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Milé kolegynû, váÏení kolegové, váÏení ãtenáﬁi,

7
u pﬁíleÏitosti zahájení nového roku 2005 Vám byla vedením LâR deklarována ﬁada
velmi sloÏit˘ch a mimoﬁádn˘ch úkolÛ, které stojí pﬁed v‰emi zamûstnanci státního
podniku Lesy âR a ãekají na své ﬁe‰ení. Tyto úkoly jsou pﬁím˘m dÛsledkem dlouhodobého poklesu celkové efektivity systému hospodaﬁení LâR a vycházejí ze strategického zadání ministerstva zemûdûlství jako zakladatele LâR. Jejich souãástí je zejména
revize souãasn˘ch smluvních vztahÛ s cílem jejich liberalizace a transparentnosti
a zmûna systému prodeje dﬁíví u LâR, která má pﬁinést vy‰‰í ekonomick˘ efekt z prodávaného státního dﬁíví a v˘znamné zkvalitnûní moÏnosti LâR jako producenta evropského v˘znamu aktivnû agitovat na trhu se surov˘m dﬁívím. V dÛsledku snahy LâR
o plnûní zadání zakladatele do‰lo k závaÏn˘m zji‰tûním v oblasti smluvních vztahÛ
s dodavateli prací. Uveden˘ stav si vyÏádal okamÏité ﬁe‰ení, a to za podmínky pﬁijetí
takov˘ch opatﬁení ze strany LâR, které zajistí kontinuitu obhospodaﬁování státního
lesa a dodávek surového dﬁíví na trh. Tato opatﬁení v‰ak vyÏadovala náleÏitou spolupráci se smluvními partnery, kteﬁí tûÏbu dﬁíví a realizaci jeho vût‰iny fyzicky zaji‰Èují.
I pﬁes mimoﬁádnou snahu LâR ﬁe‰it problémy ve smluvních vztazích za uveden˘ch
podmínek se nepodaﬁilo zabránit komplikacím, a to zejména v oblasti plnûní dodávek
surového dﬁíví zpracovatelÛm, kteﬁí jsou paradoxnû smluvnû vázání pﬁímo na LâR
(systém tzv. zpûtného odkupu). Dovoluji si zdÛraznit, Ïe za tûmito komplikacemi není
moÏno vidût pouze snahu LâR ﬁe‰it problematiku smluvních vztahÛ s dodavateli prací.
Na základû sloÏitého v˘voje v uvedené oblasti pﬁistoupil ministr zemûdûlství dne
21. 1. 2005 k odvolání generálního ﬁeditele LâR Ing. Kamila Vysly‰ela a povûﬁil mne
v˘konem této funkce do doby jmenování nového G¤, kter˘ vzejde z pﬁipravovaného
v˘bûrového ﬁízení. Deklarovan˘m dÛvodem této personální zmûny byla snaha o uklidnûní v˘‰e popsané komplikované situace. Úãelem pak zintenzivnûní realizace strategick˘ch cílÛ LâR vyt˘ãen˘ch zakladatelem v roce 2003, stejnû jako obnovení dialogu
s podnikatelsk˘m sektorem LH âR s cílem vybudování vzájemné dÛvûry. Dovolte mi,
abych touto formou podûkoval za v‰echny zamûstnance LâR Ing. Kamilu Vysly‰elovi
za jeho vykonanou práci pro státní podnik Lesy âeské republiky. Chtûl bych Vás ujistit, Ïe i pﬁes uvedenou personální zmûnu souãasn˘ management LâR nemûní postoj
k vytãen˘m strategick˘m cílÛm. RovnûÏ citlivost uvedeného problému ve vztahu ke
smluvním partnerÛm a zpracovatelskému sektoru si stávající vedení LâR plnû uvûdomuje. Pochopitelnû intenzivnû vnímám, Ïe se komplikace posledního období v˘raznû
promítly i do celkové atmosféry uvnitﬁ na‰eho podniku. Dovolte mi proto, abych pﬁipomnûl, Ïe v˘sledek hospodaﬁení LesÛ âR závisí na kvalitû práce v‰ech jeho pracovníkÛ. Chtûl bych jasnû deklarovat, Ïe jsem si plnû vûdom nelehk˘ch podmínek zejména
Vás, kteﬁí zaji‰Èujete provozní v˘kony LâR. Chci Vás tímto ubezpeãit, Ïe se budu snaÏit uãinit ve‰keré kroky vedoucí k tomu, aby byla Va‰e kvalitní poctivá práce náleÏitû
ocenûna, aby se zv˘‰en˘ objem úkolÛ a oãekávaná zv˘‰ená prosperita podniku promítla do Va‰eho hodnocení. Budu se snaÏit ãinit v‰e pro to, aby pozice zamûstnance
státního podniku Lesy âeské republiky oprávnûnû vzbuzovala respekt a uznání nejen
u lesnické, ale i ‰iroké laické veﬁejnosti. Závûrem chci zdÛraznit, Ïe Va‰ím nejlep‰ím
pﬁíspûvkem k naplnûní uveden˘ch snah bude Va‰e plné ztotoÏnûní se se strategick˘mi
cíli LâR, Vá‰ aktivní a pozitivní pﬁístup pﬁi ﬁe‰ení kaÏdodenních úkolÛ a plné pracovní nasazení jakoÏ i Va‰e pochopení k objektivním problémÛm souãasné situace.
><
Ing. Vladimír Blahuta
povûﬁen v˘konem funkce generálního ﬁeditele
státního podniku Lesy âeské republiky
Ilustraãní foto na obálce: titulní strana – J. Zumr
zadní strana – J. Zumr
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AKTUÁLNù

Natura 2000 v âeské republice
V prÛbûhu roku 2004 jsme na‰e ãtenáﬁe informovali o procesu pﬁípravy soustavy Natura 2000 v âeské republice. Závûr roku 2004 a zaãátek roku 2005
znamenal v této problematice v˘znamn˘ posun vpﬁed. Nejen u nás, ale
i v celé Evropské unii.
Ptaãí oblasti
Ptaãí oblasti jsou v âeské republice vyhla‰ovány naﬁízeními
vlády. Vláda âeské republiky postupnû schválila 38 z pÛvodních 41 oblastí navrÏen˘ch âeskou spoleãností ornitologickou.
Jednu navrÏenou ptaãí oblast vláda nepﬁijala a o zb˘vajících
dvou, t˘kajících se rybníkÛ na jihu âech, bude dále jednat.
V‰echna naﬁízení vlády nabyla úãinnosti dnem vyhlá‰ení ve
Sbírce zákonÛ.
Seznam ptaãích oblastí na území âR, doplnûn˘ pﬁíslu‰n˘mi
ãísly naﬁízení vlády, jimiÏ byly vyhlá‰eny, a pﬁehledem územnû
pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ ochrany pﬁírody, je uveden v tabulce.
Rozsah pozemkÛ s právem hospodaﬁit LâR, kter˘ je souãástí
ptaãích oblastí, bude upﬁesnûn poté, co od MÎP obdrÏíme
vymezení ptaãích oblastí v elektronické verzi.
Podle platné právní úpravy jsou ptaãí oblasti ﬁazeny mezi
obecnû chránûné ãásti pﬁírody. Zákon pro nû nestanoví Ïádné
tzv. základní ochranné podmínky platné jednotnû pro v‰echny
oblasti. Nevyhla‰ují se pro nû ochranná pásma a nezpracovávají se plány péãe.
BliÏ‰í ochranné podmínky jednotliv˘ch ptaãích oblastí jsou
uvedeny v pﬁíslu‰n˘ch naﬁízeních vlády, jimiÏ jsou tyto oblasti
vyhlá‰eny. Mají se vztahovat k ochranû tûch druhÛ ptákÛ, pro
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nûÏ jsou tyto oblasti vyhla‰ovány. Zcela bez ochrann˘ch podmínek je vyhlá‰eno nûkolik málo ptaãích oblastí, jejichÏ vymezení odpovídá hranicím souãasn˘ch národních pﬁírodních
rezervací (napﬁíklad NPR ¤eÏabinec, NPR Lednické rybníky).
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Ochranné podmínky v ptaãích oblastech jsou formulovány
v podobû pﬁedchozího souhlasu k vyjmenovan˘m ãinnostem,
udûlovaného ve správním ﬁízení. Není-li v textu naﬁízení
uvedeno jinak, omezení se vztahují na celou ptaãí oblast,
vyjma souãasnû zastavûn˘ch a zastaviteln˘ch území obcí
(„intravilánÛ“). Provádûní vyjmenovan˘ch ãinností bez pﬁedchozího souhlasu je pro nepodnikající fyzické osoby pﬁestu-

2 / 2005

pek s moÏnou v˘‰í pokuty aÏ 50 tisíc Kã. Pro podnikající
fyzické a právnické osoby jde o správní delikt, s v˘‰í moÏné
pokuty aÏ 1 mil. Kã.
Namísto povinnosti pﬁedchozího souhlasu lze v konkrétních
vyjmenovan˘ch pﬁípadech a ptaãích oblastech oznámit urãité
lesnické ãinnosti (úmyslné tûÏby, mechanizované pûstební ãinnosti, plo‰nou pﬁípravu pÛdy) stanoven˘ poãet dnÛ pﬁedem
pﬁíslu‰nému orgánu ochrany pﬁírody. Tyto ãinnosti lze provést
teprve po uplynutí stanovené lhÛty.
Nahodilé tûÏby ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 a 2 zákona
ã. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znûní, nejsou (aÏ na
v˘jimky v ptaãí oblasti Beskydy, Horní Vsacko, hnízdní kolonie
v ptaãí oblasti Jaroslavické rybníky) nijak omezeny.
U zb˘vajících ochrann˘ch podmínek nelze pﬁedchozí souhlas
nahradit ohlá‰ením ãinnosti pﬁedem. Specifické místní úpravy
(na co se omezení nevztahuje) jsou uvedeny v jednotliv˘ch
naﬁízeních vlády.
Ve v‰ech ptaãích oblastech pak zákon umoÏÀuje uzavﬁení
smlouvy o zpÛsobu hospodaﬁení v ptaãí oblasti s pﬁíslu‰n˘m
orgánem ochrany pﬁírody. Tato smlouva mÛÏe nahradit pﬁedchozí souhlasy k ãinnostem vyjmenovan˘m v naﬁízení vlády.
Poslední zpÛsob zaji‰tûní ochrany bude z hlediska LâR
preferován.

V návaznosti na vyhlá‰ení ptaãích oblastí LâR vydaly vnitropodnikov˘ pokyn k hospodaﬁení v ptaãích oblastech, jehoÏ
cílem je zaji‰tûní souladu dal‰ího hospodáﬁského vyuÏívání
území s ochranou ptákÛ, pro nûÏ jsou jednotlivé oblasti
vyhlá‰eny.
V pﬁípadû, Ïe v dÛsledku omezení v ptaãí oblasti vãetnû rozhodnutí vydan˘ch na základû pﬁíslu‰n˘ch naﬁízení vlády
vznikne újma, LâR uplatní nárok na její finanãní náhradu (na
základû provádûcí vyhlá‰ky k § 58 zákona o ochranû pﬁírody
a krajiny, která vyjde v prÛbûhu roku 2005.)

>>
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Seznam ptaãích oblastí
Název
Kﬁivoklátsko
Doupovské hory
NádrÏ vodního díla
Novodomské ra‰elini‰tû

Rozloha (ha)
31 932
63 116
1 192
15 963

Naﬁízení vlády
684/2004 Sb
688/2004 Sb.
530/2004 Sb.
24/2005 Sb

âástka
232/04
232/04
182/04
05/05

5
6

V˘chodní Kru‰né hory
Labské pískovce

16 368
35 516

28/2005 Sb
683/2004 Sb

05/05
232/04

7

âeskolipsko - Dokeské
pískovce a mokﬁady
Jizerské hory
Krkono‰e
RoÏìalovické rybníky

9 410

598/2004 Sb

205/04

11 674
40 907
6 616

605/2004 Sb.
600/2004 Sb.
606/2004 Sb

205/04
205/04
205/04

1 964

531/2004 Sb

182/04

307
2 046
9 129
904
30 225

608/2004 Sb.
679/2004 Sb.
20/2005 Sb.
532/2004 Sb.
685/2004 Sb.

205/04
232/04
05/05
182/04
232/04

Jeseníky
Litovelské Pomoraví
Libavá
Poodﬁí
Heﬁmansk˘ stav
- Odra - Pool‰í
Beskydy
Horní Vsacko
Host˘nské vrchy
Bzenecká Doubrava

52 228
9 319
32 728
8 063
vláda nepﬁijala

599/2004 Sb.
23/2005 Sb.
533/2004 Sb.
25/2005 Sb.

205/04
05/05
182/04
05/05

41 907
27 001
5 177
11 721

687/2004 Sb.
686/2004 Sb.
22/2005 Sb.
21/2005 Sb.

232/04
232/04
05/05
05/05

Hovoransko-âejkovicko
Soutok - Tvrdonicko
Lednické rybníky
Pálava
Stﬁední nádrÏ
vodního díla Nové Ml˘ny
Jaroslavické rybníky
Podyjí
TﬁeboÀsko
Údolí Otavy a Vltavy

1 412
9 576
689
8 536
1 047

604/2004 Sb.
26/2005 Sb.
601/2004 Sb.
682/2004 Sb.
27/2005 Sb.

205/04
05/05
205/04
232/04
05/05

358
7 677
47 386
18 381

603/2004 Sb.
534/2004 Sb.
680/2004 Sb.
607/2004 Sb.

205/04
182/04
232/04
205/04

110
3 322
6 362

535/2004 Sb.
609/2004 Sb.
v jednání

182/04
205/04

38
39
40

¤eÏabinec
Hlubocké obory
âeskobudûjovické
rybníky
Dehtáﬁ
Novohradské hory
Boletice

341
9 030
23 580

v jednání
602/2004 Sb.
19/2005 Sb.

205/04
05/05

41

·umava

97 501

681/2004 Sb.

232/04
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CELKEM

ÎehuÀsk˘ rybník
- Obora KnûÏiãky
Bohdaneãsk˘ rybník
Komárov
Broumovsko
Orlické záhoﬁí
Králick˘ SnûÏník

700 721

Orgán ochrany pﬁírody
SCHKO Kﬁivoklátsko
Min. obrany, SCHKO Labské pískovce
KrÚ Ústeckého kraje Nechranice
SCHKO Labské pískovce
- Kováﬁská
KrÚ Ústeckého kraje
Správa NP â·, SCHKO
Labské pískovce,
SCHKO LuÏické hory
SCHKO Kokoﬁínsko
SCHKO Jizerské hory
Správa KRNAP
KrÚ Stﬁedoãeského kraje,
Královéhradeckého kraje
SCHKO Kokoﬁínsko
SCHKO Kokoﬁínsko
KrÚ Pardubického kraje
SCHKO Broumovsko
SCHKO Orlické hory
KrÚ Pardubického kraje,
Olomouckého kraje
SCHKO Jeseníky
SCHKO Litovelské Pomoraví
Min. obrany
SCHKO Poodﬁí

SCHKO Beskydy
SCHKO Beskydy
KrÚ Zlínského kraje
SCHKO Bílé Karpaty
- StráÏnické Pomoraví
KrÚ Jihomoravského kraje
Správa CHKO Pálava
Správa CHKO Pálava
Správa CHKO Pálava
KrÚ Jihomoravského kraje
KrÚ Jihomoravského kraje
Správa NP Podyjí
SCHKO TﬁeboÀsko
KrÚ Jihoãeského kraje,
KrÚ Stﬁedoãeského kraje
SCHKO TﬁeboÀsko
KrÚ Jihoãeského kraje
KrÚ Jihoãeského kraje
KrÚ Jihoãeského kraje
SCHKO Blansk˘ les
Min. obrany, Správa
NP a CHKO ·umava
Správa NP a CHKO
·umava

>>
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Ilustraãní foto M. Louda

Evropsky v˘znamné lokality
Dne 22. 12. 204 schválila vláda sv˘m usnesením ã. 1320 návrh
národního seznamu evropsky v˘znamn˘ch lokalit soustavy
Natura 2000 podle smûrnice o stanovi‰tích. Návrh obsahuje
podle tiskové zprávy MÎP 864 lokalit. Evropsky v˘znamné
lokality mají pokr˘t zhruba devût procent území státu.
PﬁibliÏnû dvû tﬁetiny z nich pﬁekr˘vají jiÏ existující zvlá‰tû chránûná území.
PÛvodnû bylo k zaﬁazení do národního seznamu v âeské
republice navrÏeno celkem 905 lokalit rÛzné velikosti a charakteru, z toho 805 lokalit v kontinentální biogeografické
oblasti a 100 lokalit v panonské biogeografické oblasti.
Pﬁedjednání lokalit v rámci panonské oblasti probíhalo koncem
roku 2003, v rámci kontinentální oblasti od kvûtna 2004.
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Národní seznam nebyl k datu zpracování tohoto pﬁíspûvku
(2. 2. 2005) dosud oficiálnû zveﬁejnûn v ti‰tûné formû ve Sbírce
zákonÛ ani v elektronické podobû. Jakmile bude zveﬁejnûn ve
Sbírce zákonÛ, zaãnou tyto lokality poÏívat pﬁedbûÏnou ochranu podle ustanovení § 45b zákona o ochranû pﬁírody a krajiny: „Po‰kozování evropsky v˘znamné lokality zaﬁazené do
národního seznamu a sporné lokality je zakázáno. Za po‰kozování se nepovaÏuje ﬁádné hospodaﬁení provádûné v souladu
s platn˘mi právními pﬁedpisy a smlouvami uzavﬁen˘mi dle § 69
tohoto zákona“.

4

âesk˘ Národní seznam byl spolu se seznamem vyhlá‰en˘ch
ptaãích oblastí pﬁedán Evropské komisi dne 8. února 2005.
Dosud Ïádn˘ národní seznam nebyl uznán hned napoprvé za
dostateãn˘. Národní seznamy jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí byly
vût‰inou opakovanû upﬁesÀovány a doplÀovány.
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Po schválení národního seznamu Evropskou komisí bude
nutné zajistit nejpozdûji do ‰esti let jejich ochranu formou
smluvnû chránûného území nebo vyhlá‰ením v kategorii ZCHÚ
navrÏené v národním seznamu (pokud jiÏ lokalita není vyhlá‰ena). Ochranné podmínky kaÏdé lokality budou odpovídat
minimálnû základním ochrann˘m podmínkám stanoven˘m
u pﬁíslu‰né kategorie ZCHÚ dle platného znûní zákona
ã. 114/1992 Sb.
Evropsky v˘znamné lokality v zemích
b˘valé „evropské patnáctky“
(Pﬁipraveno podle tiskov˘ch zpráv Evropské komise.
Podrobnûj‰í informace mohou zájemci nalézt na http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm.)
Efektivní naplÀování obou smûrnic EHS, na základû kter˘ch je
vytváﬁena soustava Natura 2000, je Evropskou komisí povaÏováno za nezbytn˘ pﬁedpoklad pro splnûní cíle stanoveného
summitem hlav státÛ EU ve ‰védském Göteborgu v ãervnu
2001 – zastavení úbytku biodiverzity v Evropû nejpozdûji do
roku 2010.
Území b˘valé evropské patnáctky spadá do ‰esti biogeografick˘ch provincií (makaronéská, alpínská, atlantická, kontinentální, mediteránní a boreální). Seznamy evropsky v˘znamn˘ch
lokalit podle smûrnice o stanovi‰tích pro jednotlivé biogeografické provincie jsou tvoﬁeny na základû návrhÛ ãlensk˘ch státÛ,
které jsou hodnoceny na biogeografick˘ch semináﬁích pod
patronací Evropské agentury pro Ïivotní prostﬁedí, jejího odborného pracovi‰tû – Evropského tematického stﬁediska pro ochranu pﬁírody a biodiverzity. První seznam evropsky v˘znamn˘ch
lokalit SCI (Sites of Community Importance) byl schválen
Evropskou Komisí v prosinci 2001 pro makaronéskou oblast.
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Dne 8. prosince 2004 schválila Evropská komise neúpln˘
evropsk˘ seznam lokalit SCI pro kontinentální a atlantskou
biogeografickou oblast ve star˘ch ãlensk˘ch zemích. Seznam
zahrnuje 4958 lokalit s celkovou plochou 49 194 km2. Z toho
je 40 838 km2 na pevninû a 8356 km2 moﬁsk˘ch. Pﬁi hodnocení národních seznamÛ bylo shledáno nedostateãné zastoupení lokalit pro 72 typÛ pﬁírodních stanovi‰È, z toho 20 prioritních, a pro 74 druhÛ, z toho 6 prioritních. Pﬁíloha rozhodnutí Evropské komise obsahuje v˘ãet tûchto typÛ stanovi‰È
a druhÛ s uvedením ãlenského státu, pro kter˘ je v daném
smûru národní seznam nedostateãn˘ a pﬁíslu‰n˘ stát jej bude
muset pro splnûní sv˘ch povinností doplnit. Îádná z hodno-

cen˘ch zemí nenaplnila svou povinnost úplnû. Seznamy byly
shledány úpln˘mi za kontinentální oblast pro pevninskou
ãást Dánska a za atlantskou oblast pro pevninu Holandska,
Belgie a Dánska. Navíc je‰tû Nûmecko a Francie musí zamûﬁit vûdeck˘ v˘zkum a hodnocení na 3 dal‰í typy pﬁírodních
stanovi‰È a na 14 druhÛ.
Dne 17. ledna 2005 schválila Evropská komise neúpln˘ seznam
evropsky v˘znamn˘ch lokalit pro boreální biogeografickou
oblast ve Finsku a ·védsku. Pﬁijat˘ seznam zatím obsahuje
5026 lokalit, pokr˘vá na pevninû plochu 82 377 km2 a na moﬁi
9375 km2. Evropská komise vyzvala oba státy k jeho doplnûní.
V˘zva obsahuje v˘ãet typÛ pﬁírodních stanovi‰È a druhÛ, pro
které musí oba státy doplnit dal‰í lokality.
Seznamy t˘kající se vyhlá‰en˘ch ptaãích oblastí ve star˘ch
i nov˘ch zemích EU a navrÏen˘ch evropsky v˘znamn˘ch lokalit v nov˘ch zemích EU nejsou souhrnnû k dispozici.
><
RNDr. Jiﬁí Stonawski, ﬁeditelství podniku
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Druh˘m v poﬁadí je seznam pro alpínskou oblast. Schválené
lokality (959) pokr˘vají 37 % plochy této provincie, tedy horsk˘ch oblastí v sedmi ãlensk˘ch státech EU (Finsko, Francie
Rakousko, Nûmecko, Itálie, ·panûlsko a ·védsko). V jednotliv˘ch státech se pokrytí pohybuje od 13 % v Rakousku do
50 % ve Finsku, ·panûlsku a ·védsku. Pro 17 typÛ pﬁírodních
stanovi‰È a 8 druhÛ je v‰ak seznam lokalit oznaãen za nedostateãn˘ a pﬁíslu‰né ãlenské státy jsou povinny doplnit dal‰í
lokality.
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Za peníze z Evropské unie
mÛÏete obnovit les
Peãujete o les? Pak i vy mÛÏete získat dotaci ze spoleãn˘ch fondÛ Evropské unie. V pﬁípadû
programu Lesní hospodáﬁství mohou Ïadatelé podat projekt v rámci ãtyﬁ podopatﬁení na
celkem osm investiãních zámûrÛ a mohou získat 50 aÏ 100 procent vynaloÏen˘ch nákladÛ
zpût. Pﬁijatelné v˘daje pro jeden projekt se mohou pohybovat v rozmezí od 19 tisíc do 53,1
miliónu korun, v závislosti na konkrétní investici.
Pﬁi obnovû lesa po‰kozeného pﬁírodními kalamitami a poÏárem a pﬁi zavádûní preventivních opatﬁení je moÏné získat
finanãní podporu zejména na rÛzná ochranná opatﬁení pﬁed
pﬁírodními kalamitami, na mimoﬁádná opatﬁení pﬁi kalamitách, na rekonstrukce po‰kozen˘ch lesních porostÛ nebo na
obnovu lesa po kalamitních tûÏbách.
Podporuje se také zavádûní preventivních protipovodÀov˘ch
opatﬁení v lese, jako je napﬁíklad hrazení bystﬁin nebo protierozní opatﬁení s cílem zabránit sesuvÛm pÛdy ãi vym˘vání
lesní pÛdy. PoÏádat o podporu v této oblasti mohou vlastníci nebo nájemci lesa vãetnû vlastníkÛ veﬁejn˘ch lesÛ, (vãetnû obcí) a sdruÏení s právní subjektivitou vlastníkÛ nebo
nájemcÛ lesÛ.
V rámci investic do lesÛ je moÏné získat podporu i na projekty t˘kající se v˘stavby, rekonstrukce nebo modernizace
lesní dopravní sítû ãi na stavbu mal˘ch vodních nádrÏí nebo
rybníkÛ s cílem zadrÏet vodu v lesích. Dotaci lze získat i na
rÛzná odvodÀovací zaﬁízení. Je moÏné pﬁedkládat také projekty podporující náv‰tûvnost lesa a bezpeãnost jeho
náv‰tûvníkÛ (napﬁíklad budování turistick˘ch stezek). Dotuje
se i poﬁízení strojÛ a zaﬁízení na údrÏbu a opravy lesních
cest, pû‰in a stezek, ale i zaﬁízení na údrÏbu a ãi‰tûní vodních ploch, vodoteãí a melioraãní sítû a rovnûÏ poﬁízení ekologick˘ch technologií.
V pﬁípadû sdruÏování majitelÛ lesa mohou Ïadatelé získat
finanãní podporu zejména na zaﬁízení kanceláﬁsk˘ch prostor
a jejich vybavení, vãetnû v˘poãetní techniky, a dále na poﬁízení rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ souvisejících s ãinnostmi, které bude
sdruÏení pro své ãleny vykonávat. Pﬁíjemcem podpory zde
bude sdruÏení s právní subjektivitou, které dosud neobdrÏelo podporu na zaloÏení sdruÏení, za podmínky, Ïe sdruÏuje
nejménû deset vlastníkÛ lesa a minimální v˘mûra sdruÏovan˘ch lesních majetkÛ je 150 ha.

LESU ZDAR

Pokud jde o zalesÀování zemûdûlsky nevyuÏívan˘ch pÛd,
je moÏné poÏádat o podporu na ãinnosti související
se zalesÀováním, jako je napﬁíklad pﬁíprava pÛdy, nákup
sazenic, o‰etﬁení pÛdy pﬁed setím nebo sázením, doprava
sadebního materiálu ãi vlastní v˘sadba, vãetnû péãe o mladé
lesní kultury.
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Dal‰í kolo pﬁíjmu Ïádostí o dotace z programu Lesní hospodáﬁství bude v prÛbûhu února 2005 vyhlá‰eno ministrem
zemûdûlství. Zpracovávat projekty proto doporuãujeme zaãít
co nejdﬁíve. V prÛbûhu pﬁíprav mohou Ïadatelé dílãí ãinnosti konzultovat na regionálních odborech Státního zemûdûl-
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ského intervenãního fondu, kde jim po pﬁedchozí domluvû
odborníci poradí, zda jejich projekt odpovídá poÏadavkÛm
a zda splÀuje v‰echny podmínky. Tím získají Ïadatelé také
dostatek ãasu na zaji‰tûní v‰ech povinn˘ch pﬁíloh.
Co podporuje program Lesní hospodáﬁství
- obnovu lesa po‰kozeného pﬁírodními kalamitami a poÏárem;
- zavádûní pﬁíslu‰n˘ch preventivních opatﬁení (napﬁíklad na
hnojení a vápnûní ohroÏen˘ch lesních ploch);
- investice do lesÛ, projekty podporující náv‰tûvnost lesa
a bezpeãnost jeho náv‰tûvníkÛ (napﬁíklad budování turistick˘ch stezek);
- sdruÏování majitelÛ lesa;
- zalesÀování zemûdûlsky nevyuÏívan˘ch pÛd.
><
Hugo Roldán, Petra Hodová, ministerstvo zemûdûlství
Pﬁevzato z Hospodáﬁsk˘ch novin 20. 01. 2005
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Reforma Bavorsk˘ch
státních lesÛ se rozbíhá
(Rozhovor s bavorsk˘m ministrem zemûdûlství a lesnictví, panem Josefem Millerem)
V Bavorsku se pﬁipravuje reforma státních lesÛ. Jaké jsou
dÛvody pro rozhodnutí reformovat starou, ctihodnou,
bavorskou lesní správu a v ãem spoãívají plánované zmûny?
Je nutné zabezpeãit dosáhnuté v˘sledky a úspû‰nû je uvést do
budoucnosti. V˘chozí situace je tûÏká. Propad cen dﬁíví a stále
stoupající náklady pﬁivedly evropské lesní hospodáﬁství do
váÏné krize. Lesní hospodaﬁení blízké pﬁírodû a velké nároky na
kvalitu lesa nejsou s dosavadními správními strukturami nadále financovatelné. Stojíme pﬁed velkou v˘zvou, jak návratnû
organizovat moderní a nárokÛ plné lesní hospodáﬁství.
DÛleÏit˘m stavebním kamenem je ‰tíhlá a efektivní státní lesní
správa. Za tímto úãelem se rozãleÀuje obhospodaﬁování státního lesa v ústav veﬁejného práva a ostatní úlohy jako v˘sostné
funkce, dozor nad lesy a i poradenství privátním lesÛm budou
vykonávány úﬁady pro zemûdûlství a lesnictví. Reformuje se
tedy jen systém státní správy, ne les samotn˘.
V jaké fázi se nyní nachází lesnická reforma a jaké finanãní v˘nosy lze po její realizaci oãekávat?
Nacházíme se v zakládající fázi. Pracujeme intenzivnû na organizaãní realizaci reformy. K moÏn˘m finanãním v˘nosÛm bych
nechtûl zatím uvádût Ïádné konkrétní údaje.
V ãesk˘ch médiích byly zveﬁejnûny zprávy, Ïe státní podnik
Lesy âeské republiky vykazuje jiÏ ﬁadu let, jako jediná organizace v EU, která je povûﬁena správou státních lesÛ, pozitivní hospodáﬁské v˘sledky. Jak˘ zisk dosahují bavorské
státní lesy a jaké úlohy musejí pﬁitom splÀovat?
Ilustraãní foto M. Louda

mil. €
€/m3
€/ha

1997
4
1
5

1998
14
4
20

1999
17
5
24

2000
1
0,2
1

2001
2
0,4
3

2002
6
2
9

2003
2
0
3

Jak˘ch hodnot by mûl po realizaci plánovan˘ch opatﬁení
dosáhnout hospodáﬁsk˘ v˘sledek na m3 tûÏby?
Zde bych chtûl poukázat na moji zmínûnou odpovûì: Ïádné
údaje v tomto ãasovém okamÏiku.
Ministerstvo zemûdûlství âeské republiky, v jehoÏ kompetenci se nacházejí Lesy âeské republiky, pracuje na novém
strategickém konceptu. Základní linie spoãívají v redukci
prodeje dﬁíví nastojato (doposud prodávaly LâR 94 % své
tûÏby dﬁíví nastojato). Jak je vysok˘ podíl prodeje dﬁíví

nastojato a ve vlastní reÏii u bavorsk˘ch státních lesÛ nebo
u Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ, které dosahují relativnû
vysok˘ch v˘nosÛ?
Bavorské státní lesy prodávaly v r. 2004 jen 2 % své roãní tûÏby
nastojato. Zb˘vajících 98 % bylo prodáno ve vlastní reÏii.
Pokud víme, mají také státní lesy ve skandinávsk˘ch zemích
prodej dﬁíví pevnû ve vlastních rukou. V ãem spoãívají
dÛvody pro trend, Ïe si státní lesy prodávají dﬁíví samy?
V 90. letech patﬁil prodej dﬁíví nastojato k dÛleÏit˘m trÏním
postupÛm Bavorsk˘ch státních lesÛ. Samostatné organizace
podnikatelÛ pﬁevzaly úlohu shromaÏìovat dﬁíví také ze státního lesa a tak ho uãinit dostupn˘m dﬁevozpracujícímu prÛmyslu. Vnitﬁní anal˘zy vedly ãasem k v˘sledku, Ïe pﬁi této formû
prodeje není zaruãeno optimální vyuÏití pﬁidané hodnoty.
Následnû byl zaveden v roce 1997 nov˘ systém prodeje.
Ústﬁedním bodem bylo posílení centrálního prodeje dﬁíví pﬁi
souãasném poklesu dílãích obchodních podílÛ. V˘znam
najímání Ïivnostensk˘ch zprostﬁedkovatelÛ od této doby
kontinuálnû klesá.

>>
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Toto velmi odváÏné vyjádﬁení zcela nesouhlasí: napﬁ. rakouské
spolkové lesy, které jsou povûﬁeny obhospodaﬁováním rakouského státního lesa, od jejich zaloÏení odvádûjí znaãné
dividendy Rakouské republice. Ale také Bavorská státní lesní
správa pracuje úspû‰nû a vykazuje jiÏ více let pozitivní hospodáﬁsk˘ v˘sledek, jak ilustruje pﬁiloÏená tabulka:
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>> LâR obhospodaﬁují kolem 1,3 mil. ha lesní plochy, coÏ
pﬁedstavuje cca 53 % lesÛ v âeské republice. Hlavní produkt jejich ãinnosti je z cca 80 % smrková pilaﬁská kulatina. Vy jste pﬁed lesní reformou jistû pﬁem˘‰leli, kde má
Bavorská lesní správa své rezervy. Mohli byste si na základû va‰ich anal˘z a znaãn˘ch evropsk˘ch zku‰eností pﬁedstavit, Ïe se prodej dﬁíví u va‰ich státních lesÛ, které
hospodaﬁí v podobn˘ch produkãních podmínkách jako LâR,
uskuteãÀuje pﬁes soukromé s dﬁevem obchodující firmy,
a Ïe v˘nosy pro stát jsou tak vy‰‰í, neÏ kdyÏ si státní lesy
prodávají dﬁíví samy?
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. Obchodování s dﬁívím pﬁes prostﬁedníky je podle na‰eho názoru oprávnûné jen tehdy, kdyÏ (napﬁ.
shromaÏìování jeho mnoÏství) podporuje nebo umoÏÀuje
v˘mûnu zboÏí. To je pﬁípad zvlá‰tních sortimentÛ nebo shromaÏìování mnoÏství dﬁíví z mal˘ch lesních celkÛ ãi mal˘ch
privátních lesÛ.
Naproti tomu pﬁi prodeji masov˘ch sortimentÛ, které Bavorské
státních lesy ve vût‰ím neÏ trÏnû poptávaném mnoÏství produkují, nahlíÏíme na organizace, obchodující s dﬁívím, jako na
meziãlánek, kterého je se tﬁeba vyvarovat. Napjatá situace ve
v˘nosech v lesním hospodáﬁství vyÏaduje v tomto pﬁípadû tyto
meziãlánky, které jsou zatíÏené pﬁebyteãn˘mi náklady, odbourat.
Také z pohledu lesnického provozu nepovaÏujeme oddûlení
odbytu od provozní ãinnosti za doporuãeníhodné. Cíle prodeje dﬁíví a lesního závodu mohou jen ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech
stát proti sobû. My jsme toho názoru, Ïe integrace obou cílov˘ch systémÛ v jednu organizaci pﬁedchází jednostrannému
vyuÏití lesního majetku.
Proto jsme se na základû v˘‰e uveden˘ch skuteãností, tj. obnovení a zv˘‰ení efektivity odbytového systému, rozhodli jít jinou
cestou a na‰e odbytové struktury pﬁizpÛsobit (vznikem oddûlení centrální péãe o zákazníky) zmûnûn˘m podmínkám
a zamûﬁit se na odbûratele. Zku‰enosti, které jsme na této
cestû od roku 1997 udûlali, nám potvrzují správnost tohoto
rozhodnutí.
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Jste tedy toho názoru, Ïe by mûla také státní organizace
podnikatelsky myslet a tím také logisticky ovlivÀovat trh se
dﬁívím, aby dosáhla dobrého hospodáﬁského v˘sledku? Kde
jsou v˘hody, kdyÏ si státní lesy samy mohou organizovat
pohyb dﬁevní hmoty?
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Optimalizace logistiky je jednou z centrálních úloh stﬁedoevropského lesnictví a dﬁevaﬁství. Jako vhodná pﬁedávací místa
se pﬁitom krystalizují lesní porost a dﬁevozpracující závod.
Prodej franko lesní cesta utváﬁí je‰tû dnes obchodní vztahy
ve stﬁední Evropû, je to ale model, kter˘ stále více odeznívá.
Sluãující se dﬁevozpracující prÛmysl vytváﬁí vlastní zpracovatelské organizace a zvy‰uje v posledních letech podíl nákupÛ dﬁíví
nastojato. Aby se nadále mohla tûÏba dﬁíví, která je centrální
lesnickou úlohou, efektivnû ﬁídit a organizovat, musí si lesní
hospodáﬁství uvûdomit tento v˘voj a proti tomuto v˘voji uãinit dﬁevozpracujícímu prÛmyslu, vytváﬁejícímu tlak na prodej
nastojato, nabídku dodávek aÏ do pilaﬁského závodu.
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My vidíme skuteãné provozní v˘hody takového pﬁetvoﬁení
na‰ich dodavatelsk˘ch vztahÛ. Dodávky pﬁímo k odbûrateli
nám umoÏÀují nûkteré provozní aspekty (lokální polomy,
ochranu lesa, skladovací kapacity) silnûji zapojit do organizace
transportu neÏ doposud. Se spolehliv˘mi dodávkov˘mi profily
umoÏÀujeme redukci lesních skládek a zlep‰ujeme ‰ance pravého likvidaãního managementu.

Ilustraãní foto M. Louda

V neposlední ﬁadû spatﬁujeme v pﬁevzetí logistick˘ch procesÛ
do vlastních rukou také jako efektivní moÏnost k posílení
návaznosti na zákazníka. Vysoké dopravní podíly, spojené
s pﬁevzetím transportní logistiky, nás ãiní ke stále obtíÏnûji
vymûnitelnému obchodnímu partnerovi. Také toto bude stﬁednûdobû odraÏeno v dosaÏené cenû.
Nevzniká pﬁitom nebezpeãí korupce a umí státní úﬁedníci
vÛbec podnikatelsky myslet? Jak˘mi ﬁídícími nástroji je zde
zaji‰tûna funkãnost?
Podnikatelské my‰lení by nemûlo b˘t spojováno se zamûstnaneck˘m vztahem. KdyÏ jsou spolupracovníci motivováni
a odpovídají za strategii státních lesÛ, potom vzniká – nezávisle na zamûstnaneckém pomûru – velmi mnoho kreativity
a právû také podnikatelského my‰lení, které nás posouvá vpﬁed.
Nebezpeãí korupce vzniká teoreticky jen tehdy, kdyÏ se jedná
o peníze. Jako u v‰ech státních správ, platí také pro Bavorské
státní lesy tzv. „princip ãtyﬁ oãí“. To vede vedle kontroly kolegÛ také k zaji‰Èování kvality.
KdyÏ dojde k pﬁípadu korupce, musí b˘t v‰em úãastníkÛm
jasno, Ïe úﬁedníka, respektive zamûstnance, ãekají disciplinární a právnû pokutní opatﬁení a zákazník bude striktnû vylouãen z budoucího nákupu dﬁeva u Bavorsk˘ch státních lesÛ.
LâR zadávají stﬁednûdobé smlouvy komplexních lesnick˘ch
ãinností (péãe o les a tûÏba dﬁeva) akciov˘m spoleãnostem. Jak
je to se zadáváním státních zakázek u Bavorsk˘ch státních
lesÛ? Vykonávají se tyto ãinnosti s vlastními zamûstnanci?
Optimální nasazení vlastního personálu má v Bavorsku nejvy‰‰í prioritu. Na‰ím cílem je pﬁevládající podíl lesnicko - provozních ãinností zabezpeãit vlastními zamûstnanci. Abychom
si ale zachovali flexibilitu pracovního objemu u sezónních
a konjunkturálních v˘kyvÛ, je pro nás nezbytné nasazení
privátních podnikatelÛ. V minul˘ch pûti letech jsme roãnû
minimálnû 30 % objemu v‰ech prací pﬁenechali cizím
pracovním silám.

AKTUÁLNù
Nejvy‰‰í kontrolní úﬁad âR v minulém roce zjistil, Ïe LâR
v minulosti na 73 % sv˘ch zakázek nevypsaly v˘bûrové
ﬁízení a dále, Ïe 45 % jejich lesních ploch obhospodaﬁovalo
jen ‰est dominantních firem, které byly tímto pﬁímo zv˘hodÀovány. Byly by tyto praktiky moÏné i u Bavorsk˘ch
státních lesÛ nebo v rámci Evropské unie?
Popisovan˘ postup není u Bavorsk˘ch státních lesÛ zpravidla
moÏn˘. Jako v‰echny veﬁejné správy v Nûmecku, respektive
v Bavorsku, nemohou ani státní lesy volnû rozhodovat o sv˘ch
zpÛsobech zadávání veﬁejn˘ch zakázek. V národním znûní linií
evropské unie 2004/17/EG a 2004/18/EG, právû tak jako
v pﬁedpisu 1874/2004, má veﬁejná správa pﬁi zadávání zakázek
pouÏít pﬁedpisy zadávajícího ﬁádu. Podle tûchto pﬁedpisÛ je
zásadnû nutno vypsat v˘bûrové ﬁízení pﬁi stavebních, dodávacích a sluÏebních zakázkách, kdyÏ cena zakázky dosáhne urãité hranice nebo ji pﬁekroãí. Cenu zakázky do 200 tisíc EUR je
nutno vypsat národnû, od 200 tisíc EUR mezinárodnû.
Jaké by byly podle va‰eho mínûní dÛsledky, kdyÏ by se nûco
takového stalo? Podle jak˘ch právních pﬁedpisÛ se ﬁídí
Bavorské státní lesy pﬁi vypsání veﬁejn˘ch zakázek? Jakou
roli hrají v této oblasti linie EU?

dek a pak zde platí zásady veﬁejného v˘bûrového ﬁízení.
V˘sledky prodeje jsou pravidelnû pﬁezkoumávány kontrolním
úﬁadem.
Co byste pﬁál jako neutrální pozorovatel nyní LesÛm âeské
republiky do úspû‰né budoucnosti?
Velká ‰ance, kterou vidím v kaÏdé restrukturalizaci a organizaci procesÛ obchodu, je zamyslet se zásadnû nad dosavadními
strukturami a pﬁepracovat je, kde je to nutné. Vût‰inou tímto
vznikne pro v‰echny úãastníky jednodu‰‰í, systematiãtûj‰í
a transparentnûj‰í systém práce neÏ doposud.
Tû‰ilo by mû, kdybychom se mohli v budoucnosti navzájem
s jin˘mi evropsk˘mi státními lesy partnersky porovnávat,
v neposlední ﬁadû kvÛli tomu, abychom se mohli od sebe uãit
a tím ze sebe profitovat. Pﬁeji LâR, aby vypracovaly jasn˘ strategick˘ koncept, ve kterém jsou zohlednûny v‰echny moderní
ﬁídící a organizaãní trendy, aby mohly v budoucnosti úspû‰nû
hospodaﬁit. My potﬁebujeme silné partnery! NeboÈ jen spoleãnû mÛÏeme nám svûﬁené pﬁírodní dûdictví úspû‰nû a podnikatelsky obhospodaﬁovat a tím ho také zachovat.
DokáÏete si pﬁedstavit skuteãnû smysluplnou a pﬁedev‰ím
praktickou spolupráci se stﬁedoevropsk˘mi státními lesy?

JestliÏe by se bezdÛvodnû pﬁedepsané postupy nedodrÏely,
mají eventuální spoluuchazeãi moÏnost právnû napadnout
v˘sledek v˘bûrového ﬁízení a tím zpÛsobit nové vypsání.
V rámci Evropské unie dohlíÏí Evropsk˘ kontrolní úﬁad na to,
aby byly v ãlensk˘ch státech linie EU dodrÏovány. Poru‰ování
se mimo jiné trestá i penûÏní pokutou.

Ano, pﬁirozenû! Praktická spolupráce je myslitelná v mnoha
pﬁípadech: Tak si mÛÏu dobﬁe pﬁedstavit spoleãné projekty na
ochranu pﬁírody. Ale také pﬁi prodeji dﬁeva taháme konec
koncÛ za stejn˘ provaz, a tak bychom se mohli u mezinárodních velk˘ch zákazníkÛ dobﬁe doplÀovat.

LâR spravují více neÏ 2900 budov. Jak spravují Bavorské
státní lesy své nemovitosti? Jsou objekty nepotﬁebné k lesnické ãinnosti prodávány nebo pronajímány? Jak˘m zpÛsobem toto probíhá a jak je zaji‰tûna objektivita?

Jedním jsem si jist˘: Jedno – aÈ soukromé nebo státní – vlastníci lesa budou muset v budoucnosti více spolupracovat, aby
mohli ãelit poÏadavkÛm globálního trÏního hospodáﬁství
a stoupajícím celospoleãensk˘m nárokÛm.
><

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 svou cenou. K zaji‰tûní objektivity je ke kaÏdému objektu vystaven znaleck˘ posu-

Rozhovor pﬁipravil F. D., agentura Dorland
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(Pozn.: redakce neodpovídá za stylistickou formulaci otázek a odpovûdí, ani za vûcnou správnost uvádûn˘ch informací a údajÛ.)

Ilustraãní foto M. Louda
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Na‰e lesy nejsou jen továrnou
na dﬁevo
(Na Kﬁivoklátû bylo otevﬁeno první informaãní stﬁedisko LâR)
V Kﬁivoklátû je novû k dispozici Informaãní stﬁedisko LesÛ âR. „Kﬁivoklátské lesy jsou skvostem,
kter˘ by nemûl b˘t veﬁejnosti utajován. Chceme otevírat vrátka tûm, kteﬁí mají zájem tyto krásy
poznávat a obdivovat,“ slibují jeho zamûstnanci. Stﬁedisko sídlí v Hradní ulici, v budovû, ve které
sídlil dﬁíve oblastní inspektorát LesÛ âR Kﬁivoklát.
Lidé o lese vûdí málo

LESU ZDAR

„Kdo blíÏe poznal na‰e kﬁivoklátské lesy, napadne ho, Ïe
v rámci stﬁedoãeského regionu nemohlo b˘t zvoleno lep‰í
místo pro fungování stﬁediska. Kﬁivoklátské lesnictví má staletou tradici a jeho úroveÀ je v odborn˘ch lesnick˘ch kruzích
v‰eobecnû dobﬁe známa,“ ﬁekl nám Miroslav Pecha z LS
Kﬁivoklát. Právû on bude jedním z lidí, kteﬁí budou garantovat odbornou náplÀ stﬁediska. Organizaãním ﬁízením zde
byla povûﬁena TaÈána Friebertová. Jedním z bodÛ ãinnosti
informaãního stﬁediska je objektivnû informovat ‰irokou
veﬁejnost o stavu lesÛ, souãasné diferenciaci vlastnick˘ch
vztahÛ ãi o úrovni lesnického hospodaﬁení. „Pﬁi kontaktu
s lidmi neustále zji‰Èujeme, Ïe obecné povûdomí o tûchto
tématech je nedostateãné,“ zdÛraznil Pecha. Dále se poãítá
s navázáním na aktivity rozjeté uÏ v pﬁede‰l˘ch letech, konkrétnû s poﬁádáním exkurzí, vycházek a besed. „Chceme na‰i
ãinnost neustále roz‰iﬁovat. Plánujeme napﬁíklad v˘ukové
programy pro ‰koly v‰ech stupÀÛ zamûﬁené na les a lesní
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hospodáﬁství. Náv‰tûvníky seznámíme s na‰ím krajem, lesnick˘m provozem a v˘robou, zalesÀováním, pûstebními pracemi, tûÏbou dﬁeva, hospodáﬁskou úpravou a ochranou lesa,
zdej‰í rostlinou a Ïivoãi‰nou ﬁí‰í,“ konkretizovala TáÀa
Friebertová.
Otevﬁení informaãního stﬁediska vítají ‰koly
Miroslav Pecha je‰tû zdÛraznil, Ïe podnik, kter˘ peãuje
o vût‰inu lesÛ v majetku státu si dobﬁe uvûdomuje, Ïe lesy
nejsou jen továrnou na dﬁevo, ale Ïe plní celou ﬁadu celospoleãensky dÛleÏit˘ch funkcí. Otevﬁení stﬁediska vítají
i místní ‰koly. „Jsme rádi za kaÏdou novou aktivitu, která se
nám jako ‰kole nabídne. Pﬁi pﬁípravû vzdûlávacího programu
budeme se spoluprací se stﬁediskem poãítat,“ konstatovala
ﬁeditelka Z· Kﬁivoklát Marcela Kasíková. A místní mateﬁinka?
Ta byla ve stﬁedisku od jeho otevﬁení na náv‰tûvû uÏ dvakrát.
„VÏdycky pro nás pﬁipravili zajímav˘ program.
Spolupracovali jsme jiÏ dﬁíve a poãítáme se vzájemnou pod-
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V závûru Miroslav Pecha informuje, Ïe stﬁedisko bylo otevﬁeno na základû rozhodnutí státního podniku Lesy âR se sídlem v Hradci Králové. „Organizaãnû bylo na‰e stﬁedisko
zaãlenûno pod lesní správu Kﬁivoklát,“ uzavﬁela TáÀa
Friebertová.

Kontakty
Adresa: LS Kﬁivoklát, Nechlebárna 43, 270 23, Kﬁivoklát
Otevírací doba: dennû 8.00 – 15.00
Telefon: 313 558 242, 313 558 210
Mobil: TáÀa Friebertová – 723 329 246
e-mail: friebertova.1s180@lesycr.cz
Zamûﬁení: v˘chovnû vzdûlávací pﬁírodovûdná ãinnost
IS je tu pro veﬁejnost i ‰koly v‰ech stupÀÛ
><
Jana Elznicová
Pﬁevzato z Rakovnického deníku, 04. 02. 2005
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porou i do budoucna,“ ﬁekla uãitelka M· Kﬁivoklát Milu‰e
Svobodová.
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Inspirace; foto: Daniela Brabcová
Z fotosoutûÏe âSOP a LâR
Pohledy do pﬁírody

INSPIRACE

Inspirace pro Hitchcocka
VÏdy touto dobou se objeví v korunách stromÛ kapkovité
útvary, ale jaksi obrácenû. Tou nej‰ir‰í, nalitou ãástí smûﬁují
nahoru. Ke spatﬁení jsou vÏdy ve stejném roãním období, ale
ne vÏdy na stejném místû. Teprve po chvíli pozorování odhalíte, Ïe to jsou soví siluety. Kalousi u‰atí. Bez hnutí vysedávají
stále na stejné skupinû stromÛ, neteãní k dennímu svûtlu,
slunci, dûní pod sebou. Jako bychom se s tím uÏ nûkde setkali. U moﬁe, na plotû. No pﬁece Hitchcockovi „Ptáci“, dnes uÏ
klasick˘ filmov˘ horor.
Sledovat osoby nebo celé rodiny skrz okna jejich bytÛ je,
tu‰ím, trestné. Existují ale v˘jimky, kdy se ‰mírování za okny
promíjí. T˘ká se to tûch kalousÛ. Zírají z korun hol˘ch vysok˘ch bﬁíz do nejbliÏ‰ích bytÛ ve tﬁetím, ãtvrtém patﬁe.
Kolem Prahy byl vysazen dnes jiÏ hodnû naru‰en˘ zelen˘ pás
stromÛ, borovic, s oblibou nav‰tûvovan˘ skupinami kalousÛ.
Místa takov˘ch koncentrací pravidelnû sledovali praÏ‰tí ornitologové. Kalousové se v zimû slétají i v mûstsk˘ch ãástech, kde
bychom to ani nepﬁedpokládali. Lidé na to reagují podle sv˘ch
povahov˘ch vlastností. S údivem, nedÛvûrou, ale i zjevn˘m
nepﬁátelstvím. Nekompromisní zá‰È mají v této dobû vÛãi
kalousÛm majitelé hrobÛ. Vûc se má tak: kaÏd˘ hﬁbitov je
dekorován v˘sadbou ponur˘ch jehliãnanÛ. Vzrostl˘ch zeravÛ,
jalovcÛ cypﬁi‰Û, okrasn˘ch forem smrku. Pod nimi spinká
neboÏtík pﬁikryt˘ náhrobním kamenem, na kter˘ kálí a zvrací
mnoÏství kalousÛ skryt˘ch pﬁi kmenech stromÛ. O chemické
agresivitû ptaãích stﬁíkancÛ na historické budovy vûdí svoje
restaurátoﬁi památkov˘ch objektÛ. Pouh˘ v˘vrÏek se dá smést,
ale je pochopitelné, Ïe ãlovûk, kter˘ uloÏil svého bliÏního pod
le‰tûn˘ mramor, cítí vÛãi pÛvodcÛm tohoto vyprodukovaného
svinstva nesmiﬁitelnou nenávist.
Stejnû tak, jak se znenadání objevují, tak zase mizí. Rozplynou
se v krajinû. Za mûsíc si spárované dvojice vyhlédnou slehlé
hnízdo po strakách nebo jiném havranovitém ptáku. Pﬁednost
dávají hnízdÛm umístûn˘m v pﬁehoustl˘ch pásech keﬁÛ, kter˘mi zarÛstají meze nebo neobhospodaﬁované plochy. Poãty
mláìat kolísají mezi tﬁemi aÏ ‰esti hladov˘mi krky. Kalous je,
spolu s vût‰inou na‰ich sov, povûstn˘m likvidátorem my‰í.
Jeho potravní nároky se bûhem hnízdûní zvy‰ují o poãet narozen˘ch mláìat.

Mirko Hain
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I kdyÏ jsou je‰tû ochm˘ﬁena prvním prachov˘m peﬁím, mohou
se py‰nit vysokou Ïravostí. Ta se, v kombinaci se spánkem,
mûní na energii rÛstu. Bûhem druhého, ‰edého prachového
peﬁí, jim uÏ zaãínají obrÛstat kﬁídla tuh˘mi obrysov˘mi pery
a vzápûtí i ocásek. Záhy se vydávají z hnízda na v˘zkumné
pochÛzky po vodorovn˘ch vûtvích. S létáním musí je‰tû chvíli
poãkat. Zato se kaÏdou noc doÏadují sípav˘m kvílením nûãeho k snûdku. BÛhví jak kalousí rodiãe poznávají, které z mláìat se oz˘vá proto, Ïe sousto netrpûlivû oãekává, a které
kÀourá stejnû intenzivnû proto, Ïe oãekávané sousto uÏ dostalo. Lidskému uchu zní to ‰kemrání naprosto stejnû. Ale ze zvûdavosti, nebo jen tak pro potû‰ení, si podle zvuku mÛÏete
dobrou baterkou na malé ru‰itele noãního klidu posvítit
a zároveÀ si je prohlédnout.
><
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DISKUSE

Jedle, jedle, jedle...
J. Metzl, já a bezpochyby i ﬁada dal‰ích lesníkÛ jsme vdûãní p. Ing. J. Lisníkovi, Ïe zaãal
diskusi o jedli. Skvûlá to dﬁevina takﬁka nad sv˘m hrobem si to rozhodnû zaslouÏí, je-li alespoÀ stín nadûje na její záchranu. A jsem jist˘, Ïe je. A tak se mnû nedivte, Ïe v ní pokraãuji.
Tentokrát navázáním na ãlánek Ing. Lisníka v LZ 6-7/2004, aniÏ bych si ãinil sebemen‰í nárok
mít v ní poslední slovo, ba budu zklamán, bude-li. âlánek Ing. Lisníka je natolik „hutn˘“
a obsahuje nûkolik „nov˘ch“, v diskusi dosud nezmínûn˘ch, leã dÛleÏit˘ch poznatkÛ, Ïe mnû
dává znovu pﬁíleÏitost ﬁíci k problému je‰tû nûkolik dal‰ích jak teoretick˘ch, tak praktick˘ch
poznámek. Pﬁitom rozhodnû nechci sehrát roli brouka Pytlíka, kter˘ „v‰echno zná, v‰ude byl
a na v‰e zná tu jedinû správnou odpovûì“. Neznám ji, ale snaÏím se o to, tﬁeba i na základû
vlastní hypotézy logicky odvozené z poznatkÛ z literatury, z vidûného vlastníma oãima
a osobnû vykonaného. Nejdﬁíve v‰ak zmíním aspoÀ nûco z toho, co z jedle dûlá tak trochu
tajemnou dﬁevinu.
Vlastnosti jedle, na které existují protichÛdné názory
Jedle se jiÏ dlouho jeví jako ekologicky komplikovaná dﬁevina.
JiÏ pﬁed 50 roky ji DANNECKER (1955) nazval „mimózou na‰í
lesní zóny“. „Vadí jí prakticky v‰echno“ (MÁLEK, 1978). Jako
dÛkaz toho nûco málo uvádím.
Vlivy paseãného hospodáﬁství
Jde o rozsáhlou problémovou oblast, nûkdy povrchnû, jindy
podrobnûji mezi lesníky známou. U nás o ní podal zevrubn˘
v˘klad J. KON·EL (1931), v Nûmecku soubornû v poslední
dobû napﬁ. M. HORNDASCH (1993). Shrnu v bodech:
• Holou seãí se pﬁedãasnû likviduje mnoho semenn˘ch stromÛ
jedle.
• Pﬁi standardních clonn˘ch seãích, jako souãásti paseãného
hospodáﬁství, dochází k rychlému, pﬁedãasnému uvolnûní
a poté úplnému odclonûní nárostÛ s fyziologick˘mi, chronick˘mi aÏ akutními dÛsledky ve stavu ojehliãení stromÛ
(vy‰‰í transpirace dosud stinn˘ch jedlic, jejich opad jako
obrana stromu proti tomu pﬁi zásadní zmûnû porostního klimatu ve smrãinách, poté ﬁídnutí korun), ztráta vitality, zdÛraznûní toho jednovrstevn˘mi, stejnovûk˘mi smrkov˘mi
porosty s drastick˘m úbytkem smí‰ení (pﬁímûsi listnáãÛ,
hlavnû buku). K tomu vyjádﬁení nûkolika autorÛ:
GAYER (1889): „Pﬁírodû mnohem blíÏe vyrÛstá jedlov˘ porost
v nestejnovûk˘ch neÏ stejnovûk˘ch formách. ...“
BARGMANN (1913): „V protikladu k holoseãnému a clonnému systému musí b˘t ãistû nepravideln˘ skupinovit˘ provoz
(Femelschlagbetrieb) oznaãen za provoz, kter˘ je pro zachování jedlov˘ch lesÛ nejvhodnûj‰í.“
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VANSELOW (1949): „JakoÏ pro pﬁirozenou obnovu vÛbec,
jsou stinné dﬁeviny jedle a buk a jejich smûsi se smrkem pro
skupinovou seã právû pﬁedurãeny. Smí‰ené porosty tûchto tﬁí
dﬁevin jsou proto ideálním pﬁedpokladem pro pouÏití skupinové seãe. Z ní GAYER vycházel pﬁi odvození ideje skupinové
obnovy….“
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SCHREYER (1986) vystoupil ve své smûrnici pro zakládání
smrko-buko-jedlov˘ch porostÛ bezv˘hradnû pro pouÏívání
skupinové seãe a k tomu uvedl potﬁebná obnovní opatﬁení
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a cíle v její dále rozvinuté optimální formû. Îádn˘ z tûchto
autorÛ a mnoho jin˘ch v úvaze o obnovû porostÛ s jedlí nepﬁipadl na moÏnost vyuÏívat holé seãe.
Tak trochu oponující názor uvádí napﬁ. MLÁDEK, 1978:
„K ústupu jedle (odumírání) docházelo o 50 – 100 let dﬁíve,
neÏ do‰lo k zavedení holoseãného hospodáﬁství; jeho vlivy
nejsou v‰ak takového rázu, aby znemoÏnily pûstování nebo
dokonce odumírání autochtonní dﬁeviny.“
Z HORNDASCHova (1993) historického prÛzkumu o jedli
v podstatû vypl˘vá, Ïe ústup jedle v „pﬁedpaseãném období“
byl pﬁeváÏnû jen místní a zpravidla zpÛsoben buì nûjak˘m
lokálnû destrukãním vlivem na stav lesního prostﬁedí, resp.
urãit˘m v˘raznû hospodáﬁsky zamûﬁen˘m zpÛsobem tûÏby,
kter˘ „po‰kodil“ rÛstové prostﬁedí jedle, ãi likvidoval pﬁímo ji
(napﬁ. tûÏba „Holandsk˘ch jedlí“ v 16. – 17. století).
·patné zacházení s jedlí
V podstatû vypl˘vá ze v‰ech nedostatkÛ paseãného hospodáﬁství
ve vztahu k obnovû a trvalému zachování jedle. Proto jen krátce
shrnu: krátká obnovní, zejména zmlazovací doba, rychlé uvolÀování a poté odclonûní nárostÛ; tím v‰ím se podporuje vznik
nepﬁirozeného rÛstového rytmu s osudn˘mi dÛsledky: krat‰ím
fyzick˘m vûkem, rychlej‰ím rÛstem v mládí (viz dále), vût‰í
náchylností ke stresÛm, nemocem a ‰kÛdcÛm (KON·EL, 1931,
KORPEª, 1961), vznik nestrukturních porostÛ. Názor ﬁeãen˘
k tomu J. KON·ELem (1931) jsem uvedl ve svém prvním ãlánku
v LZ 9/03 na str. 13. KON·EL v nûm v podstatû vystihl ekologicky uznávan˘ fakt, Ïe problémy zpÛsobené organismu prostﬁedím
jsou ve skuteãnosti ãasto problémy fyziologické (BEGON, HARPER, TOWNSEND, pﬁeklad 1997) s osudn˘mi dÛsledky.
Vztah jedle k pÛdû
WAPPES (1896) zastává názor, Ïe jedli se dobﬁe daﬁí ménû
v závislosti na pÛdním druhu a mnohem více na ãerstvosti
pÛdy a pﬁíznivé poloze; dále uvádí, Ïe na pÛdu neklade Ïádné
vût‰í nároky neÏ buk a její pûstování slibuje je‰tû úspûch na
pÛdách s pokryvem borÛvky a také na takov˘ch, kde odstraÀování hrabanky její tûÏbou vedlo k zániku buku, pokud jsou
dostateãnû ãerstvé. DANNECKER (1948) povaÏuje jedli na územích jejího roz‰íﬁení za vyslovenû k pÛdû lhostejnou.
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Vztah jedle k atmosférick˘m sráÏkám
BÜHLER (1914) stanovil jako spodní hranici pﬁirozeného roz‰íﬁení jedle 800 mm roãních sráÏek. K podobnému úãelu
sestavil MARTIONNEN tzv. index aridity. Podobn˘ názor na
vliv sráÏek na v˘skyt jedle sdíleli i ZENGRAF (1949/50), PERRIN (1931) aj. Dnes se jiÏ z tohoto vláhového limitu slevuje.
PLÍVA (1980) uvádí, Ïe v niÏ‰ích LVS b˘vá jedle hojná
v blízkosti tepl˘ch níÏin, pokud mají tyto polohy alespoÀ
700 mm sráÏek. To ostatnû potvrzuje i pozorování, Ïe napﬁ.
v˘znamnou zvlá‰tností franckého jedlového území jsou nízké
sráÏky, které pﬁi prÛmûrné roãní teplotû 8 °C dosahují jen 600
aÏ 780 mm. Tato klimatická skuteãnost stojí zejména v protikladu ke zmínûnému názoru BÜHLERa o 800 mm roãních
sráÏek jako dolní hranici pro roz‰íﬁení jedle. I z mnoha jin˘ch
pﬁípadÛ lze konstatovat, Ïe roste a poskytuje dobrou produkci i v oblastech znaãnû su‰‰ích, neÏ se dosud traduje. Jakoby
nûkteré populace jedle zÛstávaly vûrné odkazu „suchojedle“
z alpského prostoru a z Korsiky.
K ekologickému rozpûtí a genetické promûnlivosti jedle
U MÁLKA (1982) se doãítáme, Ïe ‰lo o dﬁevinu podle pÛdního
a klimatického rozsahu jejího roz‰íﬁení se ‰irokou ekologickou

amplitudou; to by v podstatû mûlo znamenat, Ïe i se znaãnou
genetickou promûnlivostí; naopak POKORN¯ (1982) uvádí, Ïe
jedle se vyznaãuje velmi malou promûnlivostí. O zúÏené genetické variabilitû ãteme i u MÍCHALa (1992), kter˘ se dokonce
zmiÀuje o tom, Ïe tento stav genetické variability jedle lze,
podle jedné z posledních hypotéz, povaÏovat za „spou‰tûcí
mechanismus“ vût‰iny jejích souãasn˘ch bioekologick˘ch potíÏí. Od HORNDASCHe (1993) se dozvídáme: „Je tﬁeba mít stále
na pamûti, Ïe jedle je nároãná a citlivá dﬁevina s relativnû
úzkou ekologickou amplitudou. Proto je její úspû‰n˘ rÛst
pﬁísnû vázán na urãité Ïivotní podmínky. KaÏd˘ pokus obejít
její druhovû vlastní nároky a kaÏdé zjednodu‰ující zacházení
s ní, zejména podobné péãi o smrk, vede naprosto nespornû
k neúspûchu, ke zklamání a nakonec v‰ude pozorovatelné
rezignaci pﬁi pûstování jedle.“
Pomûrnû malá promûnlivost jedle mÛÏe mít jednu, a to pozoruhodnou genetickou pﬁíãinu: od doby její migrace v postglaciálu do souãasného jedlového areálu uplynula zatím jen
pomûrnû krátká doba, aby se na nové prostﬁedí adaptovala
zmûnami svého genofondu a vytvoﬁila plnû adaptabilní ekoa klimatypy. POKORN¯ (1982) uvádí, Ïe jedle spolu s bukem
byly posledními z hlavních dﬁevin, které v poledové dobû pronikly z refugií do na‰ich lesÛ a vklínily se do stﬁedních poloh
mezi pásmo dubové a smrkové. I podle MAYERa (1979) mÛÏe
b˘t odumírání jedle na severní hranici areálu podmínûno zmínûnou genetickou pﬁíãinou tím, Ïe poãet 10 – 20 generací po
její imigraci je pﬁíli‰ mal˘ k vytvoﬁení stanovi‰tnû nov˘ch ekotypÛ, Ïádoucích pro nûkteré nové podmínky (odolnost
k suchu, mrazu apod.). (Jedle a buk k nám asi doputovaly
teprve v pozdním atlantiku, okolo 3000 pﬁ. Kr. a jedle dosáhla
svého nejvût‰ího roz‰íﬁení aÏ okolo 1500 pﬁ. Kr. (asi v subboreálu). Severního území v˘skytu dosáhla pro dlouhou migraãní
cestu aÏ okolo 800 aÏ 1300 pﬁ. Kr.)
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Proti více autory zastávanému názoru, Ïe jedle je pÛdnû vágní,
se rozhodnû ohradil KÄLBLE (1979); povaÏuje to za nepﬁípustné zev‰eobecnûní, které se vztahuje jen na v˘chozí horninu. Podle jeho poznatkÛ mají druh pÛdy a pÛdní typ, se zﬁetelem k v˘zkumu STOFFLERa (1979), velmi zﬁeteln˘ vliv na
roz‰íﬁení jedle. K uvedenému se pﬁipojuje i HORNDASCH
(1993). Stojí ov‰em za pov‰imnutí, Ïe jedle je na jedné stranû
v pÛdních nárocích skromná, na druhé stranû ale ráda roste na
nejtûÏ‰ích pÛdách, které jiÏ nejsou pro jiné dﬁeviny vhodné.
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>> Vztahy jedle k jin˘m dﬁevinám, zejména buku
Názorová protichÛdnost je v této vûci pûstebnû nejdÛleÏitûj‰í
a svádí k jednomu velkému pûstebnímu omylu, jak dále
uvádím: Napﬁ. MAR·ÍK (1982) doporuãuje pûstovat jedli se
smrkem a borovicí, ale varuje pﬁed smí‰ením s bukem, popﬁ.
i s dal‰ími listnáãi. Ani J. KREJZLÍK (1972) není naklonûn
pûstování jedle s pﬁimí‰en˘mi listnáãi, které doporuãuje odstraÀovat z ãist˘ch jedlov˘ch kultur od nejútlej‰ího mládí.
Zcela odli‰n˘ postoj ke smí‰ení jedle s bukem a ost. listnáãi
shledáváme u nûmeck˘ch autorÛ. Mnoho jich totiÏ v˘slovnû
vyÏaduje smí‰ení jedle s listnáãi, zejména s bukem - DRESCHER, NEGER (1907), OFFNER (1956), GAYLER (1962), MINUTIILLO (1978), KREUITZER (1981), REININGER (1992) a celá
ﬁada dal‰ích. V‰eobecné hodnocení buku jako „matky lesa“ se,
podle HORNDASCHova názoru (1993), v první ﬁadû t˘ká jeho
úzkého vztahu k jedli. Proto DRESCHER(1987) nazval buk
„matkou jedle“, zatímco MINUTIILLO (1978) pﬁisoudil jedli roli
„otce lesa“ pro její nepopiratelné vlastnosti: vysokou stabilitu
proti vûtru, velk˘ rÛstov˘ potenciál, odolnost proti zastínûní aj.
Ve vztahu buku k jedli je tﬁeba zdÛraznit zejména tyto
skuteãnosti:
• koﬁenová konkurence mezi obûma dﬁevinami je velmi malá,
protoÏe koﬁenov˘ systém buku se rozkládá podstatnû v˘‰e
neÏ jedle; to je tím v˘raznûj‰í, ãím je pÛda tûÏ‰í;
• zásobování jedle sráÏkovou vodou je ve smí‰ení s bukem
mnohem lep‰í neÏ se smrkem, protoÏe:
- smrk transpiruje 3x více neÏ jedle (NEGER 1907),
- intercepãní ztráty u smrku jsou 26 %, u olistûného buku
jen 8 %; stékání vody po kmeni buku je 15x vy‰‰í neÏ
u smrku (proto jsou ztráty vody intercepcí pﬁímûsí buku
k jedli znaãnû sníÏeny); dále KREUTZER (1981):
- v dÛsledku hladkého kmene a listÛ buku spadne aÏ k pÛdû
pod bukem 65 – 75 % sráÏek jiÏ pﬁi slabém de‰ti; z roãních sráÏek 1000 mm pronikne k pÛdû pod jedli 600 mm,
pod bukem 800 mm.
- Podle GAYLERa (1962) „Zásobování vodou prostﬁednictvím

buku je snad hlavní dÛvod, proã jedlové lesy s pﬁímûsí
buku jsou podstatnû zdravûj‰í a pﬁírÛstavûj‰í neÏ ãisté jehliãnaté lesy. V such˘ch letech byla pﬁímûs buku pro jedli
Ïivotnû rozhodující.(…) … po ztrátû úãasti listnáãÛ, která se
skládá z 80 – 90 % z buku, následuje ztráta podílu jedle.“
V souÏití jedle s bukem je je‰tû jedno pozoruhodné: vzájemná zámûna v témÏe prostoru. ZmiÀuje se o ní REININGER (2000) na základû poznatkÛ z Rumunska (SMEJKALBINDIU, 1995). Tento jev spoãívá v druhovû specifickém
vyuÏívání jen nûkter˘ch ãástí sluneãního spektra. Sluneãní
svûtlo není na‰imi dﬁevinami vyuÏíváno v celém rozsahu
vlnov˘ch délek. Nûkter˘m ãástem spektra dávají pﬁednost.
Jedle pﬁednostnû vyuÏívá krátkovlnnou modrou sloÏku sluneãního spektra, zatímco ãervenou ãást spektra dlouhé vlnové délky korunami propou‰tí. Nároky buku jsou opaãné.
Dává pﬁednost ãervené spektrální sloÏce, modrou propou‰tí.
Tím si lze vysvûtlit, proã pﬁi zmlazování pod porostem
nachází jedna dﬁevina lep‰í svûtelné podmínky pod clonou
jiné dﬁeviny. Jedlov˘m semenáãkÛm pod bukem se právû
dostává více poÏadovaného modré svûtelné sloÏky, naopak
buku pod jedlí sloÏky ãervené.
Nakonec je‰tû co ﬁíká KON·EL (1931): „Je Ïádoucno, aby tato
dﬁevina u nás pÛvodnû s bk vládnoucí byla udrÏena jako hlavní souãást na‰ich porostÛ ve smûsi s bk, sm a s nûkolika snad
jin˘mi dﬁevinami vtrou‰en˘mi. ...“ Ostatnû neproslavila snad
jedle lesnicky jiÏ proslulou hercynskou smûs sm – jd – bk?
Îivotnû dÛleÏité smí‰ení jedle s bukem bylo pozorn˘m lesníkÛm ãásteãné známé jiÏ v 18. století a v nové dobû je mnoha
znalci jedle znovu zﬁetelnû vyzdvihováno. Pﬁesto se z toho
v pûstební praxi zﬁídkakdy vyvozují potﬁebné dÛsledky. Napﬁ.
dnes se je‰tû ãasto pﬁedobnovou zakládají pﬁísnû od sebe
oddûlené ãisté skupiny jedle a buku (v pﬁedsunut˘ch kotlících).
Ve smyslu pﬁíznivého vlivu buku na jedli je to nepromy‰lené,
schématické pûstební opatﬁení; to neodpovídá ani biologick˘m
nárokÛm jedle, ani poÏadavkÛm na ekologicky fundované,
skupinovitû smí‰ené lesy; to v‰e nakonec vrhlo nûkter˘mi
neúspûchy na skupinov˘ princip ‰patné svûtlo. Proto má b˘t
naopak buk (pﬁíp. jin˘ listnáã – tﬁeba klen) do jednotliv˘ch
jedlov˘ch skupin plo‰nû rozpt˘len, tj. vtrou‰en jako vrÛstav˘
ãi pﬁímo úrovÀov˘ prvek.
Vztah jedle ke svûtlu
Zastavme se u klasika (P. SVOBODA, 1953): „Jedle je dﬁevina
stinná...Ve stadiu mládí vydrÏí nejen silné, ale i dlouhé zastínûní, a proto její nárost vydrÏí dlouho pod mateãn˘m porostem... nárost nesná‰í náhlé uvolnûní, dlouho Ïijící jehlice se
nesnadno pﬁizpÛsobují zmûnûn˘m svûteln˘m pomûrÛm. Proto
právû nejpﬁíznivûj‰í podmínky pro v˘voj jí sk˘tá les v˘bûrn˘.“
POKORN¯ (1982): „Jedli ﬁadíme mezi dﬁeviny stinné. V mládí
skuteãnû vydrÏí silné a dlouhé zastínûní, tﬁeba i nûkolik desítek let. Na pozvolné uvolnûní reaguje pak normálním pﬁírÛstem. Rychlé uvolnûní jí ‰kodí. Ov‰em je tﬁeba si uvûdomit, Ïe
zastínûní prospívá jedli jen v mládí do stáﬁí 10 let, del‰í silné
zastínûní jen „vydrÏí“, ale není pro ni optimem.“

LESU ZDAR

K tomu dodávám: povaÏujeme-li za optimum ontogenetického v˘voje druhu pomûry v pﬁírodním lese bûhem období jeho
„normálního“ v˘voje, pak relativním optimem je doba pﬁekryvu dvou generací, daná svûteln˘mi nároky hlavních dﬁevin.
U jedle tento pﬁekryv trvá, podle MACKÒ-MÍCHALA (1999),
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Pﬁipomínky k ãlánku Ing. Lisníka v LZ 6-7/04
1) „Autoﬁi obou ãlánkÛ (Ko‰uliã, Metzl) jsou primárnû fandové v˘bûrného hospodáﬁského zpÛsobu a pﬁedpokládají obrat
k lep‰ímu v pûstování jedle pouze pﬁi zmûnû celého systému hospodaﬁení.“
Fandové zmínûného skuteãnû jsme (pﬁesnûji ﬁeãeno: za dan˘ch
pomûrÛ jsme stoupenci hojného vyuÏívání „v˘bûrové seãe“ v jí
odpovídajících podmínkách, tj. v˘bûrného principu v lese
vûkov˘ch tﬁíd; a to je nutné odli‰it od „v˘bûrné seãe“ ve v˘bûrném lese), ale obrat v pûstování jedle k lep‰ímu nevidíme
pouze pﬁi zmûnû celého systému hospodaﬁení; to bychom skuteãnû byli nepolep‰itelní.... Není totiÏ bezpodmíneãnû nutné
ihned mûnit cel˘ systém hospodaﬁení (sotva by to ‰lo), ale
v prozatímním rámci pﬁeváÏnû je‰tû existujícího paseãného lesa
tento systém upravit je vysoce Ïádoucí; tzn. tam, kde má mít
jedle zastoupení v cílové skladbû aspoÀ 10 %, zaãít uplatÀovat
ve vhodn˘ch porostech (viz dále) v˘bûrovou seã na rozdíl od
clonné seãe (vysvûtlení viz STANùK: Lesní zákon v teorii
a praxi, 1996, str. 101).
2) „...dnes se obecnû hovoﬁí o tom, Ïe jedle jako klimaxová
dﬁevina naopak ke zdárnému pozdûj‰ímu v˘voji dlouhá
období hlubokého zástinu vyÏaduje...“
O potﬁebû dlouhodobého hlubokého zástinu pro jedli nemÛÏe
b˘t ﬁeã a nikdy jsem takto její svûtelné nároky nedefinoval.
Ov‰emÏe je vhodné, aby jedlov˘ podrost byl zpoãátku,
asi 10 – 20 let hloubûji aÏ hluboce clonûn (podle vlhkosti
stanovi‰tû), protoÏe to podporuje jeho spontánní autoredukci.
Ale postupnû by mûla navazovat dlouhá lehká clona – polostín. Ve svém ãlánku v LZ 9/03 jsem tuto lehkou clonu nûkolikrát zdÛraznil. DÛvody jsem uvedl. Zejména dÛsledky rychlého odclonûní jedlového podrostu ãi pﬁímého rÛstu na holinû
vypl˘vající z porovnání dvou rÛstov˘ch kﬁivek: stromÛ zdrav˘ch, v raném vûku déle clonûn˘ch a proto pomalu rostoucích
a stromÛ chﬁadnoucích, se ‰patn˘mi korunami, které v mladí
nebyly clonûny a proto rostly rychle a tudíÏ s ohledem na
budoucí zdrav˘ v˘voj nevhodnû.
Dnes jen doplÀuji: z letokruhov˘ch anal˘z pﬁi v˘zkumu ústupu jedle v Beskydech (VIN· 1982) vyplynulo, Ïe „odumírající
jedle s více proschnut˘mi korunami a v˘raznûj‰ím poklesem
pﬁírÛstu v poslední dobû zpravidla vykazovaly v˘raznû vy‰‰í
tlou‰Èkov˘ pﬁírÛst v mládí neÏ relativnû zdravûj‰í jedle s ménû
proschl˘mi korunami v témÏe porostu. Naznaãuje to vût‰í
ohroÏení v mládí rychleji rostoucích uvolnûn˘ch jedincÛ jedle
ve srovnání s jedinci postupnû odcloÀovan˘mi s pomalej‰ím
v˘vojem.“

Zmûnûn˘ rÛstov˘ rytmus jedle vyrÛstající od mládí za nadbytku svûtla se také zápornû promítá do v˘voje odolnostního
potenciálu celé populace jako zcela zásadní jev: Paseãnému
zpÛsobu vlastní obnovou v jedlové populaci postupnû pﬁevládnou pion˘rské genotypy. Pﬁitom se postupnû zmûní povaha celé populace v „r-strategickou“ genetick˘m posunem,
tj. v podstatû v pion˘rskou (k tomu dochází pomûrnû brzy
opakovan˘m pûstováním jedle za nadbytku svûtla, paseãn˘m
pûstebním postupem).
To má pro stabilizaci takového spoleãenstva dalekosáhlé
dÛsledky: pﬁevaha pion˘rsk˘ch genotypÛ vytváﬁí poãáteãní,
pﬁíznivou stabilitu typu resilience (pruÏnosti jako guma). Ta
v‰ak s pﬁib˘vajícím vûkem klesá, ale nov˘ typ odolnosti typu
rezistence (odolnosti skla), typick˘ pro klimaxové dﬁeviny
s genetickou strukturou pﬁeváÏnû s klimaxov˘mi genotypy
(K-stratégy), nevzniká, resp. vzniká v malém rozsahu.
Nedochází totiÏ k zámûnû dﬁevin s nov˘mi adaptacemi
a typem rezistentní odolnosti jako pﬁi standardní sukcesi ãi
ﬁádné umûlé obnovû pﬁes pﬁípravné dﬁeviny. Takov˘m v˘vojem
odolnostního potenciálu celé populace jedné ãi více dﬁevin
v porostu pochopitelnû klesá jeho ekologická stabilita jako
celku s tomu odpovídajícími ‰patn˘mi dÛsledky – zrodila se
pro lesy potenciální pohroma (netﬁeba rozvádût).
VÛbec by pﬁitom lesníka nemûlo zm˘lit, Ïe nûkdy a nûkde
jedle, vysázená na paseku, zpoãátku „dobﬁe“, tj. rychle odrÛstá,
jak si vût‰ina lesníkÛ pﬁeje a je z toho dokonce „nad‰ena“.
Rychl˘ rÛst vût‰iny ãlenÛ populace klimaxové dﬁeviny v mládí
je sice znakem její vitality a biologické vhodnosti, ale jako pion˘rské dﬁeviny, krátkodobé Ïivotnosti, z dlouhodobého hlediska funkãní trvalosti lesa, kter˘ má vytvoﬁit, neefektivní. Tzn.
dokladem biologické nepatﬁiãnosti její genetické struktury pro
dan˘ úãel, tj. zaloÏení perspektivního klimaxového spoleãenstva solidní ekologické stability – chová se jako pion˘r se zmûnûn˘m, v daném pﬁípadû neÏádoucím rÛstov˘m rytmem.
3) Îe uplatnûní hlubokého zástinu je podmínûné úrodností
a vlhkostí stanovi‰tû, jak pﬁipomíná Ing. Lisník, je samozﬁejmû logické. Takovou adaptaci mnohé populace získaly,
kdyÏ k nám migrovaly z jihu. Skuteãná „jedlová stanovi‰tû“
v‰ak takov˘ poÏadavek snadno splÀují, resp. je na nich
snadné zajistit relativnû pﬁíznivûj‰í vlhkostní podmínky
regulací zakmenûní a postupnou v˘stavbou ãlenitého (stupÀovitého) zápoje. A kde takové podmínky pro jedli nejsou
nebo je jiÏ nelze zajistit, tak tam prostû neroste, protoÏe se
pro své pomûrnû malé adaptaãní rozpûtí ani mal˘m ekologick˘m odchylkám svého prostﬁedí nedokáÏe dost pruÏnû
pﬁizpÛsobit. To je dáno, uÏ opakuji „posté“, její pomûrnû
malou genetickou promûnlivostí a tedy i adaptabilitou. A to
snad mÛÏe b˘t i odpovûì na v‰echny podivnosti v jejím
chování, které se v této diskusi pﬁipomíná.
4) „...Hlavní provozní problém je ale v tom, Ïe pro dnes uÏ
pﬁeváÏnû jen vtrou‰enû zmlazenou jedli budeme tûÏko
upravovat obm˘tí a obnovní dobu na úkor spontánních
kvalitních zmlazení napﬁ. buku a smrku.“
Pﬁi naplÀování poÏadavku „prodluÏování zmlazovací doby“
(rozli‰uj od „obnovní doby“) nejde v podstatû ani tak
o zmlazovací dobu jako takovou, ale clonu, kterou pﬁitom
vytváﬁí mateﬁsk˘ porost. Tam, kde jej jiÏ nelze z rÛzn˘ch
dÛvodÛ dále pﬁedrÏovat a tím ani jeho clonu, lze ji zastoupit náhradní clonou co nejrychleji dosazené rychleji rostou-
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cca 150 let na 33 – 83 % porostní plochy. UváÏíme-li tedy, Ïe
v hospodáﬁském lese vûkov˘ch tﬁíd se v nejlep‰ím pﬁípadû
doporuãuje doba clonûní jedlového porostu ve zmlazovací
dobû cca 1/5 (asi 30 – 40 let), praxí se v‰ak realizuje v délce
cca 1/10 (cca 15 let) uvedeného údaje pro pﬁírodní les, pak nás
musí okamÏitû napadnout jedna z hlavních pﬁíãin soudobé
existenãní krize jedle, ale i ostatních klimaxov˘ch dﬁevin
a paseãného lesa vÛbec – biologicky neúnosnû krátká doba
clonûní jedlového podrostu s jiÏ znám˘mi osudn˘mi dÛsledky.
V souvislosti se vztahem jedle ke svûtlu jsem v rozsáhlé literatuﬁe o jedli nenalezl jedin˘ údaj, kter˘ by se vyslovoval pro
obnovu ãi kultivaci jedle na holinu.
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V jin˘ch neÏ pro jedli v zásadû „pﬁízniv˘ch“ podmínkách by se
zpoãátku s jejími obnovami nemûlo zaãínat. To je první zásada racionálního postupu v LH. A pro jedlová stanovi‰tû, která
by se mûla pro jedli vybírat pﬁednostnû, jednotnû platí skoro
v‰echno o ní dosud ﬁeãené. To „jednotné“ tedy není ‰ablona,
ale objektivní potﬁeba. Mimoto je v jedlovém hospodáﬁství
uznávanou zásadou, Ïe pûstební nuance podle detailÛ stanovi‰tních a provozních odchylek, vyÏadují od místního lesního
hospodáﬁe znalosti, chuÈ a nemalou kreativitu.
6) Tam, kde jedle uÏ „svou existenci nevratnû prohrála v soutûÏi s bukem“, nezoufejme. Prostû tam jedle nebude. Pro
bioekologické efekty smí‰ení tam zatím, v této generaci
porostu postaãí buk. S jedlí aÈ si tam poradí nûkdo z pﬁí‰tí
generace. âasto se v‰ak v takov˘ch porostech nacházejí
místa s natolik hlubok˘m zastínûním, Ïe tam pﬁece jen
nûjaká jedle pﬁeÏije a také jednotliv˘mi jedinci k na‰emu
údivu odroste. Jen si vzpomeÀme na pûstební poãínání
barona v. Rottenhana v jeho lese: vÛbec se v podstatû
nestará, co se zmladí, ale aby to byla místnû vhodná
hospodáﬁská dﬁevina. A jak˘ má les!

cí dﬁeviny (napﬁ. klenu, na svûtlej‰ích místech osiky, modﬁínu). Nejúãinnûji ov‰em tam, kde se jedle zmladila aspoÀ
v nevelk˘ch skupinách. Ulehãenou situaci máme tam, kde je
porost dostateãnû tlou‰Èkovû diferencovan˘. V takovém
pﬁípadû postaãí, kdyÏ se slab‰í stromy nechají co nejdéle
dorÛstat do tlust‰ích aÏ tlust˘ch. NejenÏe se u nich uplatní
svûtlostní pﬁírÛst, ale poskytnou i dal‰í potﬁebnou clonu pro
podrost. Je „ideální“, kdyÏ se mateﬁsk˘ porost vÛbec i ve
vy‰‰ím vûku dotûÏuje pomalu, neustále v˘bûrovou seãí.
Zatím není tak úplnû pravda, pokud vím, Ïe pﬁesílené dﬁevo
je neprodejné a bohdá nikdy nebude. O to by se mûli zasazovat právû „jedloví“ lesníci.
Co o vhodném obnovním postupu ve smí‰en˘ch porostech
s jedlí soudí její znalec KORPEª (1968): „Z úzkého biologicko-pûstebního hlediska bychom tento problém (tûÏkosti
s obnovou jedle) vyﬁe‰ily velmi jednodu‰e. Pokusy i ãetn˘mi
praktick˘mi zku‰enostmi se potvrdilo, Ïe aplikací zásad v˘bûrného hospodáﬁství v lese s v˘stavbou blízkou skupinovitû
v˘bûrnému lesu neexistují tûÏkosti s pﬁirozenou obnovou
jedle a zároveÀ se mohou dobﬁe obnovovat i buk a smrk.
Pﬁitom souãasnû nehrozí nebezpeãí, Ïe by se pro Ïivelnost
obnovy jedné dﬁeviny (napﬁ. buku nebo jedle) vytlaãila z nové
generace jiná základní dﬁevina. V úzkém plo‰ném rozmezí pﬁi
vhodnû vedené v˘bûrné seãi podmínky mikroprostﬁedí tak
nekolísají, Ïe se vyskytne dostatek vhodn˘ch prostorÛ pro
vznik i plynulé odrÛstání v‰ech dﬁevin.“

LESU ZDAR

Podle poznatkÛ H. RENINGERa se velmi podobnû uplatÀují
pûstební zásady v˘bûrové seãe na bázi „tûÏby cílové tlou‰Èky“,
uplatÀované v paseãném lese vûkov˘ch tﬁíd (v˘sledky jsem
vidûl ve Schläglu a v Julbachu v Rakousku).
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5) „Vybaveni takov˘mi poznatky (z ãlánkÛ Ko‰uliãe, Metzla),
‰ablonovitû je pﬁená‰íme v‰ude, jenÏe pracujeme v podmínkách vût‰inou sloÏitûj‰ích.“
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7) O genetické korozi jedle... S v˘razem „genetická koroze“
tﬁeba zacházet opatrnû. U jedle, a klimaxov˘ch dﬁevin
vÛbec, se zaãíná vyskytovat tam, kde v minulosti byla
nejménû 1x obnovována na vût‰í holé plo‰e s pln˘m svûteln˘m poÏitkem. Tím signalizuje, Ïe i nadále sná‰í obnovu na
holinû, v mládí tam rychle roste, zkrátka, Ïe se z ní zaãíná
stávat pion˘rská populace; ale souãasnû „svítí ãervenû“, tzn.
varuje, Ïe nemá dobré pﬁedpoklady doÏít se vysokého vûku
a pﬁí‰tí generace lesníkÛ tam s ní mÛÏe mít zdravotní potíÏe. A právû taková jedle v soutûÏi celkem snadno doÏene
buk, kdyÏ se jí k tomu dostane v˘hodné postavení, tﬁeba na
porostním okraji, v obrubû kotlíku apod. a tím i vût‰í svûteln˘ poÏitek. Ale vÛbec nevíme, zda to není nûco jiného
neÏ genetick˘ posun (koroze); moÏná „jde o individuální
souãást genového pokladu druhu, jeÏ má náhodnû adaptaci pﬁevládající v Kalábrii (v glaciálním refugiu)“ (KA≈ÁK,
1999).
Sotva kdy budeme vûdût, jak to s takov˘mi jedinci je ve skuteãnosti, tedy, zda tam nejsou i jiné neÏ jen genetické pﬁíãiny takov˘ch jevÛ (napﬁ. klimatické, mikroklimatické, pÛdní
aj.) – v zásadû v‰ak skoro vÏdy souvisejí s „genetikou“ populace. To ani není tak dÛleÏité. DÛleÏité v‰ak je to, abychom
vûdûli, Ïe existuje potenciální moÏnost „pokaÏení“ genetické
struktury jedle nesprávn˘m pûstebním postupem a ohroÏení
jejího budoucího zdravotního stavu a stability takové populace. A Ïe tím mÛÏe b˘t ohroÏena i stabilita celého porostu,
kde se taková jedle vyskytuje ve vût‰ím zastoupení. V zásadû
je tedy dÛleÏité, aby „jedlov˘“ lesník o vûcn˘ch dÛsledcích
existence takového jevu vûdûl a pûstûní jedle tomu pﬁípad od
pﬁípadu pﬁizpÛsobil. UÏ víme jak.
8) „Proã uÏ více neÏ 100 let prohráváme zápas o obnovu
jedlin, kdyÏ uÏ tak perfektnû víme, jak se má postupovat?“
Odpovûì je nasnadû: Víme mnohé (ale ne kaÏd˘, kdo jedli
pûstuje), ale zdaleka nikoliv perfektnû. Mj. to dokládají i odli‰né názory rÛzn˘ch odborníkÛ na ﬁadu vlastností jedle a zpÛsoby jejího pûstování, jak uvedeno shora. A tedy, jak se zdá, na
vinû je i bioekologická komplikovanost této dﬁeviny. Ostatnû:
„Vûdût, jak se to dûlá, není tûÏké, tûÏké je jen udûlat to“
(ãínské pﬁísloví).

DISKUSE
9) „Zbytky jedle nám zÛstaly uÏ jen ve star˘ch a pﬁestárl˘ch
porostech, vzhledem k jejich rozpracovanosti, zdravotnímu
stavu nebo ohroÏení vûtrem si jen tûÏko dovedu pﬁedstavit,
Ïe bychom zde dále prodluÏovali obnovní dobu nebo Ïe
bychom tyto porosty, které jsou uÏ ãasto nezvratnû podrostlé bukem, je‰tû podsazovali jedlí?“
Správná poznámka. ¤e‰ení toho se v podstatû t˘ká bod 4).
Ov‰emÏe tehdy, kdyÏ tam, tj. v jiÏ „star˘ch“ porostech, je je‰tû
reálná nadûje na pﬁirozenou obnovu jedle, nebo kdyÏ tam jiÏ
její nárosty existují, nebo kdyÏ ji je‰tû lze podsázet. Pokud je
ve zmínûn˘ch porostech jiÏ „dobﬁe“ zmlazen buk a skuteãnû se
tam nevyskytují ani Ïádná volná místa (aspoÀ 1 – 2 arová) pro
moÏné doplnûní jedlí, pak není co ﬁe‰it: jedle tam prostû nebude, naã si zoufat a „vyrábût“ problémy, kde nejsou. (¤eãen˘m
ﬁe‰ení jen naznaãuji, na detaily musí kaÏd˘ pouÏít vlastní
hlavu.)

Závûr
Dovoluji si tudíÏ závûrem ﬁíci nûkolik jednoduch˘ch, leã „jedineãn˘ch“ zásad pro pûstování jedle, k nimÏ jsem jednak sám
dospûl z mého dlouhého styku s touto dﬁevinu, jednak
z mnoha literárních poznatkÛ, tj. zku‰eností jin˘ch:
• Jeden z nejdÛleÏitûj‰ích jsem trochu zmínil v bodu 4): jsouli rámcové ekologické podmínky pﬁíznivé (pÛda, klima atd.),
lze jedli pûstovat jak na holinû, tak pod porostem, ale
v obou pﬁípadech pod ochrannou clonou: buì mateﬁského
nebo pomocného, pﬁípravného porostu pﬁi obnovû na holinû, a to v obou pﬁípadech dlouhou lehkou clonou (kromû
poãátku obnovy, kdy by mûla b˘t hlub‰í), v celkovém trvání aspoÀ 40 let.
• Na pasece pod pﬁípravn˘m porostem to je jasné a vcelku
„snadné“, s vyuÏitím mateﬁského porostu v‰ak o nûco sloÏitûj‰í: k relativnímu optimu dospûjeme tehdy, kdyÏ se ãást
obnovní doby pﬁedsune do pﬁedm˘tního vûku okolo poloviny obm˘tí (40-60 let), samozﬁejmû do nahodil˘ch porostních
mezer, svûtlin po rÛzn˘ch vlivech, a míst se sníÏen˘m
zakmenûním v˘chovou (pﬁitom odmítám diskutovat o ‰kodách zvûﬁí a v tom „radit“ nebudu; kdo chce les skuteãnû
pûstovat a zvlá‰tû jedli, nemÛÏe b˘t tolerantní ke zvûﬁí
a tento problém si musí vyﬁe‰it, jinak aÈ na jedli zapomene).
• S obnovou jedle lze samozﬁejmû zaãít i ve star‰ích porostech,
ale s vyuÏitím dodateãné, náhradní clony pro pﬁípady více ãi
ménû nutného pﬁedãasného dom˘cení starého porostu; pro
takov˘ úãel, ale nejen pro nûj, je nutné jedli obnovovat (pod-

sazovat) skupinovitû s vtrou‰en˘m listnáãem; dÛslednû chránit kaÏd˘ podúrovÀov˘ strom (to samozﬁejmû od poãátku
v˘chovy) jakékoliv dﬁeviny a na svûtlinách (v kotlících) hou‰tinky v‰ech moÏn˘ch dﬁevin, aby z nich postupnû vznikla,
pokud moÏno, dodateãná náhradní clona; nejlépe ov‰em
ponecháním slab˘ch (slab‰ích) stromÛ dorÛstat do tlust‰ích
s vyuÏitím jejich pokraãující clony pro podrost.
• Skuteãnost, Ïe porosty ze smûsi sm-bk-jd jsou dnes vût‰inou
jiÏ nezvratnû zmlazené bukem a jedle tam tudíÏ má malou
nadûji dodateãnû se obnovit, sotva napravíme; ani netﬁeba
(jde jednoznaãnû o dÛsledek ‰patného obnovního postupu);
jedli je nutné zmlazovat jako první dﬁevinu, kdyÏ porost má
je‰tû vysoké zakmenûní, „beznadûjnû“ vysoké pro obnovu
jak buku tak smrku, ale vhodné pro jedli.
• Cestu do jedlového „nebe“ je nutné hledat ve v˘bûrové seãi
nebo aspoÀ seãi skupinovitû clonné, pﬁíp. v metodû „cílov˘ch
tlou‰tûk“, která není v podstatû nic jiného neÏ také právû
v˘bûrová seã - více o tom viz v mé knize „Cesta k pﬁirozenému hospodáﬁskému lesu“, zatím vydané na CD (2004),
porosty a místa pûstování jedle je nutné peãlivû vybírat (nejvhodnûj‰í jsou ta, kde se jiÏ vyskytují „krycí hou‰tiny“, a to
i v jednovrstevn˘ch, halov˘ch porostech).
• Nejspolehlivûj‰í cestou do pekel je pﬁedãasné a rychlé odstranûní ochranného krytu pro jedli (takov˘ch míst znám u nás
celou ﬁadu a tak mnû neﬁíkejte, Ïe kaÏd˘, kdo pûstuje jedli,
o ní jiÏ „v‰echno ví“); standardní clonné seãe s 20 –30letou
obnovní dobou a 10 – 15letou dobou zmlazovací jsou pro
jedli krátké; k tomu jeden citát DANNECKERa (1955), proslulého pûstitele jedle: „Dﬁíve byla zmlazovací doba jedle
60 – 70 rokÛ, dnes se udrÏuje málo vhodnû na 35 – 40
letech“; pﬁed obnovou smrku a buku by jedle mûla mít v˘‰kov˘ pﬁedstih 1 – 2 m, pﬁed bukem dokonce vût‰í pﬁedstih.
><
Milan Ko‰uliã st.
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10) Z mnohého shora ﬁeãeného, i z názorÛ vût‰iny jedlov˘ch
odborníkÛ vypl˘vá, Ïe jedle je mimoﬁádnû citlivá dﬁevina.
Jako taková citlivû reaguje na kdeco. Kdo chce, nechÈ
pátrá po pﬁíãinách. V této diskusi jiÏ bylo také vzpomenuto kdeco. Vítám, Ïe se pûknû „rozbûhl“ i p. Ing. Lisník,
kter˘, na rozdíl ode mne, jedli právû teì také pûstuje.
Zvlá‰tû je mnû sympatické, Ïe o jedlov˘ch problémech tak
hluboce uvaÏuje. BohuÏel mne v‰ak tak trochu mrzí, Ïe
dosud sám nepﬁi‰el na to, jak za souãasného stavu ﬁe‰it
v porostech dlouhou, tedy aspoÀ 40letou obnovní dobu,
jak o ní mluvíme s J. Metzlem. Jeho pﬁirovnání na str. 17
LZ ã. 6-7/04 pokulhává na obû nohy a s ohledem na to,
co o jedlí ví, si bezpochyby nezaslouÏí, kdybych ﬁekl, Ïe
mnohé ve svém pﬁesvûdãení o moÏném pûstování jedle
i na holinách „nepochopil“.
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Jedle má ‰anci pﬁedev‰ím ve
v˘bûrném zpÛsobu hospodaﬁení
(Diskuse „Ke stinnosti jedle“; Lesu zdar, 6-7/2004)
V ãísle podnikového ãasopisu Lesu zdar 6-7/2004 se Ing. Jiﬁí Lisník snaÏí vnést „nov˘ pohled“
k moÏn˘m pﬁíãinám úbytku jedle bûlokoré v na‰ich lesích. Po pﬁeãtení celého ãlánku jsem osobnû
nabyl dojmu, Ïe autor se kloní k teorii snad zmûny klimatu, která jiÏ poãátkem minulého století
mohla b˘t rozhodující pﬁíãinou trvalého úbytku jedle v na‰ich lesích a snad trvá dodnes. âlánek
nevyznívá pro mû nijak optimisticky, spí‰e naopak. MÛj názor na problematiku jedle je v‰ak jin˘.
V˘bûrné hospodáﬁství
Dávám jasnû za pravdu Ing. M. Ko‰uliãovi, kter˘ podle mého
soudu zcela logicky vidí budoucnost jedle spojenou s v˘bûrn˘m hospodáﬁstvím. Pod pojmem v˘bûrné hospodáﬁství si
samozﬁejmû mÛÏeme pﬁedstavit rÛzné formy v˘bûrného
hospodáﬁství (jednotliv˘ v˘bûr, skupinov˘ v˘bûr, kombinace
obou atd.), nicménû dÛraz je zde potﬁeba poloÏit na slÛvko
„v˘bûr“. Je zcela logické, Ïe poãátkem minulého století dochází k exploataci posledních pralesovit˘ch porostÛ s pﬁirozen˘m
podílem jedle i v Beskydech, zaãíná se silnû prosazovat holoseã. V˘sadba smrkov˘ch monokultur je jiÏ dávno v plném
proudu. V˘bûrn˘m zpÛsobem hospodaﬁí v této dobû snad uÏ
jenom drobní vlastníci lesa a to aÏ do poãátku kolektivizace.
Ne v‰ude v‰ak do‰lo po znárodnûní k celkové likvidaci sel‰tin
tûÏbou lesním závodem. Jejich reprezentativní zbytky se u LS
Jablunkov dochovaly napﬁ. v oblasti Kozubové ãi Gírové
dodnes.
Poz˘vám touto cestou autora ãlánku k exkurzi do tûchto
porostÛ, kde dodnes jsou aÏ ve fantastické míﬁe zastoupeny
v‰echny vûkové stupnû jedle. Myslím si, Ïe po shlédnutí tûchto lokalit lze jen konstatovat, Ïe právû v˘bûrn˘ zpÛsob hospodaﬁení s jedlí vede k cíli. Nic podobného nejde totiÏ najít
v okolních lesích, kde se dlouho hospodaﬁí paseãnû. V tûchto
zbytkov˘ch v˘bûrn˘ch lesích si mÛÏe kaÏd˘ z nás udûlat pﬁedstavu i o „stinnosti“ jedle. Naprosto vitální jedinci do v˘‰ky
napﬁ. 2 m jsou ve stáﬁí i 50 let! (podle roãních vrcholov˘ch pﬁírÛstÛ). Troufám si ﬁíci, Ïe právû tito jedinci ãekající na svou
‰anci jsou plnû hodnotní a pﬁi dostaãujícím odclonûní budou
základem budoucí horní etáÏe porostu.

Pﬁi této pﬁíleÏitosti se musím zmínit i o názoru Ing. Metzla,
kter˘ vidí úzkou spojitost mezi nárÛstem poãtu zvûﬁe pﬁedev‰ím jelení, ale i srnãí a úbytkem jedle. Nebudu a nechci spekulovat, ale Ing. Metzl má velkou pravdu. Ono totiÏ úbytek
jedle pozorovan˘ pﬁedev‰ím poãátkem minulého století
a vrcholící v 70 – 80 létech úzce koreluje právû i s nárÛstem
poãtu b˘loÏravé zvûﬁe. Staãí se jen podívat do mysliveck˘ch
statistik, jak prudce roste (hlavnû po II. svût. válce) poãet úlovkÛ právû této zvûﬁe.
Velice názorn˘m pﬁíkladem vlivu zvûﬁe na jedli u LS Jablunkov
je porovnání v˘voje a zastoupení jedle ve dvou zdej‰ích rezervacích, ve kter˘ch dochází k samovolnému v˘voji porostÛ jiÏ
hezkou ﬁádku desetiletí. Jedná se o NPR Mion‰í (170 ha) a PR
Plenisko (25 ha). V oblasti Mion‰í byla vysoká, podle dochovan˘ch historick˘ch pramenÛ, silnûji zastoupena vÏdy, naopak
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Zastoupení jedle v obou chránûn˘ch územích je diametrálnû
odli‰né, a to, podot˘kám, ve v‰ech vûkov˘ch stupních. Zatímco
v NPR Mion‰í se nachází jedle pouze v nejstar‰ích vûkov˘ch
kategoriích (cca +200 let) a zcela (stoprocentnû) chybí ve
vûkovû mlad‰ích kategoriích, v NPR Plenisko není ani dnes
problém najít jedle rÛzného vûku. Dokonce se zde v˘bornû
zmlazuje a odrÛstá bez jakékoliv ochrany, coÏ nelze vÛbec ﬁíci
o NPR Mion‰í. Zde má ‰anci pﬁeÏívat zmlazená jedle pouze
chránûná pletivem. Tato ochrana se praktikuje pﬁibliÏnû
v posledních deseti létech. Souãasné stavy zvûﬁe, pﬁedev‰ím
vysoké, jsou podle vlastní zku‰enosti v oblasti PR Pleniska
nûkolika násobnû men‰í ve srovnání se stavy v oblasti NPR
Mion‰í. Sám zastávám názor, Ïe rozhodujícími faktory pro stávající udrÏení a do budoucna pro zv˘‰ení podílu jedle u nás
byly a budou pﬁedev‰ím hospodáﬁsk˘ zpÛsob a stavy zvûﬁe.
Obnovní doba
Dovolím si je‰tû názor na otázku obnovní doby u jedle. Jedin˘
termín, kter˘ mne napadá, je termín „obnovní doba nepﬁetrÏitá“. A jsme opût u v˘bûrného zpÛsobu hospodaﬁení. Pokud chceme úspû‰nû do budoucna zv˘‰it procento zastoupení jedle
v na‰ich porostech, zastávám názor, Ïe právû ty tak ‰iroce
diskutované podsadby jedle na vhodn˘ch stanovi‰tích jsou tím
rozhodujícím zpÛsobem pro dal‰í zdárn˘ v˘voj této dﬁeviny
v na‰ich lesích. Ten, kdo v nedávné minulosti sázel jedli na holinu v pﬁímûsi ostatních dﬁevin, je vût‰inou silnû zklamán. Jedle je
pod útlakem ostatních rychleji rostoucích hospodáﬁsk˘ch dﬁevin.
Mnohdy zb˘vá poslední moÏnost „záchrany“ takto obnovené
jedle a tou je v˘ﬁez konkurenãních dﬁevin (pﬁedev‰ím buku),
které byly ãasto spolu s jedlí za nemal˘ch finanãních nákladÛ
vná‰eny do porostu.

Genetickou potﬁebu „stinnosti“ jedle v mládí lze v dne‰ních
podmínkách naplnit pﬁedev‰ím formou podsadeb. Jenom
nesmíme spûchat. Doufám, Ïe se jiÏ neobjeví termín „zaji‰tûní
podsadeb jedle do 10 let“ tak, jak byl prezentován v nedávné
minulosti jedním b˘val˘m pracovníkem P¤ LâR, s. p. Opût zde
musím pﬁipomenout slova Prof. Ing. Sanigy (Lesnická katedra
Zvolen), kter˘ povaÏuje odclonûní podsadeb jedle po min. 20,
lépe v‰ak po 30 aÏ 40 létech za ãasovû nejpﬁijatelnûj‰í právû
vzhledem ke geneticky dan˘m nárokÛm jedle.
JelikoÏ procentické zastoupení jedle v na‰ich porostech je
minimální, kloním se k názoru ponechávání jedlov˘ch v˘stavkÛ na pasekách. Jednak tímto krokem definitivnû neniãím
genetick˘ rezervoár jedle a zároveÀ jsem pﬁesvûdãen, Ïe
alespoÀ ãást tûchto ponechan˘ch jedlí vydrÏí jakoÏto dvougeneraãní dﬁevina aÏ do doby m˘tní zralosti obnoveného porostu. Snad právû tyto jedle mohou v budoucnu ãásteãnû
pﬁispût k nastartování v˘bûrného zpÛsobu hospodaﬁení na
vhodn˘ch stanovi‰tích. U LS Jablunkov se takto dûje jiÏ
nûkolik let a kdyby nakonec v‰e skonãilo úplnû jinak, tak lze
alespoÀ po urãit˘ ãasov˘ úsek vyuÏít ponechan˘ch jedlí
ke sbûru semene a tím pﬁispût k zachování ‰ir‰í genetické
variability jedle.
Závûr
Závûrem bych chtûl ﬁíci, Ïe snad mnohdy by mohlo staãit
podívat se do zrcadla, které nám stále nastavuje sama pﬁíroda. Uznejme znovu tak dlouho známá fakta a skuteãnosti
o nárocích jedle. Toto by mûlo b˘t v˘zvou pro kaÏdého lesníka, nevzdávat to, ale pokornû pﬁijmout fakt, Ïe holt jedli
nepﬁizpÛsobíme vÏdy a v‰em poÏadavkÛm moderního ãlovûka
– lesníka.
><
Ing. Franti‰ek Lipowski, lesní správce, LS Jablunkov
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v oblasti PR Plenisko je první v˘skyt této zvûﬁe v minulém století zaznamenán aÏ koncem 50. let. Oblasti jsou navzájem od
sebe rozdûleny Jablunkovsk˘m prÛsmykem, kter˘ vÏdy tvoﬁil
silnou migraãní bariéru.
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Inspirace; foto: Petra Schindlerová
Z fotosoutûÏe âSOP a LâR
Pohledy do pﬁírody

DISKUSE

Myslivost na oãích
Ozbrojení brigádníci, bouchalové, opilci a dal‰í nepûkná pﬁirovnání míﬁící na hlavy „lidov˘ch myslivcÛ“ po kaÏdém drobném zaváhání ãi váÏném provinûní proti lidsk˘m, ãi pﬁírodním
zákonÛm, sl˘cháme stále ãastûji z médií. Myslivost je velká
zodpovûdnost a dﬁina, velká radost z mal˘ch vûcí a ãasto
nepochopen˘ zájem a zámûr. âinnost, která zaãíná kaÏdého
prvního ledna jiÏ po staletí a zaãíná zase kaÏdého prvního
ledna.
Myslivost je zájem, koníãek, denní my‰lenka „pravého myslivce“. Ruku na srdce, kdo z nás se dennû neproviní proti dan˘m,
zákony opﬁeden˘m ãinnostem a ani se nad tím nepozastavíme.
KaÏdá uzavﬁená skupina lidí, aÈ jsou to myslivci, hasiãi, sportovci ãi jiní, usiluje ve své ãinnosti o kvalitu, úspûch a uznání.
A na konci takové práce pﬁedkládá konkrétní v˘sledky. Myslivci
konkrétní v˘sledek nikdy nepoznají, nikdy nemohou ﬁíci, zda
se postarali o svoji zvûﬁ a pﬁírodu dostateãnû, zda nebylo tﬁeba
vy‰‰ího úsilí i ve chvíli, kdy v‰ichni ve vysokém snûhu vyrazili
zaloÏit krmelce, slaniska, zasypat do zásypÛ a vyãistit pﬁístupové cesty.
Jen naivní myslivec, ãi laik si mÛÏe myslet, Ïe koncem
a v˘sledkem dobrého mysliveckého hospodáﬁe je silná trofej
z honitby, prezentovaná na pﬁehlídce. âeská krajina a pﬁíroda
jsou tak místnû rÛznorodé, Ïe i pﬁi sebelep‰í vÛli a pracovitosti
poctiv˘ch myslivcÛ nedosáhneme na zlatou srnãí trofej tak,
jako na‰i kamarádi o pár kilometrÛ dále. JenÏe závist nejde
ruku v ruce s prav˘mi myslivci. ÚÏivnost honitby, genetické
zaloÏení zvûﬁe, klid, dostatek krytiny i zpÛsob zemûdûlského
obhospodaﬁování v˘raznû promlouvají do kvality zvûﬁe, aÈ jiÏ
trofejovû ãi kondiãnû. MoÏná mají ve vedlej‰í honitbû silné
trofeje, moÏná máme v na‰í honitbû zvûﬁ silnûj‰í, v lep‰í
kondici. Tak jako tak, máme v‰ichni stejn˘ zámûr, peãovat
o pﬁirozeného náv‰tûvníka na‰í krajiny tak, aby se zde cítil co
nejlépe a bezpeãnû.
Musíme lovit, to nám ukládá zákon. Myslivec, opût ten „prav˘“
uloví zvûﬁ s rozmyslem, se v‰emi mysliveck˘mi poctami, pﬁedpisovû obleãen, vûdom si zacházení se stﬁelnou zbraní bezpeãnû, tak, aby neohrozil jiného úãastníka v krajinû. „Prav˘
nemyslivec“ bude stﬁílet bez zábran, bez srdce, bez niãeho,
z pocitu zabíjení. I tací se mezi námi vyskytnou a zákonitû
brzy skonãí. Pro nû je myslivost jen a jen lov. Je to ten sam˘
ãlovûk, kter˘ bezmy‰lenkovitû ohroÏuje lidi kolem sebe bezohlednou jízdou, ãlovûk, kter˘ myslí jen na své „Já“. Nikdy
nepozná pocit nás myslivcÛ nad nov˘m Ïivotem v honitbû,
nad pln˘m krmelcem, nad zhasínajícím Ïivotem prÛbûrného
srnce, nad zapadajícím sluncem nûkam, kde na starém Ïebﬁíku
sedí ná‰ kamarád a uÏívá si pﬁekrásné chvíle konãícího dne
v honitbû.

V zimû je prvoﬁad˘m úkolem myslivce zajistit zvûﬁi dostatek
potravy, pro dobu strádání, kdy mráz a sníh znemoÏÀují pﬁirozenou obÏivu. Na ﬁadu pﬁichází kvalitní seno, lu‰tûniny,
ﬁepa, mrkev a nepostradatelná sloÏka potravy v tomto období, medikální sÛl. Jakmile mrazy povolí, je tﬁeba pﬁedkládat
léãiva, zaji‰Èující prevenci proti moÏn˘m nemocem zvûﬁe,
dezinfikují se krmeli‰tû, aby byla pﬁipravena na pﬁí‰tí rok
a nebudila v prost˘ch náv‰tûvnících pohor‰ení. Objevují se
první mláìata a myslivci pﬁipravují políãka na novou úrodu.
PrÛbûÏnû loví zvûﬁ, která je v daném období urãena k lovu,
tlumí zvûﬁ ‰kodnou i myslivosti ‰kodlivou, jako jsou toulaví
a zdivoãelí psi a koãky.
Vrcholem první, lovecké ãásti roku je polovina kvûtna, kdy
jdeme ruku v ruce s patronem myslivcÛ, Sv. Hubertem, do
honitby, obeznávat samãí srnãí zvûﬁ a provádût její prÛbûrn˘
odlov, podle pﬁedem stanoveného plánu chovu a lovu zvûﬁe.
Mezi tím jiÏ dozrávají ozimy, vojtû‰ky a ãasu na lov ub˘vá.
Pﬁichází kaÏdodenní starost a dﬁina v honitbû. Voln˘ ãas pak
trávíme po veãerech nad rozpracovan˘m krmelcem, posedem,
nebo nov˘mi stojany na su‰ení sena. I to je vizitka dobrého
hospodáﬁe. Kvalitní a funkãní myslivecká zaﬁízení.
Rok pomalu utíká, zásobníky s krmivem se plní, pﬁichází období lovu drobné zvûﬁe, spoleãná, neformální setkání a radost
nad pomysln˘mi v˘sledky hospodaﬁení. Na honitbu se sná‰í
melancholie podzimu a zimy. Krajina mûní tváﬁ a zahaluje se
do hﬁejivého ticha. Klid naru‰ují jen tóny mysliveck˘m písní na
Poslední leãi, kdy se s kamarády radujeme nad uplynul˘m,
úspû‰n˘m rokem. Ráno stejnû zase pÛjdeme ven, projdeme
kolem lovecké chaty Hubertka, pﬁidáme sÛl do slaniska ve
Fla‰nerce, zastavíme se ve Dvacítce a koukneme, zda není
v Sádovce ryto od prasat. V noci pﬁi mûsíãku vyrazíme na lov
ãern˘ch rytíﬁÛ a vÛbec nebudeme vnímat nechápavé pohledy
na‰ich blízk˘ch, co Ïe nás vede z tepla domovÛ do mrazivé
zimy. My myslivci to víme.
><
Miloslav Louda

LESU ZDAR

Velká, nebo malá je na‰e honitba. Ovlivnûno mnoha faktory,
rodilo se dílo, aÏ se utvoﬁil v krajinû pomyslnû uzavﬁen˘ prostor, kterému se ﬁíká honitba. Nad ﬁádn˘m hospodaﬁením bdí
honební spoleãenstvo se sv˘m v˘borem a radou. Jemu se za
své úspûchy i prohﬁe‰ky zodpovídá uÏivatel honitby, myslivecké sdruÏení. A mÛÏe se jmenovat Háj, Dubina ãi Buk. V‰ichni
mají práva i povinnosti dané zákonem o myslivosti a jeho provádûcími vyhlá‰kami a dbají o poﬁádek na svém „panství“ prostﬁednictvím mysliveck˘ch stráÏí.

2 / 2005

23

INFORMUJEME

Stﬁípky z Indonésie
Ostrovy Sumatra, Jáva a Kalimantan byly je‰tû pﬁed 18 000 lety
spojeny pﬁes Malajsk˘ poloostrov s Asií. V té dobû byla moﬁská
hladina asi o 80 m níÏe neÏ dnes a vrcholky hor byly pokryté
ledovci. Pﬁesto se Sumatra od nejvzdálenûj‰ího Kalimantanu
v˘raznû li‰í pﬁedev‰ím po geologické stránce. Má protáhl˘ tvar
ve smûru jihov˘chod-severozápad a pﬁibliÏnû stﬁedem prochází rovník. Od jihozápadního pobﬁeÏí se zdvíhá soustava pohoﬁí aÏ ke stﬁedu ostrova s nûkolika dosud aktivními sopkami.
Nejvût‰í sopka Kerinci, 3805 m n. m. s posledním v˘buchem
v roce 1968, v souãasné dobû svoji aktivitu zvy‰uje, proto
úﬁady zakázaly na sopku v˘stup. Na Kalimantanu nejsou ãinné
sopky a na povrch vystupují hlubinné vyvﬁeliny, pﬁemûnûné
horniny a zpevnûné usazeniny. V tropickém podnebí Sumatry
napr‰í 0,7 – 4 m/rok a je to ménû neÏ na Kalimantanu, kter˘
je pod vût‰ím vlivem fenoménu El NiÀo. PrÛmûrné roãní
teploty na Sumatﬁe se pohybují podle nadmoﬁské v˘‰ky v rozmezí 18 – 26 °C.
Historie
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PﬁibliÏnû do 6. stol. n. l. na Sumatﬁe pﬁevládalo kmenové
zemûdûlské spoleãenství a pozdûji zde vznikaly na rÛzn˘ch
místech malé státnû organizované spoleãnosti. Od konce
18. stol. pﬁevládl na pobﬁeÏí ostrova holandsk˘ vliv. Holanìané
se z pobﬁeÏí pﬁíli‰ nevzdalovali. První ucelené informace
o vnitrozemí pﬁinesla aÏ Sumatra Expeditie z let 1877 – 1879,
kterou organizovala Holandská geografická spoleãnost.
Sumatra byla dlouho málo zalidnûná, pouze tak, jak to odpovídalo kmenovému spoleãenství tedy pod 10 obyv./km2. Teprve
program indonéské vlády v minulém století na podporu pﬁesídlování z Jávy pﬁispûl k v˘raznému zv˘‰ení populaãní hustoty. Do 12. století n. l. mûl v˘razn˘ vliv budhismus, poté se
zaãal prosazovat islám, kter˘ dnes vyznává 90 % obyvatelstva.
NárÛst populace se soustﬁedil do mûst a zemûdûlsk˘ch oblastí
a proto se na obtíÏnû pﬁístupném území zachovaly témûﬁ
nedotãené ãásti divoké pﬁírody i s velik˘mi savci.
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Stálé de‰tû zvy‰ují vodu i v pralese; foto MVDr. Ludûk Uzel

Pﬁírodní podmínky
Stopy po sopeãné aktivitû nalézáme témûﬁ v‰ude. Na témûﬁ
celém ostrovû lze objevit v pÛdních profilech stopy po sopeãném popelu, kter˘ v˘raznû zvy‰uje úrodnost pÛdy. Díky tomu
má Sumatra dobré podmínky pro vznik bohat˘ch pÛd a s tím
souvisí i rozvinutá zemûdûlská ãinnost. Vyjma severov˘chodní
baÏinaté ãásti je ostrov protkán pomûrnû hustou sítí cest, byÈ
mnohdy obtíÏnû sjízdn˘ch. Celkov˘ dojem je takov˘, Ïe jdete
krajinou, jejíÏ údolí jsou intenzivnû zemûdûlsky vyuÏívána,
prudké svahy smûrem k vrcholkÛm postupnû pﬁecházejí na
pastviny a teprve hﬁebeny hor jsou pokryty zbytky proﬁídl˘ch
lesÛ.

Okolí jezera Tobo je zbavené lesÛ a na svazích je vidût pokusy o v˘sadbu borovic a nûkolik mûsícÛ po poÏáru (vypalování trávy); foto MVDr. Ludûk Uzel
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V rovinaté ãásti Sumatry s hustou sítí ﬁek se prudce zvy‰uje
vyuÏívání území ve v‰ech pﬁístupn˘ch ãástech pﬁedev‰ím pro
zemûdûlskou ãinnost. Proto Sumatra pﬁestává b˘t v˘znamn˘m
exportérem dﬁíví a tento její v˘padek je nahrazován
z Kalimantanu. V pﬁístavu Jakarta jsme vidûli v jediném dni
skládat z dvaceti men‰ích lodí asi 8000 m3 velmi hrubû opracovaného pﬁeváÏnû teakového ﬁeziva a to nikoliv z blízké
Sumatry, ale ze vzdálenûj‰ího Kalimantanu. Tyto ne pﬁíli‰ kvalitnû opracované a rozpraskané hranoly a prkna byly pravdûpodobnû z velké ãásti naﬁezány pomocí jednomuÏn˘ch motorov˘ch pil.
Sumatra má rozsáhlé oblasti národních parkÛ, ale podobnû
jako na Kalimantanu i zde v tûchto chránûn˘ch územích byla
vidût rozsáhlá tûÏba dﬁíví. Vidûli jsme v‰ak také zalesnûní ekonomick˘mi dﬁevinami (napﬁ. Tectona grandis, Eukalyptus, ale
i skoﬁicovníku nebo kauãukovníku) spojené s polaﬁením.
Technologie tûÏby je jednoduchá. Plocha zájmového území je
rozãlenûna do pracovních polí o nûkolika hektarech. Tato pole
jsou holoseãnû vytûÏena, ekonomicky zajímavé sortimenty pﬁiblíÏeny a odvezeny a zbytek vãetnû klestu je na pasece spálen.
Holina je pak zalesnûna v mnoÏství podle druhu dﬁeviny asi
500 – 1000 ks/ha. Obdobn˘ zpÛsob hospodaﬁení lze nalézt
i v ãeské historii. Mezi stromky se polaﬁí, vidûl jsem nejvíce
chilli papriãku. Velmi ãasto se pouÏívají pruhy folií o ‰íﬁce asi
0,5 m, kde do otvorÛ uprostﬁed se sází cílová plodina.
BohuÏel, témûﬁ ve v‰ech pﬁípadech jsou ﬁádky zakládány po
spádnici i na prudk˘ch svazích se sklonem kolem 70 %. JiÏ pﬁi
prvních pﬁeháÀkách po v˘sadbû vznikly kolem folií erozní r˘hy
aÏ dvacet cm hluboké a to nebyly Ïádné prudké bouﬁe. Bylo
mi líto nádherné bohaté pÛdy, která skonãí nûkde v moﬁi.
V Národním parku Kerinci* pﬁibliÏují dﬁíví z prudk˘ch svahÛ
i pomocí slonÛ. Je aÏ obdivuhodné, po jak úzk˘ch stezkách na

Jeden z nejvût‰ích kvûtÛ na svûtû Raflesia arnoldi;
foto MVDr. Ludûk Uzel

prudk˘ch svazích se dokáÏí sloni pohybovat s nákladem tûÏkého dﬁíví. BohuÏel jsme vidûli jen stopy po slonech, nikoliv v‰ak
slony pﬁi práci. Slony jsme hledali i u jezera Gunung Tujuh. Je
to vlastnû zatopen˘ kráter ve v˘‰ce témûﬁ 2000 m n. m.
o plo‰e asi 14 km2. PrÛzraãná voda má kolem 20 °C, osvûÏí, ale
na dlouhé koupání to není. SlonÛm se zdála voda zﬁejmû taky
studená a jiÏ ode‰li.
Obyvatelstvo vyuÏívá pro zemûdûlské úãely okraje Národního
parku Gunung Leuser**. V parku u vesnice Bukit Lavang, kterou právû zãásti zniãila povodeÀ, byla vidût malá políãka s rÛzn˘mi plodinami, tûÏba kauãuku apod. Proti neÏádoucí sklizni
ovoce (napﬁ. duriam) opicemi chrání domorodci tyto plodonosné stromy tak, Ïe pﬁitluãou hﬁebíky plech kolem kmene
v jeho dolní tﬁetinû a provedou okolo tûÏbu tak, aby cílové
stromy zÛstaly osamocené.
Produkce kauãuku a skoﬁice

Holina v Národním parku Kerinci po provedené tûÏbû a pﬁiblíÏení
komerãních sortimentÛ; foto MVDr. Ludûk Uzel

Co je‰tû lze spatﬁit? Skoﬁicovníky, které dokáÏí pﬁeÏít, aã jsou
zbavené kÛry (nám známá skoﬁice) od paty stromu aÏ do v˘‰ky

>>
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Sumatra patﬁí mezi v˘znamné producenty pﬁírodního kauãuku
a skoﬁice. Na rozdíl od zanedban˘ch plantáÏí na Kalimantanu
jsme zde narazili na velmi intenzivnû vyuÏívané kauãukovníkové plantáÏe. Vzhledem trochu pﬁipomínají nám známé topolové plantáÏe, a to i poãtem sazenic na hektar a dobou obm˘tí. Kauãukovníky vydrÏí asi 60 let a vodní buvoli dokáÏou pod
stromy vypást vût‰inu buﬁenû. Vlastní zpÛsob tûÏby latexu je
témûﬁ stejn˘, jak˘ se u nás provádûl pﬁi tûÏbû pryskyﬁice
z borovic***. Z 1 ha kauãukovníkové plantáÏe lze získat asi
30 kg latexu za mûsíc v cenû asi 500 – 1000 irp/kg podle kvality, coÏ je na‰ich asi 1,5 – 3 Kã/kg. Takto obhospodaﬁovan˘
strom s men‰ími pﬁestávkami vydrÏí maximálnû 50 let.
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‰eninách byly v˘raznû erodované do hloubky aÏ 0,5 m pﬁi ‰íﬁce
asi 30 cm. Po asi hodinovém odpoledním silnûj‰ím bûÏném
de‰ti se do pÛl hodiny z malé struÏky s 10 cm vody stal potok,
kde jsme se brodili po pás ve vodû.
Kolem velk˘ch, ale krátk˘ch ﬁek tohoto malého ostrova jsme
vidûli stopy po povodni. Voda zde rychle stoupla o nûkolik
metrÛ a stejnû rychle opadla. Proto jsou bﬁehy ﬁek v jejich dolním toku vysoké aÏ pût metrÛ. Spadlé stromy místy ucpaly
koryto ﬁeky a z eroze ﬁíãního koryta bylo vidût, Ïe bylo
v nedávné dobû pﬁeplnûné. Na odkryt˘ch bﬁezích bylo moÏné
studovat vrstvy sedimentÛ do daleké minulosti. Byly zde vidût
ãerné zúrodÀující tenké vrstvy sopeãného popela doneseného
z nedaleké Sumatry a bílé vrstvy, které pravdûpodobnû zpÛsobil oceán. Tsunami asi zaplavovaly ostrov i v historicky známé
dobû.

R˘Ïová pole; foto MVDr. Ludûk Uzel

1 m po celém obvodu kmene. Kolem jezera Tobu, byly jiÏ lesní
porosty vykáceny a nyní zde zkou‰ejí rozsáhlé území zalesÀovat rychle rostoucími druhy borovic. Cestou po Sumatﬁe bylo
vidût víc borov˘ch plantáÏí, ale na nûkolika bylo vidût jejich
po‰kození ãi úplné zniãení poÏáry zpÛsobené vypalováním
trávy. K tûmto plantáÏím, které vypadají jako les nebo lesní
monokultury, má stﬁedoevropsk˘ lesák tendenci pﬁistupovat
z lesnického hlediska, ale místní obyvatelé k nim pﬁistupují
pouze ze zemûdûlského hlediska, prostû v tom vidí pole
s rostlinami.
Komerãní tûÏba dﬁíví a vyuÏívání pÛdy zemûdûlstvím v národních parcích je veﬁejnû znám˘ problém popsan˘ i v nûkter˘ch
publikacích, napﬁ. An Inside Look at the „Secret Valley“ of
Sumatra od Joy Natividad, ale zdej‰í státní správa musí mít na
vûc evidentnû jin˘ pohled neÏ u nás, protoÏe proti tûÏbû
a následnému zemûdûlskému vyuÏívání pÛdy nejsou vidût
úãinná opatﬁení.

Díky chudé pÛdû a zﬁejmû i ãast˘m záplavám se zde nevyvinulo klasické zemûdûlství s r˘Ïov˘mi poli. Mentawaici se orientovali pﬁedev‰ím na uÏitkové rostliny stromovitého vzrÛstu,
zejména palmu ságovou a kokosovníky. Na silnû erodovan˘ch
vr‰cích a vzdálen˘ch místech ponechávají i dal‰í druhy stromÛ
jako zdroj dﬁeva pro stavbu obydlí. Rostlinné spoleãenství
ovlivÀují v˘sadbou nov˘ch ovocn˘ch dﬁevin, napﬁ. duriamu,
a „probírkami“, kdy odstraÀují konkurenãní dﬁeviny. PÛdu pod
stromy stále prohledávají domácí volnû pu‰tûná prasata.
V˘sledkem této lidské ãinnosti trvající jiÏ nejménû 1000 let je
specifická kulturní krajina. Domorodci moÏná díky historické
zku‰enosti, moÏná neuvûdomûle, vytvoﬁili na daném území
pomûrnû stabilní pﬁírodní prostﬁedí poskytující jim sice malé,
ale dostateãné zdroje pro pﬁeÏití.
Ke zpestﬁení jídelníãku si mohou Mentawaici ulovit nûkteré
savce z ãeledi jelenovit˘ch a drobné opice. Mnohé cestovní
kanceláﬁe zvou klienty na treky do místních „pralesÛ“ a bûÏn˘
náv‰tûvník ze Západu pro exotické rostliny nepozná, Ïe se
pohybuje v ovocn˘ch sadech nebo ve vychovávan˘ch lesích
s toulavou tûÏbou dﬁeva podle cílov˘ch tlou‰tûk. Tento dojem
umocÀuje i to, Ïe zde nejsou klasická pole. Ta se zaãínají objevovat v okolí stﬁediskov˘ch obcí v pﬁíbﬁeÏních oblastech vlivem
civilizaãních procesÛ. Zde také naleznete na krátk˘ch prudk˘ch
svazích rozsáhlé holiny po tûÏbû stromÛ. Takto uvolnûná plocha zaãíná slouÏit jako pastvina pro dovezen˘ dobytek (vodní
buvoly). To má za následek zv˘‰ení plochy bezlesí, tedy zv˘‰ení eroze a nestability prostﬁedí.
V dobû, kdy pí‰i tento ãlánek, pﬁi‰la zpráva, Ïe i tento ploch˘
ostrov byl opût po velmi dlouhé dobû tûÏce postiÏen tsunami.
Mám v‰ak za to, Ïe lidé ve vnitrozemí díky „stromovité metodû“ hospodaﬁení a relativní nezávislosti na vnûj‰ích zdrojích
mají znaãnou ‰anci na pﬁeÏití.

Ostrov Siberut

LESU ZDAR

Pﬁíbûh na závûr
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Ploch˘ ostrov Siberut asi 150 km jihozápadnû od Sumatry je
témûﬁ cel˘ prohlá‰en národním parkem s pﬁírodním národem
MentawaiÛ. Zde jsou pÛdní podmínky odli‰né od bûÏn˘ch
pomûrÛ na Sumatﬁe. PodloÏí tvoﬁí pﬁeváÏnû chudé jílovité sedimenty v rÛzném stupni zpevnûní, nalezl jsem nejvût‰í zpevnûní tak zaãátek zbﬁidliãnatûní. Kameny z tohoto materiálu lze
lehce ﬁezat noÏem, soudruÏností pﬁipomínají lesáckou kﬁídu,
lze jimi psát. To má za následek, Ïe de‰Èová voda se pomalu
vsakuje, pﬁevaÏuje povrchov˘ odtok vody a ve‰kerá pÛda je tím
v˘raznû náchylná k erozi. I pû‰inky od prasat na mírn˘ch vyv˘-
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V˘stup na sopku Kerinci (Gunung Kerinci) zaãíná v oblasti rozsáhl˘ch ãajov˘ch plantáÏí****. Slibuje uvidût postupnou pﬁemûnu lesního prostﬁedí podle v˘‰kov˘ch vegetaãních stupÀÛ
a vzhledem k pﬁev˘‰ení i provûﬁení vlastních schopností.
Nejlep‰í je dosáhnout vrcholu ráno, dﬁíve neÏ sopku zahalí
mlha. Proto je nutn˘ dvoudenní v˘let s pﬁenocování poblíÏ
vrcholu. S pﬁib˘vající v˘‰kou se postupnû mûní charakter lesního prostﬁedí. Prostupn˘ prales s velikány 60 – 80 m vysok˘mi
na zaãátku se zaãíná ve v˘‰ce kolem 2000 m n. m. podobat aÏ

INFORMUJEME
Tak jsme se chystali pﬁenocovat. Zaujali jsme polohu sendviche, pod sebou dvû alumatky, mezi sebe Janu, pﬁes sebe kousek igelitu, nohy do batohu a pod hlavu plastovou láhev
s medem. Zaãalo se silnû ochlazovat. Mírn˘ vánek mûl v sobû
nûco z na‰eho zimního severáku. Jana poﬁád ‰eptala:
„Pﬁitiskni se víc, je‰tû víc...“ Víc uÏ to ne‰lo. Jana Ïhnula jako
kamínka, ale snad mûla pocit chladu vût‰í neÏ já. Jak mi zadul
„severák“ do díry v kalhotách a tak mi z této ãásti tûla zaãínaly vycházet nezvladatelné vibrace ‰íﬁíce se do celého tûla.
BohuÏel jiného charakteru, neÏ bych si pﬁál. Hovor umlkal
a snaÏili jsme zaspat stále vût‰í chlad, ale nedaﬁilo se to. Náhle
sly‰ím podezﬁel˘ hluk. Rychle si sedám. Îe by opoÏdûn˘
nosiã? Podle zvukÛ se velk˘ tvor prodírá hust˘mi keﬁi pûni‰níkÛ. Tygr, nosoroÏec nebo snad orang pendek*****? Ani
v záﬁi bleskÛ není nic vidût.

na sloÏení dﬁevin luÏnímu stﬁedoevropskému lesu s v˘‰kou
stromÛ do 40 m a stává se neprostupnûj‰í a neprÛhledn˘
a kdyÏ se sníÏí v˘‰ka stromÛ na dvacet metrÛ, jste v oblasti
mlÏného pralesa. Také vﬁískot opic a zpûv ptákÛ jiÏ usly‰íte jen
sporadicky. Hranici lesa tvoﬁí rhododendrony ve v˘‰ce kolem
3000 m n. m.
Do tûchto v˘‰ek nad hranicí lesa, kde porost tvoﬁily nízké keﬁe
pûni‰níkÛ jsme se k veãeru dostali jen tﬁí. Já Petr a Jana. Mû
cestou ruply kalhoty tak ‰ikovnû, Ïe z nich staly dvû nohavice
visící na opasku. Jana mûla domluveného nosiãe, kter˘ nás mûl
dohonit s jejím batohem, ve kterém mûl b˘t stan pro ãtyﬁi
osoby, voda a suché ‰atstvo pro Janu.
Byli jsme vysoko nad mraky a do západu slunce zb˘valy asi dvû
hodiny, kdyÏ vyãerpanou Janu pﬁepadla nezvladatelná zimnice. Ze svého suchého ‰atstva jsme jí tedy poskytli témûﬁ v‰e, co
jsme mûli v batozích. V prohlubních okolo jsme na‰li trochu
de‰Èové vody a tak jsme si udûlali na oh˘nku v e‰usu dobré
jídlo sestávající asi z deseti sáãkÛ rÛzn˘ch instantních polévek
zahu‰tûné na ka‰i su‰en˘mi bramborami. Jana pokrm odmítla,
vzala si jen trochu medu. Trochu nasyceni jsme dále ãekali na
nosiãe, ale marnû. Stáli jsme pﬁed rozhodnutím – sestoupit
v noci do teplej‰ích míst a snad se potkat s Janin˘mi vûcmi
nebo pﬁeãkat noc na místû. Nad námi byla jasná obloha
a my‰lenka sestupu v noci a prodírání se hou‰tinami s indisponovanou Janou a nejist˘m v˘sledkem se nám nezdála. Jestli
je tam nûkde nosiã, tak by nám mûl vynést batoh se stanem
na dohodnuté místo, cesta v noci dolÛ je hor‰í neÏ nahoru.
A jestli níÏe není, pak je to skoro jedno.

Zadívám se v této nepopsatelné náladû na na‰e táboﬁi‰tû.
V záblescích pozoruji, Ïe vítr odvál igelit z obou tûl na zemi.
Ani se nepohnuli. Jsou je‰tû naÏivu? Dostanu nápad celou
scenérii zvûãnit. Pﬁijdu k Luìkovi: „Kde je kamera?“ Nic.
Dotknu se ho. Je Ïiv˘ a nûco zabruãí. Kameru má v batohu
pod hlavou. Tak to vzdávám. Zase se mi udûlalo mdlo od
Ïaludku, roztﬁásla mû zima. a tak jsem zatouÏil po Ïivoãi‰ném
teple. Ale co, pokud mám skonãit, tak alespoÀ v náruãí Ïeny.
Sebral jsem igelit, napil se medu a pﬁitiskl k Janû. Za‰eptala:
„Víc…“. Poslechl jsem a zadíval na tﬁpytící se hvûzdy. Nad
ránem jsem upadl do krátkého bezvûdomí a pak jsem pod clonou dﬁímoty zaslechl hlas…
Poznámky k textu:
* Kerinci Seblat National Park, 420 tis. ha, mají zde Ïít také
nosoroÏci, tygﬁi a divocí sloni, zaloÏen˘ v roce 1982 ve stﬁední hornaté ãásti Sumatry.
** Gunung Leuser National Park, 900 tis. ha mají zde Ïít také
nosoroÏci, tygﬁi a divocí sloni, zaloÏen˘ v roce 1980 v západní ãásti Sumatry.
*** Stopy tûchto aktivit lze nalézt je‰tû v oblasti Bzenecka.
**** âajové plantáÏe Kayu Aro souvisle zaujímají 2600 ha,
v prÛmûrné v˘‰ce okolo1500 m n. m.
***** Mal˘ ãlovûk, nebo krátk˘ muÏ, nûco jako místní Yeti,
popisovan˘ domorodci a neúspû‰nû hledan˘ nûkolika expedicemi.
><
Ing. Pﬁemysl Voborník, LS Telã
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Polaﬁení na prudk˘ch svazích; foto MVDr. Ludûk Uzel

Hlasitû mi cvakají zuby zimou a snad proto se ‰ramot po chvíli vzdaluje. Pak se mi udûlalo nevolno. Snad ne nûjaká nemoc?
Vstal jsem a zadíval se kolem. Nad hlavou záﬁilo nespoãet
hvûzd a nebe jako by bylo stále blíÏ. Vynikala pﬁedev‰ím
Mléãná dráha. Pﬁímo v nadhlavníku jsem rozeznal uprostﬁed
nesãetn˘ch hvûzdiãek souhvûzdí Orion a vedle souhvûzdí Psa.
Hledám dal‰í známá souhvûzdí. Severní stranu v‰ak zakr˘vá
kuÏel sopky a kouﬁová stopa ze sopeãného d˘mu. A co JiÏní
kﬁíÏ? Ale obzor ze zb˘vajících tﬁí stran obklopuje pás oblaãnosti, ve kterém se co pût vteﬁin zableskne. Nûkolik bleskÛ za
sebou ozáﬁí mrak v popﬁedí, kter˘ sv˘m tvarem pﬁipomíná siluetu lidské hlavy. Je to snad znamení? Co nás ãeká? Bouﬁka,
sopeãné plyny, zemûtﬁesení nebo divá zvûﬁ? Demonstrace
mocn˘ch pﬁírodních sil, vyãerpanost a utrpení v˘raznû zvy‰uje
ãi posouvá vnímavost smyslÛ a vyvolává zvlá‰tní nesdûliteln˘
pocit s jistou dávkou pokory. Co jsme proti tûmto silám
a nekoneãnosti vesmíru, kter˘ se zde zdá b˘t tak blízko?
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10. roãník lyÏaﬁsk˘ch závodÛ
lesníkÛ âeské republiky
Ve dnech 13. – 16. 1. 2005 se konal jubilejní 10. roãník lyÏaﬁsk˘ch závodÛ lesníkÛ âR.
Závody, které se konají pod zá‰titou SdruÏení pro sportovní aktivity lesníkÛ – lyÏaﬁÛ (SPAL-L),
letos organizaãnû zajistila Správa Krkono‰ského národního parku. Sponzory 10. roãníku byly:
Lesy âeské republiky,s. p.; Skiareál Horní Míseãky, POPR, s. r. o., LTM Vrchlabí, s. r. o.,
Franti‰ek Marynka – KAMPA, CARELA, s. r. o., Roman ·evcÛ – ZEPOS RS.
âtvrtek 13. 1. 2005 byl urãen k prezentaci úãastníkÛ k jednotliv˘m disciplínám (obﬁímu slalomu, bûhu na lyÏích se stﬁelbou
a kombinaci) a volnému tréninku.
V pátek 14. 1. 2005 se na sjezdovce v lyÏaﬁském areálu Horní
Míseãky za polojasného poãasí s obãasn˘mi snûhov˘mi pﬁeháÀkami konal závod v obﬁím slalomu. Tratû obou kol byly v˘bornû pﬁipraveny a i v prÛbûhu vlastního závodu pracovníci
KRNAPu provádûli úpravu svahu tak, aby v‰ichni závodníci mûli
srovnatelné podmínky. V odpoledních hodinách probíhal oficiální trénink na bûÏeck˘ch tratích a stﬁelnici. Po veãeﬁi se konal ve
spoleãenské místnosti internátu Stﬁední textilní ‰koly v Jilemnici
na tûchto lyÏaﬁsk˘ch soutûÏích jiÏ tradiãní lesnick˘ veãer.

LESU ZDAR

V jeho prÛbûhu seznámil ﬁeditel Správy Krkono‰ského národního
parku Ing. Jiﬁí Novák úãastníky nejen s problémy ochrany pﬁírody v tomto národním parku, ale také o formách spolupráce
s místními samosprávami i se sousedním Karkonoskim Parkom
Narodowym na polské stranû Krkono‰. O tom, Ïe tato spolupráce probíhá na velmi vysoké úrovni nejlépe svûdãí skuteãnost, Ïe
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tyto dva národní parky na území Krkono‰ získaly jako druhé
v Evropû certifikát nadace EUROPARC Federation - jako pﬁeshraniãní park TRANSBOUNDARY PARC. Na závûr své pﬁedná‰ky dal
pan ﬁeditel úãastníkÛm besedy nûkolik typÛ na náv‰tûvu zajímav˘ch míst na ãeské i polské stranû Krkono‰.
V sobotu 15. 1. 2005 se konal na opût v˘bornû pﬁipraven˘ch
bûÏeck˘ch tratích na Horních Míseãkách závod v bûhu na
lyÏích se stﬁelbou. Poãasí bylo podobné páteãnímu, s tím rozdílem, Ïe snûhov˘ch pﬁehánûk bylo o nûco ménû. Na start jednotliv˘ch disciplín se mezi 145 úãastníkÛ postavilo i 15
zamûstnancÛ (3 Ïeny a 12 muÏÛ) na‰eho podniku z deseti
organizaãních jednotek.
V sobotu veãer se v Jilemnici v zaﬁízení Eurestu uskuteãnilo
slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a zakonãení leto‰ního roãníku
lyÏaﬁsk˘ch soutûÏí. Ceny nejlep‰ím tﬁem závodníkÛm v jednotliv˘ch kategoriích a disciplínách pﬁedávali ﬁeditel Správy
Krkono‰ského národního parku Ing. Jiﬁí Novák a ﬁeditel KI
LâR Hradec Králové Ing. ·tûpán Kalina.
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Oficiální zakonãení leto‰ního roãníku lyÏaﬁsk˘ch soutûÏí provedli ﬁeditel Správy Krkono‰ského národního parku Ing. Jiﬁí
Novák a pﬁedseda SPAL-L Ing. Závi‰ Pexidr. Ve sv˘ch projevech
ocenili v˘kony v‰ech soutûÏících a podûkovali sponzorÛm
leto‰ního roãníku. Po skonãení vyhla‰ovacího ceremoniálu se
závodníci i organizátoﬁi mohli pobavit pﬁi volné zábavû na
spoleãenském veãeru s hudbou a tancem.

V‰em na‰im reprezentantÛm dûkujeme za vzornou reprezentaci podniku na poli sportovním a tûm úspû‰n˘m blahopﬁejeme
k dosaÏen˘m v˘sledkÛm.
><
Ing. Kamil Beznoska

Z na‰ich zúãastnûn˘ch pracovníkÛ se na stupních vítûzÛ umístili:
jméno

org. jednotka

Marcela Pinkavová

LS Vsetín

2.

obﬁí slalom

Ïeny 21 - 30 let

Alena Hovadová

KI H. Králové

1.

obﬁí slalom

Ïeny 31 – 40 let

2.

kombinace

1.

kombinace

3.

bûh se stﬁelbou

1.

bûh se stﬁelbou

2.

kombinace

2.

bûh se stﬁelbou

muÏi 31 – 40 let
muÏi 41 – 50 let

¤editelství

Jiﬁí Beran

LS Rychnov n. K.

Michal Svoboda

LS N. Mûsto n. M.

Petr Mencák

¤editelství

Ing. Zdenûk Nûmec
Milan Matou‰ek

LS Vsetín
LS Bruntál

disciplína

1.

obﬁí slalom

2.

kombinace

1.

obﬁí slalom

3.

kombinace

2.

kombinace

3.

obﬁí slalom

3.

bûh se stﬁelbou

kategorie

Ïeny 41 – 50 let
muÏi 21 – 30 let

muÏi 51 – 60 let
muÏi 61 – 70 let
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Alena Schindlerová

umístûní
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Po‰kození lesních dﬁevin
Hana Uhlíﬁová, Petr Kapitola a kolektiv
Cílem barevného atlasu je pracovníkÛm v lesním hospodáﬁství
i ‰iroké veﬁejnosti se zájmem o les usnadnit orientaci pﬁi
zji‰Èování pﬁíãin po‰kození lesních dﬁevin. Hlavním tématem
pﬁíruãky jsou po‰kození novodobého typu, která na lesních
dﬁevinách vznikají pÛsobením antropogenních vlivÛ v posledních desetiletích, zejména v dÛsledku rozvoje prÛmyslu
a dopravy. Jsou uvedeny také pﬁíklady po‰kození dal‰ími
abiotick˘mi vlivy, pﬁedev‰ím povûtrnostními. Pro ucelenost byl
do publikace zahrnut i v˘bûr pﬁíznakÛ po‰kození pÛsoben˘ch
dÛleÏit˘mi nebo nápadn˘mi biotick˘mi ãiniteli (hmyzem, houbami, obratlovci) a struãná charakteristika uvádûn˘ch dﬁevin.
Jednotlivé pﬁíznaky po‰kození, pﬁíãiny a okolnosti jejich v˘skytu jsou popsány v textovém doprovodu barevn˘ch fotografií,
které jsou sestaveny podle jednotliv˘ch druhÛ jehliãnat˘ch
a listnat˘ch dﬁevin. Jde pﬁeváÏnû o pÛvodní fotodokumentaci
autorského kolektivu. V publikaci jsou znázornûny zejména
takové symptomy po‰kození, které se vyskytují ãasto, jsou
nápadné anebo se dají snadno zamûnit za po‰kození zpÛsobená jin˘mi faktory.
Vyd. nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce ve spolupráci s MZe âR a VÚLHM, Kostelec nad âern˘mi lesy, 2004
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

a trvalé vyuÏívání obnoviteln˘ch pﬁírodních zdrojÛ, mezi nûÏ
zvûﬁ, pﬁedmût lovu, patﬁí. Více neÏ 1200 ilustrací poskytuje
rozsáhl˘ pﬁehled o v‰ech aspektech lovu a myslivosti. V kulturnûhistorické ãásti jsou zachyceny umûlecké poklady a hodnoty: od prvních dochovan˘ch v˘tvorÛ – asi 30 000 let star˘ch
plastik ze slonoviny a jeskynních maleb – pﬁes doklady lovem
nad‰eného stﬁedovûku, jako je slavná sokolnická kniha
Friedricha II., aÏ k nádhern˘m malbám novovûku. Také skvostná lovecká sídla a zámky vybudovali a vyzdobili pﬁední umûlci své doby.

Státní správa t˘kající se lesÛ: ãást II. - Úkoly povûﬁen˘ch úﬁadÛ
obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností
Sborník referátÛ a diskusních pﬁíspûvkÛ z VI. Snûmu lesníkÛ
âeské republiky, Hradec Králové, 4. 4. 2003.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství
Lesnická práce, Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2003
(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické knihovnû LâR HK)

Myslivost. O zvûﬁi, lovu a zákonech
Franti‰ek Kolda a kolektiv
Hlavním tématem této publikace, která v‰ak není urãena jen
myslivcÛm, ale v‰em milovníkÛm na‰í pﬁírody, je oblast myslivosti, aÈ uÏ máme na mysli jednotlivé druhy zvûﬁe, aÈ se zam˘‰líme nad problematikou jejího lovu z hlediska praktického
nebo etického, aÈ zvaÏujeme moÏnosti ochrany zvûﬁe i pﬁírody
a nebo aÈ pátráme v textech pﬁíslu‰né legislativy.
Vyd. Nakladatelství Plot, Praha, 2004
(zakoupeno v Lesnické práci, s .r. o., Kostelec nad âern˘mi lesy,
pro technickou knihovnu LâR HK)

LESU ZDAR

Lov: Historie – Zbranû – Zvûﬁ
(z nûmeckého originálu „Die Jagd“ z roku 2004)
Kurt G. Blüchel
Lov je jeden z nejstar‰ích kulturních a sociálních jevÛ lidstva.
PﬁeÏití na‰ich pﬁedkÛ záviselo dlouho rozhodujícím zpÛsobem
na pﬁesném pozorování pﬁírody. Inspirováni Ïivotními zvyklostmi a loveck˘m chováním zvíﬁat vyvíjeli lidé stále dokonalej‰í
zbranû a metody, aby se uplatnili proti sv˘m konkurentÛm ze
svûta zvíﬁat. Nezbytnost lovit ve skupinû podporovala sociální
struktury a rituály, které vedly k osobit˘m spoleãensk˘m formám. Zbranû, odûv, ale i u‰lechtilí psi a loveãtí dravci, kteﬁí
slouÏili lovci jako pomocníci, se stali symbolem spoleãenského
postavení. Nesãetné písemné a obrazové doklady ze v‰ech
období a kultur dodnes osvûdãují trval˘ v˘znam lovu, pﬁestoÏe se jeho pÛvodní smysl opatﬁování potravy jiÏ dávno vytratil.
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Velkoformátová reprezentativní publikace, která je v˘sledkem
autorské spolupráce v˘znamn˘ch odborníkÛ nûkolika odvûtví,
v samostatn˘ch statích ukazuje, jak˘mi promûnami lovectví
procházelo od pravûk˘ch lovcÛ, kteﬁí lovili, aby uÏivili svÛj
kmen, pﬁes okázalé dvorní hony, jeÏ byly pouze pﬁedmûtem
zábavy a v˘razem spoleãenského postavení feudála, aÏ po
dne‰ní myslivce, jejichÏ pﬁedním úkolem se stalo racionální
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Druhá ãást knihy je vûnována zvûﬁi, jejímu pﬁirozenému prostﬁedí a dne‰nímu lovu. Brilantní barevné snímky poutavû zachycují loveckou strategii sokola, kliãkujícího zajíce, mimiku hrozícího
vlka, taneãní krok tetﬁívkÛ. Tyto a jiné divy pﬁírody jsou zpﬁístupnûny ãtenáﬁi trpûliv˘m a citliv˘m okem fotografa. Pestré
informace z kulturní historie a biologie zvûﬁe jsou provázeny
více neÏ stem map roz‰íﬁení jednotliv˘ch druhÛ. Pﬁíspûvky o plemenech loveck˘ch psÛ, o lovech s kamerou a o zvûﬁinové kuchyni uzavírají knihu v jedineãné kompendium, které bude zajímat
nejen myslivce, ale i v‰echny pﬁátele pﬁírody.
Vyd. Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha, 2004
(zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK)

Myslivost: Encyklopedie lovu, zbraní, zvûﬁe a loveck˘ch psÛ
(z francouzského originálu "Encyclopédie de la chasse"
z roku 1996)
Pascal Durantel a kolektiv
V˘pravná kniha obsahuje popis chování, prostﬁedí i zpÛsobu
lovu mnoha druhÛ zvûﬁe od kachny aÏ po divoãáka. âtenáﬁ se
dozví, jaké techniky lovu se hodí do lesa, na rovné plánû, do
hor nebo do oblastí mokﬁadÛ. Kniha se zab˘vá i biologií jednotliv˘ch druhÛ, funkcí ekosystémÛ a péãí o zvíﬁecí populace.
Lovec by nemûl z pﬁírody jen koﬁistit – mûl by pﬁispívat
k ochranû pﬁírody, stát se zodpovûdn˘m hospodáﬁem. Dílo
vytvoﬁila skupina francouzsk˘ch odborníkÛ, a odráÏí tedy realitu lovectví ve Francii. âe‰tí zájemci zde naleznou mnoho zajímav˘ch informací o lovu zvûﬁe, která se u nás nevyskytuje,
i o typech prostﬁedí, za kter˘mi musíme vyráÏet za hranice –
aÈ uÏ to jsou vysokohorské oblasti ãi naopak moﬁská pobﬁeÏí.
To v‰e dokládá vedle zajímavého textu také 550 fotografií
a více neÏ 100 kreseb.
Vyd. Fragment, HavlíãkÛv Brod, 2004
(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR HK)

PANORÁMA
Dravci Evropy: Biologie - Poãetnost - OhroÏení
(z aktualizovaného 3. vydání nûmeckého originálu
“Greifvögel Europas“ z roku 2002)
Theodor Mebs
Kniha pﬁedstavuje v‰ech 39 druhÛ dravcÛ Ïijících v Evropû.
Seznamuje s dosavadními poznatky o jejich vzhledu, v˘skytu
a roz‰íﬁení, hustotû osídlení, velikosti jejich revírÛ, zpÛsobech
lovu a potravû, rozmnoÏování, tazích, úmrtnosti a nejvy‰‰ím
dosaÏeném vûku. Mapy zobrazují hnízdní roz‰íﬁení v Evropû.
Podrobnû je popsána poãetnost a ohroÏení. 151 vûrn˘ch
barevn˘ch snímkÛ a dal‰í vûrné barevné i ãernobílé ilustrace,
pﬁedev‰ím letové siluety, pomáhají urãit druh a nabízejí
nev‰ední pohledy do Ïivota a chování dravcÛ.
Vyd. Mgr. Jiﬁí âern˘ – Vydavatelství Víkend, Praha, 2004
(zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK)
Lesní mimiãarování aneb Lesní ãarování pro neãtenáﬁe
Blanka PoníÏilová
Publikace je hrou na dívání se kolem sebe a odhalování lesních
tajemství, ãar a kouzel. Dûti ve vûku 4 – 8 let pﬁi práci s ní
potﬁebují k ruce nûkoho vût‰ího, kdo jim pﬁeãte texty, které
pﬁece jen ne‰lo úplnû vynechat.
Vyd. Rezekvítek, Brno, 2004
Publikace byla vydána za finanãní podpory LesÛ âeské republiky, s. p., a Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.
(pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK)
Rybáﬁství ve voln˘ch vodách
Zdenûk Adámek a kolektiv
Odborná publikace, která vznikla ve spolupráci se Stﬁední
rybáﬁskou ‰kolou VodÀany, se zab˘vá charakteristikou jednotliv˘ch druhÛ voln˘ch vod, metodami produkce násad pro jejich
zarybnûní a zásadami jejich obhospodaﬁování, kontrolou
jakosti povrchov˘ch vod, sportovním rybolovem a jeho v˘znamem.
Vyd. EAST PUBLISHING, a. s., Praha, 1997 (2. vydání)
(zakoupeno ve Stﬁední rybáﬁské ‰kole VodÀany pro technickou
knihovnu LâR HK)
Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb
Jindﬁich âítek, ZdeÀka Svobodová a Jan Tesarãík
Odborná publikace, která vznikla ve spolupráci se Stﬁední

rybáﬁskou ‰kolou VodÀany, se zab˘vá preventivními opatﬁeními proti onemocnûní ryb, posuzováním pﬁíznakÛ onemocnûní
ve vztahu k Ïivotnímu prostﬁedí ryb. Dále publikace uvádí
údaje potﬁebné pro stanovení diagnózy a pouÏívané terapeutické postupy.
Vyd. Informatorium, Praha, 1997 (2., aktualizované vydání)
(zakoupeno ve Stﬁední rybáﬁské ‰kole VodÀany pro technickou
knihovnu LâR HK)
Hydrobiologie
Pavel Hartman, Ivo Pﬁikryl a Eduard ·tûdronsk˘
Odborná publikace, která vznikla ve spolupráci se Stﬁední
rybáﬁskou ‰kolou VodÀany, se zab˘vá základními vlastnostmi
vodního prostﬁedí, hlavními zástupci sladkovodních organismÛ, ekologickou hydrobiologií, potravními ﬁetûzci a chovem
pﬁirozené rybí potravy, odpadními vodami, právní ochranou
vod a vy‰etﬁováním odpadních vod. V závûru publikace jsou
pﬁipojena praktická cviãení.
Vyd. Informatorium, Praha, 1998 (2., pﬁepracované vydání)
(zakoupeno ve Stﬁední rybáﬁské ‰kole VodÀany pro technickou
knihovnu LâR HK)
Zpracování ryb
Miroslav Merten
Odborná publikace, která vznikla ve spolupráci se Stﬁední
rybáﬁskou ‰kolou VodÀany, se zab˘vá v˘znamem zpracování
sladkovodních ryb, hodnocením vstupní suroviny pro zpracovny ryb, popisem zmûn v mase po zabití ryb, posuzováním
ãerstvosti ryb, vlivem prostﬁedí chovu ryb na kvalitu rybího
masa, ochranou zvíﬁat proti t˘rání, neÏádoucími zmûnami
potravin, hlavními zpÛsoby konzervace rybího masa, schématem technologické linky na zpracování ryb, strojním vybavením zpracoven ryb, technologick˘mi postupy opracování ryb,
hlavními v˘robky, obalovou technikou a znaãením v˘robkÛ
z ryb, zpracovnami ryb, zákonem o potravinách, posuzováním
shody, zákonem o veterinární péãi a dal‰ími zákony a pﬁedpisy, stanovením a kontrolou kritick˘ch kontrolních bodÛ, produkcí biopotravin.
Vyd. nakladatelství Informatorium, Praha, 2002
(zakoupeno ve Stﬁední rybáﬁské ‰kole VodÀany pro technickou
knihovnu LâR HK)
><

Prezentace v˘sledkÛ v˘zkumu
VÚLHM, VS Opoãno
semináﬁe se souãasn˘mi poznatky v zalesÀování zemûdûlsk˘ch pozemkÛ a v˘chovû smrkov˘ch porostÛ zejména
s ohledem na jejich produkci, zdravotní stav, stabilitu
a ekologickou funkci. Semináﬁ, z nûhoÏ obdrÏel kaÏd˘
úãastník sborník pﬁedná‰ek, byl v‰emi úãastníky hodnocen
velmi kladnû.
><
Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce

LESU ZDAR

Dne 25. ledna 2005 se uskuteãnil v Bûlé pod Pradûdem pracovní semináﬁ „Prezentace v˘sledkÛ v˘zkumu VS Opoãno“
zorganizovan˘ Lesy âR, s. p., lesní správou Jeseník,
Jesenickou lesnickou spoleãností a V˘zkumnou stanici
Opoãno. Semináﬁe se zúãastnilo celkem 45 posluchaãÛ
z ﬁad pracovníkÛ LâR (37), OLH soukrom˘ch majetkÛ (3),
dodavatelské firmy CE WOOD, a. s., (2) a státní správy MÚ
Jeseník (3). Pﬁedná‰ející RNDr. Marian Slodiãák, CSc.,
Ing. Jiﬁí Novák a Ing. Du‰an Kacálek seznámili úãastníky
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PANORÁMA

Mezinárodní lesnick˘ veletrh
ELMIA WOOD 2005
se bude konat v avizovaném termínu
Lesnické veletrhy, kde pﬁímo ve vybran˘ch lesních porostech jsou pﬁipraveny praktické ukázky práce nejnovûj‰í lesnické techniky, se tû‰í stále vût‰í oblibû u ‰iroké lesnické veﬁejnosti,
coÏ dokázala minul˘ rok mimo jiné i vysoká náv‰tûvnost veletrhu KWF Tagung v nûmeckém
Groß-Umstadtu.
Také lesnick˘ veletrh ELMIA WOOD poﬁádan˘ ve ãtyﬁletém
intervalu ve jiho‰védském Jönköpingu je jiÏ tradiãnû úspû‰nou
svûtovou lesnickou v˘stavou. V roce 2001 zde na plo‰e 150 ha
pﬁedstavovalo své technologie 482 vystavovatelÛ z 23 zemí
svûta, kde nechybûlo ani zastoupení zámoﬁsk˘ch firem z USA
a Kanady. Akci shlédlo celkem 54 369 náv‰tûvníkÛ.
Leto‰ní roãník se bude konat ve dnech 1. – 4. ãervna 2005
v Jönköpingu na pÛvodnû urãené lokalitû navzdory tomu, Ïe
8. – 9. ledna se ·védskem pﬁehnala silná vichﬁice, která v zemi
zpÛsobila nejhor‰í polomy za posledních 100 let. Pﬁedvádûcí
plochy v‰ak na‰tûstí nebyly touto vichﬁicí v˘raznû po‰kozeny
a náv‰tûvníci tak uvidí ve vybran˘ch lesních porostech pﬁi práci
harvestory, vyváÏecí soupravy, stroje na zpracování tûÏebního
odpadu, speciální traktory a dal‰í zajímavou techniku.

Zimní kalamita ve ·védsku, pﬁi níÏ bylo vyvráceno cca 75 milionÛ m3 dﬁíví, se nepochybnû stane jedním z hlavních témat
veletrhu Elmia Wood 2005. KaÏd˘, kdo v˘stavu nav‰tíví,
neprohloupí, uÏ jen proto, Ïe nikde jinde v dostupném regionu na dlouhou dobu nebude mít moÏnost porovnat pﬁímo
v akci celou plejádu nejnovûj‰ích lesnick˘ch strojÛ a zaﬁízení,
navíc v podmínkách vysoce ziskového severského lesního hospodáﬁství.
><
Více informace získáte na www.elmia.se/wood
Oficiální zastoupení v âR:
Agentura J. H. Com, s. r. o., Mgr. Nata‰a Raevová,
mobil: 607 173 466

FotosoutûÏ - Pohledy do pﬁírody
Za tímto názvem se skr˘vá zajímavá pﬁíleÏitost pro v‰echny
obdivovatele pﬁírody, kteﬁí dokáÏí jít Ïivotem a nejen vnímat
krásu kolem sebe, ale mají schopnost ukázat ji i ostatním. JiÏ
9 let tato soutûÏ s mezinárodní úãastí (jako témûﬁ jediná
v˘raznû orientovaná na tuzemskou pﬁírodu) úspû‰nû ko‰atí a je
pomûrnû pﬁirozené, Ïe jejím hlavním poﬁadatelem je ãlánek
âeského svazu ochráncÛ pﬁírody, kter˘ má programovû nejblíÏe jak k pﬁírodû, tak i k mladé generaci.

LESU ZDAR

Pﬁes nesmûlé zaãátky se „Pohledy do pﬁírody" jiÏ pﬁehouply,
v˘stavy z uzavﬁen˘ch roãníkÛ postupnû putují po celé republice (loni napﬁ. na v˘stavi‰ti âerná louka v Ostravû, ve Vla‰imi,
Praze, Dobﬁanech, Sázavû, Chrudimi,…). VzrÛstající úrovni soutûÏe také napomáhá stabilní odborná porota, pomûrnû stál˘
okruh „soutûÏících" a moÏná i zdaﬁilá prezentace ve specializovaném ãasopise Magazín fotografie. A samozﬁejmû i v˘razná podpora od LesÛ âR, s. p., které mají pro úãastníky vÏdy
pﬁipraveny zajímavé odmûny v rámci dlouhodobé smlouvy
o spolupráci s âSOP.
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V právû ukonãeném roãníku v‰echna vyhlá‰ená témata (Du‰e
stromÛ, Moudrost lesa, Les v krajinû a âlovûk v lese) opût
úspû‰nû oslovila ‰irokou veﬁejnost a tak mezi 280 snímky od
64 autorÛ bylo chvílemi opravdu tûÏké vybírat (ukázky ocenûn˘ch prací jsou na www.smop.cz v sekci „FotosoutûÏ"). Navíc
je soutûÏ otevﬁená i nejmlad‰ím fotografÛm (vûkové kategorie
do 12 let, od 13 do 18 let a nad 18 let), takÏe se hojnû úãast-
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ní i ãlenové rÛzn˘ch fotokrouÏkÛ pﬁi ‰kolách. Na druhou
stranu, zaslané práce „tûch star‰ích" dosahují velmi vysoké
úrovnû. To ostatnû mÛÏete sami posoudit na ukázkách prací
oti‰tûn˘ch v tomto ãísle Lesu zdar.
Poãátkem tohoto roku byl vyhlá‰en dal‰í roãník soutûÏe
s tûmito tématy: 1. âeská krajina, 2. Mikrokosmos, 3. Jak se do
lesa volá, 4. Îivá voda. Máte-li schopnost vnímat krásy pﬁírody kolem vás neváhejte, uzávûrka je aÏ 15. ﬁíjna 2005 a tak
vám vÛbec nic nebrání v úãasti. Tû‰íme se na va‰e práce.
><
Michal Kulík

Fotografickou soutûÏ „Pohledy do pﬁírody" poﬁádá
SdruÏení Mlad˘ch ochráncÛ pﬁírody âSOP, v posledních pûti letech za v˘znamné podpory LesÛ âeské
republiky, s. p., a téÏ Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy (tato akce je zaﬁazena do seznamu
„soutûÏí doporuãen˘ch k úãasti ÏákÛm a studentÛm
‰kol"). Ve‰keré informace lze získat na adrese ãi
internetov˘ch stránkách poﬁadatele:
SMOP âSOP, po‰tovní pﬁihrádka 447, 111 21 Praha 1,
CDM@smop.cz, www.smop.cz.

V mûsíci únoru oslavili v˘znamná Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
Padesátiny
2. 2.
2. 2.
6. 2.
6. 2.
11. 2.
13. 2.
13. 2.
16. 2.
23. 2.

Václav Kusbach
Zdenûk Mucha
Milo‰ Vichr
Jiﬁí Straka
Marie Grulíková
Alena Sedláãková
Jiﬁí âermák
Robert Kroupa
BoÏena Bartelová

LS
LZ
LS
LZ
LS
LS
LS
LS
LZ

Klá‰terec n. Ohr.
Îidlochovice
Ledeã n. S.
Kladská
Bystﬁice p. H.
Louãná n. D.
Nasavrky
VodÀany
Îidlochovice

·edesátiny
1. 2.
5. 2.
14. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
21. 2.
26. 2.

Rudolf Pernica
Jan Lehoczk˘
Oldﬁich Unar
Karel Brandejs
Josef Kalina
Karel Soukup
Jan Jára
Franti‰ek Beran

LS Kﬁivoklát
LS Franti‰kovy Láznû
LS Vsetín
LS DvÛr Králové
LS Námû‰È n. Osl.
LS Pﬁimda
KI âeské Budûjovice
LS Nasavrky

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

Stﬁední lesnická ‰kola a Vy‰‰í odborná ‰kola lesnická Trutnov
Stﬁední lesnická ‰kola v Trutnovû dává na vûdomí, Ïe od 1. 9. 2005 bude otevﬁeno dálkové studium.
Ve‰keré informace mÛÏete získat na tel. ã. 499 811 413 a nebo pﬁímo na webov˘ch stránkách ‰koly

LESU ZDAR

Adresa: Lesnická 9, 541 11 Trutnov, tel. 499 811 413, fax 499 811 414; IâO 60153296
e-mail: sls@slstrutnov.cz, internetové stránky: www.slstrutnov.cz
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CO ZB¯VÁ DODAT?

Únor…
jsem vÏdycky vnímal daleko mrazivûji neÏ
leden. Snad ve mnû to „r“ na konci budilo
respekt. MoÏná více, neÏ v pﬁedchozích zimních mûsících, d˘chal jsem do zkﬁehl˘ch
prstÛ nad ránem, kdy moje oãi spoãívaly na
újedi a u‰i netrpûlivû ãekaly na kﬁupnutí
snûhu. Jako nejlíbeznûj‰í tóny hudebního
nástroje znûly mi lehké kroky noãního li‰áka.
Ve‰ker˘ chlad byl ten tam, kdy se na mûsíãkem osvíceném, pﬁemrzlém snûhu, objevili
divoãáci. Bu‰ící srdce okamÏitû rozpohybovalo celé tûlo, zmizelo mravenãení v koneãcích prstÛ a …. Vstávám od praskajícího
krbu, pohlédnu na zbranû kÀoura, které mû
na chvíli vrátily o pár dní zpût do mrazivé
noci a pojedu zase o kus dál se svojí Nivou
vyprávût únorov˘ pﬁíbûh lesa.
Do lesa se vrátila zima. Obãas se to stává, Ïe vrcholí metelice ve druhém mûsíci roku a zdání, Ïe máme v lednu vyhráno je klamné. Jen obãas, kdyÏ se otoãí vítr, proudí od jihu
lesním prÛsekem tepl˘ vzduch.

LESU ZDAR

Pﬁes cestu mi pﬁesazuje srnec. Îelezn˘ vetﬁelec nebudil
v tomto tﬁíletém mládenci dÛvûru a radûji volí bezpeãí ãerstvû zachumelené smrkové mlaziny. Na hlavû uÏ se mu
nesmûle objevuje nová koruna. Do kvûtna je‰tû stihne
vytlouct paroÏí na nûkterém smrãku vyrostlém z pﬁirozeného zmlazení a potom nám ukáÏe, jak k nûmu byla pﬁíroda
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‰tûdrá a potkáme ho na tomto místû i za rok, jako nadûjného, silného ‰esteráka, pûknû perleného, s bíl˘mi konci
v˘sad, hrdû se nesoucího, jako by vûdûl, Ïe nositelem kvality srnãí zvûﬁe v revíru, bude po nûkolik let právû on.
S tímto nevyﬁãen˘m pﬁáním se louãíme. Mé my‰lenky dnes
bloudí úplnû po druhé stranû lesa v místech, kde stával
kdysi star˘, mohutn˘ dub. Tam, symbolicky kolem nûj,
v roce kdy stáﬁím a vûtrem padl, poãali lesníci i myslivci
pohﬁbívat své ãtyﬁnohé kamarády. Vznikl zde psí hﬁbitov.
Bez fár, bez dlouh˘ch ﬁeãí, louãí se zde jiÏ po léta chlapi
z lesa se sv˘mi kamarády. Sami, aby nikdo nevidûl na tváﬁích tûchto chlapíkÛ stékající krÛpûje smutku. Správn˘ chlap
se za své slzy nestydí, jen chce b˘t v ten poslední den
s kamarádem, kter˘ mu po léta vûrnû slouÏil, sám.
Zastavuji na pevné cestû a dál jdu vysok˘m snûhem po
sv˘ch. Les spí pod snûhovou peﬁinou a bílá nadílka zakryla
i malé mohyly. Îádné kﬁíÏe, ani kvûtiny, jen krátká zastávka a zavzpomínání tûch, co zde zanechali kus svého já. Ze
starého dubu zde zÛstalo jiÏ jen pár polen a vykotlan˘
paﬁez, kter˘ by poslouÏil jako stÛl pro velkou hostinu.
Pohled na nûj, vrací mi pﬁíhodu z loÀského roku, kdy jsme
s kamarády myslivci roÏnili na „Hubertce“ sele. Pﬁikládalo se
dubov˘mi polínky ze starého dubu. Jen mÛj pes Dak byl
cel˘ ten den nûjak˘ nesvÛj a k ohni se ani nepﬁiblíÏil.
MoÏná v jeho plamenech poznával psí kamarády, se kter˘mi je‰tû nedávno svádûl tuh˘ boj pﬁi doná‰ce zvûﬁe, moÏná
se jenom bál ohnû. V kaÏdém pﬁípadû, dnes se mnou v lese
není. Má je‰tû hodnû ãasu na louãení.
V lese se pomalu rozednívá a pobouzí se nov˘ den. Bude
krásn˘ a jako kaÏd˘ pﬁedtím, jenom jedin˘.
><
Ing. Miloslav Louda
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