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INFORMACE
Z VEDENÍ LâR
V˘bûrová ﬁízení na dodávky lesnick˘ch ãinností u LâR
Na základû v˘sledkÛ kontroly Nejvy‰‰ího kontrolního úﬁadu (dále jen „NKÚ“) v závûru roku
2003 u LâR a v souladu se zadáním zakladatele pﬁistoupily LâR v polovinû roku 2004
k postupné revizi sv˘ch smluvních a obchodních vztahÛ s cílem narovnat je tak, aby
odpovídaly jak zájmÛm státu, tak i platn˘m právním pﬁedpisÛm v âR a v EU.
Na 76 smluvních územních jednotkách (dále jen „SÚJ“) skonãila platnost dﬁíve uzavﬁen˘ch
obchodních smluv (smluv o provádûní pûstebních ãinností a o nákupu a prodeji dﬁíví) ke
dni 31. 12. 2004 (‰lo o smlouvy uzavﬁené na dobu urãitou). Na tûchto SÚJ, kter˘ch je nyní
v dÛsledku organizaãních zmûn 87, bylo ze strany LâR v‰em dosavadním smluvním
partnerÛm nabídnuto uzavﬁení smlouvy na tzv. pﬁechodné období, a to na období od
1. 1. do 30. 6. 2005. Souãasnû bylo ze strany LâR na tyto SÚJ vyhlá‰eno v˘bûrové ﬁízení
s cílem vybrat dodavatele prací na dobu pûti let (od 1. 7. 2005) s moÏností opce na dal‰í
tﬁi roky. Zmínûn˘ch 87 SÚJ pﬁedstavuje cca 14 % celkového objemu pûstebních a tûÏebních
ãinností LâR v roce 2005 (plo‰nû jde o 12 % lesÛ spravovan˘ch LâR).
15. 12. 2004 bylo zveﬁejnûno „Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení“. Jedná se o otevﬁené v˘bûrové ﬁízení s vyuÏitím pravidel „Practical Guide to contract procedures
financed from the General Budget of the European Communities in the context
of external actions“ = „Manuál postupÛ pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek financovan˘ch ze spoleãného rozpoãtu ES v rámci aktivit vnû Evropsk˘ch spoleãenství“
(dále jen „PRAG“).
Pravidla PRAG jsou urãena pro zadávání smluv o vnûj‰í pomoci Evropské komise a vztahují
se prakticky na v‰echny programy v rámci vnûj‰í pomoci ES. PﬁestoÏe se v daném pﬁípadû
nejedná o aplikaci PRAG k urãenému závaznému úãelu jejich uÏití, povaÏuje vedení LâR
jejich vyuÏití za vhodné a nadstandardní zejména s ohledem na to, aby bylo garantováno
zachování objektivity, transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace vyhlá‰en˘ch
v˘bûrov˘ch ﬁízení a získána co nejvy‰‰í kvalita sluÏeb za nejpﬁíznivûj‰í moÏnou cenu.
V‰echny poÏadavky, kladené na uchazeãe v rámci v˘bûrového ﬁízení, jsou bûÏnû pouÏívány
ve veﬁejn˘ch soutûÏích a pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek v reÏimu zákona ã. 40/2004 Sb.,
o veﬁejn˘ch zakázkách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a vût‰inu z nich obsahují i pravidla
PRAG. Svou povahou nijak nevyboãují (napﬁ. seznam v˘znamn˘ch zakázek za uplynulé
období, reference, poãet zamûstnancÛ a administrativní a technické vybavení uchazeãe).
PoÏadavky kladené na uchazeãe musí b˘t pﬁitom hodnoceny z hlediska, Ïe úãastníky v˘bûrov˘ch ﬁízení mohou b˘t i subjekty, které doposud „smluvními partnery“ LâR nebyly a které
mají zájem novû navázat smluvní vztahy s LâR. U takov˘ch subjektÛ nemohou LâR vycházet
z vlastních zku‰eností lesních správ se vzájemnou spoluprací, s kvalitou práce uchazeãe ãi
solidností a trvalostí jeho podnikatelské ãinnosti. Pﬁínosem v˘bûrov˘ch ﬁízení je právû i to,
Ïe okruh smluvních partnerÛ do budoucna otevírají ‰irokému okruhu podnikatelÛ v lesnictví.
Vlastní procedura posouzení nabídek uchazeãÛ probûhla na pÛdû ﬁeditelství LâR v termínu
18. 2. – 3. 3. 2005. V první fázi do‰lo na veﬁejn˘ch schÛzích za úãasti uchazeãÛ k otevírání
nabídek v˘bûrovou komisí jmenovanou zadavatelem V¤. Pûtiãlennou v˘bûrovou komisi
tvoﬁili zástupci LâR (2), zástupce Mze, zástupce nezávislé právní kanceláﬁe a zástupce
nezávislé poradenské firmy. Na veﬁejn˘ch schÛzích byly provedeny nutné úkony zaji‰Èující
transparentnost V¤, zvlá‰tû úkony zaji‰Èující nemanipulovatelnost obsahem nabídek.
Dokonãení na stranû 2 >>
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AKTUÁLNù
>> Po veﬁejn˘ch schÛzích následovalo neveﬁejné vyhodnocení
nabídek uchazeãÛ podle pravidel deklarovan˘ch v dokumentaci
k V¤. Na neveﬁejn˘ch schÛzích byl nahrazen ãlen v˘bûrové
komise – zástupce nezávislé poradenské firmy pro veﬁejné
schÛze k V¤, zástupcem LâR, jímÏ byl vÏdy do komise jmenovan˘ ﬁeditel krajského inspektorátu LâR. V˘sledky V¤ byly
v souladu s ãasov˘m harmonogramem o prÛbûhu V¤ zveﬁejnûny
4. 3. 2005. O nároãnosti zpracování nabídek a o naplÀování
principÛ transparentnosti a rovn˘ch podmínek pro v‰echny
uchazeãe svûdãí mimo jiné fakt, Ïe z celkového poãtu 654
pﬁedloÏen˘ch nabídek bylo pro formální a administrativní
nesoulad s podmínkami dokumentace k V¤ vyﬁazeno (dále
nehodnoceno) 61 nabídek na veﬁejn˘ch schÛzích v˘bûrové
komise a 119 nabídek na neveﬁejn˘ch schÛzích v˘bûrové komise. Z celkového poãtu 654 v termínu pﬁedan˘ch nabídek bylo
hodnoceno (bodováno s urãením poﬁadí) celkem 474 nabídek.
V dal‰í fázi bude vítûzÛm v˘bûrov˘ch ﬁízení na uzavﬁení
Rámcové smlouvy na dodávky komplexních lesnick˘ch ãinností,
Smlouvy na provádûní pûstebních ãinností a Smlouvy na
rovádûní tûÏebních ãinností v rámci jedné smluvní územní
jednotky nabídnuta ze strany LâR k podpisu citovaná smluvní
dokumentace. Následnû, na Ïádost smluvního partnera, také
Smlouva o prodeji dﬁíví. Smluvní vztah s vítûzi V¤ zaloÏen˘ na
bázi nov˘ch smluv bude úãinn˘ od 1. 7. 2005.
LâR pﬁistoupily k realizaci zmûn ve své cenové a obchodní
politice na základû v˘sledkÛ ‰etﬁení NKÚ, na základû v˘sledkÛ
provedeného právního auditu a na základû zadání zakladatele
státního podniku. Jedním z krokÛ k naplnûní zmûn je právû
realizované v˘bûrové ﬁízení. Cílem je transparentní hospodaﬁení
státního podniku (LâR), zaruãující maximální efektivitu vyuÏívání majetku státu, svûﬁeného státnímu podniku.
LâR jsou pﬁesvûdãeny o legitimnosti nastartovan˘ch zmûn
a o tom, Ïe jejich dosavadní postup nepo‰kodil oprávnûné zájmy
jejich smluvních partnerÛ (dodavatelÛ prací). Dále jsou LâR
pﬁesvûdãeny, Ïe prvoﬁad˘m posláním státního podniku je peãovat o svûﬁen˘ majetek státu s péãí ﬁádného hospodáﬁe a v rámci
tohoto poslání a v mezích platn˘ch právních pﬁedpisÛ urãovat
optimální metody a postupy pﬁi nakládání s tímto majetkem.
><
Ing. Vladimír Blahuta,
povûﬁen˘ v˘konem funkce generálního ﬁeditele
státního podniku Lesy âeské republiky
Pozn. redakce: Podrobná anal˘za v˘sledkÛ v˘bûrov˘ch ﬁízení
na uzavﬁení Rámcové smlouvy na dodávky komplexních
lesnick˘ch ãinností, Smlouvy na provádûní pûstebních ãinností
a Smlouvy na provádûní tûÏebních ãinností v rámci jedné
smluvní územní jednotky bude zveﬁejnûna v dal‰ím ãísle LZ.
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Poslanecká snûmovna schválila 23. února 2005 oãekávan˘
zákon o podpoﬁe obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Ten pﬁedpokládá, Ïe distribuãní sítû budou od provozovatelÛ mal˘ch elektráren vykupovat energii za garantované ceny. Navíc âesko by
podle pﬁedlohy mûlo do roku 2010 zv˘‰it podíl energie
z obnoviteln˘ch zdrojÛ na osm procent z celkové produkce.
Zatím to je zhruba ãtyﬁikrát ménû.
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pûstované „energetické“ plodiny, zbytky z pil ãi dﬁevní ‰tûpka.
V âesku totiÏ ladem leÏí zhruba jeden a pÛl miliónu hektarÛ
polí a luk, na nichÏ by se zelené palivo mohlo pûstovat.
Ministerstvo odhaduje, Ïe v roce 2010 by se v elektrárnách na
biomasu mohlo vyrábût zhruba ãtyﬁicet procent ve‰keré „zelené“ elektrické energie. Zatímco vloni se v elektrárnách na biomasu vyrobilo 530 gigawatthodin elektﬁiny, o ‰est let pozdûji
by to mohlo b˘t zhruba 2,2 tisíce gigawatthodin.
Schválení zákona je nesporn˘m pﬁínosem pro agrární podnikatele. AÈ uÏ jde o moÏnost vyrábût biomasu, obilí pro biolíh ãi
ﬁepku pro bionaftu. Bude tak moÏné vyuÏívat i takzvané
geneticky modifikované plodiny, které pﬁi potravináﬁském
zuÏitkování naráÏejí na odpor nûkter˘ch ekologick˘ch skupin.
Zákon je i ‰ancí pro rozvoj venkova, protoÏe povede k lep‰ímu
vyuÏívání pÛdy a pﬁinese nová pracovní místa.
Miliardové investice
Rozvíjet by se mûly i dal‰í druhy obnoviteln˘ch zdrojÛ. V˘roba
elektﬁiny v mal˘ch vodních elektrárnách by mûla vzrÛst ze
souãasn˘ch 740 gigawatthodin na více neÏ 1,1 tisíce gigawatthodin. Z vûtru by se mûlo místo dvaceti gigawatthodin
vyrobit aÏ 930 gigawatthodin elektﬁiny. Podle odborného
odhadu by firmy do pûti let od nabytí úãinnosti zákona mûly
investovat do obnoviteln˘ch zdrojÛ pﬁibliÏnû 48,5 miliardy
korun. Dlouhodobé stabilní podnikatelské prostﬁedí otevﬁe
zájemcÛm o obnovitelné zdroje dveﬁe do bank pro úvûry.
Risk pﬁinese vy‰‰í zisk
Buì zÛstane u pevné v˘kupní ceny elektﬁiny, tedy u systému,
kter˘ funguje uÏ dnes: rozvodná spoleãnost je povinna od
majitele obnovitelného zdroje koupit jeho elektﬁinu za v˘hodnûj‰í cenu. Napﬁíklad u vûtrné elektrárny, která bude uvedena
do provozu letos, jde o 2,60 koruny za kilowatthodinu, pﬁiãemÏ bûÏná v˘kupní cena je zhruba korunu. Tato zv˘hodnûná
cena se v‰ak po celkovém schválení nového zákona mÛÏe zmûnit. Energetick˘ regulaãní úﬁad ji stanoví tak, aby byla v˘robci
„zelené“ elektﬁiny garantována patnáctiletá návratnost. Zákon
pﬁitom zaruãuje, Ïe se cena nesmí sníÏit z roku na rok o více
neÏ pût procent. Tím se zv˘‰í jistota pro podnikatele.
Podnikatel ov‰em bude mít je‰tû druhou volbu. Bude znamenat vût‰í riziko, ale pﬁípadnû i vy‰‰í zisk. Pokud si majitel tﬁeba
malé vodní elektrárny najde odbûratele, kter˘ od nûho koupí
jeho elektﬁinu za trÏní cenu – tedy niÏ‰í, neÏ je ta zv˘hodnûná,
dostane od provozovatele distribuãní sítû speciální finanãní
bonus. Jeho v˘‰i bude pravidelnû urãovat Energetick˘ regulaãní
úﬁad. Takov˘ podnikatel by mohl vydûlat více neÏ jin˘ provozovatel, kter˘ vsadí na jistotu zv˘hodnûn˘ch cen. Bude si
ov‰em muset sám najít svého odbûratele. To nemusí b˘t vÏdy
snadné, pokud napﬁíklad v ﬁíãce, kde stojí jeho malá elektrárna,
bude v prÛbûhu roku v˘raznû kolísat hladina vody.
Odhadované náklady na podporu v˘roby elektﬁiny
z obnoviteln˘ch zdrojÛ
cena (v Kã za MWh)
Malé vodní elektrárny
1 600
Vûtrné elektrárny
2 600
Spalování biomasy
2 520
Spalování fosilních paliv
670
Bioplyn
2 420
Geotermální energie
3 500
Sluneãní záﬁení
6 040

náklady (v mil. Kã)
637
1 458
1 562
704
347
37
75

><
Autor: Martin Maﬁík, Pavel Baroch, Josef Pravec
Pﬁevzato z Hospodáﬁsk˘ch novin, 24. 2. 2005
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Lesníci vûdí, Ïe mohou b˘t
nejlep‰í v Evropské unii!
V sobotu 26. února 2005 pﬁedstavil ministr zemûdûlství Jaroslav Palas dal‰í krok ze své
pﬁipravené koncepce ﬁe‰ení stavu na‰eho lesnictví v rámci svolaného symposia o moderních
trendech ﬁízení podnikÛ státních lesÛ v EU. PrÛbûh jednoznaãnû potvrdil oprávnûnost strategick˘ch zásad správy lesÛ v pÛsobnosti Ministerstva zemûdûlsví po roce 2004, které pﬁednesl
ve svém závûreãném pﬁíspûvku námûstek ministra Karel Mach.

Pro mû, jako ãlovûka, kter˘ mûl ‰anci urãit˘m zpÛsobem proniknout do souãasné problematiky, ze sympozia jednoznaãnû
vyplynulo:
• Chceme-li se s nûk˘m srovnávat, tak jen s tûmi nejlep‰ími,
podívat se v ãem jsou úspû‰ní a jak lze tyto poznatky aplikovat na na‰e podmínky.
• Evropské lesnicky nejvyspûlej‰í státy pﬁi odborn˘ch diskusích
s ãesk˘mi lesníky nic neskr˘vají a pﬁirozenû oãekávají, Ïe se
staneme ãleny klubu tûch nejlep‰ích. Respektují ná‰ obrovsk˘ potenciál a jsou si vûdomi, Ïe velcí vlastníci lesa, jako
jsou státní organizace, musí drÏet dohromady, aby mohli
ãelit stoupajícím nákladÛm a globalizaci dﬁevozpracujícího
prÛmyslu. Díky této otevﬁené a positivní spolupráci mají LâR
velkou pﬁíleÏitost vyhnout se nûkter˘m zbyteãn˘m systémov˘m chybám.
• Jedno je jasné – stát chce získat jako vlastník vût‰í a naprosto
oprávnûn˘ podíl ziskÛ z lesa, které jsou nyní skryty ve zpÛsobu prodeje dﬁíví a v efektivitû práce. Tento cíl ale automaticky neznamená niÏ‰í zisky pro korektní podnikatelské
subjekty v lesnictví. Spravedlivá odmûna za dobﬁe vykonanou práci – jak pro odbûratele sluÏeb, tak i pro vlastní
zamûstnance, musí b˘t jedním ze samozﬁejm˘ch principÛ
hospodaﬁení státních lesÛ. V rámci nové koncepce LâR
budou pﬁipravovány nové aktivity, jako napﬁ. v˘stavba cestní
sítû ãi sbûr a prodej biomasy, coÏ vyvolá dal‰í pracovní

pﬁíleÏitosti. Podle zdroje Puuenergia (Kirsi Knuuttila, 2003)
je ve Finsku ohlednû biomasy tento poãet odhadován na
11 000 nov˘ch pracovních míst, a to jiÏ v souãasné dobû
Finové produkují cca 20 % energie z dﬁevní hmoty.
• Lesnicko-dﬁevaﬁsk˘ sektor je v souãasnosti internacionální:
ﬁada ãesk˘ch firem úspû‰nû podniká ve státech EU a napﬁ. trh
s dﬁívím v Rakousku je ovlivÀován víc dovozem dﬁíví od ãesk˘ch podnikatelÛ neÏ dﬁívím vyprodukovan˘m Rakousk˘mi
spolkov˘mi lesy. Nezohlední-li LâR internacionální aspekty
pﬁi tvorbû nové koncepce, pak nebude mít Ïádn˘ smysl.
• V diskusi vystupovali hlavnû zástupci stran, které v souãasnosti jsou s LâR ve sporu. Jejich diskuse byla vedena
korektnû a i její obsah naznaãuje, Ïe LâR mají pro realizaci
budoucích cílÛ kvalitní partnery.
Jediné, co mû pﬁekvapilo, byla obava pﬁed nutn˘mi zmûnami
do budoucna, coÏ lze vysvûtlit lidskou pﬁirozeností. Nebojme
se zmûn k lep‰ímu, vûﬁme ve své schopnosti, v na‰em snaÏení
máme dobré spojence i v rámci EU.
Symposium bylo potvrzením oprávnûnosti pﬁipraven˘ch smûrÛ
v˘voje ãeského státního lesnictví. Nyní musí ale nastat druhá
– obtíÏnûj‰í fáze – a to realizace, zahrnující vypracování
a zavedení podnikové koncepce LâR do roku 2010. Zde je
nutné ocenit deklarovanou pﬁipravenost k pokraãování diskuse
– poﬁádáním semináﬁÛ ze strany âAPLH.
Podnikatelé v lesnictví a dﬁevaﬁsk˘ prÛmysl âR oãekávají správce
ãesk˘ch lesÛ evropského formátu, jasn˘ realizaãní harmonogram,
naprostou transparentnost a lesnicko-politickou kontinuitu. Jen
tak mají LâR ‰anci se stát v budoucnosti velmi siln˘m a moÏná
i nejlep‰ím evropsk˘m podnikem, spravujícím lesní bohatství,
pro coÏ mají také i v‰echny potenciální pﬁedpoklady.
><
Jan Nov˘,
agentura Dorland
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Na symposiu referovali o hlavních trendech úspû‰ného managementu vrcholoví pﬁedstavitelé státních lesÛ Bavorska, Finska
a Rakouska, kteﬁí se v˘znamnû podíleli na reformách státních
lesÛ ve sv˘ch zemích. Konference se tû‰ila vysoké úãasti zainteresovan˘ch – od zástupcÛ Ministerstva zemûdûlství, LesÛ
âeské republiky, firem, podnikajících v lesním hospodáﬁství,
zástupcÛ odborÛ aÏ po zástupce nejen odborn˘ch médií.
Posluchaãi vyslechli ﬁadu velmi kvalitních a názorn˘ch pﬁíspûvkÛ a poté následovala diskuse.

Ilustraãní foto: M. Slavinger
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Vlastník lesa musí mít
prst na pulsu trhu se dﬁívím
Rozhovor s lesmistrem Dr. Dipl.-ing. Franz-Werner Hillgarterem,
vedoucím v˘boru pro vzdûlávání rakouského lesnického svazu,
auditorem certifikací, b˘val˘m ﬁeditelem lesního závodu Hespa
Domäne, vedoucím oddûlení pro pûstûní a hospodáﬁskou úpravu
lesa u Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ a redaktorem odborného lesnického ãasopisu Forstzeitung.
Stále se mluví o tom, Ïe se lesnictví v poslední dobû hlavnû
v západních státech velmi zmûnilo. MÛÏete ﬁíci v ãem?
Struãnû ﬁeãeno, existuje více faktorÛ, které pÛsobí dohromady
a ztûÏují rámcové podmínky pro lesní hospodáﬁství. Je to
zejména koncentrace odbûratelÛ dﬁeva, zpÛsobená fúzemi,
respektive spojením nákupu dﬁíví. Dále je to ztíÏená situace
u v˘nosÛ. Naproti zÛstávajícím ãi sniÏujícím se cenám dﬁíví
stojí zvy‰ující se náklady, takÏe se v˘nosová situace vyvíjí
neuspokojivû. To zpÛsobuje stále se stupÀující odklon lesního
hospodáﬁství z nákladovû intenzivních sfér. Pro státní les to
pﬁiná‰í nutnost podnikatelského my‰lení, omezení v˘sostn˘ch,
neprofitujících funkcí a otevﬁení nov˘ch obchodních oblastí.
DÛleÏit˘m faktorem jsou také stoupající poÏadavky veﬁejnosti na les, zejména co se t˘ãe infrastruktury aktivit ve volném
ãase, programÛ pro ochranu pﬁírody, právû tak jako zvy‰ující
se senzibilita k Ïivotnímu prostﬁedí, která je spojena se snahou mít stále silnûj‰í vliv na rozhodování o zpÛsobu obhospodaﬁování lesa. Nezapomínejme ani na stoupající podíl ‰kod
na lesích, zpÛsoben˘ch imisemi a globálním oteplováním,
stejnû jako vzrÛstající ãetnost siln˘ch pﬁírodních katastrof.
Jaké jsou pﬁíãiny tûchto trendÛ?
Proti globalizaci dﬁevozpracujícího prÛmyslu stojí regionální,
ãasto drobnû strukturované lesní hospodáﬁství. Mzdové
náklady se pﬁitom nacházejí na vysoké úrovni a je stále tûÏ‰í
najít odborné pracovníky pro tûÏkou lesní práci. Oblastnû
dochází k situaci, kterou lze ﬁe‰it jen dal‰í mechanizací.
DÛleÏitou roli zde hraje také podhodnocování tûÏeb u mal˘ch
vlastníkÛ lesa a spoleãenské zmûny. Obyvatelstvo se pﬁiblíÏilo k pﬁeváÏnû mûstskému prÛmyslovému spoleãenství, které si
uÏívá volného ãasu bez vztahu k v˘znamu pﬁírodních celkÛ.
Pﬁání pohybovat se v pﬁírodû stoupá, ale respekt k vlastnictví
lesa se zmen‰uje.

LESU ZDAR

Jak˘ v˘voj vznikl u prodeje dﬁíví?
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V Rakousku se osvûdãil tradiãní prodej dﬁíví ve vlastní reÏii,
jak u státního lesa, tak i u privátních vlastníkÛ lesa. Velmi
strukturované rozdûlení majetku lesa v Rakousku vyÏaduje
ale také shromaÏìování nabídky vÛãi velk˘m odbûratelÛm.
To proto, aby majitelé lesa dosáhli silnûj‰í pozice na trhu.
Rakouské spolkové lesy disponují velmi dobrou organizací
prodeje dﬁíví. O jejich klíãové zákazníky se stará Key account
manager. Dále mají vlastní profitové centrum logistiky dﬁíví,
které je dÛleÏité zejména pro optimalizaci dopravy. Také
nûkteré men‰í lesní závody se obchodnû slouãily a nabízejí
spoleãnû vût‰í mnoÏství dﬁíví. K dÛleÏit˘m zmûnám do‰lo
u mal˘ch vlastníkÛ lesa zakládáním dobrovoln˘ch spoleãenství
lesního hospodáﬁství, které se starají o optimální prodej
vytûÏeného dﬁíví a biomasy z mal˘ch lesních celkÛ.
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Proã se permanentnû sniÏuje podíl prodeje dﬁíví nastojato?
Podíl prodeje dﬁíví nastojato u státního lesa v Rakousku se
pohybuje pod 10 procenty a má podle podnikové strategie
Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ dále klesat. Cílem je dosáhnout
co moÏná nejvy‰‰í vyuÏití pﬁidané hodnoty prodejem ve
vlastní reÏii. Také u vût‰ích privátních vlastníkÛ lesa se prodává minimum dﬁíví nastojato.
V ãem spoãívají dÛvody trendu, Ïe státní lesy mají obchod
se dﬁívím ve vlastních rukou?
Cílem je optimální vyuÏití pﬁidané hodnoty pro lesní závod
a zaji‰tûní kontinuity trÏního a ãasového mnoÏství dﬁíví,
které je dodáváno dﬁevozpracujícímu prÛmyslu. Státní lesy
mají ale také na základû svého silného postavení na trhu
neménû v˘znamnou vedoucí funkci „regulátoru trhu“ pﬁi
tvorbû cen dﬁíví.
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.
Mohl 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?
Na základû m˘ch zku‰eností jsem osobnû toho názoru, Ïe
ten, kdo produkuje dﬁíví, musí mít také prst na pulsu trhu,
aby mûl na jedné stranû permanentní kontakt s odbûrateli
a mohl vycházet vstﬁíc jejich potﬁebám a na druhé stranû aby
mohl optimálnû pﬁipravit své produkty z lesa k prodeji.
Odborná kompetence a zodpovûdnost za prodej dﬁíví má
proto zÛstat u lesního závodu. Jen tak je moÏné zajistit
optimální vyuÏití pﬁidané hodnoty. V mezinárodním obchodû
nebo u zvlá‰tních sortimentÛ mÛÏe b˘t v˘hodou prodej dﬁíví
prostﬁednictvím soukromé firmy, která jejich shromaÏìováním
dosahuje vy‰‰ího zhodnocení. ZáleÏí ale na mnoha okolnostech.
Jste tedy toho názoru, Ïe by mûla také státní organizace
podnikatelsky myslet a tím také logisticky ovlivÀovat trh
s dﬁívím, aby dosáhla dobrého hospodáﬁského v˘sledku?
Kde jsou v˘hody, kdyÏ si státní lesy samy mohou organizovat pohyb dﬁevní hmoty?
Samozﬁejmû by mûla státní organizace podnikatelsky myslet
a hospodáﬁsky efektivnû pracovat. Proto musí b˘t také cíle
majitele lesa jasnû definovány. Právû ve státním lese se jedná
o vyváÏenost ekonomick˘ch a ekologick˘ch, respektive krajinokulturních poÏadavkÛ. Lesy âeské republiky jsou na základû
své rozlohy dÛleÏit˘ hráã na národním a mezinárodním
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Ilustraãní foto: M. Slavinger

V ãesk˘ch médiích byly ãasto zveﬁejÀovány zprávy, Ïe LâR
jsou jiÏ nûkolik let jako jediná organizace státních lesÛ
v EU ziskové. Jaké státní lesy Evropy, srovnatelné s LâR
dosahují positivních v˘sledkÛ, a jaké úlohy musejí pﬁitom
splÀovat?
Rakouské spolkové lesy vykazují jiÏ desítky let pozitivní
hospodáﬁské v˘sledky. Jsou vedeny jako samostatn˘ podnikatelsk˘ subjekt s cílem trvale udrÏitelného multifunkãního
obhospodaﬁování lesa, se zvlá‰tním zﬁetelem na zhodnocení
jeho ekologického, spoleãenského a hospodáﬁského v˘znamu.
Podobná situace je také u finsk˘ch a ‰védsk˘ch státních lesÛ.
V Nûmecku musí naplÀovat státní úﬁad v jednotliv˘ch spolkov˘ch zemí neziskové v˘sostné funkce a poradenství vÛãi
mal˘m vlastníkÛm lesa. Z toho vzniká v˘jimeãná situace
v poslání státního lesa. V nynûj‰í dobû probíhají reformy
v organizaãních strukturách v mnoha nûmeck˘ch spolkov˘ch
zemí.

Co byste pﬁál LesÛm âeské republiky pro zaji‰tûní jejich
úspû‰né budoucnosti?
âeská republika byla kdysi dÛleÏitou kolébkou stﬁedoevropského trvale udrÏitelného lesního hospodáﬁství. Vy‰lo odtud
mnoho dÛleÏit˘ch impulsÛ. V˘borné produkãní podmínky
a lesní porosty v pﬁíznivé provoznû - geografické situaci
k velk˘m odbûratelÛm dﬁíví vytváﬁejí spoleãnû s dobr˘m standardem vzdûlání ãesk˘ch lesníkÛ velmi pﬁíznivou pÛdu pro
úspû‰né hospodaﬁení LesÛ âeské republiky. DÛleÏit˘mi pﬁedpoklady jsou jasné pﬁedstavy o cílech a strategick˘ch liniích,
jasné organizaãní a rozhodovací struktury, právû tak jako
na cíl orientovaná systematická práce, partnerské my‰lení
a motivovaní spolupracovníci. Nemûlo by se opomenout
pouÏití jiÏ vyzkou‰en˘ch metod. Aplikovan˘ v˘zkum zde
pﬁedstavuje dÛleÏit˘ pﬁínos k fundovanému ﬁe‰ení praktick˘ch problémÛ a otázek.
Pﬁál bych ãesk˘m lesníkÛm, aby vyuÏili této ‰ance a nechali
vyrÛst Lesy âeské republiky v podnik s vysokou odbornou
kompetencí a zodpovûdností ve v‰ech lesnick˘ch oblastech
v národním a mezinárodním mûﬁítku.
Dûkuji za Va‰e odpovûdi,

><
Jan Nov˘,
agentura Dorland
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dﬁevaﬁském trhu. Mají obrovsk˘ potenciál b˘t dlouhodob˘m
a dobr˘m partnerem dﬁevozpracujícího prÛmyslu a také
pﬁevzít vedoucí úlohu na trhu a v logistice dﬁevní hmoty.
Pﬁedpokladem pro to je ale podnikatelské my‰lení, flexibilita
a stálá pﬁipravenost dále se vzdûlávat a zlep‰ovat procesy
v˘roby. Vlastní optimalizace obchodu s dﬁívím by mûla
pﬁinést vût‰í vyuÏití pﬁidané hodnoty formou optimální logistiky, zlep‰ené sortimentace a sníÏení ãasu pﬁi meziskladování
dﬁíví.
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Nûkolik lesopolitick˘ch poznámek
o na‰í pﬁíslu‰nosti k Evropské unii
(Na okraj mezinárodního symposia „Moderní trendy a úspû‰n˘ management v podnicích státních
lesÛ Evropské unie“)
Pozoruhodné symposium 19. 2. t. r. na Mze âR uvedl ministr Ing. J. Palas my‰lenkami, které
vyjádﬁily komplexní pohled na úlohu lesÛ v majetku státu, jak˘ z tak vysokého postu doposud
sl˘chán nebyl. NáplÀ symposia pak podnûcuje úvahy o tuzemské lesopolitické situaci ve
srovnání s na‰ím evropsk˘m sousedstvím. T˘kají se zejména otázek, jak zajistit, aby smysl
státního vlastnictví lesÛ mohl b˘t plnûn v tom komplexu, o nûmÏ pojednávalo úvodní slovo
symposia. Dotknûme se nejprve obecné situace v prostoru, kam jsme v kvûtnu 2004 vstoupili
a pak se podívejme nezaujatû na domácí pÛdu.
Promûny evropského lesnictví
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V dobû, kdy jsme byli od zbytku Evropy oddûleni nejen
Ïenijními zátarasy, ale také ideovû, do‰lo tam k podstatnému
v˘voji lesnictví. Byl vyvolan˘ rozvojem civilizaãních procesÛ
po II. svûtové válce (1). V podstatû ‰lo o jisté zmûny v poslání
lesÛ a ty se staly aktuální otázkou lesnické politiky. ·lo
o v‰estrannûj‰í vyuÏívání lesÛ jako obnovitelného pﬁírodního
zdroje, kter˘ by mûl spoleãnosti poskytovat nejen cílenou,
zisk pﬁiná‰ející produkci trÏních statkÛ, n˘brÏ i právû tak
cílené environmentální a sociální efekty jako veﬁejnû
prospû‰né lesnické sluÏby. Nikoli na pﬁíkaz státních úﬁedníkÛ,
ale jako dal‰í hospodáﬁské ãinnosti pﬁi zachování vlastnick˘ch
práv vlastníkÛ lesa.
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Potﬁeba lesnick˘ch sluÏeb, aÈ se jednalo o rekreaci, pﬁimûﬁenou
ochranu kulturní krajiny pﬁed vodním Ïivlem a erozí,
o ochranu vodních zdrojÛ ãi ochranu pﬁírody, byla tehdy
‰iroce diskutována na lesnick˘ch fórech a tyto velké diskuse
– unikající tehdy tuzemské pozornosti – vedly v 60. letech
v daném geopolitickém prostoru k podstatné zmûnû lesnické
politiky a následnû také lesní legislativy. Vedle trvajícího
zájmu na trvalosti existence lesa jako dﬁíve stûÏejního principu v omezování vlastnick˘ch práv k lesu (jako ponûkud
zvlá‰tního statku v národohospodáﬁském sektoru), nová
politika se tam uÏ pﬁed víc neÏ jednou lesnickou generací
zab˘vala postavením jednotliv˘ch druhÛ vlastnictví a jejich
diferenciací ve vazbû na poslání lesÛ rÛzn˘ch jeho druhÛ,
vãlenûním veﬁejnû prospû‰n˘ch environmentálních a sociálních
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funkcí lesa do ekonomického systému lesního hospodáﬁství
jako jeho sluÏeb, odpovídající úpravou lesní legislativy a také
zpÛsobem práce kompetentních orgánÛ státní správy s rÛzn˘mi
druhy vlastníkÛ a správcÛ lesa.

skuteãnû nejde o poﬁadí logicky utﬁídûné ani podle v˘znamu
poloÏek. Leã charakter na‰eho oboru jsme uÏ nedoﬁe‰ili. Je
to v‰ak lesopolitické evropské jádro, které by nebylo dobﬁe
‰ít horkou jehlou!

V lesní legislativû nám lesnicky blízk˘ch zemí, jako je
Nûmecko, Francie, ·v˘carsko ãi Rakousko, se od tûch dob
rozli‰uje poslání lesÛ veﬁejn˘ch a soukrom˘ch. Analyzujeme-li
tamní lesní zákonodárství, pak prioritním posláním veﬁejn˘ch
lesÛ – de facto smyslem existence tohoto druhu vlastnictví
v trÏním liberálním hospodáﬁském systému – jsou lesnické
aktivity ve sluÏbách. Tyto environmentální a sociální efekty
jsou v podstatû také souãástí potenciálu lesÛ v majetku
státu. V Evropû jiÏ dlouho dává státní politika na tuto
souãást obzvlá‰tní dÛraz (2).

Na‰e lesy a lesnictví

Je nepopiratelné, Ïe dnes je lesnictvo tísnûno více neÏ dﬁíve
tlaky na úseku produkce dﬁeva, s v˘hledem na jejich stupÀování s postupem globalizace obchodu s ním. S tím souvisí
v posledním desetiletí intenzita zájmu o ekonomiku produkce
trÏních statkÛ také u státních lesnick˘ch podnikÛ. V mimoevropské sféﬁe známe jeden pﬁípad zemû nikoli rozvojové,
kde státní lesní podnik byl dokonce zru‰en a lesy pronajímány tûÏaﬁsk˘m spoleãnostem ze tﬁí kontinentÛ. Pﬁesto, jak
jsme vidûli na mezinárodním sympozium 19. 2. t.r., o lesích
v majetku státÛ, na multifunkãní úlohu lesÛ – konkrétnû
tedy na lesnické, veﬁejnû prospû‰né sluÏby – se nezapomíná
jako na úlohu nadále pﬁedev‰ím lesÛ veﬁejn˘ch. I kdyÏ, jak
jsme také mohli sledovat v referátech symposia, ﬁe‰ení není
je‰tû poﬁád moÏné pokládat za perfektnû promy‰lené. Napﬁ.
v referátu dr. R. Plochmanna bylo uvedeno schéma roztﬁídûní
ãinností státního lesního podniku Bavorska v této podobû:
• lesní hospodáﬁství a myslivost (v originále „Forstwirtschaft
+ Jagd"),
• obhospodaﬁování nemovitostí,
• v˘kony v zájmu obecného blaha proti úhradû.
Toto schéma zasluhuje váÏnou úvahu. Lesní politici v zemích
lesnicky nám blízk˘ch uÏ pﬁed dlouh˘m ãasem vesmûs
konstatovali, Ïe lesnické my‰lení je velmi konservativní
a naplÀování ducha lesnické politiky a legislativy se proto
nezﬁídka opoÏìuje. V uvedeném schématu je zaráÏející nejen
poﬁadí lesnick˘ch aktivit, uváÏíme-li obecnû proklamovan˘
v˘znam poslání lesÛ ve srovnání s v˘znamem nemovitostí.
V porovnání s základními principy státní lesnické politiky
SNR jde také o otázku, proã v˘kony na tﬁetím místû – nepochybnû environmentální a sociální funkce lesa – jsou pojaty
mimo lesní hospodáﬁství. Lesní hospodáﬁství je tu chápáno
jako dﬁevov˘robní, tedy jednoúãelovû pojatá ãinnost. To je
mimoﬁádnû závaÏná lesopolitická otázka zvlá‰tû pro na‰e
lesnictví. Na mÛj dotaz pﬁímo po pﬁedná‰ce autor uvedl, Ïe

Nûjak nám ani moc nevadí, Ïe ná‰ lesní zákon je oznaãován
za velmi pﬁísn˘. ProtoÏe jsem mûl moÏnost zab˘vat se legislativou dﬁíve uveden˘ch státÛ, souhlasím zcela se závûrem
anal˘zy J. Olivy (3), Ïe ná‰ lesní zákon 289/1995 Sb. je nejpﬁísnûj‰í v Evropû. A jelikoÏ evropské lesnictví má vysokou
úroveÀ, je to podle mého názoru dnes nejpﬁísnûj‰í lesní
zákon na svûtû. Nechci se nyní dot˘kat vûcn˘ch úprav platného lesního zákona ãi dokonce vysloven˘ch vûcn˘ch
nesmyslÛ, které také obsahuje. Jasnû vystupují právû ve srovnání s analogick˘mi právními normami zemí nám lesnicky
blízk˘ch. Jde o duch zákona, kter˘ by mûl b˘t ‰iroce prodiskutován! Pﬁed 10 roky byl v nûkter˘ch formulacích v˘dobytkem, dnes je uÏ jen pozÛstatkem!
Zﬁejmé rozpaky uÏ pﬁi tvorbû zákona 289/1995 Sb. budilo
napﬁ. to, Ïe bychom mûli diferencovat poslání lesÛ mezi
rÛzn˘mi druhy vlastnictví lesa. Av‰ak to je v Evropû lesnicky
nám blízké uÏ nûkolik desítek let politikou rozﬁe‰eno,
v legislativû jednotliv˘ch zemí zakotveno (v rÛzné podobû
podle tradic a socioekonomick˘ch pomûrÛ) a prakticky
vyuÏíváno v praxi státní správy. Je pﬁece známo, Ïe legislativa lesnicky nám blízk˘ch zemí napﬁ. rÛzn˘m zpÛsobem
pamatuje na specifické poslání veﬁejn˘ch, zejména státních
lesÛ – dokonce nûkdy samostatn˘mi hlavami zákona. Máme
sice zákon 33/1993 Sb. o státním podniku a my lesníci
mÛÏeme dosvûdãit, Ïe se na‰ich státních lesÛ dotkl teoreticky
v evropském duchu. Leã k jeho uplatnûní v na‰em lesnictví
vlastnû nedo‰lo. Uvûdomujeme si to? A proã to nevadí uÏ
12 let jeho platnosti? JestliÏe by zÛstala nadále nezmûnûna
zakládající listina LâR, s. p., pak skuteãnû je tﬁeba váÏnû
pﬁipomenout to, Ïe provozovat bûÏn˘ v˘robní podnik opravdu
nemusí stát. Od 90. let se také stále objevují pochopitelné
a legitimní podnikatelské zájmy o lesy v majetku státu (viz
poznámku /5/), a to v pﬁesnû stejném duchu, jak se o totéÏ
pﬁed mnoha léty snaÏívaly dﬁevaﬁské velkofirmy v USA, napﬁ.
Weyerhauser). Rozdíl mezi USA. a námi je v tom, Ïe
v Americe mají zákon o nezciziteln˘ch státních lesích jiÏ
od konce 19. století.
Vedle uÏ bohaté ãeské knihovny vûdeck˘ch a odborn˘ch
prací, zab˘vajících se multifunkãní úlohou lesa v kulturní
krajinû jako podstatnou záleÏitostí lesnictví, nemáme
prakticky zatím nic úãinného, jak multifunkãnost realizovat,
tj. roz‰íﬁit vyuÏívání lesních majetkÛ lesnick˘mi sluÏbami.
Ty se v Evropû uÏ ﬁadu desetiletí v˘raznû podílejí na image
lesnictví a tím i na jeho podpoﬁe veﬁejností, ekonomy i politiky. Sám ná‰ lesní zákon sice hned v § 1 prohlásil lesy

>>
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Vlastníci soukrom˘ch lesÛ jsou pro takové aktivity získáváni
– je to roz‰íﬁení moÏností hospodáﬁského vyuÏití jejich
majetkÛ, jedná se tedy o aktivity i v jejich zájmu, protoÏe
i k jejich prospûchu. Jsou o‰etﬁeny moÏnosti, jak roz‰íﬁit
vyuÏití lesních majetkÛ o veﬁejnû prospû‰né lesnické sluÏby,
aniÏ by se jednalo o pﬁíkazy a zákazy státních orgánÛ
soukrom˘m vlastníkÛm lesa. Nepﬁedstavitelné jsou zásahy
státu, které by mûly charakter vyvlastnûní. Orgány státní
správy lesÛ mají informovat správce veﬁejn˘ch lesÛ o poÏadavcích veﬁejného zájmu a podnûcovat soukromé vlastníky
k veﬁejnû prospû‰n˘m aktivitám osvûtou, poradenstvím, otevíráním pﬁístupÛ ke zdrojÛm nezbytnû potﬁebného kapitálu
(spoleãensk˘ reÏijní kapitál) i technickou pomocí. Mûl jsem
vzácnou pﬁíleÏitost tyto záleÏitosti studovat v Evropû nám
lesnicky blízké v 90. letech minulého století. Pﬁi tom jsem
s úÏasem zji‰Èoval, Ïe pracovní náplÀ orgánÛ státní správy
lesÛ je z 90 a více procent zabírána iniciací a pomocí vlastníkÛm a správcÛm lesa.

Pﬁed kvûtnem roku 2004 jsme sl˘chali o obecnû piln˘ch
pﬁípravách na‰eho vstupu do EU. Nicménû analyzujeme-li
situaci v lesnické politice a legislativû u nás, nelze neÏ
pﬁiznat, Ïe právû na tomto vÏdy kontroverzním poli protichÛdn˘ch zájmÛ jsme se západoevropskému geopolitickému
prostoru nepﬁiblíÏili. Zákon se má mûnit, av‰ak zatím schází ‰ir‰í lesopolitická diskuse o základních otázkách lesnictví.
Ty pro reformu podniku LâR, s. p. v˘znamné vyjmenoval
v referátu symposia RNDr. Ing. P. Kitzberger. KdyÏ srovnávám na‰e evropské okolí s na‰imi domácími pomûry, jsem
pﬁesvûdãen, Ïe na‰e kroky evropsk˘m smûrem – kromû
pomûrnû slabé vûdecko-v˘zkumné fronty a mnoha hezk˘ch
frází – byly dﬁíve jen malé, rozpaãité a proto poloviãaté, prostû
nedotahované, pokud vÛbec nûjaké byly v konkretizací
vzne‰en˘ch formulací.
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>> za národní bohatství, jeÏ je nenahraditelnou sloÏkou Ïivotního
prostﬁedí. Na hezky znûjící teoretické formulace jsme nepochybnû mistﬁi. Ov‰em poloÏme otázku: kter˘ z dotaãních
titulÛ se jako první ‰krtá, kdyÏ je státní pokladna chudá?
No pﬁece ten, kter˘ se t˘ká zaji‰tûní funkcí nenahraditelné
sloÏky na‰eho Ïivotního prostﬁedí. Mají pak nûjakou cenu
vzne‰ené formulace, byÈ byly opﬁeny o politick˘ konsensus
a oznaãeny kroucen˘m znakem práva?
Dotkl jsem se potenciálu LâR, s. p. MoÏná, Ïe by nebylo
‰patné, do souhrnu jeho podmínek vedle tûch produkãních
a profesnû-sociologick˘ch – jak je na symposiu uvedl
P. Kitzberger – zaﬁadit téÏ potenciál veﬁejnû prospû‰n˘ch
sluÏeb, v podstatû nabídku sluÏeb veﬁejnosti. VÏdyÈ je dávno
zji‰tûno, Ïe máme v âR kolem 23 % celkové plochy lesÛ
natolik vyuÏívan˘ch k rekreaci obãanÛ, Ïe je úãelné nûco
konkrétního pro udrÏení ãi posílení jejich rekreaãní funkce
dûlat, máme dále okolo 26 % lesÛ vodohospodáﬁsky dÛleÏit˘ch pro ochranu vodních zdrojÛ a pro pﬁimûﬁenou ochranu
kulturní krajiny pﬁed vodním Ïivlem a erozí; zatím také pﬁes
ãtvrtinu plochy lesÛ zabíraly lesy ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích (neÏ zaãala Natura 2000). Znaãn˘ podíl tûchto v‰ech
ploch patﬁí do správy LâR, s.p. (4). Je to celá paleta lesnick˘ch sluÏeb, nikoli jen ochrana pﬁírody pro pﬁírodu, ale také
ochrana prostﬁedí kulturní krajiny, ochrana Ïivotního prostﬁedí lidské spoleãnosti. O jak „svízelné téma“ se patrnû
jedná, je moÏno vyãíst z faktu, Ïe tyto plochy s dÛleÏit˘mi
mimoprodukãními funkcemi lesÛ uvádí kaÏdoroãnû Roãenka
Ïivotního prostﬁedí âR, nikoli v‰ak uÏ Zelená zpráva MZe
o lesích. Myslíme si snad napoﬁád, Ïe o mimoprodukãních,
veﬁejnû prospû‰n˘ch funkcích lesa staãí jen vzletnû obãas
mluvit?
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Zamûﬁeni v lesnictví tradiãnû stále jedním smûrem, opustili
jsme uÏ ãást nev˘robních lesÛ a tento proces pﬁenechávání
lesÛ nûkomu jinému s dÛsledky uÏ zjevn˘mi mÛÏe pokraãovat – takové ideje existují a jsou Ïivé v rovinû obecné (5). Ty
navrhují rozdûlit lesy na hospodáﬁsky, tj. produkãnû vyuÏívané – tedy na pole lesníkÛ – „dﬁevoÏroutÛ“ a na lesy ostatní,
v nichÏ lesnictvo platí za „fachidioty“ dokonce nevyléãitelné
(pﬁidrÏíme-li se terminologie publicisty PhDr. V. Justa). Jako
lesnictvo jsme dlouho trestuhodnû zanedbávali pÛsobivé
„public relations“. Vrací se nám to mûrou vrchovatou. Cítíme
se pak aÏ zaskoãeni vznikajícími paradoxy – takov˘mi jevy,
jako je napﬁ. velkoplo‰né pﬁenechávání kulturních lesních
ekosystémÛ samovolnému v˘voji s následnou jejich destrukcí
na ﬁádovû uÏ tisících hektarech horsk˘ch lesÛ. A uÏ si také
mÛÏeme spoãítat podle známé nové metody ekonomického
hodnocení ãistû pﬁírodních procesÛ v lesních ekosystémech,
Ïe v podstatû tytéÏ zmûny tûchÏe pﬁírodních procesÛ, vznikající tûÏbou a obnovou lesních ekosystémÛ nám zatím
svûﬁeného obnovitelného pﬁírodního zdroje (v jeho hospodáﬁsk˘ch lesích), pﬁedstavují roãnû údajnû ekologickou újmu
i újmu na funkcích ekosystémÛ v ﬁádu mnoha desítek miliard
korun. Jsou to v podstatû tytéÏ zmûny tûchÏe pﬁírodních
procesÛ, jaké v národních parcích pﬁírodû (i v mûﬁítkách
vût‰ích) údajnû prospívají.
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TûÏko se utû‰ovat tím, Ïe pr˘ je v‰e podle zákonÛ. Jeden
z nich údajnû v zájmu ochrany pﬁírody umoÏÀuje v hranicích
národních parkÛ pojímat obrovské zmûny pﬁírodních procesÛ
pﬁi velkoplo‰né, rozhodnutím ãlovûka navozené destrukci
lesních ekosystémÛ jako dûje pﬁírodní a tedy pﬁírodû prospívající, kde Ïádná újma pﬁírody i funkcí lesa jakoby nenastávala. TytéÏ zmûny pﬁírodních procesÛ, spojené, jak uvedeno,
s obnovou hospodáﬁského lesa, jsou v‰ak údajnû závaÏn˘mi
ekologick˘mi újmami a eo ipso miliardov˘mi ‰kodami i na
funkcích lesa. Druh˘ zákon, zákon lesní, v‰ak zatím kryje
pachatele tak obrovsk˘ch ‰kod na na‰í pﬁírodû – neboÈ ony
mnohamiliardové ‰kody vznikají v rámci tohoto zákona.
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Je v‰ak takov˘ zákon trvale udrÏiteln˘? Co tomu ﬁíká tolik
proklamovaná idea trvalé udrÏitelnosti obhospodaﬁování
lesÛ? Nejsou to paradoxy aÏ pﬁíli‰ paradoxní na to, aby si
jich lesnická politika setrvale nev‰ímala?
Nejde také jenom o ochranu a ochránce pﬁírody. Stra‰it by
nás mûly pﬁedstavy tak snadno se uchycující v myslích veﬁejnosti, ba dokonce i odborníkÛ ve státní správû, jak se lze
pﬁesvûdãit v osobních kontaktech. Lesotechnické úpravy
tokÛ jsou chápány jako jejich napﬁimování betonov˘mi koryty
ba i zatrubÀování, katastrofické povodnû z roku 1997 byly
prezentovány jako dÛsledek stavu lesÛ a tedy vina lesníkÛ.
Jak se pak divit, Ïe takoví „fachidioti“ tûÏbou a obnovou
lesÛ kaÏdoroãnû po‰kozují pﬁírodní procesy v ﬁádu desítek
miliard korun?
Dnes zaznamenáváme u nás dvû zásadnû rozdílné, v nûkter˘ch pojetích aÏ krajní lesopolitické tendence:
• Jedna s poukazem na nadbyteãnou pﬁísnost legislativy
(pokraãující z minulosti ve vnímání lesÛ napoﬁád, av‰ak uÏ
neoprávnûnû, jako jednotného zájmového v˘robního
celku), doÏaduje se liberalizace právní normy v evropském
duchu.
• Druhá tendence zam˘‰lí naopak „utahovat ‰rouby“ – vrátit
se v krajní pozici k pojetí znaãnû „neevropskému“, opíranému o státní paternalismus zejména v prosazování
soudobé ideje ochrany pﬁírody pro pﬁírodu samu. Jde napﬁ.
o lesní hospodáﬁské plány jako právnû závazn˘ nástroj
státní politiky s moÏností dal‰ích úprav hospodaﬁení
státními úﬁedníky.
Obûma tendencím – ãasto i té první, „evropské“ – se v‰ak
nedostává nûãeho podstatného: evropského náhledu na
lesní hospodáﬁství jako na funkãnû integrovan˘ obor (6) se
dvûma rovnocenn˘mi sloÏkami – jednou je produkce trÏních
statkÛ, druhou jsou sluÏby ve veﬁejném zájmu jako socioekonomicky svébytn˘ obor lesnick˘ch ãinností v rámci lesního
hospodáﬁství a nikoli mimo nû stojící. Míru rozdílÛ mezi
námi a Evropou mÛÏe naznaãit porovnání pÛvodních materiálÛ, t˘kajících se reformování podniku LâR, s. p., s materiály
prezentovan˘mi na symposiu 19.2. t.r. (7): je hned patrn˘
rozdíl zejména v tom, jak se u nás a jak v Evropû nám
lesnicky blízké hledí na spektrum lesnick˘ch aktivit u veﬁejn˘ch lesÛ.
NemÛÏe b˘t pochyb, Ïe pro v˘robní sloÏku lesního hospodáﬁství je obchod dﬁevem jádrov˘m problémem. Nezdá se mi
v‰ak pﬁíli‰ prozíravé, kdyÏ se diskutuje pﬁed veﬁejností jedinû
a napoﬁád o tomto na‰em jádrovém problému. Ztrácíme tak
nadále image a utvrzujeme názor na‰í pﬁírodovûdné a pﬁírodymilovné obce, jeÏ ovládá média, Ïe na‰e lesnictví není
schopno niãeho víc neÏ produkce dﬁeva. Budeme-li nadále
pod lesním hospodáﬁstvím rozumût jen cílenou produkci
dﬁeva, obávám se, Ïe je tu v sázce budoucnost lesnictví,
zejména také mnoha lesníkÛ. První zku‰enosti s ptaãími
oblastmi a koncepcí nového dûlení lesÛ, spoãívající jen na
produkci dﬁeva a ochranû pﬁírody, nelze lhostejnû pﬁecházet
bez dom˘‰lení dÛsledkÛ. R˘sují se váÏné zásahy i do lesního
vlastnictví – prodluÏování obm˘tí, pﬁemûny druhové skladby
a struktury ba i samovoln˘ v˘voj lesa. Nemluvû o tom, Ïe
ochranáﬁské ideje byly dosud u nás charakteristické opomíjením ekonomick˘ch propoãtÛ a nedostatkem respektu
k soukromému vlastnictví. UÏ první Snûmy lesníkÛ âR
v 90. letech se tím zab˘valy. Na Slovensku bylo spoãítáno,
Ïe Natura 2000 zatíÏí lesnictví skoro 1 miliardou Ks roãnû.
Za pozoruhodné povaÏuji, Ïe nûco z mála skuteãnû evropského ducha v na‰em lesním zákonu – instituce oblastních

AKTUÁLNù
plánÛ rozvoje lesÛ jako lesopolitického nástroje státu
(rozumûno: jako podklad pro smûrování veﬁejnû prospû‰n˘ch
aktivit správcÛ lesÛ veﬁejn˘ch a pro podnûcování vlastníkÛ
lesÛ soukrom˘ch k ‰ir‰ímu vyuÏití jejich lesních majetkÛ
sluÏbami také pro jejich prospûch a tedy i v jejich zájmu)
– se od poãátku netû‰ila odpovídajícímu zájmu ani orgánÛ
sféry veﬁejné, ani sféry soukromé. Pﬁitom bychom z nich
mohli vytûÏit potenciál veﬁejnû prospû‰n˘ch lesnick˘ch aktivit
pro na‰i nabídku spoleãnosti, pﬁedev‰ím regionÛm.
Kdybychom s vyuÏitím tûchto objektivních podkladÛ spoleãnosti dokázali (po vzoru lesnictva západoevropského, ba
i amerického), Ïe jí mÛÏeme nabídnout prospû‰né, odborné
a jí cenûné sluÏby, pak v cenové hladinû poloviny minulého
desetiletí (poslední kalkulace) by mohl plynout do na‰ich
lesÛ roãnû kapitál 1,2 miliardy Kã. Jinou alternativou je b˘t
neustále tlaãeni do zmen‰ujícího se produkãního areálu
s také stále se zmen‰ujícím poãtem potﬁebn˘ch, klasicky
lesnicky vzdûlan˘ch odborníkÛ; pak nezb˘vá, neÏ vystupovat
v roli obtíÏn˘ch, neoblíben˘ch ÏadatelÛ náhrad s nastavenou
dlaní pﬁed kapsou daÀov˘ch poplatníkÛ.
Závûr
Zvolil jsem k mému pojednání vÏdy rozporuplné lesopolitické
pole, které i lesniãtí politikové v sousedních zemích oznaãují
za pole stﬁetÛ mnoha zájmÛ na lesích. I oni podle sv˘ch zku‰eností uznávají, Ïe stále velkou roli v realizaci lesní politiky
hraje tradiãní, hodnû konzervativní lesnické my‰lení. Proto
ani praxe v zemích, které si dnes bereme za vzor, nemusí b˘t
ve v‰ech smûrech pﬁíkladná, beze zbytku odpovídající duchu
legislativy. Av‰ak ná‰ odstup od prostoru EU, co se t˘ká zemí
lesnicky nám blízk˘ch, je pﬁíli‰ velk˘. Na‰e lesopolitické pole
si proto Ïádá hlubokou orbu – mnoho lesnického elánu
v tomto smûru v‰ak zatím projevováno nebylo.

Mluvím-li o novém lesním zákonu, mám na mysli zákon
vycházející ze skuteãnû inovované státní lesnické politiky
v evropském duchu. V˘razn˘ posun v konkretizaci jejího
pojetí zdá se nezbytn˘ pro na‰i budoucnost v Evropû. To se
t˘ká zejména diferenciace vlastnictví lesa, dále lesnick˘ch
sluÏeb a tedy funkãní integrace v lesním hospodáﬁství, pak
i úpravu práce orgánÛ státní správy lesÛ se t˘kající, bez níÏ
je na‰e lesnické evropanství ztûÏí moÏné. Zákon sám pak
teprve po ujasnûní tûchto lesopoliticky stûÏejních problémÛ
mÛÏe b˘t pﬁipravován v paragrafovaném znûní – potﬁebuje
ﬁadu vûcn˘ch úprav a – dovolí-li to politika – také pojednat
státní lesní podnik. Pﬁípravû takové právní normy by tedy
mûly pﬁedcházet odborné studie a lesopolitické i environmentálnû politické diskuse. Nezapomínejme, Ïe jsme nepro‰li
zásadní lesopolitickou a legislativní pﬁestavbou, jakou nám
lesnicky blízké zemû EU prodûlaly uÏ pﬁed ãtyﬁmi desítkami
let! UpozorÀuji na to uÏ ﬁadu rokÛ.
V kombinaci pozÛstatkÛ náhledÛ doby minulé s na‰í je‰tû
nevytﬁíbenou demokracií, jak jsme toho bohuÏel dnes
a dennû svûdky, spoãívá podle mého názoru i konkrétních
zku‰eností dost problémÛ, kter˘ch bychom si mûli poﬁádnû
v‰ímat jak v zájmu postavení a dal‰ího v˘voje lesnictví
vÛbec, tak v zájmu pﬁínosÛ spoleãnosti. NeboÈ na nich jak
postavení tak dal‰í v˘voj spoãívá.
><
Poznámky:
(1) Kreãmer V., 1996: Civilizaãní v˘voj – zadání i problémy
lesnické politiky. (Tﬁetí transformace lesního hospodáﬁství).
Lesnická práce, 75, ã. 2; 39-41.
(2) PﬁipomeÀme jiÏ vícekrát u nás citované vyjádﬁení
Ústavního soudu SRN z 31. kvûtna 1990, v ãem spoãívá státní
lesnická politika na rozdíl od politiky zemûdûlské! Poslední
citace viz „Základní problémy lesnictví v roce vstupu do EU“,
7. snûm lesníkÛ âR, Hradec Králové 12. 10. 2004, Sborník,
vydala âLS v nakl. Les. práce; str. 7.
(3) Oliva J., 2004: âeská republika má nejpﬁísnûj‰í lesní
zákon v Evropû. Lesnická práce, 83, ã.5; 233-235.
(4) Finsk˘ úãastník symposia H. Jokinen pﬁivezl zajímavá
kritéria takového potenciálu finsk˘ch lesÛ: napﬁ. se udrÏuje
5496 km cest pro motorové sánû, 1481 km bûÏeck˘ch tras,
3448 km turistick˘ch tras, 1982 míst pro táboﬁení se zásobováním palivov˘m dﬁívím, stovky chat rÛzn˘ch druhÛ
k pronajímání atd. CoÏ takhle pochlubit se, kolik hektarÛ
lesÛ rÛznû rekreaãnû vyuÏívan˘ch, lesÛ v ochrann˘ch pásmech
vodárensk˘ch zdrojÛ, horsk˘ch vodohospodáﬁsky dÛleÏit˘ch
lesÛ mají ve správû LâR, s. p. jako jednu ze sloÏek svého
potenciálu? Co tomu brání?
(5) Viz rozhovor M. Tﬁe‰tíka s J. Miãánkem „SniÏme podíl
státního lesa“, 2005, Lesnická práce, 84, ã. 1; 4-7.
(6) Funkãní integrace lesního hospodáﬁství je termín znûjící
velmi modernû, av‰ak objevil se v rÛzné interpretaci uÏ pﬁed
pûknou ﬁádkou let (Papánek 1978, Kreãmer 1986).
(7) Viz „Moderní trendy a úspû‰n˘ management v podnicích
státních lesÛ Evropské unie“. Mezinárodní symposium
19. 2. 2005, podkladové materiály. MZe âR Praha; 58 stran
textu a tabulek.
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INSPIRACE

Byl symbolem Velikonoc
Skupinky ãtyﬁ, ‰esti zajícÛ, kteﬁí se honí po polích, ﬁadíme ke vzpomínkám na minulost. Kde
jsou ty ãasy, kdy se z okna vlaku nebo auta dala letmo zahlédnout dvojice u‰at˘ch ‰ampiónÛ,
vztyãen˘ch na svalnat˘ch bûzích. Bu‰ili do sebe, s hlavou odvrácenou do strany, jako nûjací
boxeﬁi na olympiádû. Ne tak dnes.

Ten mÛj nemûl kolem sebe Ïádné kvítí, ale nevzhledné zbytky
po zimû. Zelená tráva tam byla pﬁítomna jen jako nesmûle ra‰ící
dekorace. ProtoÏe není radno pokou‰et ‰tûstí na krátkou
vzdálenost, fotil jsem tu chlupatou kuliãku z vût‰í vzdálenosti
teleobjektivem. I tak uÏ na ãtvrtém zábûru není. Prchnul,
mizera, a zÛstalo po nûm na fotce je suché loÀské listí.
Chování zajícÛ pﬁi fotografování se dá jen tûÏko pﬁedvídat.
Jsou situace, kdy pﬁed ãlovûkem prchají, sotva ho zahlédnou,
zatímco ve zdánlivû stejné situaci pﬁítomnost lidského tvora
ignorují. Nanejv˘‰ milimetr po milimetru pﬁiléhají k zemi, skládají sotva znatelnû slechy na hﬁbet a vy se na nû stále upﬁenû
díváte. Dﬁíve ãi pozdûji se mrknutím budete zbavovat slzy
v unaveném oku. A po zajíci jakoby se slehla zem. Není vidût
ani v místû, kde pﬁedvádûl to splynutí se zemí, ani vedle
– hergot, kde Ïe se to vÛbec krãil?
Jednoho krásného dne – pr‰elo uÏ od rána – jsem se vypravil
za realizací parádní pﬁedstavy. Vyfotit srnãí v zapadajícím slunci.
KdyÏ se odpoledne po ãtvrté hodinû vypr‰í, mraky odtáhnou
k v˘chodu. Pak je nadûje, Ïe paprsky zapadajícího slunce
nasvítí louku, na kterou se srnãí vycházelo pastvit. Leã nekonalo se ani k˘ãovité osvûtlení, ani hladoví srnci. Místo toho se
dostavil sebevûdom˘ zajíc. Vyloupl se zãista jasna zpod lískového keﬁe a usadil se k degustaci jen pár metrÛ ode mne.
Já sedûl v kopﬁivách na zkﬁíÏen˘ch nohách, kryt˘ zãásti

maskovacím hadrem. Upﬁen˘mi pohledy jsme odhadovali reakci
toho druhého. Vypnul jsem tich˘ chod automatického ostﬁení,
abych jeho randálem zajíce nevydûsil a neÏ jsem staãil zaostﬁit
ruãnû, odhopkoval loukou za horizont.
Bylo stále zataÏeno, krvav˘ západ se nekonal. ZdrÏovat se tu
nemûlo smysl, ale z pﬁesezen˘ch nohou vyprchal cit a já nemohl
vstát. Zprava se ozvalo rytmické chroupání trávy. Je s podivem,
jak se tichem pﬁírody nesou i sebenepatrnûj‰í zvuky. Blízko
mne sedûl zajíc a mlel spodní ãelistí. Zpracovával ukousnutá
sousta. Îe mû vidí, nebylo pochyb. Byl to stejn˘ zajíc, kter˘ si
mne prohlíÏel pﬁed chvílí. Îe se vrátil, nebylo pﬁekvapující.
Zajíci se ãasto vrací v krátkém ãase do míst, odkud jsme je
vypla‰ili. I teì mû zádumãivû sledoval. Musel rozeznávat rysy
tváﬁe, barvu vlasÛ, provû‰enou maskovací síÈ, za níÏ jsem sedûl.
Kdoví, jestli jeho oãi nevnímají rozdíly mezi pﬁírodním
materiálem a materiálem prÛmyslovû vyroben˘m. O psech se
donedávna tvrdilo, Ïe nejsou schopni vidût barevnû.
Ostﬁím, tisknu spou‰È. Zajíc panáãkuje, na‰e oãi jsou teì ve
stejné rovinû. Co si myslí‰ v tomto okamÏiku? Jak ho vnímá‰?
Opût ti‰e mlaskne závûrka a zajíc odbíhá loukou znovu za její
horizont.
Teì byla nejvhodnûj‰í doba k odchodu. Okolí se zdá b˘t tiché,
jako bez Ïivota. Chce to rozplést nohy pod sebou, poãkat aÏ
se vzpamatují, sloÏit stativ, sbalit kamufláÏ a rychle pryã.
Zmizet dﬁíve, neÏ by mne tu mohla zastihnout nûjaká zvûﬁ.
Nechci ji upozorÀovat na to, Ïe sem chodím a kde sedávám.
Z protûj‰ího svahu hodím okem zpût k z‰eﬁelé louce. Kousek
od lískového keﬁe uÏ zase dﬁepí. Obe‰el, jako pﬁedtím, celou louku
a vrátil se stejnou cestou na stejné místo dnes uÏ potﬁetí. ><
Mirko Hain
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Podobnû jako svého ãasu koroptve a od nedávna i syslové,
zaãínají b˘t také zajíci zvûﬁí váÏenou, vzácnou a div ne chránûnou. Z biologie zajíce polního je známo, Ïe v dobû kdy je
zajeãka bﬁezí je zároveÀ schopna oplození, a pﬁestoÏe mÛÏe
mít roãnû i tﬁikrát, ãtyﬁikrát mladé, vytrácí se zajíci z ãeské krajiny. BﬁezÀáãek stulen˘ k rodné hroudû mezi rozkvetl˘mi pampeli‰kami je k vidûní nejspí‰ v nûjakém mysliveckém kalendáﬁi.
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Jinany památné a zajímavé
Jinan dvoulaloãn˘ (Ginkgo biloba)
nûmecky Echler Ginkyobaum, anglicky Maiden Hair, rusky Ginkgo dvoulopastnyj

List jinanu je nezamûniteln˘

Tento druh pochází z âíny, z provincie Ju-nan. Je pokládán
za nejstar‰í Ïivoucí fosilii, pﬁed 200 miliony let byly rody
jinanÛ základem vegetaãního krytu Zemû. PﬁeÏil jedin˘ druh
jako prastará kultovní a kulturní rostlina Dálného V˘chodu
pûstovaná pﬁedev‰ím u ãínsk˘ch klá‰terÛ. DoÏívá se stáﬁí aÏ
2000 let. Je v podstatû reliktním druhem, neboÈ je na rozhraní mezi jehliãnat˘mi a listnat˘mi dﬁevinami. Samãí
a samiãí stromy se li‰í tvarem koruny. âastûji se vysazují
v parcích a okrasn˘ch zahradách samãí jedinci s korunou
vy‰‰í a úzkou neÏ samiãí s rozloÏitou korunou. Nikoli kvÛli
tvaru koruny, ale z dÛvodu silného ménû pﬁíjemného aroma
u plodÛ. Tím je peckoviãka se Ïlutou duÏinou. Do Evropy byl
pﬁivezen roku 1730, do âech v roce 1809. Jinan je zdáli
nápadn˘ svou „provzdu‰nûnou“ korunou, zkrácen˘mi vûtévkami brachyblasty a nápadn˘ je zvlá‰tû na podzim svou
citrónovû Ïlutou barvou listÛ.
JinanÛ s obvodem 200 aÏ 300 cm je celá ﬁada – vyskytují se
témûﬁ v kaÏdém zámeckém parku, neb to bylo svého ãasu
pro kaÏdého zámeckého majitele i zahradníka nebo klá‰terních uãencÛ prestiÏní otázkou mít v parku tuto dﬁevinu.
I stromy podléhají módnosti.
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V ústﬁedním seznamu je evidovan˘ch stromÛ 38 poloÏek,
s prÛmûrnou velikostí obvodu asi 230 cm. Nejvût‰í jinany u nás:
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Jinan na Mendelovû námûstí v Brnû, k. ú. Staré Brno. Je nejvût‰ím stﬁedoevropsk˘m jinanem s obvodem 420 cm, v˘‰kou
26,5 m, stáﬁím 130 let, roste v nadmoﬁské v˘‰ce 213 m.
Strom je zdrav˘ se soumûrnou rozloÏitou korunou tvoﬁenou
vidlicí dvou mohutn˘ch kosterních vûtví, které se ve 3 m dûlí
na 4 hlavní vûtve. Pravdûpodobnû pamatuje Johanna Georga
Mendela, neboÈ se nachází v areálu b˘valého klá‰tera augustiniánÛ, kde byl Mendel knûzem a opatem a nelze vylouãit,
Ïe jej dokonce sám zasadil.
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Jinan na zámku v Boskovicích

Jinan v Doksanech, k. ú. Doksany, okres Litomûﬁice, roste
na jiÏní stranû klá‰terního areálu v parku. Má obvod 360 cm,
v˘‰ku 22 m a stáﬁí 200 let, nadmoﬁská v˘‰ka místa je 155 m.
Má velmi pûknou rozloÏitou korunu, která stoupá do v˘‰ky
17 m. Od 2,5 m má boãní vûtve. Koruna stromu má v˘‰ku
20 m a prÛmûr koruny 23 m. strom je zdrav˘.
Jinan u muzea, k. ú. Dûãín, s obvodem 360 cm, v˘‰kou 17 m,
stáﬁí 200 let. Roste pﬁed vchodem do mûstského muzea a svou
rozloÏitou korunou zdobí prostor pﬁed ním.
Ginkgo v Bﬁezinách, k. ú. Bﬁeziny, okr. Dûãín, má obvod
360 cm, v˘‰ku 22 m, stáﬁí 200 let a roste v parku.
Ginkgo v Královské oboﬁe, k. ú. Praha 7, v b˘valém areálu
zahradnictví. Má obvod 358 cm, v˘‰ku 20 m. Krásn˘ strom,
bohuÏel, okolí je, aã v rezidenãní ãtvrti, velmi zanedbané
a zpustlé.
Jinan v Benátkách nad Jizerou, k. ú. Benátky n. Jizerou,
okres Mladá Boleslav roste u b˘val˘ch hospodáﬁsk˘ch budov
poblíÏ zámku. Má obvod 350 cm, je to dvoják, dosahuje
v˘‰ky 19 m a stáﬁí 150 let. Je ve v˘borném zdravotním
stavu.
Jinan v Roztokách u Prahy, k. ú. Roztoky, okr. Praha-západ,
obvod 333 cm, v˘‰ka 20 m, stáﬁí 170 let, roste v zahradû
vily, dnes jazykové ‰koly.
Jinan v Py‰elích, k. ú. Py‰ely, okr. Bene‰ov v zámeckém
parku má obvod 315 cm ve v˘‰ce 0,8 m. Ve v˘‰ce 1,8 se dûlí
ve dva kmeny (obvody 207 a 180 cm).
Jinan „Praga“, k. ú. Praha 2, Botanická zahrada UK Na Slupi,
s obvodem kmene 313 cm (v 0,8 m), v˘‰kou 4,6 m je velmi
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Jinan v Benátkách nad Jizerou

Jinan na Karlovû námûstí v Praze

znám˘m kultivarem s mimoﬁádn˘m nepomûrem obvodu a v˘‰ky
– (obvodu kmene by odpovídala v˘‰ka asi 20 m, v˘‰ce pak
obvod asi 40 cm). Strom má de‰tníkovou pravidelnou korunu
se siln˘m kmenem.

‰irok˘mi aÏ 15 cm, kvete a plodí, pÛvodní jedinec je z botanické zahrady v Dortmundu v Nûmecku.

Jinan v Cholticích, k. ú. Choltice, okr. Pardubice, má obvod
308 cm a roste v zámeckém parku.

Jinan dvoulaloãn˘ neboli strom ‰tûstí, kter˘ roste v areálu
chrámu Jong-sing na severov˘chodû âíny, je nejstar‰ím
z desítky exempláﬁÛ stromÛ star‰ích víc neÏ tisíc let. V˘taÏek
z jeho listÛ je povaÏován za prostﬁedek proti ztrátû pamûti
a dezorientaci. PouÏívá se i proti únavû, depresím, závratím
a huãení v u‰ích, a dokonce i proti Alzheimerovû chorobû.
Nejstar‰í ãínsk˘ strom je 29 m vysok˘ a obvod má asi 600 cm
a ‰íﬁku koruny 28,5 m. Sto metrÛ od tohoto samãího jinanu
se tyãí jeho tﬁistaletá druÏka a místní âíÀané je pﬁezdívají
manÏelé.

Jinan ve Stﬁílkách, k. ú. Stﬁílky, okr. KromûﬁíÏ.
Vysvûtlení, proã je nûkdy pouÏíváno v˘razu jinan, jindy gingko,
spoãívá v tom, jakého pojmenování je uÏito v celostátním
seznamu památn˘ch stromÛ.
Pro srovnání – nejvût‰í jinan v Holandsku v Utrechtu má
obvod 500 cm, v˘‰ku 30 m a stáﬁí 250 let.
V knihách o památn˘ch stromech se památné a v˘znamné
jinany pﬁehlíÏejí. Jen v prÛvodci Nav‰tivte … Památné stromy
je jich popsáno pût.
Dnes existuje ﬁada kultivarÛ zahradnicky vyuÏívan˘ch, mimo
jiÏ zmiÀovaného cv. „Praga“ známe kultivar „Variegata“,
kter˘ má listy ve smûru nervatury s krémovû Ïlut˘mi pruhy;
cv. „Fraimont“ je velk˘ hust˘ keﬁ, listy dlouze ﬁapíkaté, ‰iroké,
nekvete, pochází z USA. Cv. „Horizontalis“ je men‰í keﬁ
s dlouh˘mi vodorovn˘mi vûtvemi a pochází z Holandska,
cv. „pendula“ má dlouhé vûtve, ale pﬁevislé, cv. „Chotek“ je
mal˘ zakrsl˘ keﬁ s listy dlouze stopkat˘mi, nepravidelnû
hluboce a úzce laloãnat˘mi – byl namnoÏen z ãarovûníku,
z jedince v zámecké zahradû v KromûﬁíÏi. Cv. „Tremonia“ je
stﬁednû vysok˘ strom s vejãitou korunou, listy dlouh˘mi,

Humánní medicína se v poslední dobû opût navrací ke star˘m
léãebn˘m praktikám âíny a vyuÏívá extraktÛ z listÛ pro farmaceutické pﬁípravky zejména v gerontologii. Mûkká ãást
semena zapáchá a zpÛsobuje tûÏké po‰kození kÛÏe, av‰ak
tvrdé praÏené semeno vyuÏívala ãínská kuchynû.
Byl také kultovním stromem v knihách Jaroslava Foglara.
Vontové mûli charakteristick˘ jinanov˘ list sv˘m znamením.
Pro citlivé lidi a ty, kteﬁí vûﬁí v horoskopy, je podle stromokruhu AinÛ znamení jinanu mezi 12. 5. – 25. 5. Základní
charakteristikou lidí narozen˘ch v tomto znamení je uváÏlivost a pﬁedvídavost. Jsou spí‰e pesimisty, nebojí se v‰ak
práce, kaÏdou ãinnost dûlají promy‰lenû a preciznû. SouÏití
s nimi v manÏelství není snadné.
><
Ing. Pavel Kyzlík,
âeská lesnická spoleãnost
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Jinan v âeském Tû‰ínû, k. ú. âesk˘ Tû‰ín, okr. Karviná má
obvod 300 cm.

Nejstar‰í strom léãí ztrátu pamûti
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Etiopie, zemû neznámá
I. ãást
Pﬁi vyslovení jména Etiopie si málokdo dokáÏe vybavit nûco více, neÏ Ïe jde o jednu z africk˘ch
zemí. Pokud jde o tamnûj‰í lesy a lesnictví, je to pro nás jen velká neznámá. Mûl jsem moÏnost
v této zemi nûkolik mûsícÛ pracovat v oblasti Balsk˘ch hor (Bale mountains) jako konzultant
v projektu GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit). V dne‰ní, formálnûj‰í
ãásti uvedu základní fakta t˘kající se hospodáﬁské a lesnické problematiky. ¤ada z nich platí
pro vût‰inu africk˘ch zemí.
V‰eobecná charakteristika
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V souãasné dobû je Etiopie vnitrozemsk˘m státem. Velikost
je pﬁibliÏnû stejná jako rozloha Francie, Nûmecka a Beneluxu
dohromady (1.102.400 km2). Jde o pﬁeváÏnû hornatou zemi.
Okolo 50 % území leÏí v nadmoﬁské v˘‰ce 1.500 aÏ 4.500 m
(Západni vysoãina, Jihov˘chodní vysoãina), 35 % v nadmoﬁské v˘‰ce 500 – 1.500 m (Stﬁední níÏina, Pﬁíkopová propadlina) a zb˘vajících 15 % v nadmoﬁské v˘‰ce 110 – 500 m
(Okrajová níÏina). âlenité topografii odpovídají i velké
klimatické rozdíly. Danakilská propadlina a ãást Okrajové
níÏiny v blízkosti pobﬁeÏí Rudého moﬁe patﬁí k nejteplej‰ím
místÛm na Zemi, v horsk˘ch oblastech Etiopské vysoãiny je
zase obvykl˘ mráz. SráÏkovû pﬁíznivé oblasti pro zemûdûlství
se nalézají v podstatû pouze na vysoãinû, níÏe poloÏené
oblasti mají polopou‰tní aÏ pou‰tní ráz (Ogaden v jihov˘chodní ãásti). PÛvodní, vût‰inou stromová vegetace byla
z vût‰í ãásti jiÏ odstranûna (pﬁedev‰ím na severu zemû)
a pﬁemûna v pastviny nebo ornou pÛdu. Podobn˘ osud
potkal i divokou zvíﬁenu, která se ve volné pﬁírodû zachovala
do dne‰ní doby pouze v Awasském národním parku a v parcích na jihozápadû zemû. Pﬁes geologicky velkou rozmanitost území Etiopie je tûÏba minerálních surovin velmi málo
rozvinuta. Vût‰í v˘znam má pouze tûÏba zlata, platiny, mûdi
a drasla. Pﬁedpokládány jsou rozsáhlé zásoby uhlí a ropy.
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Etnicky je Etiopie smûsí mnoha národÛ – udává se sedmnáct. Historicky vládnoucím národem jsou Amharové, po
svrÏení socialistické diktatury je tendence k nadvládû
TigrejcÛ (národ ze severu Etiopie). Vût‰inu obyvatelstva v‰ak
tvoﬁí Oromové (národ historicky vznikl˘ teprve nedávno
– v 19. století vãlenûn˘ do Abysinské ﬁí‰e). Podle v˘sledkÛ
sãítání lidu je témûﬁ 60 % obyvatel kﬁesÈanského (ortodoxní,
katolické, protestantské) a 34 % islámského vyznání.
Etiopie je jednou z mála zemi v Africe, která jako státní
útvar existuje jiÏ nûkolik tisíciletí a která nebyla jako jediná
zemû v Africe nikdy kolonizována, naopak se na kolonizaci
podílela. V prÛbûhu historie se etiopská civilizace po vyãerpání zdrojÛ v daném území posouvala vÏdy dále na jih. Ne
náhodou jsou v mapû Národních prioritních lesních oblastí
(NFPA) v‰echny zb˘vající lesní zdroje soustﬁedûny na jihozápadû. Tigray a dﬁívej‰í souãást Etiopie Eritrea jsou, aÏ na
skalnaté podloÏí erodované a kompletnû odlesnûné oblasti,
které jen v klimaticky pﬁízniv˘ch letech dokáÏí uÏivit místní
obyvatelstvo. Tato tradice bezohledného vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ pokraãuje i v dne‰ní dobû. Pﬁesto, Ïe souãasná
vláda pﬁikládá rozvoji zemûdûlství klíãov˘ v˘znam, zmûna
vlastnick˘ch nebo alespoÀ uÏívacích práv k pÛdû zÛstává
nedoﬁe‰ená. Tyto nepﬁíznivé podmínky negativnû ovlivÀují
stav lesa.

Pralesní interiér takﬁka nedotãeného pralesa (pﬁevaÏující Juniperus procera, Podocarpus falcatus)
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Podle historick˘ch odhadÛ bylo je‰tû v 19. století 35 % rozlohy
zemû pokryto lesem a roztrou‰enou stromovou vegetací.
V roce 1990 ãinila lesnatost 2,4 %. Drastick˘ trend odlesÀování je je‰tû patrnûj‰í, pokud se omezíme pouze na údaje
pro Etiopskou vysoãinu: 87 % rozlohy Etiopské vysoãiny
bylo v historick˘ch dobách údajnû pokryto lesy, lesnatost
této oblasti v roce 1980 byla 5,6 % a dne‰ní odhady uvádí
3,4 %. Pokud pouÏijeme statistiky OSN, vypadají odhady
lesnatosti pﬁíznivûji – 12,5 %. DÛvodem je odli‰nost v definování pojmu „les“: IUCN povaÏuje za les pﬁirozené stromové
vegetaãní formace s korunov˘m zápojem vût‰ím neÏ 30 %,
kdeÏto pro úãely statistik OSN dostaãuje 10% zápoj a za les
jsou povaÏovány i porosty bambusu a lesní plantáÏe, které
pokr˘vají 270.000 ha.
Jak bylo jiÏ uvedeno, etiopská spoleãnost v minulosti vyuÏívala pro uspokojení sv˘ch potﬁeb dﬁevní suroviny pouze
z pﬁirozen˘ch lesÛ. První vladaﬁ, kter˘ si dÛsledky této tradice
uvûdomil, byl ke konci 19. století císaﬁ Menelik II. S jeho
nástupem k moci bylo nutné (vzhledem k vyãerpání pÛdy
a sm˘cení lesÛ v okolí pÛvodního hlavního mûsta) pﬁesunout
opût sídelní mûsto dále na jih. OdlesÀování okolí novû
vzniklé Addis Ababy v‰ak zapoãalo takovou rychlostí, Ïe
císaﬁ projevil obavy, Ïe je‰tû za vlastního Ïivota bude muset
znovu stûhovat hlavní mûsto dále na jih. Císaﬁ Menelik II se
pokusil devastaci lesÛ v okolí hlavního mûsta ãelit prohibitivními naﬁízeními (zákaz kácení stromÛ a vypalování lesÛ
bez císaﬁského povolení), av‰ak tato naﬁízení se minula úãinkem.
Proto císaﬁ vydal prohlá‰ení, ve kterém naﬁídil vysazování
stromÛ v okolí sídelního mûsta. I toto prohlá‰ení za Ïivota
císaﬁe nebylo respektováno, pﬁi císaﬁsk˘ch kontrolách obyvatelé
jen zapichovali do zemû vûtve, aby vzbudili dojem ãerstv˘ch
v˘sadeb.
Ke konci století byly pﬁi stavbû Ïeleznice DÏibuti – Addis
Ababa introdukovány australské blahoviãníky jako zdroj
paliva pro lokomotivy. Teprve s nástupem císaﬁe Haile Selasie
a s radikálním zhor‰ením dostupnosti palivového dﬁíví se
situace zlep‰ila: byla zahájena v˘sadba „zeleného pásu“
z blahoviãníkÛ kolem Addis Ababy. V roce 1974 byl svrÏen
císaﬁsk˘ reÏim a ve‰kerá pÛda a lesní porosty byly znárodnûny.
Bylo umoÏnûno pouze státní nebo kolektivní (vesnické,
mûstské) vlastnictví lesÛ. V roce 1988 bylo vyhlá‰eno 37 tzv.
národních prioritních lesních oblastí (National Forest
Priority Area – NFPA).
V následujících letech k nim bylo pﬁiãlenûno dal‰ích 21
oblastí, takÏe celkov˘m poãtem 58 NFPA jsou v souãasnosti
pokryty ve‰keré lesní zdroje zemû, vãetnû ãásti lesních plantáÏí. Tehdej‰í socialisticky orientovaná vláda oãekávala, Ïe
v nejbliÏ‰ích deseti letech bude v‰ech 58 NFPA inventarizováno, vybaveno jednoduch˘mi hospodáﬁsk˘mi plány a ﬁízenû
obhospodaﬁováno. Rozloha NFPA byla urãena pouze na
základû nepﬁesn˘ch topografick˘ch map, demarkace hranic
a vyznaãení v terénu nebylo provedeno, slibovan˘ zvlá‰tní
právní statut nakonec NFPA pﬁiznán nebyl. Díky obãanské
válce a nedostatku zdrojÛ byly do roku 1997 zaﬁízeny pouze
ãtyﬁi NFPA a pouze ve dvou bylo zapoãato s ﬁízen˘m hospodaﬁením. Lesní zdroje zemû lze rozdûlit do tﬁí kategorií:
pﬁirozené lesy, lesní plantáÏe a individuální v˘sadby.
V zemi nebyl v minulosti podniknut Ïádn˘ pokus o pûstování
lesa z pÛvodních druhÛ dﬁevin. Jedin˘m zpÛsobem „hospodaﬁení“ je toulavá selektivní tûÏba, která se zamûﬁuje na
cenné druhy a sortimenty. Mimo níÏinn˘ch such˘ch lesÛ
a pﬁechodného de‰tného lesa je dﬁevinná skladba jednodu‰‰í
neÏ v pﬁípadû typick˘ch de‰tn˘ch lesÛ Guinejskeho zálivu
(10 – 50 druhÛ/ha oproti 300 – 1200 druhÛ/ha), coÏ by

umoÏÀovalo jednoduché, na podporu pﬁirozené obnovy
orientované hospodaﬁení.
Spektrum lesních (stromov˘ch) vegetaãních formací v Etiopii
je velmi pestré. Zjednodu‰en˘ v˘ãet vyskytujících se lesních
vegetaãních formací je následující:
Such˘ poloopadav˘ les guinejsko-konÏského typu (LGC)
– pouze níÏinná oblast Gambelly, typická formace pro suché,
horké kontinentální tropy (400 – 600 m, sráÏky 1300 mm,
písãité pÛdy), typické druhy jsou Baphia abyssinica, Celtis
sp., Diospyros abyssinica, Trichilia sp., Zanthoxylum sp.,
Antiaris toxicaria, Milicia excelsa a Ziziphus sp.
Pﬁechodn˘ de‰tn˘ les (TGC) – jihozápadní strana (Wellega,
Illubabor, Kefa), vût‰inou podél ﬁíãních tokÛ nebo na návûtrn˘ch svazích v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách 500 – 1500 m. SráÏky
jsou bohaté, pﬁibliÏnû 2000 mm roãnû. Typické druhy jsou
Aningeria altissima, Celtis sp., Croton sp., Elaeadendron
buchananii, Garcinia sp., Strychnos mitis a Vepris sp.
Afromontánní de‰tn˘ les (HUA) – jihozápadní ãást Etiopské
vysoãiny, v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách 1500 – 2600 m s roãními
sráÏkami pﬁibliÏnû 1000 mm. Dominantní druhy jsou:
Podocarpus falcatus a Aningeria adolfi-friederici. V niÏ‰ím
stromovém patru jsou zastoupeny: Allophylus abyssinicus,
Croton macrostachyus, Ilex mitis, Olea sp. a Schefflera sp.
Afromontánní jehliãnat˘ les (WIA) – dominujícím druhem
je Podocarpus falcatus a Juniperus procera. V pﬁímûsi se
vyskytují listnaté dﬁeviny: Allophylus abyssinicus, Croton
mácrostachyus, Ekebergia capensis, Maytenus sp., Olea sp.
Na horní hranici v˘skytu lesa se stávají dominantními dﬁeviny:
Erica arborea, Hagenia abyssinica, Hypericum revolutum,
Nuxia congesta a Rapanea sp. Ve vlhk˘ch údolích se vyskytují porosty bambusu, pﬁedev‰ím Arundinaria alpina. Tato
lesní formace je roz‰íﬁena po cele Etiopské vysoãinû
v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách 1700 – 3400 m, roãní sráÏky jsou
700 – 1500 mm v závislosti na nadmoﬁské v˘‰ce. Na horní
hranici lesa dochází i k poklesÛm teploty pod bod mrazu.
Afromontanni such˘ les (TSM) – vyskytuje se pﬁedev‰ím ve
v˘chodní ãásti Etiopské vysoãiny (Tigray) s niÏ‰ími sráÏkami
500 – 1200 mm. dominujícími druhy jsou Juniperus procera
a Olea sp. V pﬁímûsi jsou druhy Carissa edulis, Cordia africana,
Dombeya sp., Ehretia cymosa, Ficus sycomorus a Syzygium
guineense.
LuÏní les – je floristicky velmi bohat˘ a v závislosti na
nadmoﬁské v˘‰ce obsahuje v‰echny dﬁevinné druhy uvedené
v pﬁedchozích formacích, plus druhy, které jsou závislé na
pﬁítomnosti spodní vody, napﬁ. Ficus sp., Albizia schimperiana
a Phoenix reclinata.
Stromová savana a porosty kﬁovin – jedná se o nejroz‰íﬁenûj‰í vegetaãní formaci níÏin, zlomov˘ch a horsk˘ch plo‰in,
která sice v úzkém smyslu nesplÀuje kritéria „lesa“, má v‰ak
v˘znam pro zásobení obyvatelstva dﬁevní surovinou, pﬁedev‰ím palivov˘m dﬁívím Je proto také uvádûna ve v‰ech
lesnick˘ch statistikách vãetnû FAO. Vegetace závisí na
nadmoﬁské v˘‰ce, v niÏ‰ích polohách jsou nejroz‰íﬁenûj‰ím
druhy: Acacia sp., Balanites aegyptiaca, Combretum sp.,
Croton sp., Diospyros sp. a Ziziphus sp. V horsk˘ch oblastech
nad hranici lesa je nejroz‰íﬁenûj‰ím druhem keﬁovitá forma
Erica arborea.
Souãasnou právní úpravou t˘kající se lesÛ byla zachována
pouze státní a kolektivní (obecní) moÏnost vlastnictví lesÛ.
Nûkolik druhÛ dﬁevin (Juniperus procera, Hagenia abyssinica,
Podocarpus falcatus a Cordia africana ) bylo dáno pod
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>> absolutní ochranu a tím znemoÏnûno jakékoliv hospodaﬁení
v typech lesÛ, ve kter˘ch mají tyto dﬁeviny pﬁevahu.

pﬁístup pﬁipomíná zpÛsob ﬁe‰ení nûkter˘ch problémÛ u nás,
pak je to podobnost ãistû náhodná.

TûÏba dﬁeva

Lesní plantáÏe a individuální v˘sadby

ZpÛsob vyuÏití dﬁevní suroviny v Etiopii se pﬁíli‰ nezmûnil od
historick˘ch dob. Odhady souãasnû struktury spotﬁeby (pﬁesné
údaje neexistuji) uvádûjí, Ïe z celkového vytûÏeného objemu
bylo 95 % pouÏito jako palivo, 4,5 % jako konstrukãní dﬁíví
na stavbu ch˘‰í a pouze 0,5 % bylo zpracovano na pilách
pﬁedev‰ím na prkna na v˘robu oken, dveﬁí a jednoduchého
nábytku. TûÏba se v pﬁirozen˘ch lesích provádí dvûma
zpÛsoby:

Pûstování exotick˘ch dﬁevin v lesních plantáÏích bylo zapoãato na zaãátku tohoto století. V souãasnû dobû existuje
v Etiopii asi 160.000 ha plantáÏí (údaj vychází z dálkového
prÛzkumu Zemû). Pûstební péãe o plantáÏe je minimální.
V˘sadba je provádûna bez ohledu na dﬁevinu ve standardním
ãtvercovém sponu v hustotû 2.500 sazenic na hektar. U jehliãnanÛ je obãas provádûno vyvûtvování, probírky a proﬁezávky se uplatÀují minimálnû, plantáÏe jsou m˘tnû zralé po
15 – 25 letech, sm˘cení se provádí naholo a dﬁevo je zpracováváno na ﬁezivo. Pﬁirozená obnova není praktikována,
jehliãnany se na m˘tinû vÏdy znovu vysazují. Blahoviãník
(Eucalyptus spp.) nevyÏaduje témûﬁ Ïádnou péãi (mimo
ochrany pﬁed okusem) a tûÏí se podle poÏadovan˘ch sortimentÛ (tyãky, kÛly, sloupy, palivo) naholo po 3 aÏ 10 letech.
Zpracování dﬁeva na ﬁezivo není moÏné (tvrdost, ‰patná
opracovatelnost, trhavost pﬁi vys˘chání). Nová v˘sadba, díky
vysoké v˘mladné schopnosti blahoviãníkÛ po sm˘cení, není
nutná, plantáÏ je po dobu 3 – 4 následujících obm˘tí
obhospodaﬁována jako paﬁezina.

1. Státem vydávané roãní tûÏební licence pro pily. Vlastník
pily dostane licenci, ve které je vymezena pﬁibliÏná oblast
tûÏby a maximální objem a druhová skladba vytûÏeného
dﬁíví. V˘bûr stromÛ, zpÛsob tûÏby, pﬁibliÏování a dopravy
je jiÏ volbou tûÏaﬁe.
2. Ilegální tûÏba a zpracování kulatiny na místû. Po skácení
stromu je z kmene vybraná 1 – 2 tﬁímetrová sekce bez
sukÛ, která je sekerami osekána do tvaru hranolu. Ze silnûj‰ích vûtví je postaveno le‰ení, na které je kláda
vyzvednuta a velkou bﬁichatkou je rozﬁezána na prkna,
která je moÏno na zvíﬁatech vyvézt z lesa. V˘tûÏnost
tímto zpÛsobem je 5 – 15 % z objemu.
Navzdory zákonné ochranû lesa a nûkter˘ch dﬁevin je druh˘
zpÛsob tûÏby nejroz‰íﬁenûj‰í. V lesích se sice pohybují sveﬁepû
se tváﬁící hajní (forest protector) vyzbrojení samopalem, jsou
v‰ak upláceni nelegálními tûÏaﬁi a lesa ub˘vá. Recept na
nelegální tûÏbu je pﬁitom velmi jednoduch˘. Staãilo by vydat
v rámci území obce licenci opravÀující k tûÏbû místní lidi
a z kaÏdého vytûÏeného (nikoliv vyvezeného) objemu platit
mal˘ poplatek. Dopad tohoto opatﬁení by byl dvojí: kaÏd˘
drÏitel licence by si dobﬁe pohlídal, aby v jeho rajónu netûÏil ten, kdo nemá licenci a poplatek z vytûÏeného objemu by
tûÏaﬁe motivoval k co nejvy‰‰ímu vyuÏití vytûÏeného dﬁíví.

Individuální v˘sadby: V souãasné dobû je iniciativa vedoucí
k rozsáhlej‰í soukromé v˘sadbû stromÛ podvázána dvûma
rámcov˘mi podmínkami: nestabilním systémem drÏby pÛdy
a mal˘m povûdomím o v˘nosnosti trval˘ch stromov˘ch kultur. Podporovat v˘sadbu rychle rostoucích dﬁevin je moÏné
na soukromém nebo kolektivním principu. Pûstování dﬁevin
v komunálním vlastnictví narazí v oblasti na odpor obyvatel
k jakékoliv spoleãné ãi kooperativní formû vlastnictví.
Odmítání kolektivní práce a vlastnictví je historicky podmínûno témûﬁ dvacetiletou existencí socialismu, kdy ve‰keré
v˘sadby stromÛ v oblasti byly provádûny kolektivnû formou
donucování a váÏn˘ch trestÛ za neúãast. V rámci souãasné
zákonné úpravy vlastnictví pÛdy (= v‰elidové) má obãan
Etiopie jedinou vlastnickou jistotu u pozemku, na kterém
stoji jeho obytn˘ dÛm. Tradiãními zvyklostmi a nov˘mi
zákonn˘mi úpravami je velikost tohoto pozemku omezena
na 400 m2. Tato plocha nesk˘tá pﬁíli‰ velké moÏnosti, v˘sadba stromÛ se omezuje vût‰inou pouze na Ïiv˘ plot kolem
celého pozemku.
Kritick˘m problémem, jako následek populaãního rÛstu
zvlá‰tû v posledních létech, je ochrana nov˘ch v˘sadeb pﬁed
okusem domácími zvíﬁaty. V Etiopii má chov neustájeného
dobytka tisíciletou tradici, kterou zachovávají i obyvatelé
mûst. Bûhem období sucha je podle zvykového práva obtíÏné
zabránit domácímu zvíﬁectvu ve vstupu do novû zalesnûn˘ch
oblastí, coÏ vede k opakovanému niãení v˘sadeb.
Balské hory, modelová oblast Adaba-Dodola
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Hrubû osekan˘ hranol se vytáhne na le‰ení, rozﬁeÏe bﬁichatkou
na prkna a na nákladních zvíﬁatech vyveze z lesa na trh
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Ze strany kompetentních orgánÛ v‰ak byly sná‰eny v‰emoÏné
dÛvody, proã to nejde. DÛvod je prost˘. Nadﬁízen˘ hajného
ví, Ïe hajn˘ bere úplatky a hajn˘, aby si své místo udrÏel,
odvádí podstatnou ãást takto nabyt˘ch penûz svému nadﬁízenému. Nadﬁízen˘ nadﬁízeného ví, Ïe jeho podﬁízen˘ bere
úplatky a tak mu dotyãn˘ odvádí podstatnou ãást takto
nabyt˘ch penûz – a tak to jde aÏ do nejvy‰‰ích sfér.
Systémov˘m zavedením licencí pro domorodé tûÏaﬁe by padl
dÛvod dávat úplatky a cel˘ ﬁetûzec by tak rázem pﬁi‰el
o vydatn˘ zdroj vedlej‰ích pﬁíjmÛ. JestliÏe nûkomu tento
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Balské hory (Bale mountains) se rozkládají pﬁibliÏnû 300 km
jiho-jihov˘chodû od hlavního mûsta Addis Ababy v oblasti
Bale. Jedná se o jeden z nejrozsáhlej‰ích vysokohorsk˘ch
masívÛ v Africe – jen vlastní masiv bez pﬁedhÛﬁí pokr˘vá
rozlohu 20.000 km2. Celé pohoﬁí je sopeãného pÛvodu.
Unikátností hor je vrcholová plo‰ina (Sanneti Plateau) ve
v˘‰i 4000 m, která pokr˘vá pﬁes 200 km2. Vlastní vrchol
pohoﬁí (Mt. Batu) pﬁevy‰uje plo‰inu uÏ jen o málo – v˘‰ka
4377 metrÛ. Oblastí pro ovûﬁení modelu hospodaﬁení je
severozápadní vûtev pohoﬁí, kde byla v roce 1988 vyhlá‰ena
národní prioritní lesní oblast Adaba-Dodola (NFPA AdabaDodola). V této oblasti se horsk˘ masiv prudce zvedá
z náhorní plo‰iny Wabe Shebele (2500 m) aÏ po nejvy‰‰í
vrchol 3764 m. Na jiÏní stranû svahy pozvolna klesají do
Boranské níÏiny (Borana Plain) do v˘‰ky 1500 m.

INFORMUJEME
Ani u této NFPA nebyly po vyhlá‰ení oblasti vymûﬁeny
a vyznaãeny hranice. V poslední dobû se ustálilo pojetí NFPA
v hranicích okresu Adaba a okresu Dodola, kde celková rozloha je pﬁibliÏnû 200.000 ha, z toho pravdûpodobnû 70.000 ha
lesa. Pﬁirozené lesy v severní ãásti NFPA patﬁí k formaci
(fytochorii) afromontánních jehliãnat˘ch lesÛ (WIA), v jihozápadní ãásti k afromontánnímu de‰tnému lesu (HUA).
NFPA slouÏí jako ochrann˘ pás proti pronikání obyvatel do
parku, kde pﬁedev‰ím zakládání nov˘ch zemûdûlsk˘ch ploch
a pasení dobytka pÛsobí znaãné ‰kody. Balsk˘ národní park
se vyznaãuje díky prÛmûrné nadmoﬁské v˘‰ce 3.700 m znaãnou kﬁehkostí existujících afroalpinsk˘ch ekosystémÛ.
Spásáním vegetace dobytkem, vnosem zv˘‰eného mnoÏství
dusíku a pla‰ením zvûﬁe dochází k nevratn˘m zmûnám.
NFPA musí b˘t schopná tento tlak zachytit
K nejÏádanûj‰ím dﬁevinám v oblasti Balsk˘ch hor patﬁí:
Aningeria adolfi-friederici – dominantní dﬁevina horního
stromového patra ve vlhãích lesích v nadmoﬁské v˘‰ce do
2200 m. DorÛstá tlou‰Èky aÏ 300 cm (nad koﬁenov˘mi nábûhy) a nezavûtvená ãást kmene aÏ 20 m délky. Vynikající
lehce opracovatelné svûtle ‰edé dﬁevo pro v˘robu nábytku.
Doprovodnou dﬁevinou podobn˘ch vlastností je Apodytes
dimidiata.

Hagenia abyssinica – mohutn˘ strom lesÛ v nadmoﬁské v˘‰ce
2600 – 4000 m. Mahagon pﬁipomínající houÏevnaté dﬁevo je
nejvyhledávanûj‰í na v˘robu nábytku. DorÛstá prÛmûru 150 cm
a nezavûtven˘ kmen podle nadmoﬁské v˘‰ky v˘skytu délky
10 – 15 m. Tyto stromy pﬁekrásnû kvetou. Domorodci kácí
stromy Hagenie velmi málo, protoÏe vûﬁí, Ïe v nich sídlí du‰e
zemﬁel˘ch pﬁedkÛ.

vávají normální rozdûlení tlou‰Èkov˘ch tﬁíd (vût‰inou trnité
druhy), stromy niÏ‰ích tlou‰Èkov˘ch tﬁíd 10 – 50 cm a pﬁedev‰ím do 10 cm u hospodáﬁsk˘ch dﬁevin témûﬁ chybí.
PrÛmûrné mnoÏství pﬁirozené obnovy hospodáﬁsky v˘znamn˘ch druhÛ na hektar je mizivé (silná pastva).
Péãe o pﬁirozenou obnovu a o znovuzalesnûní pﬁedstavuje
nejkritiãtûj‰í prvek celého modelu hospodaﬁení. Oromské
obyvatelstvo se tradiãnû zab˘vá pastevectvím. Pûstování
zemûdûlsk˘ch plodin pﬁedstavuje pro oblast Bale nov˘ zpÛsob obÏivy, praktikovan˘ teprve necel˘ch sto let. Chov
dobytka má neustále základní v˘znam a urãuje dodnes
postavení jednotlivce v rámci komunity. Cílem není produkce
Ïivoãi‰n˘ch v˘robkÛ (mléko, maso, kÛÏe apod.), n˘brÏ vlastnictví co nejvût‰í zpenûÏitelné rezervy. Tradiãnû je ve‰kerá
pÛda, na které v dané dobû neroste Ïádná zemûdûlská
plodina nebo na které nestojí dÛm, volná k pasení dobytka
kteréhokoliv pﬁíslu‰níka balské vûtve oromského národa.
V pﬁípadû nouze mají na tomto území po dohodû právo
pastvy i Oromové z jin˘ch oblastí. V praxi to znamená, Ïe
neexistuje limitující faktor (s v˘jimkou hladomoru), kter˘ by
mnoÏství dobytka uvedl do souladu s úÏivností pastvin.
Kombinace pûstování zemûdûlsk˘ch plodin a tohoto volného
a neomezeného chovu dobytka si vynutila pouze jednu
modifikaci tradiãních zvykÛ. Ve vegetaãní dobû jsou ve‰keré
volné plochy na planinû Wabe Shebele obdûlány a osety
a dobytek je pasen v lese aÏ do doby skliznû, teprve po sklizni
se zvíﬁata vracejí zpût do údolí, kde spásají strni‰tû a sklizÀové zbytky. Za tûchto okolností dochází nejen k témûﬁ
úplnému potlaãení pﬁirozené obnovy, ale i k úplnému niãení
nov˘ch v˘sadeb.

Olea europaea sbsp. africana, hochstetteri, welwitschii –
dﬁevina spodního stromového patra a kﬁovinn˘ch porostÛ.
Jedno z nejtvrd‰ích a nejodolnûj‰ích dﬁev s atraktivní
kresbou. V minulosti vyhledávan˘ druh na podlahové parkety
a zemûdûlské náãiní, v souãasné dobû se jiÏ vhodné, m˘tnû
zralé stromy nevyskytuji.
Juniperus procera – jehliãnat˘ strom vyskytující se ve v‰ech
typech afromontánního lesa. DorÛstá prÛmûru aÏ 200 cm,
délka nezavûtvené ãásti kmene dosahuje aÏ 10 m. Mûkké,
kﬁehké, krémové hnûdé dﬁevo s obsahem aromatick˘ch silic.
Je rezistentní vÛãi termitÛm a houbovému rozkladu, coÏ jej
pﬁedurãuje ke konstrukãním úãelÛm (ch˘‰e, ploty). Dobﬁe
hoﬁí i za syrova, je velmi oblíbené jako palivové dﬁíví.
Odolnost dﬁeva proti termitÛm a rozkladu houbami, zaãínají
mít aÏ star‰í stromy od prÛmûru pﬁibliÏnû 25 cm.

V nejvy‰‰ích polohách jsou pro nedostatek v˘‰e uveden˘ch
druhÛ vyuÏívány také Hypericum lanceolatum, Rapanea
melanophloeos, Pittosporum viridiflorum a Erica arborea.
Z hlediska zpracování m˘tních stromÛ je pro místní obyvatele nejÏádanûj‰í prÛmûr stromÛ 30 – 50 cm. Slab‰í stromy
se jiÏ nedají ruãnû zpracovat na ﬁezivo, v úvahu pﬁipadají
pouze rostlé nebo ‰típané kÛly. Stromy silnûj‰í neÏ 50 cm jiÏ
místní obyvatelé netûÏí, protoÏe sekerami je jiÏ takto vzrostl˘
strom tûÏko tûÏiteln˘ a i v pﬁípadû dal‰ího zpracování na ‰típané kÛly nebo ﬁezivo jsou v˘ﬁezy pﬁíli‰ tûÏké na ruãní manipulaci. Tento fakt je dokumentován v˘sledky inventarizace
lesa v modelové oblasti. Zatímco „neÏádoucí“ druhy zacho-

Postupující kolonizace a niãení pralesÛ je i palãiv˘m africk˘m problémem;
na tomto místû stál je‰tû pﬁed pûti lety nedotãen˘ prales

Star‰í vytûÏené plochy v blízkosti osad, na kter˘ch se pﬁirozená obnova nedostavila, nezb˘vá neÏ obnovit umûlou
v˘sadbou. ProtoÏe se vût‰inou jedná o plochy s vysok˘m
tlakem dobytka, bylo nejdﬁíve nutné tyto plochy oplotit. Pro
zabezpeãení dostatku vhodného sadebního materiálu byla
v modelové oblasti v pﬁedchozích letech zavedena ‰kolkaﬁská
v˘roba nejÏádanûj‰ích domácích i introdukovan˘ch dﬁevin
(Eucalyptys sp., Cupressus luisitanica, Juniperus procera,
Hagenia abyssinica, Podocarpus falcatus, Ekebergia capensis, Olea europaea. V souãasné dobû pﬁevaÏují ‰kolky soukromé produkující pouze obalovan˘ sadební materiál.
·kolkám se dostává podpory od lesní správy a od projektu GTZ.
Jak dál?
S ohledem na gramotnost a mentalitu obyvatelstva je nutné
formulovat filozofii lesního hospodaﬁení do podoby

>>
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Podocarpus falcatus – dominantní jehliãnatá dﬁevina vlhãích
afromontánních lesÛ. DorÛstá prÛmûru 300 cm, nezavûtvená
ãást kmene je obvykle 10 m dlouhá. Stﬁednû tvrdé, dobﬁe
opracovatelné naÏloutlé dﬁevo. Vyhledávaná surovina na
v˘robu nábytku.
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>> srozumitelné a pﬁijatelné pro domorodce. To v praxi znamená:
aby les mohl b˘t zachován ve své existenci, musí mít
z pohledu obyvatelstva hodnotu. Tu bude mít jen tehdy,
pokud struktura produkce bude pﬁímo odpovídat potﬁebám
obyvatelstva. Hospodaﬁení musí b˘t proto podﬁízeno tﬁem
základním produkãním cílÛm: palivové dﬁíví (nejvût‰í objem),
tyãe a ‰típané kÛly pro stavbu obydlí, plotÛ a v pouze malém
rozsahu ﬁezivo (v nejbliÏ‰í dobû pouze pro ruãní zpracování
u paﬁezu). Obvykle co nejvy‰‰í penûÏní zhodnocení produkce
usilováním o vysokou v˘tûÏ cenn˘ch sortimentÛ nepﬁichází
v souãasné dobû v úvahu. Problém lesa není prioritním problémem obyvatelstva. Pokud nebude ponechán dostateãn˘
prostor uspokojení naléhav˘ch potﬁeb obyvatelstva ve smyslu
kompenzací za upu‰tûní od ‰kodliv˘ch praktik po‰kozujících
les (vypalování, kluãení, neomezená pastva dobytka neúsporné zpracování dﬁevní suroviny), nebude po‰kozování
a úbytek lesa zastaven. Je nutné podpoﬁit, mimo jiné, zemûdûlskou v˘robu (hnojiva, ‰lechtûné osivo, mechanizace,
zavádûní kulturních sort dobytka). Chov hovûzího dobytka
nemá produktivní charakter, místní plemeno zebu neposkytuje mléko a ani maso není valné kvality, ale pro farmáﬁe
pﬁedstavuje statut, smûnnou jednotku a zaji‰tûní pro období
nepﬁízniv˘ch let.

ãinnosti (kopání pÛdních sond, odbûry vzorkÛ, zji‰Èování
souﬁadnic, expozice, nadmoﬁské v˘‰ky, odbûr a preparace
herbáﬁov˘ch poloÏek). S na‰í pracovní skupinou ‰el také
ozbrojen˘ doprovod. Pohybovali jsme se v oblasti kam pronikaly povstalecké bojÛvky z oblasti Ogadenu. Dva mûsíce
pﬁed m˘m pﬁíjezdem zabili kolegyni ze sousedního italského
projektu a tak se ochrana pracovníkÛ zahraniãní pomoci
stala prioritou místních vládních orgánÛ.
Pﬁi postupném vyhodnocování v˘sledkÛ byly vymezeny
hranice mezi fytochoriemi ve vnitﬁní ãásti pohoﬁí. V rámci
‰iroce pojat˘ch lesních pásem (forest belt) byly definovány
a vymezovány jednotlivé lesní formace. V˘sledkem práce
byla kromû mapy v mûﬁítku 1:50.000, textové a tabulkové
ãásti také obdoba rámcov˘ch smûrnic hospodaﬁení pro jednotlivé formace, vãetnû stanovení zásad tûÏební úpravy.

Pro dosaÏení cíle, kter˘m je uchování lesÛ pﬁirozené skladby,
je tedy nezbytné postupnû eliminovat faktory niãící les.
Obyvatelstvo je nutné pﬁesvûdãit a nauãit, Ïe krajinu lze
vyuÏívat i jinak neÏ dosud pouÏívan˘mi zpÛsoby. DosaÏení
tohoto stavu optimálním zpÛsobem a v pﬁijatelném ãasovém
horizontu je úkolem projektu GTZ v modelovém území.
Od zamûstnancÛ projektu to vyÏaduje nejen vynikající organizaãní schopnosti a dokonalou znalost odborné problematiky, ale také znalost místních pomûrÛ, ekonomiky, legislativy
a mentality obyvatel. Mûl jsem pﬁíleÏitost pﬁispût sv˘m dílem
do mozaiky tohoto úsilí.
M˘m úkolem bylo v modelové oblasti popsat a vymezit
charakteristické porostní typy (lesní formace) v závislosti na
stanovi‰tních podmínkách. Potﬁeba podchycení struktury
a rozmístûní pﬁirozen˘ch lesních formací byla vyvolána rychlostí jejich úbytku a nárÛstem po‰kození pastvou. V modelové oblasti, stejnû jako v jin˘ch ãástech území, je rostoucí
poãet obyvatel, kter˘ pﬁi extenzívním vyuÏívání stávajících
zdrojÛ vyvíjí siln˘ tlak na les. Samozﬁejmû narÛstá i potﬁeba
dﬁíví. Aby se odvedla alespoÀ ãást tohoto tlaku na les, je
v modelové oblasti podporováno zakládání plantáÏí rychle
rostoucích dﬁevin (Eucalyptus sp., Cupressus luisitanica).
Aplikace tohoto ﬁe‰ení by v dÛsledku vedla k tûÏkému naru‰ení biodiverzity pÛvodních organismÛ vázan˘ch na v˘skyt
lesa z domácích druhÛ dﬁevin. Proto se pﬁikroãilo k v˘sadbám domácích druhÛ na odlesnûné plochy. Zde nastaly problémy s ujímavostí a odrÛstáním jednotliv˘ch druhÛ.
Postupem ãasu byly u nejpouÏívanûj‰ích dﬁevin vysledovány
urãité zákonitosti, ale vzhledem na klimaticky omezenou
oblast souãasného umûlého zalesÀování je nebylo moÏné
aplikovat na jiné polohy v dané oblasti. ProtoÏe se pﬁedpokládá umûlé zakládání lesa v celé modelové oblasti, vystoupila do
popﬁedí nutnost znalosti zákonitostí v˘skytu jednotliv˘ch
dﬁevin a jejich formací. Bylo tedy nutné poznat cel˘ komplex
Balsk˘ch hor a vykonat i nûkolik exkurzí do jin˘ch okolních
pohoﬁí pro získání srovnávacího materiálu.
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Terénní práce probíhaly v nároãn˘ch podmínkách vlhkého
tropického vysokohorského podnebí v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách
2.600 aÏ 4.000 metrÛ, ãasto v obtíÏnû prostupném terénu.

18

Pﬁi vlastní práci jsem pouÏil modifikaci metodiky typologického prÛzkumu pouÏívané v âeské republice. Mûl k dispozici
pracovní skupinu ãtyﬁ studentÛ lesnické univerzity
ve Wondo-Genetu, kteﬁí vykonávali v terénu nûkteré dílãí
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Postupn˘m vypalováním a vypásáním dochází k postupné degradaci
a erozi a nevratnému po‰kození ekosystémÛ; po 30leté devastaci zÛstane
kamení a zakrslé v˘mladky

Povzdechnutí na konec I. ãásti
Etiopie se sv˘mi klimatick˘mi podmínkami vymyká povaze
okolních zemí. Díky vy‰‰ím sráÏkám a úÏivn˘m pÛdám jsou
zde bûÏnû dosaÏitelné dvû úrody do roka. Zemûdûlství je
provozováno extenzivnû, kdy je rostoucí poãet obyvatel
doprovázen roz‰iﬁováním zemûdûlské pÛdy na úkor lesa.
Právû tento les mohl b˘t jedním z v˘znamn˘ch finanãních
zdrojÛ pﬁíjmÛ (export do blízk˘ch saharsk˘ch státÛ a na
Arabsk˘ poloostrov). V dÛsledku politického v˘voje v pﬁedchozích desetiletích zde teprve vznikají podmínky pro koncepãní lesnickou politiku. Rozvojové projekty rÛzn˘ch zemí
pomáhají v této zemi dosáhnout dostupn˘mi prostﬁedky
„startovní ãáru“ pro úspû‰n˘ samostatn˘ rozvoj rÛzn˘ch
oblastí hospodáﬁství, zejména zemûdûlství, které je s prÛmyslem nepominutelnou nosnou ãástí kaÏdé nezávislé ekonomiky. Za souãasného stavu lesÛ v Etiopii vystupuje do
popﬁedí v˘znam snahy rozvojov˘ch projektÛ GTZ o zastavení
a zvrácení nepﬁíznivého v˘voje. Po nûkolika letech pÛsobení
GTZ v modelové oblasti se zaãínají projevovat první v˘sledky
(zakládání ‰kolek, zalesÀování, ochrana vysazen˘ch kultur).
Dovést práci do úspû‰ného konce v‰ak potrvá je‰tû ﬁadu let,
protoÏe kromû zabezpeãení ekonomické stránky je nutné
pﬁekonat také zaÏité stereotypy v my‰lení lidí.
><
Ing. Pﬁemek ·tipl, PhD.,
Krajsk˘ inspektorát LâR Hradec Králové
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Uplatnûní Národního lesnického programu v praxi s ohledem
na mimoprodukãní funkce lesa
Sborník referátÛ ze semináﬁe, Praha, 8. 2. 2005. Obsah semináﬁe tvoﬁilo projednání a zveﬁejnûní dosavadních v˘sledkÛ
realizace pﬁijatého Národního lesnického programu a odborná
vystoupení k problematice kapitoly IV Národního lesnického
programu, která je vûnována funkcím lesa. Ve sborníku jsou
zveﬁejnûny poslední v˘sledky v˘zkumu i normativní ãinnost
v otázce náhrady ‰kod na lesích, praktické vyhodnocení
újmy na funkcích lesních ekosystémÛ podle provádûcího
pﬁedpisu k § 58 zákona 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody
a krajiny, pokyn MÎP, dle kterého budou majitelé uplatÀovat
v˘‰i újmy, a pohled Hesenské metody na hodnocení funkcí
lesa.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství Lesnická
práce, Praha, 2005
(Darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)
Lesní poÏáry
Sborník referátÛ s pﬁílohami v elektronické formû na CD-R
ze semináﬁe s mezinárodní úãastí, Praha, 18. 2. 2004.
Vyd. âeská zemûdûlská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, Praha, 2004
(Darováno Ing. Ladislavem Tomá‰kem technické knihovnû
LâR HK)
Zákon o ochranû pﬁírody a krajiny – Komentáﬁ
Ladislav Miko a kolektiv
Publikace obsahuje text zákona o ochranû pﬁírody a krajiny
v úplném znûní a zasvûcen˘ komentáﬁ k jeho jednotliv˘m
ustanovením. Pﬁipojena jsou i platná znûní vybran˘ch souvisejících pﬁedpisÛ, vãetnû smûrnic Evropsk˘ch spoleãenství,
a pﬁehled kompetencí. Text komentáﬁe se váÏe ke znûní
právních pﬁedpisÛ platnému a úãinnému ke dni 1. 11. 2004.
Vydalo Nakladatelství C. H. Beck, Praha, 2005, v edici
Beckovy texty zákonÛ s komentáﬁem
(Pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK)
Stﬁeleck˘ klub Lesy Teplice. Od historie po souãasnost
Vladislav Badalík a Roman Pej‰a
Publikace, která je doplnûna fotografiemi od Jana Ka‰para,
je vûnována 25. v˘roãí Hubertsk˘ch stﬁeleb na stﬁelnici
v Pﬁítkovû. TûÏi‰tûm publikace po úvodní informaci o koﬁenech stﬁelecké spoleãnosti v Teplicích je novodobá historie
Hubertsk˘ch stﬁeleb z historick˘ch zbraní a jejich replik
v loveck˘ch disciplinách.
Vyd. Stﬁeleck˘ klub „Lesy Teplice" za podpory LâR, Teplice, 2004
(Darováno technické knihovnû LâR HK)
Dﬁeviny pro vãely a zvûﬁ
Josef Hromas
Publikace pojednává o trvalé krajinné zeleni v zemûdûlsk˘ch
oblastech – v na‰ich polních honitbách. Postupnû se vûnuje
jejímu v˘znamu, klasifikaci, zakládání, rekonstrukci, pﬁíslu‰enství a ekonomick˘m a organizaãním podmínkám zaloÏení
a údrÏby.

Vyd. Matice lesnická, Písek, 2000, v edici Dobové spisky
(Zakoupeno v Lesnické práci, s. r. o., Kostelec n. â. l., pro
technickou knihovnu LâR HK)
Palné zbranû
Vladimír Dolínek
Pﬁes 300 barevn˘ch fotografií v této publikaci dokumentuje
historick˘ v˘voj paln˘ch zbraní od 14. do konce 19. století.
Fotografie zbraní z ãesk˘ch i zahraniãních sbírek doprovází
text na‰eho pﬁedního znalce této tematiky – Dr. Vladimíra
Dolínka. Zájemce o umûlecké ﬁemeslo potû‰í estetická stránka
vyobrazen˘ch exempláﬁÛ, jejich v˘zdoba a úroveÀ ﬁemeslného
zpracování, sbûratelé jistû ocení ãasové a technické údaje
i informace o pu‰kaﬁích a v˘robních firmách.
Vyd. Aventinum, Praha, 2004, v edici Fotografické atlasy
(3. vydání)
(Zakoupeno v Lesnické práci, s. r. o., Kostelec n. â. l., pro
technickou knihovnu LâR HK)
Chladné zbranû
Jan ·ach
Publikace nabízí reprezentativní v˘bûr chladn˘ch zbraní
evropské provenience z období od poloviny 15. století do
konce 19. století. Kordy, ‰avle, meãe, ãasto velmi drahocenné
pﬁedmûty, dokládají zruãnost zlatníkÛ, kovotepcÛ, medailérÛ,
rytcÛ... Více neÏ 300 barevn˘ch fotografií z na‰ich i zahraniãních sbírek je uspoﬁádáno chronologicky, doplnûno
základními údaji, informacemi o zhotovitelích a objednatelích zbraní i zajímavostmi technick˘mi a historick˘mi.
Vyd. Aventinum, Praha, 2004, v edici Fotografické atlasy
(3. vydání)
(Zakoupeno v Lesnické práci, s. r. o., Kostelec n. â. l., pro
><
technickou knihovnu LâR HK)
Jiﬁí Uhlíﬁ

V mûsíci bﬁeznu oslavili v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
Padesátiny
12. 3.
12. 3.
15. 3.
24. 3.
27. 3.
29. 3.

Miroslav Brychta
Milan Trenãansk˘
Josef Jaro‰
Eva Bednáﬁová
Libu‰e Uherská
Karel Voxa

LS Buchlovice
LS Horní Blatná
LS Îlutice
KI HavlíãkÛv Brod
LZ Dobﬁí‰
ﬁeditelství

·edesátiny
4. 3.
9. 3.
14. 3.
26. 3.
29. 3.

Jaroslav Suk
Zdenûk Jake‰
Jiﬁí âern˘
Marie Procházková
Ing. Jiﬁí Horák

LS
LZ
LZ
LZ
LS

Stﬁíbro
Boubín
Konopi‰tû
Dobﬁí‰
Îatec

V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme a pﬁejeme jim hodnû
zdraví a spokojenosti.
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Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáﬁství âeské republiky
– stav k 31. 12. 2003
Vyd. MZe âR, Praha, 2004
(Pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK)
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Pﬁejezd Orlick˘ch hor
Dne 18. 2. 2005 uspoﬁádal Sportovní klub Lesy Janeãek, Kvasiny, 29. roãník lesnického závodu
v bûhu na lyÏích voln˘m zpÛsobem „Pﬁejezd Orlick˘ch hor". Sponzory leto‰ního roãníku byly:
Lesy Janeãek, s. r. o. Kvasiny, Správa Kolowratsk˘ch lesÛ Rychnov n. K., Lesní spoleãnost
Hradec Králové, a. s., Kristina Colloredo-Mansfeldová, Lesy âeské republiky, s. p., Parishovy
Lesy – Îamberk, tiskárna Intergraf Náchod.
Na start sedmnácti kilometrové trasy od hájovny
Kolowratsk˘ch lesÛ na ·erlichu pﬁes Velkou De‰tnou a Pûticestí
do Orlického Záhoﬁí se postavilo 48 muÏÛ a Ïen, z toho 20
startujících bylo z ﬁad pracovníkÛ na‰eho podniku. PﬁestoÏe se
poﬁadatelÛm i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí – celonoãní snûÏení s vûtrem – podaﬁilo traÈ dobﬁe upravit, ãerstv˘ sníh vlastní závod
uãinil pomalej‰ím a dÛkladnû tak provûﬁil pﬁipravenost závodníkÛ i jejich lyÏí.
Ze zúãastnûn˘ch pracovníkÛ LâR, s. p., tentokráte sice nikdo
v Ïádné kategorii nestanul na pomyslném nejvy‰‰ím stupínku,
ale pﬁesto lze jejich vystoupení povaÏovat za úspû‰né, neboÈ
10 z nich se v jednotliv˘ch kategoriích dostalo mezi pût vyhla‰ovan˘ch.
><
Kamil Beznoska
Umístûní pracovníkÛ LâR:
Kategorie
Îeny bez rozdílu vûku
MuÏi 21 – 30 let
MuÏi 31 – 40 let
MuÏi 41 – 50 let
MuÏi 51 – 60 let
MuÏi 61 let a star‰í

Poﬁadí
3.
4.
5.
2.
4.
5.
3.
5.
4.
3.

Jméno
Alena Schindlerová
Jana Trejtnarová
Miroslava Podhajská
Jiﬁí Beran
Martin VáÀa
Martin Hamáãek
Kamil Beznoska
Vladimír Krchov
Karel Znojemsk˘
Antonín ·pinler

Lesy v záﬁi reflektorÛ
Devítka na plakátech lesnického plesu záﬁila v Hradci Králové
cel˘ první mûsíc roku 2005. S kytarou v ruce a s Krist˘nkou
v hlase zval k tanci nerozhodné náv‰tûvníky Peter Nagy.
Povûstn˘m humorem a schopnostmi komunikovat s davem
lákal do Aldisu Yo Yo Band s Richardem Tesaﬁíkem.
A spoleãnû dohromady pﬁesvûdãili více neÏ tisícovku z Vás.
S ‰armem sebevûdomé Ïeny uvedla první úãinkující moderátorka poãasí na Novû Mí‰a Dolinová a potom jiÏ bezchybnû
protanãila na jevi‰ti cel˘m veãerem aÏ k brzkému ránu.

LESU ZDAR

Foyer kongresového centra Aldis vonûlo jiÏ v dobû pﬁíprav
plesu zvûﬁinov˘mi specialitami, které uvítala hlavnû laická
veﬁejnost, pro kterou je daÀãí gulá‰, zvûﬁinová polévka ãi
jelení k˘ta na brusinkách, velikou vzácností. A Ïe se jídelní
lístek pod podobn˘mi pochutinami jen proh˘bal. Na v‰ech
sálech se hned od dvacáté hodiny zaplnily parkety taneãníky,
kteﬁí zde ve vysokém tempu vydrÏeli aÏ do druhé hodiny, kdy
úspû‰nû kulminoval 9. lesnick˘ ples.
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Organizaãní jednotka
ﬁeditelství
LS Rychnov n. K.
KI ChoceÀ
LS Rychnov n. K.
LS Rychnov n. K.
LS Rychnov n. K.
ﬁeditelství
LS Rychnov n. K.
KI HavlíãkÛv Brod
dÛchodce, LS Rychnov n. K.

A kdo pﬁi‰el s trpûlivostí a zvládl dlouhou frontu na lístek
do tomboly, mohl si odnést divoãáka, lesnickou bundu, boty
a dal‰í, velmi hodnotné ceny. Potom jiÏ v‰ichni ãekali na
pÛlnoc, kdy se losovala hlavní cena. Vítûz si odnesl pﬁímo
z Aldisu lonãáka a v ãervenci pojede ve dvou na t˘den do
Staré obory na Hlubokou nad Vltavou. A tam je opravdu
pﬁekrásnû.
Nad ránem, kdy se Aldis vylidnil a ztichl, pro‰el jsem je‰tû
jednou v‰echny prostory a na chvíli se zastavil uprostﬁed
velkého sálu, kde je hlavní centrum dûní. Zavzpomínal jsem
zde na první ples v roce 1997, kdy jsme bez vût‰ích zku‰eností pﬁipravili zábavu pro tisíc nad‰en˘ch lidí a oni se nám
po cel˘ch dal‰ích osm let vraceli znova a znova. A tak dnes
hledíme do blízké budoucnosti, protoÏe rok se s rokem sejde
a na plakátech v Hradci Králové bude svítit kulatá desítka,
snad. Jen Vám dnes je‰tû neﬁeknu ani neslíbím interprety.
Za organizátory mohu slíbit, Ïe vybereme takové, kteﬁí Vás
pobaví stejnû dobﬁe, jako letos. Nashledanou 28. ledna 2006
ve 20. hod v Hradci Králové.
><
Miloslav Louda

PANORÁMA

Pﬁípravy na WOOD-TEC 2005 zahájeny

Spolupráce s Evropsk˘m sdruÏením v˘robcÛ dﬁevozpracujících strojÛ EUMABOIS, která se datuje od roku 1997, zÛstává i nadále jedním ze základÛ, na nûmÏ je úspûch veletrhu
WOOD-TEC postaven. Nejviditelnûj‰í zmûnou, uãinûnou
v rámci této spolupráce, je pﬁechod z jednoleté periodicity
poﬁádání na dvouletou. To brnûnskému veletrhu prospûlo:
vystavovatelÛ se nyní hlásí více, a aby mohli náleÏitû prezentovat své novinky, poÏadují pro své expozice také vût‰í
plochu. V posledních letech je tomu dokonce tak, Ïe se
kaÏd˘ nov˘ roãník akce zapisuje rekordním písmem do statistick˘ch veletrÏních análÛ. Posledního roãníku se v roce
2003 na ãisté v˘stavní plo‰e 11 773 m2 zúãastnilo 331 firem
z tﬁinácti zemí (âeska, Dánska, Francie, Itálie, Nûmecka,
Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, ·panûlska, ·védska,
·v˘carska a Ukrajiny).

Poﬁadatelé jsou odhodláni uãinit v‰e proto, aby WOOD-TEC
2005 rekordní veletrÏní sérii prodlouÏil. A mají k tomu ty
nejlep‰í pﬁedpoklady – akce se uskuteãní poprvé po zaãlenûní
âeské republiky mezi státy Evropské unie, a to nepochybnû
dále prohloubí zájem o úãast ze strany zahraniãních
i tuzemsk˘ch vystavovatelÛ. Brno, které je díky své geografické poloze a pﬁíznivé dopravní situaci skuteãnou obchodní kﬁiÏovatkou mezi západoevropsk˘mi, stﬁedoevropsk˘mi
a v˘chodoevropsk˘mi trhy, se v dobû akce stane místem
stﬁetu ‰iroké mezinárodní nabídky dﬁevozpracujících oborÛ,
na nûmÏ se firmy utkají o pﬁízeÀ evropského spotﬁebitele.
Odborníci – naposledy jich bylo pﬁes 80 % z celkového
poãtu více neÏ 22 000 náv‰tûvníkÛ a do jihomoravské
metropole váÏili cestu z 32 zemí – také tradiãnû oceÀují
bohat˘ doprovodn˘ program akce. Dﬁevozpracující prÛmysl
se velmi rychle rozvíjí, a sledovat nové trendy je proto velmi
dÛleÏité. Z hlediska exponátÛ lze od nadcházejícího roãníku
veletrhu WOOD-TEC oãekávat jak smûﬁování ke kvalitû, tak
k jejich vy‰‰ímu poãtu v expozicích.
Potenciální vystavovatelé veletrhu WOOD-TEC 2005 nemají
proã se svou pﬁihlá‰kou váhat, ostatní odborníci by mûli
s náv‰tûvou akce, která se nekoná kaÏd˘ rok, radûji jiÏ zaãít
poãítat.
BliÏ‰í informace:
Veletrhy Brno, a. s.; V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 541 153 297; Fax/Tel.: 541 153 054;
E-mail: wood-tec@bvv.cz
www.wood-tec.cz

LESU ZDAR

Od 18. do 21. ﬁíjna 2005 se na brnûnském v˘stavi‰ti uskuteãní 9. mezinárodní veletrh strojÛ, nástrojÛ, zaﬁízení
a materiálÛ pro dﬁevozpracující prÛmysl WOOD-TEC.
Poﬁadatelé, kteﬁí jiÏ zahájili pﬁípravy této vrcholné dﬁevaﬁské
akce, oãekávají, Ïe také její nadcházející roãník bude
v duchu tûch pﬁede‰l˘ch rekordní. Od premiéry poãátkem
90. let minulého století se stal WOOD-TEC nejv˘znamnûj‰í
událostí svého druhu v regionu stﬁední a v˘chodní Evropy.
Od té doby také odborné veﬁejnosti pravidelnû nabízí kompletní dﬁevaﬁské menu od materiálÛ pﬁes celé spektrum technologií, vãetnû sofistikovan˘ch linek a strojÛ pro zpracování
dﬁeva aÏ po nástroje a náﬁadí pro ﬁemeslnou v˘robu. Od
posledního roãníku v roce 2003 se akce poﬁádá s obmûnûn˘m a doplnûn˘m oborov˘m ãlenûním, které je jednotné pro
v‰echny veletrhy garantované EUMABOIS.
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Nejvût‰í svûtov˘
lesnick˘ veletrh
• 30-ti leté výročí Elmia Wood
• více vystavovatelů než obvykle
• noví vystavovatelé z více zemí
• praktické ukázky lesnických
strojů přímo v lese
• bohatý doprovodný program
• světová premiéra „Technologie
s nízkou pracností“
• široká škála IT, GIS, GPS
a mobilních komunikací
• mistrovství světa operátorů
vyvážecích souprav

1. aÏ 4. ãervna 2005
Jönköping, ·védsko

Kontakt ve Švédsku:
Elmia AB
Telefon: +46 36 152 000 • Fax: +46 36 164 692 • E-mail: wood@elmia.se
Kontakt v ČR:
Agentura J.H. COM, s.r.o. - Nata‰a Raevová
Mobil: +420 607 173 466 • E-mail: raevova@jhcom.cz
Lesnická práce, s.r.o. - Oto Lasák
Mobil: +420 604 211 166 • E-mail: lasak@lesprace.cz

Ve spolupráci s

CO ZB¯VÁ DODAT?

Bﬁezen…
uÏ voní sluníãkem a blíÏícím se jarem. Ráno se lépe vstává a dny jsou uÏ pﬁíjemnû dlouhé.
Nûkdy nás vrátí do tepla domovÛ dé‰È, stﬁídající se s de‰Èov˘mi plískanicemi, ale to uÏ se jen
paní „ZIMA" louãí. VÏdyÈ by se pod snûhovou pﬁikr˘vkou tﬁásly zimou jívové koãiãky a první
vãely by nedonesly domÛ nové zásoby kvûtního pylu.
Moc se tû‰ím na první úlovek. Laik a neznalec by ﬁekl kost,
pro nás má vÛni úspûchu, pro hajného má chovatelsk˘ v˘znam.
Soused po mé pravé stranû se oh˘bá k zemi a v‰ichni na nûj
napjatû hledíme. Tentokráte zvítûzila buková vûtev. Jako
v tûlocviãnû, pﬁipadáme si nûkdy, skákajíce radostnû do strany
v pﬁesvûdãení, Ïe hrot vûtve, ãnící ze snûhu je v˘sadou
v korunû, nebo oãníkem na jelením shozu. Pﬁátelsk˘ a upﬁímn˘
úsmûv na rtech nás v‰ech ukonãil tuto pﬁírodní blamáÏ
a jdeme dále. První „leã“ konãí a jeleni vedou jedna nula.
Na lesní cestû hoﬁí oheÀ a dﬁevo voní jarní mízou. Na ﬁadu
pﬁichází domácí klobása, ãerstv˘ chleba a ãaj s citronem. Sil
bude tﬁeba a místní terén s nimi rozhodnû ne‰etﬁí. Do kopce
z kopce, za devatero horami a devatero ﬁekami, tam leÏí.
Ne, tam neleÏí, to je jen jiná pohádka, neÏ ta, kterou dnes
v‰ichni proÏíváme v ãerstvû zasnûÏeném lese.
Cítím obrovskou svobodu. Jsem tam, kde mi je dobﬁe, jsem
s tûmi, kter˘m rád ﬁíkám pﬁátelé. Tady závist a zloba nenachází
místo a úspûch jednoho se veãer pﬁepoãítává na v‰echny.
Ani druhá leã nepﬁinesla úspûch. Tady jeleni neshodili, i kdyÏ
tu rozhodnû pro‰li a zanechali ve snûhu nav‰tívenky. TakÏe
do tﬁetice v‰eho dobrého? Den v lese konãí a shozy leÏící ve
snûhu stráví minimálnû dne‰ní noc tam, kam zapadly.
Dneska nepÛjdu na‰ím revírem. Mám namíﬁeno za kamarádem
do hor. Je‰tû mi v u‰ích zní loÀská podzimní jelení ﬁíje a uÏ
je tady ãas, jít se podívat po ozdobách, které kamsi do
nejãernûj‰ích koutÛ odhodily tito lesní velikáni. V plném
proudu je jelení „shazování“. První shodili ti nejstar‰í uÏ
v únoru a teì vrcholí II. vûková tﬁída. Mladíci pﬁijdou na
ﬁadu pozdûji.
Na tuhle roãní dobu se vÏdycky moc tû‰ím. Jaro je nachystané, jen prorazit, do tváﬁí hﬁejí polední paprsky, ale veãer
poﬁád je‰tû zalézá pod kabát a vÛnû „svaﬁáãku“ láká k dubovému stolu. Bezmy‰lenkovité toulání pﬁírodou a lesem teì
na dva dny vystﬁídá soustﬁedûní se na úspûch v podobû
jeleního shozu. Ale hlavnû i tady jde o setkání, pﬁátelství,
pohodu a úsmûv na tváﬁích s prázdn˘ma rukama. Tûch pár
lidí, které na chvíli spojí spoleãn˘ zájem, pﬁijelo pracovat
a zároveÀ se bavit.
Z okna hájenky letí do ãerstvû napadané, deseti centimetrové
snûhové pokr˘vky, loÀsk˘ shoz. Oãi sbûraãÛ budou chvíli
zachycovat podobu leÏícího shozu ve snûhu, aby je potom
pravá situace v lese nepﬁekvapila. Tahle zkou‰ka se jiÏ nûkolikráte osvûdãila, zvlá‰tû pro úplné nováãky.

LESU ZDAR

Zahrada hájenky zaãíná oÏívat. V‰ichni uÏ se tû‰í na jaro,
vãetnû krtka, kter˘ nelení a staví jednu hromádku za druhou. Vyhrnutou hlínou na chvíli zakryl i první bûlostn˘ shluk
bledulí jarních, které se sem kaÏd˘ rok vracejí.
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Je ráno a nastupujeme do rojnice. PÛjdeme spoleãnû v tûsné
blízkosti partií lesa za hlasem kosa ãerného, kter˘ vítá
sluneãné ráno rytmickou písní z nejmohutnûj‰ího buku
a z druhé strany mu basy ladí strnad obecn˘.
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Vracíme se na základnu. Oãi se mazlí s kouﬁícím komínem
a za dveﬁmi voní pravá horská zelÀaãka s dﬁevorubeck˘mi
krajíci chleba. Na oslavu dne‰ního krásného dne pﬁipijeme
domácí oﬁechovkou a pÛjdeme spát.
UÏ teì myslím na sny, které zákonitû doprovodí hlubok˘
spánek z ãerstvého vzduchu a já najdu minimálnû tﬁi shozy,
ale jaké. Takového jelena, o kterém jsem loni vyprávûl svému
kamarádovi, kter˘ mû sem zve, tak takového v revíru pr˘
nemá. JenÏe já ho vidûl, ale uÏ nevím, kde byl. Vzbudil mû
jezevãík Brok, kter˘ ‰tûkal pod bukem na veverku a hrát si
rozhodnû nechtûl. ·koda. Tedy ‰koda jen nenaplnûného snu,
jinak ráno je opût nádherné.
UÏ ãtvrtá leã je neúspû‰ná, pﬁitom ochozy naznaãují noãní
pohyb zvûﬁe a velké stopy vypovídají o star‰ích, siln˘ch jelenech.
Den pomalu ubíhá a polední sluníãko kreslí na pﬁemrzlém
snûhu obrazce plné malíﬁovi fantazie. A tam, nûkde opodál,
se právû sehnul jeden z nás a zpod snûhové nadílky vytáhl
krásn˘, perlen˘ shoz korunového dvanácteráka.
KaÏdá pohádka i Ïivotní pﬁíbûh nekonãí vítûzstvím.
Zamy‰len, vracím se do reality dne. Prostû to tentokráte
nevy‰lo, vyjde to tûm zítra, nebo pozítﬁí, nebo byste si tﬁeba
mysleli, Ïe se to vlastnû ani nestalo. JenÏe tûchto v‰edních,
krásn˘ch dnÛ proÏijeme leto‰ní rok je‰tû mnoho a je na
kaÏdém z nás, kde je jeho hranice vítûzství. Já ho cestou
domÛ cítím.
><
Miloslav Louda

Jinany památné a zajímavé
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Více ãtûte na stranû 12

1.
2.
3.
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5.
6.

Jinan
Jinan
Jinan
Jinan
Jinan
Jinan

v zámeckém parku v Karviné - Fry‰táku
v Královské oboﬁe v Praze
v Botanické zahradû v Praze
u klá‰tera v âesk˘ch Budûjovicích
v Doksanech
u muzea v Dûãínû
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Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

