnu.
Napfiíklad po roce 1948 si vydûlali ‰umav‰tí plavci

15 tisíc, vltav‰tí 12 tisíc Kãs.  Plavci jezdili domÛ do
jiÏních âech vlakem, dostávali na cestu peníze. Kdo
je chtûl u‰etfiit, chodil pû‰ky. Znali zkratky, nûktefií do-
kázali z Prahy na Hladnou (u Bechynû) pfiijít za noc.

g

Na pramenu se i vafiilo, byl tam stále zaloÏen 
oheÀ. Vafiilo se z fiíãní vody, na pramen nesmûla 
voda ze bfiehu. Tehdy byla v fiece ãistá voda, tfieba 
v Otavû byla témûfi prÛzraãná. 

g

Plavci rozli‰ovali pro plavbu pût druhÛ vody: ma-
lá (nevhodná), bfieÏní, rozmarní, záslapní a velká
(za ní se neplavilo).  Nejvhodnûj‰í byla voda bfieÏní.

g

Se stavbou vltavské kaskády se postupnû zkraco-
vala délka plavby. Do Prahy pfiipluly prameny napo-
sledy v roce 1947, poslední dva prameny dopravili
do ·tûchovic vrátní Franti‰ek Pisinger z Doubravy,
zvan˘ Machulín, a Josef Husa v roce 1951.
Naposled projely prameny fiízené vrátn˘mi
Franti‰kem Matu‰kou a Josefem ·toflem tunelem 
v nové hrázi Orlické pfiehrady 26. 9. 1960, za nimi
se uÏ definitivnû zavfiela Ïelezná vrata. O tfii dny 
pozdûji zaãalo napou‰tûní pfiehrady.

g

Plavec Václav Husa mûl dvû pfiání, která se t˘ka-
la plavení. Chtûl jako stafií plavci aspoÀ jednou jít 
z Prahy domÛ pû‰ky. To se mu bohuÏel nepodafiilo.
Je v‰ak ‰Èastn˘, Ïe se mu splnilo druhé, velice 
romantické pfiání – projet Svatojánsk˘mi proudy 
v noci. Toho srpnového veãera roku 1943 pfiipravili
lehãí pramen, 130 m3. Tehdy pluli tfii vrátní. Na pra-
menu hofiel oheÀ, svítil mûsíc …  

Zaznamenal Jifií Junek

14
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Lesní správa Svat˘ Tomá‰, pfiejímání vorÛ u hájenky
„Reissrechen“    Foto: Ing. Adolf Slavinger
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CO ZB¯VÁ DODAT?

Nult˘ roãník závodu horsk˘ch kol se v sobotu
14.10. uskuteãnil v Javofiích horách - revíru RoÏmitál
LS Broumov. TraÈ v délce 6,5 km vedla po lesních
cestách a sváÏnicích. Pfiipravili jsme ji s Ing.
Ladislavem Tomá‰kem z fieditelství LâR. S ním jsme
podle vûku pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ dohodli kategorie
závodníkÛ: do 40 let, ktefií projeli okruh tfiikrát, 
a nad 40 let dvakrát. V první kategorii absolvovalo
závod sedm a ve druhé dva závodníci.

Nad závodem pfievzal zá‰titu Ing. Mikulá‰ ¤íha
z fieditelství LâR, kter˘ závod shlédl a snahu závod-
níkÛ odmûnil hodnotn˘mi cenami.

V jednotliv˘ch kategoriích se závodníci umístili
takto:

Do 40 let: 1. M. Soldán, LS Broumov
2. K. Beznoska, LS Dûãín
3. A. Rusek, LS Námû‰È n. O.

Nad 40 let: 1. A. Král, LS Broumov
2. L. Chmelíãek, fieditelství.

I. Málek z LS Dûãín pro defekt nedokonãil.

Jak se vyjádfiili i úãastnící závodu - díky i krásné-
mu poãasí a bezproblémovému prÛbûhu - byl polo-
Ïen základ k tradici tohoto závodu. Jedin˘m nedo-
statkem byla nízká úãast.

Dûkuji v‰em, kdo se o konání závodu zaslouÏili 
a organizaãnû jej pfiipravili. V první fiadû i fieditelství
podniku, bez jehoÏ podpory a pochopení by se zá-
vod neuskuteãnil.

Závûrem pfiipomínám v‰em, ktefií milují jízdu na
horském kole, Ïe první roãník se uÏ blíÏí. Proto dou-
fám Ïe v hojném poãtu nashledanou! 

Jaroslav Vánû 

Nové odborné publikace
a knihy

z oboru lesnictví
a pfiíbuzn˘ch oborÛ

Ekologick˘ slovník terminologick˘ a v˘kladov˘
Jana Jakrlová a Jaroslav Pelikán

Autofii shromáÏdili reprezentativní soubor ekologick˘ch ter-
mínÛ. Jeho pfiedností je zejména vyváÏené spojení a ná-
vazné prolínání termínÛ, pouÏívan˘ch v oblasti ekologické
botaniky a termínÛ rozvíjen˘ch v oblasti ekologické zoolo-
gie. Nechybûjí hesla pouÏívaná v ekologii teprve v posled-
ním desetiletí. Ve zvoleném oborovém v˘bûru hesel a roz-
sahu nemá v ãeské literatufie tento slovník zatím obdobu.
Vyd. Nakladatelství Fortuna, Praha, 1999 
(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu 
LâR HK)

Stav svûta na pfielomu tisíciletí
(State of the World 1999)
Zpráva Worldwatch Institute o cestû k trvale udrÏitelné 
spoleãnosti
Lester R. Brown a kolektiv

âeské vydání roãenky, naz˘vané pfiíznaãnû Stav svûta, 
mapuje kaÏdoroãní prohry i vítûzství v boji o záchranu 
Ïivotního prostfiedí. Roãenku nacházíme ve v‰ech v˘znam-
nûj‰ích vládních institucích USA, pouÏívají ji úfiedníci OSN,
ekonomové Svûtové banky, studenti i profesofii na vysok˘ch
‰kolách, radikální ekologiãtí aktivisté a dal‰í. Je soustavnû
pfiekládána do více neÏ 30 jazykÛ.
Vyd. nakladatelství Hynek, s.r.o., Praha, 2000, v edici
Hydra 
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

Kamzíci v Jeseníkách za úsvitu i za soumraku
Jifií Mlãou‰ek

Kniha je dokumentem o jesenick˘ch kamzících od dob, kdy
se zaãalo o vysazení kamzíkÛ uvaÏovat. Je to prÛfiez jejich
historií od poãátku dvacátého století, tedy od Rakousko-
Uherska, po souãasnost. Kniha je napsána vypravûãskou
formou, místy aÏ s detektivním nádechem, a klade si za cíl
objektivnû a na základû dokumentÛ pravdivû informovat ve-
fiejnost.
Vyd. Jifií Mlãou‰ek ve spolupráci s redakcí ãasopisu
Myslivost, Mûsto Albrechtice, 2000¨
(zakoupeno v Myslivosti, s.r.o.,Praha, pro technickou kniho-
vnu LâR HK)

Kvûtena âeské republiky 6
Bohumil Slavík (editor) a kolektiv

·est˘ svazek zahrnuje 23 ãeledí – toje‰Èovité, klejichovité,
hoficovité, vachtovité, mofienovité, jirnicovité, svlaãcovité,
kokoticovité, struÏkovcovité, brutnákovité, lilkovité, budlejo-
vité, krtiãníkovité, trubaãovité, zárazovité, bublinatkovité,
koulenkovité, jitrocelovité, spor˘‰ovité, hluchavkovité, hvûz-
do‰ovité, zvonkovité a lobelkovité – celkem se 138 rody 
a 438 druhy. Svazek je doplnûn 129 celostránkov˘mi 
obrazov˘mi tabulemi a 60 mapami roz‰ífiení druhÛ. Na 
jeho pfiípravû se podílelo 26 autorÛ.
Vyd. Academia, Praha, 2000
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

Dále byla zakoupena v Myslivosti, s.r.o., Praha, pro
technickou knihovnu LâR HK následující 
videokazeta:
NATURA VIVA 2000  
(mezinárodní v˘stava myslivosti a rybáfiství, Lysá
nad Labem, 25. 5. – 4. 6. 2000)

Na odborn˘ námût prof. Hromase vyrobilo video-
studio VIDI Bechynû, 2000.

Jifií Uhlífi

Závod horsk˘ch kol
v Javofiích horách

Dne 9. listopadu 2000 uspofiádal Klub dÛchod-
cÛ pfii OI LâR ve Fr˘dku - Místku poslední setkání
jeho ãlenÛ v minulém roce.

Díky pochopení na‰ich b˘val˘ch kolegÛ, jmeno-
vitû lesního správce LS Fr˘dek - Místek a oblastního
inspektora LâR jsme mohli setkání uspofiádat v nové
budovû LS Fr˘dek - Místek v Morávce.    

Seznámili jsme se nejen s hezk˘m areálem nové
lesní správy, ale na pfiátelském posezení jsme se 
prostfiednictvím v˘‰e jmenovan˘ch kolegÛ seznámili
se souãasnou ãinností podniku, u jehoÏ zrodu jsme
stáli.

Dûkujeme touto cestou pracovníkÛm na ústfiedí

podniku a kolegÛm z oblastního inspektorátu a les-
ních správ Fr˘dek - Místek a Fren‰tát pod Radho‰tûm
za dosavadní podporu na‰í ãinnosti a také vedení LZ
Îidlochovice za umoÏnûní odborné exkurze v jejich
oblasti. Souãasnû vyslovujeme nadûji, Ïe také 
v roce 2001 budou na‰í ãinnosti stejnû naklonûni 
jako dosud.

Do nového tisíciletí pfiejeme v‰em sv˘m b˘val˘m
kolegÛm zdraví a sílu unésti v‰echno, co zmûnit ne-
mají sil, odvahu, aby to, naã staãí, ve své profesi po-
zmûnili a také moudrost, aby znali a od sebe to 
rozeznali.

Za Klub dÛchodcÛ pfii OI LâR ve Fr˘dku - Místku
Ing. Alois Flora

Setkání po dvou letech ãinnosti

Témata na I. pololetí 2001:

11. ledna - Zhodnocení dosavadních lesnick˘ch
podveãerÛ v Praze, námûty do budoucna
Uvádí: Ing. Jaroslav Mentberger, Ing. Petr Moucha,
CSc. - Správa CHKOâR Praha, Ing. Karel Svoboda
- âLS Praha

8. února - Souãasn˘ zdravotní stav lesÛ 
v Orlick˘ch horách
Uvádí: RNDr. Franti‰ek Soukup, CSc. a Ing. Vít
·rámek - oba VÚLHM Jílovi‰tû - Strnady.

8. bfiezna - Zku‰enosti ze svûta za ochranou
rostlin a pfiíhody, které se pfii tom udály
Uvádí: Ing. Jaroslav Mentberger

12. dubna - Lesnické písecké ‰kolství na prahu
tfietího tisíciletí
Uvádí: Ing. V. Kohout, CSc. - VO·L a SL· B.
Schwarzenberga Písek, Ing. J. Pinc a Ing. 
M. P‰eniãka - SdruÏení absolventÛ a pfiátel lesnic-
k˘ch ‰kol píseck˘ch.

10. kvûtna - Nové, nebezpeãné a ménû prostu-
dované choroby lesních dfievin
Uvádí: Ing. Vlastislav Janãafiík, CSc. - VÚLHM
Jílovi‰tû - Strnady.

14. ãervna - 80 let lesnického v˘zkumu 
v ãesk˘ch zemích a publikaãní ãinnost
Uvádí: Ing. Jarmila Cikánková, Ing. Robert Klán 
a Ing. Eva Krupiãková - v‰ichni VÚLHM Jílovi‰tû -
Strnady.

Lesnické klubové podveãery se konají pravidelnû
kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek v mûsíci (mimo ãervenec 
a srpen) v sídle âLS, Novotného lávka 5, 116 68
Praha 1, místnost bude uvedena na informaãní 
tabuli v pfiízemí u vchodu do budovy. Zaãátky vÏdy
v 16 hod. 

Organizaãní garant: Ing. Karel Svoboda, âLS, 
tel.: 02/21082384, fax: 02/22222115. 

V‰echny zájemce srdeãnû zveme!

Lesnické klubové podveãery
âLS pokraãují
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