
R O K D U B U



LESU ZDAR
MùSÍâNÍK PRACOVNÍKÒ LESÒ âESKÉ REPUBLIKY A P¤ÍZNIVCÒ LESA   B¤EZEN 2001

Sociální politika
podniku a motivace
zamûstnancÛ

Sazenice podle
nové normy

Lesník,
kter˘ musí vûdût,
co chce

Natura 2000

Lesní doprava
koÀmi - II



LESU ZDAR
Mûsíãník pracovníkÛ LesÛ âeské republiky, s.p.
Adresa redakce:
LâR, s.p., Pfiemyslova 1106
501 68  Hradec Králové 8
tel.: 049/5860276, 5260325-30
fax: 049/5262391
e-mail: rezac@lesycr.cz

Vydává:
LâR, s.p., Pfiemyslova 1106, Hradec Králové 8

Redakãní rada:
Pfiedseda: Ing. Jan Duha,
âlenové: Ota Bur‰ík, Ing. Jaromír Latner, CSc.,
Ing. Václav Lidick˘, Ing. Lubomír Dûdek, 
Ale‰ Mrkvica, Ing. Pavel Star˘, 
Ing. Josef Hru‰ka, Dr. Ing. Vladimír Dolejsk˘
a Jifií Junek
Odpovûdn˘ redaktor: Ing. Jan ¤ezáã
Grafická úprava: CREATIVE DIRECTION
(Podepsané ãlánky nemusí nutnû vyjadfiovat
stanovisko vydavatele).

Tiskne:
Barto‰ova tiskárna, s. r. o., Hradec Králové,
Kalendova 688. Pfietisk povolen.
(Uzávûrka pfií‰tího ãísla 15. 3. 2001).
Rg1-1994

LESU ZDAR
OBSAH 03/2001

LESU ZDAR
TIRÁÎ

3 Sociální politika podniku
a motivace zamûstnancÛ

5 Sazenice podle nové normy

7 Lesník, kter˘ musí vûdût, co chce

10 Natura 2000

11 Spolupráce LâR, s. p., s âesk˘m svazem
ochráncÛ pfiírody úspû‰nû pokraãuje

12 Spolupráce LâR, s. p., se ãleny SdruÏení 
stfiedisek ekologické v˘chovy Pavuãina 
v roce 2001

13 Lesní doprava koÀmi - II

14 Spoleãenská rubrika

15 Lesnick˘ ples v Hradci Králové jiÏ popáté

Oznámení

Nové knihy

Fotografie na obálce:
1. strana: Genová základna dubu na LS VodÀany, k ãlánku na str. 7
2. strana: Ilustraãní foto - Rozlouãení se zimou

Poslední strana: Dub letní s habrovou v˘plní
Foto: Archiv redakce



Sociální politika na‰eho podniku se vyvíjí od
roku 1992, kdy zaãalo postupné pfiebírání 
závazkÛ podnikov˘ch kolektivních smluv 
v procesu transformace jednotliv˘ch podnikÛ
státních lesÛ. V letech 1992 – 1994 bylo 
hlavním úkolem vytvofiit vlastní program podni-
kové sociální politiky, jenÏ by byl schopn˘ 
reagovat na zmûnu podmínek odvûtví, ekono-
miky, struktury zamûstnanosti. Souãasnû musely
b˘t respektovány tyto skuteãnosti – platná 
vyhlá‰ka o FKSP pro státní podniky, existence
pomûrnû funkãní stabilizované odborové orga-
nizaãní struktury, zákon o mzdû a dal‰í souvise-
jící pfiedpisy. Postupnû se diferencovaly jednot-
livé ãásti sociální politiky, tj. sociální fond, byto-
vá politika, závazky deklarované v kolektivní
smlouvû atd.

Zamûstnanecké v˘hody
Nev˘hodou automatického pfievzetí nûkte-

r˘ch zamûstnaneck˘ch v˘hod byl fakt, Ïe vût‰i-
na zamûstnancÛ je dodnes povaÏuje za samo-
zfiejmost a nepfiipou‰tí si moÏnost, Ïe by nemu-
sely existovat. Zde se otvírá ‰iroké pole pÛsob-
nosti v rámci pfiíslu‰né osvûty vÛãi v‰em zamûst-
nancÛm. Pro názornost uvádíme v tabulce 
v souãasné dobû poskytované v˘hody s tím, Ïe
ãást z nich je moÏné kvantifikovat. U nûkter˘ch
lze diskutovat o tom, zda je lze povaÏovat za

zamûstnaneckou v˘hodu v pojetí spí‰e sociální-
ho charakteru, s nímÏ jsou mnohdy tyto v˘hody
spojovány. V tabulce není rozli‰eno, ze kterého
zdroje je v˘hoda poskytována (FKSP, mzdy,
provozní prostfiedky, atd.). Jednotlivé poloÏky,
zapoãitatelné do bûÏného mûsíãního pfiíjmu,
zvy‰ují jeho reálnou hodnotu aÏ o 2000 Kã mû-
síãnû. K 1. 1. 2001 byly zru‰eny dvû formy 
uplatÀované od roku 1993 a 1996 - odmûna,
urãená k zakoupení palivového dfiíví, a penzij-
ní programy z FKSP. Vzhledem k tomu, Ïe od-
mûna na palivové dfiíví byla vyplácena z mezd,

její podíl na pfiíjmu zamûstnance bude zacho-
ván v rámci meziroãního celkového pfiíjmu.
V˘hody byly nahrazeny nov˘mi zamûstnane-
ck˘mi benefity: a) poskytováním pfiíspûvkÛ 
v systému penzijního pfiipoji‰tûní, b) poji‰tûní za
‰kody zpÛsobené zamûstnancem pfii v˘konu 
povolání. Po vyhodnocení v‰ech dostupn˘ch
podkladÛ, vãetnû dosavadního zapojení na‰ich
zamûstnancÛ v jednotliv˘ch penzijních fondech,
byla aktivita zamûstnavatele smûrována 
do penzijních fondÛ – KB, VOPF, Spofiitelního,
âeskomoravského a ING fondu.
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Pofi.
ãíslo Druh Období

zavedení
Rozsah

(poãet zamûstnancÛ)
Rozsah

(hodnota v tis. Kã/rok) Poznámka

Penzijní programy
Kapitál. Ïiv. poji‰tûní

Odmûna - palivo
Pfiíplatky - strava

SluÏební auto pro soukromé úãely
Dal‰í dovolená
PÛjãky FKSP

PÛjãky z provozních prostfiedkÛ
Pfiíspûvek na dopravu
SluÏební byty (sleva)

Stejnokroje
Prostfiedky na OÚ FKSP

Mobilní telefony
Péãe o dítû - osamûlí

Úhrada oãkování
Jubilea – odstfiely

Odmûny Ïivotní, prac. jubilea
Slevy – zvûfiina, rekreace, atd.
Pfiíspûvky – dovolená, vánoce

1996
1996
1992
1992
1995
1995
1992
1995
1996
1999
1992
1993
1999
1994
1995
1992
1992
1993
1993

1000
15

plo‰nû
plo‰nû

3
plo‰nû

-
-
-
-

2400
plo‰nû
1250
60
200
120

-
-

plo‰nû

1544
280

11 576
5563

-
10 752
5500
600
509
-66%
9000

3000/zam.
-

135
80

2400
1000
2000

46 980

návrh vãetnû S, Z - odvody
-

mzdy + odvody
-
-
-
-
-

individuálnû
individuálnû

-
-
-
-
-
-
-
-

mzdy + odvody

Tabulka: pfiehled zamûstnaneck˘ch v˘hod

LS Rounov n. D., Îelezné hory, semináfi âLS a LâR o pfiírodû  blízkém hospodafiení v lesích

Sociální politika podniku a motivace pracovníkÛ



Motivaãní program
Poskytování zamûstnaneck˘ch v˘hod v rám-

ci podnikové sociální politiky je sloÏkou moti-
vaãního programu, jehoÏ souãást tvofií i systém
odmûÀování, vzdûlávání atd. V‰echny tyto prv-
ky tvofií stimuly, které mají motivovat pracovní-
ky k lep‰ím v˘konÛm a uspokojovat jejich 
potfieby. BohuÏel ne v‰ichni si uvûdomují, Ïe 
tyto formy motivace, pfiedev‰ím v oblasti sociál-
ní politiky, slouÏí jim. Vût‰inou je povaÏují za
samozfiejmost a nenutí je podávat dostateãn˘
pracovní v˘kon. V tomto pfiípadû je tûÏké za-
mûstnance dále motivovat ke zlep‰ení a zvy‰o-
vání pracovního v˘konu. Aby si zamûstnanci 
tuto skuteãnost uvûdomili, je nutné je o tûchto 
„zásadách“ poskytování sociálních v˘hod infor-
movat. Jednoznaãnû jedním z dÛleÏit˘ch fakto-
rÛ, kter˘ pomÛÏe zlep‰it úãinek motivaãního
programu a jehoÏ se sami zamûstnanci doÏa-
dují, je komunikace. Ta se t˘ká pfiedev‰ím 
získávání informací o cílech a ãinnosti podniku,
o ãinnosti jednotliv˘ch organizaãních jednotek,
odborÛ a spolupracovníkÛ. Informovanost 
umoÏní zamûstnancÛm uvûdomit si, Ïe to, co se
vytváfií, je smûfiováno k urãitému cíli. Získávají
moÏnost ztotoÏnit se se zámûry a strategií pod-
niku. Pokud tomu tak není, pracují bez motiva-
ce, setrvaãnû. DÛleÏit˘m prostfiedníkem v této 
komunikaci je pfiím˘ nadfiízen˘ (vedoucí pra-
covník). 

Role vedoucího
pracovníka 

Úlohou vedoucího pracovníka je vytyãit jas-
né cíle a zajistit, aby je lidé pfiijali za své 
a s pln˘m nasazením je realizovali. Jeho úlohou
je své podfiízené motivovat k pracovnímu v˘ko-
nu. Na vedoucích pracovnících záleÏí, jaké 
bude celkové podnikové klima, jak˘ budou za-
mûstnanci podávat v˘kon, jaké budou mít pod-
mínky pro v˘kon své práce, zda budou mít vy-
tvofien prostor pro svou vlastní iniciativu a ne-
budou mít obavu vyjádfiit své názory. Ale pfii
motivaci podfiízen˘ch se nadfiízen˘ nesmí sou-
stfiedit pouze na jeden ze stimulÛ, a to mzdu. Je
zde potfieba vyuÏít i dal‰ích motivaãních pro-
stfiedkÛ, napfi. hodnocení pracovního v˘konu,
moÏnosti dal‰ího vzdûlávání, sociálních v˘hod,
poskytování informací atd. Podstatné je, aby se
s cíli a strategií podniku, i s jednotliv˘mi pra-
vidly stimulace zamûstnancÛ, ztotoÏnili vedoucí
pracovníci a byli schopni obhajovat je pfied sv˘-
mi podfiízen˘mi. K tomuto je moÏné vyuÏít po-
rad, neformálních setkání atd. Zamûstnanci ne-
smûjí ov‰em váÏnost porad a jin˘ch setkání
znevaÏovat jako málo nutné a nepotfiebné.
Musí b˘t cítit snaha o komunikaci mezi zúãast-
nûn˘mi a nesmí se jednat pouze o monolog jed-
né strany. Je nutné brát na vûdomí pfiipomínky,
návrhy zamûstnancÛ k jednotliv˘m ãinnostem 
– nechat je vyjádfiit svÛj názor. I oni potfiebují
vûdût, Ïe pfiispûli svojí ãástí ke tvorbû nového
podnikového klimatu.  

Mzda 
Kdy je mzda úãinná a dÛleÏitá: Zamûstnanci

musí mít vûdomí závislosti mzdy na pracovním
úsilí (hodnocení pracovního v˘konu – plnûní 
úkolÛ souvisí s v˘‰í mzdy, zamûstnanec musí b˘t
upozornûn na chyby, má mít moÏnost nápravy).
Proto je nutné hodnotit pracovní v˘kon zamûst-
nance - upozorÀovat na nedostatky, pochválit
za dobr˘ v˘kon. Je nutné, aby si zamûstnanci
uvûdomili, Ïe pokud nebudou odvádût kvalitní
v˘kony, mohou b˘t „postiÏeni“. Mûli by si uvû-
domit, Ïe kaÏd˘ zamûstnanec je nahraditeln˘.
Pokud v nûkom pfietrvává pocit jistoty, Ïe je je-
ho pozice neotfiesitelná i kdyÏ bude odvádût
prÛmûrn˘ nebo podprÛmûrn˘ v˘kon, pÛsobí
tento postoj antimotivaãnû na ostatní, ktefií po-
dávají dobré v˘kony. Pro nû je pfiirozenou vlast-
ností i loajalita k firmû. PovaÏují za dÛleÏitou
pfiedev‰ím komunikaci a prÛbûÏné získávání 
informací, které jsou nutné k jejich ãinnosti 
a dal‰ímu vzdûlávání.

Co lidé potfiebují
DÛleÏitá je i skuteãnost umoÏÀovat zamûst-

nancÛm dal‰í vzdûlávání, roz‰ifiování jejich
schopností, aby mohli pruÏnû reagovat na zmû-
ny, byli adaptabilní k nov˘m zmûnám a potfie-
bám. V˘kon zamûstnance závisí na jeho pra-
covních schopnostech, znalostech i na pracov-
ním prostfiedí. Pouze ãlovûka, kter˘ má urãité
pracovní schopnosti a znalosti, mÛÏeme moti-
vovat. Motivovat mÛÏe vedoucí pracovník jen
na základû toho, co lidé potfiebují, co je uvádí
do pohybu, jaké zájmy chtûjí v práci realizovat
(ãasto si je ani plnû neuvûdomují). Umûní 
vedoucího je spojit zájmy jeho spolupracovníkÛ
se strategií podniku tak, aby pfii dosahování
pracovních cílÛ souãasnû dosahovali vysokého
osobního uspokojení.

Lidé v podniku jsou velice rÛzní a jejich po-
tfieby se v˘raznû li‰í (jiné potfieby má padesáti-

let˘ inÏen˘r, jiné dvacetiletá sekretáfika, jiné
uklízeãka). Co jednoho motivuje k v˘konu, jiné-
ho nechává lhostejn˘m. Je proto nutné znát 
potfieby pracovníkÛ a motivovat je podle indivi-
duálního spektra, nelze vypracovat jedin˘ moti-
vaãní program. Motivaãní programy musí b˘t
vypracovány pro dÛleÏité skupiny pracovníkÛ 
v podniku. Musíme si uvûdomit, Ïe lidé tráví 
v podniku nejcennûj‰í ãas svého Ïivota. Jen 
v˘jimeãnû za to oãekávají pouze peníze. Chtûjí
více a zejména ti kvalitní, na nichÏ podnik 
„stojí“, mají tyto potfieby:

Cítit se smysluplnû – lidé potfiebují cítit, Ïe
se vûnují nûãemu, co má smysl. Chtûjí svou 
ãinností pfiispívat k nûãemu v˘znamnému.
Uspokojení této potfieby: vedoucí pracovník 
seznamuje spolupracovníky s cíli podniku, vede
je ke spolupráci, projevuje váÏnost a úctu k je-
jich práci a k nim osobnû, sám vedoucí fiídí jed-
notku (odbor) tak, aby na nûho mohli b˘t hrdi.

Cítit se volnû – lidé potfiebují mít urãitou 
oblast, kde rozhodují sami, kladou si cíle 
a dosahují jich, nemají rádi nad sebou podrob-
nou kontrolu a rÛzné projevy nedÛvûry.
Uspokojení této potfieby: vedoucí deleguje pod-
fiízen˘m  pravomoc a odpovûdnost, kontroluje
je podle v˘sledkÛ, projevuje jim dÛvûru, dává
jim prostor pro vlastní iniciativu, jejíÏ projevy
pozitivnû pfiijímá.

Cítit se vítûzi – kaÏd˘ ãlovûk potfiebuje 
trochu uznání a chvály a alespoÀ v nûãem se
povaÏovat za vynikajícího. Uspokojení této 
potfieby: vedoucí sleduje v˘sledky spolupracov-
níkÛ, prÛbûÏnû je hodnotí a dobré pochválí, 
vytváfií pfiedpoklady pro soutûÏ mezi spolupra-
covníky a oceÀuje v˘sledky nejlep‰ích.

Cítit se bezpeãnû – lidé potfiebují vnímat
prostfiedí v podniku jako pfiátelské, bez váÏn˘ch
hrozeb a srozumitelné. Uspokojení této potfie-
by: vedoucí vytváfií a dodrÏuje pro jednání se
spolupracovníky jednoduchá, jasná a poctivá
pravidla, stanoví a dodrÏuje pravidla pro 
odmûÀování, klade dÛraz na pozitivní stimuly 
a tresty pouÏívá jen v˘jimeãnû.

B˘t informováni – lidé potfiebují vûdût 
o situaci a perspektivû pracovi‰tû i podniku, 
o sv˘ch v˘sledcích v porovnání s jin˘mi, o sv˘ch
moÏnostech a své perspektivû. Uspokojení této
potfieby: vedoucí prÛbûÏnû seznamuje spolu-
pracovníky se v‰emi dÛleÏit˘mi skuteãnostmi 
o podniku a pracovi‰ti, o jeho stavu, v˘sledcích
a perspektivû, prÛbûÏnû neformálnû komuniku-
je se spolupracovníky pfii v‰ech pfiíleÏitostech
vãetnû náv‰tûv na jejich pracovi‰tích.

DÛleÏité je: vytváfiet pozitivní motivaãní pole
– seznamovat zamûstnance s cíli podniku 
a útvaru, se strategií; „mûfiit“ a sledovat indivi-
duální a skupinov˘ pracovní v˘kon; zajistit
zpûtnou vazbu formou odmûny; stanovit normu
v˘konu a zadat úkoly; prÛbûÏnû hodnotit pra-
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covní v˘kon; vytvofiit urãitou vnitfiní soutûÏ, pod-
nûcující jednotlivce i skupiny k lep‰ím v˘konÛm;
netolerovat prÛmûrn˘ a podprÛmûrn˘ v˘kon;
ihned projednat nízk˘ v˘kon a odstranit jeho
pfiíãiny; poskytnout pomoc zaostávajícím, dát
‰anci nápravy; absolutnû netolerovat v˘kon 
zamûstnancÛ, ktefií dlouhodobû nebo opako-
vanû nedosahují poÏadované úrovnû, nepfii-
pou‰tût v˘jimky.

Závûr
PfiírÛstek spotfiebitelsk˘ch cen ãinil na konci

roku 2000 - 3,9 %. Podobn˘ v˘voj je oãekáván
i v prÛbûhu roku 2001. Tomu odpovídala 
opatfiení podniku k zaji‰tûní odpovídajícího rÛ-
stu prÛmûrn˘ch v˘dûlkÛ. Z dostupn˘ch podkla-
dÛ lze konstatovat meziroãní rÛst mezd v roce
2000 v podnikatelské sféfie o  3,1 % a v ne-
podnikatelské sféfie o 1,9 %, v âR celkem o 2 %.
LâR dosahovaly k 31. 12. 2000 prÛmûrn˘ 
v˘dûlek ve v˘‰i 13 900 Kã, tj. pfiírÛstek 
o 7 % nominální mzdy a 3,1 % reálné mzdy.
Tento rÛst byl podmínûn kromû plnûní souvisejí-
cích ekonomick˘ch ukazatelÛ, zejména produk-
tivity práce z pfiidané hodnoty, i odpovídajícím
v˘vojem zamûstnanosti a její struktury.
Podniková strategie rÛstu mezd v roce 2001
pfiedpokládá dvû fáze: a) realizace zmûn 
v˘dûlkov˘ch úrovní k 1. 1. 2001 nav˘‰ením
mûsíãních platÛ v prÛmûru o 3,5 %, b) dal‰í rÛst
prÛmûrn˘ch v˘dûlkÛ realizovat pouze v pfiípadû
odpovídajícího v˘voje poãtu zamûstnancÛ, 
produktivity práce, podílu osobních nákladÛ na
nákladech celkov˘ch atd. Takov˘to postup je
podnik pfiipraven uskuteãnit formou pfiíspûvkÛ
na dovolenou, vánoce, podíly na hospodáfi-
ském v˘sledku, atd. a jeví se jako pfiimûfien˘ 
a odpovûdn˘. Pro dal‰í období povaÏujeme za
nutné udrÏovat vyváÏenost proporcí v˘dûlko-
v˘ch úrovní, sociální politiky, poskytování moÏ-
ností dal‰ího vzdûlávání. Rok 2001 bude slou-
Ïit i k tomu, aby byl zhodnocen stávající systém
motivaãních stimulÛ s tím, Ïe pfiípadné podnûty
k uplatnûní budou realizovány.
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Tématem leto‰ního jara je nová norma sadebního materiálu 
âSN 482115. Mluví se o ní pfiedev‰ím proto, Ïe s sebou pfiiná‰í nejen 
zásadní zmûnu hodnocení kvality sadebního materiálu, ale také zmûny
pûstebních technologií v lesních ‰kolkách. PfiestoÏe se kolem nové normy
uskuteãnilo jiÏ nûkolik semináfiÛ i ‰kolení, povaÏujeme za dÛleÏité pfiinést
nové informace. Proto jsme poÏádali o rozhovor Ing. Pavla Indru 
z odboru lesního hospodáfiství a ochrany pfiírody.

Proã vznikla nová norma sadebního materiálu?

Nová norma vnikla na základû nutnosti definovat standardy sadební-
ho materiálu v návaznosti na Smûrnice Evropské unie v procesu pfiíprav
âeské republiky na vstup do EU. Norma spatfiila svûtlo svûta v roce 1997
a platí od roku 1998.

Jak to, Ïe u LâR zaãíná platit aÏ letos?

Bylo nutné respektovat urãité pfiechodné období, aby na‰i 
smluvní partnefii mûli ãas se na novou normu pfiipravit. Proto se 
do obchodních smluv v letech 1999/2000 vloÏila podmínka, Ïe norma
bude v rámci vztahu LâR se smluvními partnery platit od 1. ledna 2001.
Stejná informace byla zvefiejnûna ve speciálním ãísle Lesu 
zdar - Genetika v roce 1998. ·kolkafii získali ãas na to, aby pfiizpÛsobi-
li technologie pûstování sadebního materiálu nov˘m poÏadavkÛm. 
Je nutné zdÛraznit, Ïe norma nemá obecnû závaznou platnost. Stává se
závaznou pouze jako souãást obchodní smlouvy na komplexní dodávku
prací LâR se smluvními partnery, v níÏ se definuje kvalita sadebního 
materiálu. 

V˘voj poãtu zamûstnancÛ LâR

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Rok

1992
3122
3085
3118
3060
2773
2625
2568
2523

TH

3243
3045
2700
2556
2414
1622
1416
1367
1225

D

5235
6167
5785
5674
5474
4395
4041
3935
3748

Celkem

V˘voj poãtu zamûstnancÛ na LZ

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Rok

1092
1023
934
850
777
530
437
410
395

TH

3153
2885
2475
2301
2192
1434
1236
1190
1065

D

4245
3908
3409
3151
2969
1964
1673
1600
1460

Celkem

V˘voj poãtu zamûstnancÛ na LS, OI, OST, fied.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Rok

900
2099
2151
2268
2283
2243
2188
2158
2128

TH

90
160
225
255
222
188
180
177
160

D

990
2259
2376
2523
2505
2431
2368
2335
2288

Celkem

Pfiehled o rÛstu prÛm. v˘dûlku LâR

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Rok

5264
6631
7488
8507
9387
10700
12045
12955
13880

prÛm. v˘dûlek

100,00
125,97
112,92
113,61
110,34
113,99
112,57
107,56
107,14

nárÛst (%)

Pfiehled o rÛstu prÛm. v˘dûlku
a roãním pfiírÛstu spotfiebitelsk˘ch cen

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Rok

20,8
10,0
9,1
8,8
8,5
10,7
2,1
3,9

inflace (%)

25,97
12,92
13,61
10,34
13,99
12,57
7,56
7,14

PV (%)

Pfiehled o poãtech zamûstnancÛ a prÛmûrném v˘dûlku podle kategorie D a TH

D
TH

Celkem

kategorie
Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000

1622
2773
4395

poãet

7507
12560
10700

PV (Kã)

1416
2625
4041

poãet

8388
14018
12045

PV (Kã)

1367
2568
3935

poãet

9006
15062
12955

PV (Kã)

1225
2523
3748

poãet

9438
16048
13880

PV (Kã)

Sazenice podle nové normy
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AKTUÁLNù

Není norma v rozporu s pfiílohou 7 vyhlá‰ky ministerstva
zemûdûlství 82/1996?

Ano, zde je urãit˘ problém. Vyhlá‰ka MZe ã. 82/1996 v pfiíloze 
7 popisuje parametry v˘sadby schopného materiálu a ãlení je do dvou
v˘‰kov˘ch tfiíd s uvedením tlou‰Èky kofienového krãku, ale parametr 
kofienového systému v ní není Ïádn˘m zpÛsobem upraven. Zatímco 
b˘valá oborová norma byla novou ãeskou normou âSN nahrazena, tak 
tato pfiíloha zÛstává v platnosti. I kdyÏ nemá obecnou právní závaznost,
Ministerstvo zemûdûlství ji zaãlenilo jako souãást pravidel pro poskyto-
vání pfiíspûvkÛ na hospodafiení.

Jak fie‰í tento rozpor LâR?
Pro LâR je norma âSN 482115 definicí standardu sadebního materi-

álu jako bûÏného obchodního sortimentu. LâR budou pro v˘sadbu pou-
Ïívat pouze sadební materiál, kter˘ odpovídá nové normû a tím stan-
dardu LâR. Snad jedinou moÏnou v˘jimku lze uãinit pro leto‰ní rok 
v pfiípadû sadebního materiálu, u kterého oãekáváme v leto‰ním roce 
nedostatek, konkrétnû pouze u buku a jedle. 

V ãem spoãívá pfiínos normy?
V minulosti platná oborová norma nedefinovala parametry kofienové-

ho systému sadebního materiálu. âasto tak docházelo k v˘sadbám 
nevhodného sadebního materiálu. Vedle ‰patné manipulace se nedosta-
teãn˘ kofienov˘ systém nejãastûji podílel na ztrátách pfii zalesÀování.
Nová norma definuje kvalitu sadebního materiálu parametry, které 
popisují jednoduch˘m zpÛsobem vzhled celé sazenice vãetnû kofienové-
ho systému v pomûru k nadzemní ãásti sazenice. 

Co to je standard LâR?
Standard sadebního materiálu podle nové normy byl pro potfieby LâR

upraven ve spolupráci s autory normy Doc. Ing. Oldfiichem Mauerem, DrSc.
a Ing. Antonínem Juráskem, CSc. tak, aby se více pfiizpÛsobil bûÏn˘m
provozním situacím. Základní úprava spoãívala v tom, Ïe k jednotliv˘m
parametrÛm byl doplnûn komentáfi, kter˘ popisuje, jak˘m zpÛsobem se
tyto parametry zji‰Èují a v jaké jsou toleranci vãetnû pfiípustn˘ch pfiekryvÛ.

ProtoÏe oãekáváme, Ïe pouÏívání nové normy mÛÏe pfiinést v nábû-
hovém období jistá úskalí, snaÏili jsme se na to pfiipravit. Jedním ze zá-

kladních krokÛ, které jsme podnikli, bylo právû definování obchodního
standardu. V souvislosti s novou normou dochází k zásadní zmûnû v pfií-
stupu k sadebnímu materiálu. Tomuto trendu se pfiizpÛsobily i LâR 
a opou‰tûjí pojem v˘‰ková tfiída. Tento pojem bude nahrazen pojmem tfií-
da, kter˘ se odvozuje od tlou‰Èky kofienového krãku jako znaku vyspûlosti
sadebního materiálu. V˘‰ka nadále zÛstává jako orientaãní parametr 
s tím, Ïe je dÛleÏité dodrÏení minimální v˘‰ky, ale pfiekroãení maximální
v˘‰ky svûdãí pouze o tom, Ïe sadební materiál je pûstován ‰patnou 
technologií. 

Mají LâR nûjakou pomÛcku, která usnadní provoznímu personálu 
hodnocení sadebního materiálu podle nov˘ch kritérií?

Pro snaz‰í orientaci v nov˘ch tfiídách, které jsou definovány pro jed-
notlivé druhy sadebního materiálu, vydaly LâR tabulku „Rozmûry stan-
dardních, v˘sadby schopn˘ch semenáãkÛ, sazenic a poloodrostkÛ pro 
potfieby LâR“. Tabulku dostali v‰ichni revírníci a vedoucí pracovníci LâR,
dále ji obdrÏí zodpovûdní pracovníci smluvních partnerÛ, aby byl 
usnadnûn pfiechod na tuto normu. Také byla distribuována v‰em povûfie-
n˘m pûstitelÛm LâR a pfiedali jsme ji SdruÏení lesních ‰kolkafiÛ âR. 
Pro na‰e smluvní partnery ji navíc prezentujeme na internetu 
v rubrice Informace pro smluvní partnery. V tabulce je ãást tfiíd sadební-
ho materiálu zv˘raznûna Ïlutou barvou. Tím je naznaãeno, které typy 
semenáãkÛ a sazenic jednotliv˘ch druhÛ dfievin budou LâR preferovat pfii
nákupu od sv˘ch smluvních partnerÛ.

Tabulka by mûla umoÏnit rychlej‰í a pfiehlednûj‰í posuzování sadeb-
ního materiálu. První parametr, kter˘ zodpovûdného pracovníka pfiejí-
majícího sadební materiál zajímá, je tlou‰Èka kofienového krãku. Podle ní
zafiadí sadební materiál do tfiídy a souãasnû posoudí v˘‰ku nadzemní
ãásti. Potom musí zhodnotit pomûr kofienového systému k nadzemní ãás-
ti. DÛleÏit˘m parametrem je i maximální vûk a délka kÛlového kofiene. 
V normû jsou uvedeny je‰tû dal‰í parametry - celkov˘ vzhled nadzemní
ãásti, podíl jemného kofienového vlá‰ení a deformace kofienového systému.

Má tabulka nûjak˘ slovní doprovod?
Souãástí tabulky je v˘kladov˘ komentáfi LâR k normû. Komentáfi je

zpracován spoleãnû s autory normy a popisuje pfiípustné tolerance jed-
notliv˘ch parametrÛ. Dále hodnotí ze statistického hlediska standardní
soubor sadebního materiálu a obsahuje doplnûní a upfiesnûní nûkter˘ch
ãlánkÛ normy. Za zmínku stojí napfiíklad definice tvarování nadzemní
ãásti, které povaÏujeme v nûkter˘ch pfiípadech za povolené. 

Budete fungování normy vyhodnocovat? 
Rok 2001 povaÏujeme i z hlediska v˘kladového komentáfie za nábû-

hov˘. Autofii normy pfiipravují uÏ nyní její druhé vydání, které bude k dis-
pozici na podzim roku 2001. V nûm jiÏ bude zapracován 
i v˘kladov˘ komentáfi, kter˘ vzniká na základû diskusí s vlastníky lesÛ, 
lesními ‰kolkafii, a bude reflektovat  i pfiipomínky provozního personálu
na základû zku‰eností z nábûhového období. Bude vyvíjen tlak na to,
aby pfiípadné nejasnosti a dílãí nedostatky byly odstranûny, a poãínaje
sezónou 2002 se jiÏ nemuselo nic upravovat. Pfiipomínky k âSN 482115
je moÏné uplatnit v rámci LâR na odboru lesního hospodáfiství a ochra-
ny pfiírody fieditelství LâR.

Zavedení nové normy, která zároveÀ charakterizuje parametry obalÛ,
jsme také vyuÏili pro úpravu smlouvy s na‰imi obchodními partnery. 
V pfiíloze P11 Rozvojové a útlumové technologie jsme provedli kategori-
zaci obalÛ. V ní jsou obaly rozãlenûny do tfií kategorií s dan˘m ãasov˘m
horizontem pouÏitelnosti, omezujícím obaly nevhodné a obaly doãasnû
tolerované. Obaly nevhodné by se mûly pfiestat pouÏívat do 2 let, tj. do
konce roku 2002, obaly doãasnû tolerované do 5 let, tj. do konce roku
2005.

Dûkuji za rozhovor,
Jan ¤ezáã
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Pracovní náplÀ inspektora pro genetiku,
pûstování a ochranu lesa patfií mezi ty nejles-
niãtûj‰í. âlovûk na tomto místû by mûl vûdût 
o lese témûfi v‰echno. S jistou nadsázkou by
mûl b˘t kazatelem lesnictví v tom nejlep‰ím
slova smyslu. Abych lépe porozumûl jeho prá-
ci, nav‰tívil jsem pana inspektora pro GPOL
Ing. Jaroslava Kostohryze na OI Písek. Strávili
jsem spolu krásn˘, sluneãn˘ den. 

Charakteristika
inspektorátu

OI Písek vznikl v roce 1992 a pÛsobí na 
území ãtyfi LS - Tábor, Milevsko, VodÀany,
Spálené Pofiíãí - a LZ Boubín, tj. v rozsáhlé 
oblasti od Brd aÏ po vrcholky ·umavy se 
znaãnû roztfií‰tûnou majetkovou drÏbou. Na 
území OI je 16 600 vlastníkÛ lesÛ. Lesní správy
lze charakterizovat takto: Tábor - 14 revírÛ,
7620 ha státní lesní pÛdy, 9075 ha v˘konu ãin-
nosti OLH, katastrální v˘mûra 123 437 ha;
Milev-sko - 17 revírÛ, 11 190 ha lesní pÛdy, 
10 815 ha v˘konu ãinnosti OLH, kat. v˘mûra 
139 500 ha; VodÀany - 13 revírÛ, 12 451 ha
lesní pÛdy, 5918 ha v˘konu ãinnosti OLH, kat.
v˘mûra 90 241 ha; Spálené Pofiíãí - 17 revírÛ,  
17 734 ha lesní pÛdy,  4198 ha v˘konu ãinnosti
OLH, kat. v˘mûra 132 713 ha; LZ Boubín 
- 9 polesí, 22 897 ha lesní pÛdy, 2945 ha v˘-
konu ãinnosti OLH, kat. v˘mûra 118 042 ha.
Na území OI Písek se vyskytují PLO:
Západoãeská pahorkatina, Brdská vrchovina,

Stfiedoãeská pahorkatina, Pfiedhofií ·umavy 
a Novohradsk˘ch hor, ·umava, Jihoãeské pán-
ve, âeskomoravská vrchovina. Najdeme tu LVS
od 0. aÏ po 8., a dokonce i 9. LVS tu zaujímá
asi 1 ha na polesí Zdíkov. Z roãních úkolÛ plnû-
n˘ch v rámci celého OI lze vybrat údaje za rok
1999: celková tûÏba 377 000 m3 (z toho naho-
dilé tûÏby 23 %), profiezávky 1416 ha, probír-
ky do 40 let 1455 ha, probírky nad 40 let 1964
ha, 1. obnova lesa 418 ha, vylep‰ování 78 ha 
(tj. ztráty asi 19 %),  pfiirozená obnova 78,5 ha,
tj. rovnûÏ asi 19 %. Pfiírodní podmínky pro 
pfiirozenou obnovu jsou na jednotliv˘ch LS a LZ
rÛzné, záleÏí také na rozpracovanosti porostÛ 
a v neposlední fiadû na odborné úrovni lesního
hospodáfie. Nejlep‰í podmínky pro pfiirozenou
obnovu má LZ Boubín na ·umavû ve smrkov˘ch
porostech a LS Spálené Pofiíãí v komplexu Brd.
NejsloÏitûj‰í podmínky mají LS Tábor, Milevsko
a VodÀany, které leÏí v oblasti s ãast˘mi pfiísu‰-
ky a nedostatkem sráÏek. 

Genetika
Pfiedem je nutno fiíci, Ïe ve‰kerá opatfiení, 

t˘kající se práce s genetick˘m materiálem, pfiijí-
má inspektor pro GPOL ve spolupráci s oblast-
ním genetikem, kter˘ dûlá zásadní rozhodnutí.
Jednou z nosn˘ch ãinností je zachování 
a reprodukce genov˘ch zdrojÛ. Na OI je 
141 v˘bûrov˘ch stromÛ SM, 19 BO, 130 MD,
60 DG, 25 LP, 5 DBz, 11 BK, 5 JD, 9 JVk. 
V souãasnosti je mnoÏství v˘bûrov˘ch stromÛ
dostateãné.  Uznan˘ch porostÛ kategorie A a B
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Opraven˘ pfiístfie‰ek u b˘valé lesní ‰kolky. LS VodÀany

Budova Oblastního inspektorátu Písek

Ing. Jaroslav Kostohryz s revírníkem Vladimírem Vone‰em

aneb jak vypadá práce inspektora pro
genetiku, pûstování a ochranu lesa

Lesník, kter˘ musí vûdût, co chce



je: 2800 ha SM, 217 ha BO, 27 ha JD, 9 ha
DG, 75 ha MD, 263 ha BK, 1 ha VJ, 125 ha
DB, 1 ha JVk, 6 ha JS, 26 ha LP, 4 ha OL, 1 ha
B¤. Nejde jen o udrÏování stávajících uznan˘ch
porostÛ, ale je potfieba vychovávat i porosty
mlad‰í, které by mohly b˘t uznány v dal‰ích de-
cenniích.  Pfiedmûtem kontroly jsou pfiedev‰ím
v˘chovné zásahy, které mají smûfiovat k tomu,
aby si kvalitní stromy vãas vytvofiily dostateãné
koruny, byly stabilní a v budoucnosti dobfie
fruktifikovaly. V rámci OI je 14,76 ha semen-
n˘ch sadÛ, z toho 9,21 ha MD, 2,44 ha BO,
1,43 ha BK a 1,68 ha LP. V rámci inspekãní
ãinnosti je nutné sady aspoÀ jednou roãnû nav-
‰tívit a zkontrolovat jejich stav. Na území OI je
také 93,42 ha semenn˘ch porostÛ. Inspekãní
kontrola v nich je zamûfiena pfiedev‰ím na in-
tenzivní v˘chovu,  tj. na uvolÀování pfiimí‰en˘ch
dfievin, hlavnû buku a dubu ve smrkov˘ch 
porostech, s cílem zv˘‰it stabilitu a kvalitu.
Snahou je, aby budoucí semenné porosty 
uÏ nevznikaly umûlou obnovou, ale pokud
moÏno obnovou pfiirozenou, protoÏe v tom je
záruka jejich genetické ãistoty. Na území OI je
14 genov˘ch základen o v˘mûfie 6349 ha.
Nejvíce jich je vyhlá‰eno pro smrk, buk a dub.
Podle Koncepce zachování a reprodukce geno-
v˘ch zdrojÛ lesních dfievin se má v pûtilet˘ch 
intervalech hodnotit úroveÀ hospodafiení 
v genov˘ch základnách. Komplexní hodnocení
genov˘ch základen na OI Písek bylo provedeno
ve 4. ãtvrtletí loÀského roku. Lze pfiedpokládat,
Ïe hospodafiení v genov˘ch základnách nebu-
de pfiedmûtem hodnocení pouze jednou za pût
let. Inspektor se o hospodafiení v genov˘ch 
základnách musí zajímat ãastûji, a to pfiede-
v‰ím o umisÈování tûÏeb a rozvíjení pfiirozené
obnovy. 

Pûstební ãinnost
Inspekãní ãinnost v této oblasti zaãíná kon-

trolou projektÛ pûstební ãinnosti a umûlou 
obnovou lesa. Cílem je sníÏit nezdary zalesnû-
ní a zlep‰it kvalitu sazenic. Kontrolují se listy 
o pÛvodu semen a veget. ãástí rostlin a listy 
o pÛvodu sadebního materiálu, zda je dodrÏo-
ván pfienos reprodukãního materiálu podle 
vyhlá‰ky MZe 82/1996. Z hlediska kontrol je
nejnároãnûj‰í období jarního zalesÀování.
Kontroluje se jednak tfiídûní sazenic jiÏ ve ‰kol-
kách, zakládání a manipulace s nimi. Tak se 
inspektor snaÏí pfiedejít komplikacím dfiíve, neÏ
se vÛbec sazenice dostanou do lesa.
Namátkovû kontroluje i zakládání sazenic na
úloÏi‰tích v porostech a vlastní kvalitu zalesÀo-
vání. V centru jeho pozornosti jsou dfieviny, 
kter˘ch je nedostatek - jedle, buk, dub a ostatní
cennûj‰í listnáãe. Jde o to, aby se s nimi 
nepl˘tvalo, kontroluje se poãet sazenic po hek-
taru, jejich stav a kvalita zalesnûní. V pfiípa-
dech, kdy jsou ztráty vût‰í neÏ 15 %, dochází 
k reklamaãnímu fiízení s dodavatelem prací.
V˘znamnou souãástí inspekãní ãinnosti je kon-
trola povûfien˘ch pûstitelÛ sadebního materiálu.
Na OI Písek jich je celkem sedm. Inspektor je

nav‰tíví aspoÀ 2x roãnû, a to v období, kdy jsou
hotové pûstební projekty a posléze pfii jarním
vyzvedávání sazenic. Cílem je zjistit, jestli je
pûstitel schopen na pfiíslu‰nou lesní správu do-
dat sazenice v poÏadovaném mnoÏství a kvali-
tû, pfiípadnû, kter˘ch sazenic je nedostatek.
Leto‰ní rok je specifick˘ v tom, Ïe LâR jiÏ budou
poÏadovat sadební materiál podle nové normy,
která na nûj zpfiísÀuje poÏadavky. Dále je pfied-
mûtem kontrol provádûní ve‰ker˘ch v˘chovn˘ch
zásahÛ a vyznaãování a provádûní obnovních
tûÏeb. Pfii kontrolách se hodnotí nejen kvalita
provádûn˘ch prací, ale i jejich hospodárnost.

Ochrana lesa
I v ochranû lesa se projevuje rozmanitost

pfiírodních podmínek na jednotliv˘ch LS.
Nejvíce kontrol se vûnuje v˘skytu a ochranû
proti l˘koÏroutu smrkovému. Jeho zv˘‰en˘ 
v˘skyt hrozí v LZ Boubín, obzvlá‰tû v lokalitách
pfiilehl˘ch k NP ·umava. V LZ Boubín se také
mÛÏe periodicky pfiemnoÏit ploskohfibetka 
smrková. V niÏ‰ích partiích se objevují lokální
holoÏíry obaleãe dubového, spolu s píìalkou
podzimní. Na dubech se rovnûÏ projevuje one-
mocnûní s tracheomykózními pfiíznaky. Na bo-
rovici ‰kodí l˘koÏrout vrcholkov˘. V oblasti Brd
je zase nutné vûnovat zv˘‰enou pozornost be-
kyni mni‰ce. Klikoroh borov˘ se objevuje stále, 
i kdyÏ v posledních letech jeho v˘skyt klesá. Jak
jiÏ bylo fieãeno, nejvût‰í nebezpeãí hrozí od l˘-
koÏrouta smrkového, protoÏe v rámci OI pfieva-
Ïují smrkové porosty. V roce 1999 bylo zpra-
cováno 3855 m3 kÛrovcové hmoty, v roce 2000
to bylo 4400 m3. Tento mírn˘ nárÛst znamená,
Ïe i nadále se musí l˘koÏroutu smrkovému vû-
novat zv˘‰ená pozornost. V roce 1999 bylo po-
loÏeno 9126 m3 lapákÛ, v roce 2000 dokonce
10 493 m3 lapákÛ.  Kontrolní ãinnost inspekto-
ra zaãíná jiÏ správn˘m stanovením kalamitního
základu, pfiedáním sestav dodavatelÛm prací 
s mnoÏstvím a umístûním lapákÛ do porostÛ 
a zaji‰tûní zpracování ve‰keré kÛrovcové 
hmoty do konce bfiezna. Samozfiejmû je 
nutné sledovat v˘voj kÛrovce, obranná opatfiení
revírníkÛ proti nûmu a jejich spolupráci s doda-
vateli prací. 

Ochrana pfiírody
V rámci OI se vyskytuje 28 zvlá‰tû chrá-

nûn˘ch území o celkové v˘mûfie 16 316 ha, 
z toho velkoplo‰né chránûné území CHKO
·umava pfiedstavuje 15 800 ha a rozkládá se
na LZ Boubín. âinnost v této oblasti je zaloÏena
na spolupráci se Správou CHKO, Agenturou 
ochrany pfiírody a referáty Ïivotního prostfiedí
okresních úfiadÛ pfii schvalování plánÛ péãe pro
jednotlivá chránûná území a jejich zapracová-
ní do LHP. Inspektor chránûná území nav‰tûvuje
a kontroluje, zda jsou plány péãe dodrÏovány.
Na OI je spolupráce s orgány ochrany pfiírody
bezproblémová. Nejvíce diskusí se vede kolem
introdukovan˘ch dfievin a obnovy nûkter˘ch
rozpadajících se porostÛ ve zvlá‰tû chránûn˘ch
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územích. VÏdy v‰ak dojde ke vzájemné doho-
dû, byÈ mnohdy kompromisní. Dobrá spoluprá-
ce byla rozvinuta s âSOP na úseku biologické
ochrany lesa. Zdej‰í poboãka âSOP se zaváza-
la peãovat asi o 700 ptaãích budek na LS
VodÀany, Milevsko a Tábor. V˘sledky spoluprá-
ce s Agenturou ochrany pfiírody a krajiny âeské
Budûjovice i s referátem Ïivotního prostfiedí 
v Písku byly dokumentovány pfii venkovní 
pochÛzce ukázkou revitalizace dvou rybníãkÛ 
v pfiírodním parku Písecké hory na LS VodÀany. 

Venkovní pochÛzka
Jako pfiíklad práce inspektora v terénu jsme

absolvovali kontrolní pochÛzku revírem V‰eteã
(LS VodÀany), na níÏ nás doprovázel místní re-
vírník pan Vladimír Vone‰. První zastávka byla
zamûfiena na hospodafiení v genové základnû,
která byla uznána pro buk a dub. Soustfiedili
jsme se na vyznaãení a provedení m˘tních 
tûÏeb s ohledem na pfiirozenou obnovu.  Dále
jsme nav‰tívili bukov˘ porost, kde byla prove-
dena první v˘chova, tj. profiezávka, smrkov˘
porost s probírkou do 40 let, bukov˘ porost 
s probírkou nad 40 let. V˘chovné zásahy byly
provedeny v dostateãné intenzitû. V jednom pfií-
padû ‰lo o buk skupinovitû smí‰en˘ se smrkem.
Buk vznikl z pfiirozené obnovy. V˘chova byla
zamûfiena na nekvalitní jedince – pfiedrostlíky 
a obrostlíky, ponecháni byli kvalitní jedinci 
a podúroveÀ k dal‰ímu pfiirozenému v˘voji 
porostu, s dal‰ím zásahem se v tomto decenniu
nepoãítá. Probírka do 40 let byla provedena 
ve smrkovém porostu, s ojedinûle vtrou‰en˘m
bukem. Zásah zde byl proveden v dostateãné
intenzitû, jednotliv˘ vtrou‰en˘ buk byl uvolnûn,
i kdyÏ jeho kvalita není pfiíli‰ dobrá. V ãásti
zvané Manda jsme zkontrolovali vyznaãení 
obnovní tûÏby. Zde jiÏ do‰lo k rozpracování 
porostu s bohat˘m zmlazením rÛzného stáfií 
a velikosti. Bude provedeno uvolnûní jednotli-
v˘m v˘bûrem po celé plo‰e. Poté jsme nav‰tívili
lokalitu s pfiirozen˘m zmlazením dubu zimního
spoleãnû s bukem. Tato ãást byla oplocena pfied
tfiemi lety, pfied spadem ÏaludÛ, po nûm se do-
stavilo bohaté zmlazení (viz titulní strana).  Pfii
kontrole semenného porostu smrku s pfiimí‰e-
n˘m bukem jsme zjistili, Ïe zde byl provádûn
v˘chovn˘ zásah pfied pûti roky, ale stav, vzhle-
dem k tomu, Ïe se jedná o semenn˘ porost, je
potfieba zlep‰it dal‰ím intenzivním zásahem.
Proto bylo revírníkovi doporuãeno, aby zafiadil
tento porost do projektÛ v˘chovn˘ch zásahÛ
pro pfií‰tí rok. Na závûr pochÛzky jsme nav‰tí-
vili pfiírodní rezervaci Mal˘ a Velk˘ Kam˘k 
o rozloze necel˘ch 50 ha. Jedná se o skalnat˘
vrcholek, tj. extrémní stanovi‰tû. V rezervaci 
je povolena pouze asanaãní tûÏba jehliãnanÛ,
pfievaÏuje zcela bezzásahová plocha s listnáãi,
kde je fiada doupn˘ch stromÛ a volnû leÏící 
mrtvá, rozkládající se dfievní hmota. Na pfiístu-
pové cestû k rezervaci byl v loÀském roce 
vybudován v rámci Programu 2000 turistick˘ 
pfiístfie‰ek s informaãní tabulí a opravena 
studánka. 

Závûr
Pfiedmûtem dal‰ích inspekcí jsou generálním

fieditelstvím stanovená témata kontrolní ãinnos-
ti. V leto‰ním roce to je: v 1. ãtvrtletí provûfiení
stavu dosud neuzavfien˘ch pfiípadÛ vydání vûci,
restitucí a náhrad podle pfiíslu‰n˘ch zákonÛ; ve
2. ãtvrtletí zji‰tûní stavu a fie‰ení neoprávnûn˘ch
záborÛ pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa
stavbami rekreaãních chat; ve 3. ãtvrtletí vyuÏití
pfiidûlen˘ch finanãních prostfiedkÛ pro realizaci
Programu 2000 za roky 1999 – 2001; ve 
4. ãtvrtletí provûfiení dodrÏování vydaného mo-
delu typÛ oplocenek. OI také zaji‰Èuje prostfied-
nictvím lesních správ a revírníkÛ v˘kon ãinnosti
OLH na pomûrnû velké rozloze lesÛ. Proto si
zde vypracovali metodiku inspekce v tûchto 
revírech. Jejich cílem je postupnû nav‰tívit
v‰echny tyto revíry. Chtûjí se pfiesvûdãit, jak
dobfie funguje komunikace revírníkÛ s vlastníky
lesÛ. Na OI tak chtûjí pfiedcházet stíÏnostem ze
strany vlastníkÛ lesa a dosáhnout toho, aby
vlastníci lesa byli s prací LâR spokojeni a neÏá-
dali o jiné odborné lesní hospodáfie.

Na závûr na‰eho setkání pan inspektor
Kostohryz shrnul smysl své práce: „Cílem mého
snaÏení je, aby revírníci pochopili a v provozu
sami naplÀovali Program trvale udrÏitelného
hospodafiení v lesích, kter˘ pfiedstavuje nosn˘
program lesnické politiky LâR. To znamená do-
drÏovat podíl MZD, minimalizovat ztráty na
kulturách, minimalizovat ‰kody zvûfií a v do-
hledné dobû nastolit rovnováhu mezi zvûfií a le-
sem, zvy‰ovat podíl pfiirozené obnovy. S tím
souvisí pfiechod od velkoplo‰ného hospodafiení
na maloplo‰né, a to pfiedev‰ím uplatÀováním
hospodáfiského zpÛsobu podrostního. SnaÏme
se více vyuÏívat v˘sledkÛ lesnické typologie,
vãas a kvalitnû vychovávat mladé lesní porosty,
dospívající porosty vãas pfiipravovat na pfiiro-
zenou obnovu, vytváfiet zpevÀovací prvky 
v porostech. Zv˘‰enou pozornost vûnujme péãi
o genové zdroje. Podporujme biologickou 
ochranu lesa. Podporujme ‰etrné technologie,
které sniÏují hniloby dfieva. To v‰echno smûfiuje
k dlouhodobému cíli: mít lesy zdravé produku-
jící dostatek dfievní hmoty, lesy odolné proti
‰kodliv˘m abiotick˘m a biotick˘m ãinitelÛm 
a lesy zároveÀ zaji‰Èující ostatní funkce. Je 
dÛleÏité se umût dívat, snaÏit se lesu porozumût
a on mnohé napoví i v mnohém se odvdûãí.“

Jan ¤ezáã
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1. ·kolka Zadní Bor - sazenice jedle 2+3

2. Odd. 206 H11 - uvolnûní smrkového zmlazení

3. Odd. 205 H17 - postupné uvolnûní
pfiirozeného zmlazení buku

4. Odd. 210 E29 - buková skupina
po prvním v˘chovném zásahu

5. Odd. 210 E4 - probírka do 40 let,  
uvolnûní jednotlivû pfiimí‰eného buku

6. Odd. 308 D12b - v˘bûrové stromy buku 



JiÏ jsme si celkem zvykli na to, Ïe se âeská 
republika pfiipravuje na vstup do Evropské unie.
Tato pfiíprava se dûje v mnoha rovinách. Jednou 
z nejdÛleÏitûj‰ích je oblast legislativy. Její zmûny
se totiÏ nejvíce promítnou do Ïivota obyãejn˘ch
obãanÛ. Dosti ãasto se tyto zmûny vykládají tak,
Ïe musíme na‰i legislativu harmonizovat s právem
Evropské unie. V oblasti lesnictví v‰ak jednotná 
legislativa Evropské unie prakticky neexistuje, 
s v˘jimkou nakládání s reprodukãním materiálem
lesních dfievin. Podobnû je tomu v myslivosti, 
která je fie‰ena pfieváÏnû v rámci národních legis-
lativ. Ov‰em zcela jiná situace je v oblasti ochra-
ny pfiírody, kde Evropská unie vystupuje pomûrnû
jednotnû, podobnû jako v zemûdûlství. Pro dal‰í 
uvaÏování je tfieba mít na pamûti jeden 
nenápadn˘, ale pfiesto v˘znamn˘ rozdíl:
Evropská unie nemá právní subjektivitu, tu mají
Evropská spoleãenství. Proto se legislativa, která je
závazná pro v‰echny státy Evropské unie, správ-
nû oznaãuje jako právo Evropsk˘ch spoleãenství.

V posledním desetiletí jsme v âeské republice 
v dÛsledku znaãnû kontroverzních stfietÛ zaãali
chápat lesní hospodáfiství, myslivost a ochranu
pfiírody jako témûfi navzájem nepfiátelské lidské
aktivity. V Evropské unii tyto vztahy tak vyhrocené
nejsou, tfiebaÏe i tam existuje urãité napûtí. 
My, lesníci, povaÏujeme logicky za dÛleÏité sledo-
vat pfiedev‰ím zmûny v lesnické legislativû. 
Ale doba se mûní a lesní hospodáfiství je stále 
více ovlivÀováno legislativou na ochranu pfiírody
a Ïivotního prostfiedí. Nûkdy se dokonce tvrdí, Ïe
tyto normy jsou nadfiazeny zákonu o lesích.
Domnívám se proto, Ïe je nanejv˘‰ uÏiteãné sle-
dovat souãasn˘ v˘voj práva na ochranu pfiírody 
a Ïivotního prostfiedí v EU a pokud moÏno se za-
pojit do diskuse pfii jeho koncipování u nás v tûch
bodech, kde se dot˘kají zpÛsobÛ nakládání s lesy.
V této souvislosti je stále ãastûji sly‰et termín 
NATURA 2000.

Hned v úvodu je nutno zdÛraznit, Ïe NATURA
2000 není souborem legislativních norem. Je to
soustava evropsky v˘znamn˘ch chránûn˘ch úze-
mí budovaná v zemích EU. PoÏadavek jejího vzni-
ku a reÏim fungování vypl˘vá ze dvou stûÏejních
Smûrnic Evropské unie v oblasti ochrany pfiírody,

a to Smûrnice 79/409/EEC o ochranû volnû Ïijí-
cích ptákÛ (tzv. smûrnice o ptácích) a Smûrnice
92/43/EEC o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû
Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin 
(tzv. smûrnice o stanovi‰tích).

Smûrnice o ptácích

Smûrnice vznikla v roce 1979 a zakotvila 
ochranu v‰ech volnû Ïijících ptákÛ ve v‰ech v˘vo-
jov˘ch stadiích. Dále zavedla ochranu jimi ob˘va-
n˘ch stanovi‰È (biotopÛ). Obecná ochrana 
se vztahuje na dospûlce, mláìata i vejce. Na úze-
mí ãlensk˘ch státÛ EU se zakazuje úmyslné zabí-
jení a odchyt ptákÛ a po‰kozování jejich hnízd. 
Z obecné ochrany samozfiejmû mohou b˘t udûle-
ny v˘jimky, napfi. kdyÏ hrozí v˘znamné ztráty na
úrodû ãi je ohroÏena bezpeãnost letového provo-
zu. Pokud jsou v‰ak nûkteré druhy pfiedmûtem 
lovu, musí se tak dít udrÏiteln˘m zpÛsobem, kter˘
nenaru‰í jejich pfiípadnou ochranu v celém areálu
roz‰ífiení. 

Smûrnice dále ãlensk˘m státÛm ukládá, 
aby pro 181 ptaãí druh a poddruh, které jsou 
uvedené v pfiíloze I. této smûrnice, vyhlásily 

speciální chránûná území – území zvlá‰tní ochra-
ny (SPA – Special Protection Areas). Pro nás je 
dÛleÏité, Ïe tfietina vyjmenovan˘ch druhÛ se na
na‰em území nikdy nevyskytovala. Naopak 66
na‰ich zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ není na seznamu
uvedeno, nejsou tedy smûrnicí klasifikovány jako
chránûné v EU. Jde napfiíklad o v âR kriticky ohro-
Ïeného v˘reãka malého, strnada luãního nebo ko-
lihu velkou. Jako pro ve‰keré zákonodárství 
ES i pro smûrnici o ptácích platí, Ïe v ní Evropská
unie vystupuje jako celek. To znamená, Ïe kdyÏ se
urãit˘ ptaãí druh nebo poddruh vyskytuje v nûkte-
rém z ãlensk˘ch státÛ EU pomûrnû hojnû, ale 
z hlediska cel˘ch ES je povaÏován za ohroÏené-
ho a tedy chránûného, tak i dotyãn˘ ãlensk˘ stát
pro nûj musí zfiídit dostateãn˘ poãet SPA.

Smûrnice o stanovi‰tích

Smûrnice byla pfiijata v kvûtnu 1992, necel˘
mûsíc pfied Konferencí OSN o Ïivotním prostfiedí
a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro jako pfiíspû-
vek tehdej‰ích zemí ES k mezinárodní spolupráci
v péãi o Ïivotní prostfiedí. Jejím cílem je pfiispût 
k zaji‰tûní biologické rozmanitosti prostfiednictvím
ochrany pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících Ïivoãi-
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chÛ (s v˘jimkou ptákÛ, pro nûÏ platí smûrnice 
o ptácích) a planû rostoucích rostlin uveden˘ch 
v pfiílohách na evropském území ãlensk˘ch státÛ
EU. Pro typy pfiírodních stanovi‰È uvedené v pfiílo-
ze I. a pro druhy rostlin a ÏivoãichÛ v pfiíloze II. je
vyÏadováno vyhlá‰ení zvlá‰tních oblastí ochrany
(SAC - Special Areas of Conservation). Pfiíloha I.
smûrnice vyjmenovává celkem 198 pfiírodních 
a polopfiírodních stanovi‰È, pro které také musí
b˘t vyhla‰ovány zvlá‰tní oblasti ochrany, aniÏ by
se na nich bezpodmíneãnû musel vyskytovat 
nûkter˘ z vyjmenovan˘ch chránûn˘ch druhÛ rost-
lin ãi ÏivoãichÛ. Pfiitom platí pravidlo, Ïe jak 
poãet, tak rozloha SAC vyhlá‰en˘ch na ochranu
urãitého druhu ãi stanovi‰tû v dané zemi, musí 
odpovídat jeho podílu v rámci EU jako celku.

Donucovací mechanismy

Zcela zákonitû si lze poloÏit otázku, jak˘m
zpÛsobem smûrnice zabezpeãuje, aby ãlenské
státy EU nepfiistoupily k v˘bûru SAC pouze for-
málnû. Zcela zásadní je skuteãnost, Ïe na rozdíl
od mezinárodních úmluv na ochranu pfiírody je
legislativa ES právnû vymahatelná. JestliÏe nûkte-
r˘ ãlensk˘ stát EU nerealizuje zákonodárství 
ES dostateãn˘m zpÛsobem nebo v poÏadovan˘ch
termínech, mÛÏe Evropská komise omezit finanã-
ní zdroje pfiidûlované tomuto státu. KdyÏ to nepo-
mÛÏe, mÛÏe jej zaÏalovat u Evropského soudního
dvora, jehoÏ rozhodnutí jsou pro v‰echny ãlenské
státy EU závazná. Tato rozhodnutí jsou vût‰inou
spojena s velk˘mi pokutami, které stát musí platit
do doby, neÏ sjedná odpovídající nápravu.
Proces budování soustavy NATURA 2000 nabral
díky nereálnû stanoven˘m politick˘m termínÛm 
i poãáteãní znaãné benevolenci EK v˘razné nûko-

likaleté zpoÏdûní. Po del‰ích diskusích pfiistoupila
EK ke zmûnû postoje. Není tajemstvím, Ïe v sou-
ãasné dobû se tak pfied Evropsk˘m soudním 
dvorem ocitla pro neplnûní povinností vypl˘vají-
cích z obou smûrnic naprostá vût‰ina ãlensk˘ch
státÛ ES.

Postup pfii vytváfiení
Natury 2000

Jak oblasti zvlá‰tní ochrany (SPA), zfiizované
podle smûrnice o ptácích, tak zvlá‰tní oblasti 
ochrany (SAC), vyhla‰ované podle smûrnice 
o stanovi‰tích, budou dohromady vytváfiet sousta-
vu chránûn˘ch území, v˘znamn˘ch z hlediska ES,
která se oznaãuje jako NATURA 2000. ProtoÏe se
pfii jejím vytváfiení nepfiihlíÏí k vzájemné propoje-
nosti lokalit, nelze hovofiit o ekologické síti ve
smyslu ãeské koncepce územních systémÛ ekolo-
gické stability.

ZpÛsob vzniku území SPA a SAC je odli‰n˘.
ZpÛsob vyhlá‰ení SPA je v kompetenci jednotli-
v˘ch státÛ. Vyhla‰ování SAC se dûje znaãnû kom-
plikovanûj‰ím zpÛsobem. Prvním krokem je pfií-
prava národního seznamu lokalit, splÀujících kri-
téria pro zafiazení do soustavy Natura 2000, za
kterou odpovídá ãlensk˘ stát. Urãení lokalit sou-
stavy NATURA 2000 musí b˘t provedeno na zá-
kladû vûdeck˘ch anal˘z, bez ohledu na vlastnic-
ké vztahy nebo náklady. NavrÏené lokality pak
hodnotí Evropská komise (EK) prostfiednictvím své
odborné instituce – "Evropského tematického stfie-
diska ochrany pfiírody", nezávisl˘ch odborníkÛ 
a nevládních organizací. Smûrnice také umoÏÀu-
je, aby EK doplnila národní seznam o lokality,
které stát nenavrhl, byÈ se nacházejí na jeho 

území. Jakmile je lokalita schválena EK, pfiíslu‰n˘
ãlensk˘ stát ji vyhlásí co nejdfiíve jako zvlá‰tní 
oblast ochrany a stanoví priority podle v˘znamu
lokality pro uchování nebo obnovu z hlediska 
ochrany pfiírody. Lokality zafiazené do soustavy
NATURA 2000 nemusejí v ãlenské zemi nutnû po-
Ïívat nejpfiísnûj‰í legislativní ochranu. ¤ada úze-
mí se bude nacházet v pozmûnûné, kulturní kraji-
nû. V takov˘ch pfiípadech bude dÛraz kladen
pfiedev‰ím na vhodné zpÛsoby obhospodafiování,
které povedou k zachování urãitého stanovi‰tû 
ãi populace cílov˘ch chránûn˘ch druhÛ.

Souãasn˘ stav

Podle údajÛ k srpnu 2000 navrhly ãlenské stá-
ty EU celkem 2607 území SPA, s rozlohou asi
182 000 km2. Pfiitom na ·panûlsko, Finsko 
a ·védsko pfiipadá témûfi polovina této plochy.
Nejvût‰í ãást svého území (22,3 %) vûnovalo SPA
Dánsko. Dále bylo vyhlá‰eno 10 683 území SAC
o celkové rozloze asi 369 000 km2. Zatímco 
v Dánsku tvofií SAC 23,8 % a v ¤ecku 20,1 %, 
v SRN a Belgii jsou to 3 %. Tyto zemû v‰ak byly
vyzvány k pfiehodnocení sv˘ch návrhÛ. Absolutnû
nejvût‰í plochu SAC navrhlo ·panûlsko, a to 
88 000 km2. Podle odhadu tak souãasné lokality
NATURA 2000 zabírají 12 – 15 % celkové rozlo-
hy Evropské unie. Stavem v âeské republice se
budeme zab˘vat pfií‰tû.

(Pfii pfiípravû pfiíspûvku bylo vyuÏito ãlánku
RNDr. Jana Plesníka, CSc. „Zákonodárství
Evropsk˘ch spoleãenství na ochranu pfiírody: 
v˘zva pro âR“ z ãasopisu Ochrana pfiírody
9/2000.)

Redakce

JiÏ tfietí smlouvu o spolupráci LâR, s. p., s âSOP podepsal generální 
fieditel LâR Ing. Jifií Oliva s pfiedsedou âSOP RNDr. Liborem Ambrozkem, 
poslancem Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. U pfiíleÏitosti tohoto 
v˘znamného aktu se dne 16. ledna uskuteãnila v prostorách Parlamentu 
v Praze tisková konference, jíÏ se zúãastnilo, kromû zástupcÛ zúãastnûn˘ch
stran, na 20 novináfiÛ ze v‰ech v˘znamn˘ch celostátních deníkÛ a rozhlasu.
Ing. Jifií Oliva i RNDr. Libor Ambrozek ve sv˘ch projevech zdÛraznili 
postupn˘ nárÛst dÛvûry a prohlubující spolupráci,  která je zamûfiena pfiede-
v‰ím prakticky na projekty, jejichÏ cílem je zejména osvûta a ekologická 
v˘chova dûtí a mládeÏe. Pfies nûkteré rozdílné názory na péãi o lesy oba vy-
zdvihli jako prioritu hledání spoleãn˘ch fie‰ení a pfiístupÛ v nûkdy konfliktních
vztazích ochrany pfiírody a lesního hospodáfiství.

Dlouhodobá spolupráce LâR, s. p., s âSOP zapoãala v roce 1999, kdy
byla podepsána Deklarace o spolupráci v oblasti ochrany pfiírody a Ïivotní-
ho prostfiedí a ekologické v˘chovy.  Deklarace vymezila základní oblasti spo-
lupráce, kter˘mi jsou: Ochrana biodiverzity, Národní síÈ stanic pro zranûné
a handicapované Ïivoãichy, Environmentální osvûta, Propagace vzájemné
spolupráce. V dubnu téhoÏ roku obû strany podepsaly první smlouvu, na 
jejímÏ základû LâR podpofiily projekty âSOP ãástkou blíÏící se jednomu 
milionu korun. 
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Zleva: Pfiedseda âSOP RNDr. Libor Ambrosek, generální fieditel LâR Ing. Jifií Oliva 
a vedoucí odboru lesnické politiky a vnûj‰ích vztahÛ Ing. Jan Duha

Spolupráce LâR, s. p., s âesk˘m svazem
ochráncÛ pfiírody úspû‰nû pokraãuje



PROGRAM 2000

Ekocentrum Paleta v Pardubicích se stalo 
18. ledna 2000 místem podpisu smluv mezi
Lesy âeské republiky, s. p., a ãlensk˘mi stfiedis-
ky SdruÏení stfiedisek ekologické v˘chovy
Pavuãina. 

Setkání se za fieditelství LâR zúãastnil správ-
ní fieditel Ing. Bfietislav Jakubec, Ing. Jan Duha,
Ing. Jan ¤ezáã a Mgr. Eva Dlabolová. 
Za SdruÏení SEV Pavuãina pfiijel do Ekocentra
Paleta pfiedseda tohoto sdruÏení a fieditel
Stfiediska pro vzdûlávání a v˘chovu v pfiírodû,
o. p. s., Chaloupky RNDr. Josef Zetûk, fieditelka
SdruÏení pro ekologickou v˘chovu Tereza, o. s.,
Ing. Jana Ledvinová, fieditelka SdruÏení pro 
ekologickou v˘chovu a ochranu pfiírody
Rezekvítek Hana Korvasová, prom. ped., 
a fieditel SdruÏení  pro ekologickou v˘chovu
SluÀákov Mgr. Michal Barto‰. Ve velmi pfiíjem-
ném prostfiedí dfievûné klubovny postavené ve
tvaru kruhu nás pfiivítal fieditel Ekocentra Paleta 
Ing. Jifií Bure‰. Na této slavnostní události 
nechybûli ani novináfii z deníkÛ Hradecké novi-
ny, Dnes, Právo a reportérky z âeského rozhla-
su Hradec Králové a radia Profil v Pardubicích.
Rozhovory s úãastníky setkání pak byly vysílány
v odpoledních hodinách po skonãení programu.

Pfiedmûtem smlouvy se SdruÏením SEV
Pavuãina je provedení v˘ukov˘ch programÛ 
o lese, které budou podpofieny ãástkou 500 000
Kã. Tyto programy LâR podporují od roku
1999, kdy probûhly v˘ukové programy o lese
pro 9 850 dûtí z rÛzn˘ch koutÛ celé âeské 
republiky. Rok 2000 pak pfiinesl pokraãování
spolupráce, kdy na 20 ãlensk˘ch stfiediscích pe-
dagogové pfiipravili v˘ukové programy pro
srovnateln˘ poãet dûtí. Obsahová stránka pro-
gramÛ je zamûfiena na tematické okruhy
Rostliny a Ïivoãichové v lese, Lesní ekosystémy,
V˘znam lesa pro ãlovûka a Hospodafiení v lese.
Pro dûti z matefisk˘ch ‰kol, Ïáky základních ‰kol

a studenty ‰kol stfiedních vybrali pedagogiãtí
pracovníci stfiedisek vhodná témata z v˘‰e uve-
den˘ch okruhÛ, která odpovídala a byla vhod-
ná pro pfiíslu‰nou vûkovou skupinu.

Se ãtyfimi ãleny SdruÏení SEV Pavuãina, 
jejichÏ projekty byly podpofieny ve v˘bûrovém
fiízení LâR, byly uzavfieny dílãí smlouvy. První 
z nich byla uzavfiena se Stfiediskem pro vzdûlá-
vání a v˘chovu v pfiírodû, o. p. s., Chaloupky,
jejímÏ pfiedmûtem je zpracování a vydání meto-
dické publikace pro ekologickou v˘chovu Hurá
z lavic III., která bude podpofiena ãástkou 
120 000 Kã.Ekocentrum Paleta v Pardubicích
vyuÏije 125 000 Kã od LâR ke zpracování 
a vydání pexesa o lese. âástkou 100 000 Kã
bude podpofieno také zpracování sedmi obsáh-
l˘ch souborÛ pomÛcek pro v˘ukové programy 
o lese „Krabice jehliãí“. ·estnáct tûchto souborÛ
bylo dokonãeno jiÏ v minulém roce a po dokon-
ãení zmínûn˘ch sedmi souborÛ, bude mít kaÏdé
stfiedisko, které je ãlenem SdruÏení SEV
Pavuãina, jeden z tûchto souborÛ, kter˘ bude
moci vyuÏívat pfii v˘uce a pÛjãovat ho na zá-

kladní ‰koly ve svém okolí. V roce 2001 dojde
také ke zpracování a vydání publikace Lesní 
ãarování III. díl, která plynule navazuje na díly
pfiedchozí. Bude podpofiena ãástkou 294 000
Kã. Tyto publikace pro dûti jsou zdafiilou 
pomÛckou ãasto vyuÏívanou pfii v˘chovn˘ch 
a vzdûlávacích programech o lese. Na obou
zmínûn˘ch projektech spolupracujeme se
Stfiediskem pro ekologickou v˘chovu a ochranu
pfiírody Rezekvítek v Brnû. Pfiedmûtem smlouvy
se SdruÏení pro ekologickou v˘chovu SluÀákov
v Olomouci je vytvofiení souboru dfievûn˘ch po-
mÛcek „Dfievûn˘ orchestr“, které hravou a ne-
tradiãní formou pfiiblíÏí dûtem stromy a jejich
vlastnosti, napfiíklad vzhled, tvar, tvrdost, 
vÛni nebo schopnost vydávat zvuk. Projekt 
bude podpofien ãástkou 41 000 Kã. Celkovû 
budou projekty stfiedisek podpofieny ãástkou 
1 337 000 Kã. 

V tomto roce bude také pokraãovat projekt
Les ve ‰kole – ‰kola v lese na základních ‰kolách
na kterém spolupracujeme se SdruÏením pro 
ekologickou v˘chovu Tereza, o. s., v Praze. 
V rámci projektu mohou zapojené základní ‰ko-
ly spolupracovat také s na‰imi organizaãními
jednotkami formou vycházek do lesa nebo be-
sed pro dûti. Projekt Les ve ‰kole – ‰kola v lese
byl podrobnûji popsán jiÏ v ãíslech 
8 a 12/2000. Letos bude podpofien ãástkou
157 000 Kã. SdruÏení Tereza není v souãasné
dobû ãlenem SdruÏení SEV Pavuãina, protoÏe
se odli‰uje od ostatních stfiedisek tím, Ïe zamû-
fiuje svoji pozornost na vytváfiení tzv. ‰kolních
projektÛ - materiálÛ pro práci uãitelÛ s dûtmi na
‰kolách. V‰echny jiÏ pfiipravené publikace a po-
mÛcky byly v prÛbûhu jejich realizace konzulto-
vány s povûfien˘mi pracovníky LâR. VÏdy se
dbá na to, aby poskytnuté finanãní prostfiedky
byly vynaloÏeny úãelnû a správnû.

Mgr. Eva Dlabolová

Spolupráce LâR, s. p., se ãleny SdruÏení stfiedisek
ekologické v˘chovy Pavuãina v roce 2001

V bfieznu 2000 byla podepsána druhá smlouva, která opût zahrnovala
oblasti vymezené v Deklaraci. Na projekty v rámci Ochrany biodiverzity LâR
vûnovaly 684 000 Kã. Tento program zahrnoval: OhroÏené druhy lesních
dfievin – tis, jalovec, dfiín, klokoã (6 projektÛ, 110 000 Kã); OhroÏené druhy
bylin  lesních – hofiec hofiepník, ‰áfrán (50 000 Kã); Mravenci – inventariza-
ce, ochrana, vydávání zpravodaje Formica (8 projektÛ, 49 000 Kã);
Ochrana biodiverzity lesních vodních tokÛ – rak, mûkk˘‰i (8 projektÛ, 
77 000 Kã); Ochrana mokfiadÛ v lesích – inventarizace, obnova lokalit 
(8 projektÛ, 110 000 Kã); Sledování a ochrana netop˘rÛ v lesích (7 pro-
jektÛ, 60 000 Kã); Podpora dravcÛ a sov v lesích – sovy, sokol, jestfiáb 
(13 projektÛ, 120 000 Kã); Podpora hnízdních moÏností ptákÛ v lesích 
(20 projektÛ, 108 000 Kã). V Národní síti stanic pro zranûné 
a handicapované Ïivoãichy byla podpofiena ãinnost tfií stanic celkovou ãást-
kou 210 000 Kã. Programy environmentální osvûty, v˘chovy a vzdûlávání
LâR podpofiily ãástkou 231 000 Kã a Propagaci vzájemné spolupráce LâR 
a âSOP mezi ‰irokou vefiejností ãástkou 205 000 Kã. Celkovû tak LâR 
v roce 2000 podpofiily projekty âSOP ãástkou 1,33 mil. Kã.

V roce 2001 se LâR zavázaly nav˘‰it svoji podporu na 1,622 mil. Kã 
– Ochrana biodiverzity 708 000 Kã, Národní síÈ stanic pro zranûné a han-
dicapované Ïivoãichy 265 000 Kã, Environmentální osvûta, v˘chova a vzdû-
lávání 445 000 Kã, Propagace vzájemné spolupráce 157 000 Kã. Navíc
jsou LâR ochotny pfiispût na administrativní zabezpeãení ãinnosti âSOP ãást-
kou 120 000 Kã. Za nepenûÏní podporu aktivit âSOP lze povaÏovat v˘robu 
a pfiedání ptaãích budek základním organizacím âSOP, které je budou 
vyvû‰ovat a udrÏovat, a videokazet. Hodnota této hmotné podpory dosáhne
asi 500 000 Kã.

LâR dÛslednû kontrolují úãelnost vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ a fie‰itelé jed-
notliv˘ch projektÛ jsou povinni kaÏdoroãnû vypracovat závûreãné zprávy,
které pfiedkládají k hodnocení. Na jejich podkladû se zpfiesÀuje metodika 
a urãují dal‰í kroky v rámci dohodnuté spolupráce. Postupnû se zvy‰ující 
objem vynaloÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ jasnû ukazuje, Ïe po prvních 
opatrnûj‰ích krocích spolupráce s âSOP smûfiuje ke stále otevfienûj‰ímu 
vztahu dvou seriózních partnerÛ.

Redakce
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O koních v lese pfiíli‰ rozsáhlá literatura neexistuje. Na Ïádné ‰kole vás
nenauãí, jak se stát dobr˘m koãím. O to více je uloÏeno v pamûti star˘ch
chlapÛ, ktefií pfiibliÏují s koÀmi v lese cel˘ Ïivot. JenÏe dobr˘ch koãích jako-
by ub˘valo. AÏ pan Jaroslav Vánû, správce na LS Broumov, mi poradil, 
pfiijeìte k nám, tady b˘val dobr˘ chov koní a pár chlapÛ, ktefií stáli u jeho
zrodu, je‰tû s koÀmi v lese tahá. Tak jsem se rozjel do Kfiinic, vesniãky pod
Broumovsk˘mi stûnami, popovídat si s panem Franti‰kem Geislerem, kter˘
zde se svojí manÏelkou Zdenou Ïije jiÏ 40 let. 

Jak jste se dostal ke koním? 
Konû mû bavili uÏ od maliãka a otec pracoval v lese jako lesník. Jak jsem

se mohl postavit ke koním, zaãal jsem chodit do Bûlého pfiiuãovat se k panu
·olcovi, kter˘ jezdil jako povozník v lese a vozil kulatinu na pilu do Teplic
nad Metují. Taky jsme aÏ do roku 1956 mûli doma vlastního konû a s tím uÏ
jsem tenkrát chodil tahat do lesa. V letech 1956 – 1958 jsem vojanãil a po
návratu jsme uÏ doma konû nemûli. Tak jsem chvíli dûlal u Orlického prÛ-
myslu a v roce 1962, po svatbû, jsem nastoupil na polesí Hvûzda k panu 
lesnímu Kováfiovi. U nûj jsem pfiibliÏoval nejdfiíve s jedním a pozdûji se dvû-
ma koÀmi 17 let, aÏ do roku 1979.  

Tehdy jste se rozhodli chovat konû?
S tím nápadem pfii‰el fieditel lesního závodu Ing. Kováfi, protoÏe v té do-

bû byli konû drazí a vyplatilo se je zaãít chovat. Nakoupili jsme sedm hfiíbat
a jednu klisnu, s kterou jsem je‰tû jezdil do lesa. Mûsíãnû jsme museli pfiiblí-
Ïit asi 100 m3 dfiíví. Ale jak se chov rozrÛstal, mûl jsem na starosti uÏ 17 hfií-
bat, postupnû jsem do lesa pfiestal jezdit a vûnoval se jen hfiíbatÛm. Celkem
vzniklo pût stfiedisek. U mne v Kfiinicích byli star‰í konû od dvou do tfií let, kte-
ré jsem podle moÏností i zauãoval na práci v lese. V dobû nejvût‰ího roz-
machu stfiediska zde bylo aÏ 60 koní.

Co jste je musel nauãit?
Nejdfiív se zacviãovali v zápfiahu ve voze a potom s kládou. NejtûÏ‰í 

bylo couvání, protoÏe kÛÀ není zvykl˘ couvat a trvá dost dlouho, neÏ se to
nauãí. Na závûr v˘cviku museli konû sloÏit zkou‰ky, které byly spojeny s vel-
kou slávou, s tzv. svodem koní. Nûkdy se ale konû prodávali nezacviãení, to
kdyÏ nebyl na v˘cvik ãas.

Kdy chov koní skonãil?
Po transformaci v roce 1992 chov koní pfievzala novû vzniklá lesní akci-

ová spoleãnost Broumov, která jej zaãala postupnû omezovat, protoÏe se

pfiestal vyplácet. Nakonec zbylo stfiedisko v Kfiinicích a posledních sedm 
klisen. Ale i ty byly v roce 1997 rozprodány. Tehdy jsem si jednu koupil 
i s hfiíbûtem, protoÏe bez koní nemÛÏu b˘t. I kdyÏ jsem ode‰el do dÛchodu,
chtûl jsem se dál vûnovat koním. A taky jsem se zanedlouho v roce 2000 do
lesa vrátil a tahám pro akciovou spoleãnost. 

Co vás vedlo k návratu do lesa?
VÏdycky jsem byl rád s koÀmi v lese. Ale pfiedev‰ím jsem chtûl udrÏet 

konû, potfieboval jsem je uÏivit a musím splácet dÛm. Mám dvû klisny, jednu
tfiináctiletou a jednu tfiíletou, a jednoho hfiebeãka rok a pÛl starého. Ta tfiíle-
tá klisna uÏ tahá v lese a letos v srpnu pÛjde dûlat zkou‰ky. Hfiebeãka zaãnu
zauãovat.

Máte nûjaké plány do budoucna s chovem koní?
Zájem o dobré konû do lesa je, a tak se nás tady dalo pár dohromady 

a chceme zase zaãít chovat konû. Jeden si koupil dobrého osmiletého 
plemenného hfiebce – slezského norika, se kter˘m budeme letos poprvé 
zapou‰tût. Chtûl bych zapustit obû klisny. Ta star‰í dává moc dobrá hfiíbata
a mlad‰í uÏ má na to vûk. Tak snad se je‰tû doãkám nadûjn˘ch hfiíbat.

MÛÏe zapu‰tûná klisna tahat v lese?
MÛÏe, ale musí se s ní rozumnû, ona se nenechá pfietáhnout. Je to pro ni

dokonce lep‰í kdyÏ tahá aÏ do konce, protoÏe se pak ohfiebí sama bez 
jakékoliv pomoci.

Jak˘ je kaÏdodenní Ïivot s koÀmi?
Základem je konû ráno nakrmit a vyãistit. To znamená, Ïe musím kaÏd˘

den vstávat ve ãtyfii hodiny a v sedm vyjíÏdím do lesa. V poledne zase asi
tak jednu hodinu krmím. Rozdûlám si k tomu mal˘ oheÀ – v zimû, aby bylo
teplo, v létû, aby koufi od koní odhánûl mouchy. Kolem tfietí hodiny jedu 
z lesa a mezi ãtvrtou a pátou se vracím domÛ. Ráno konû dostávají oves 
nebo melasu, to je oves s otrubama, a v poledne kvalitní seno. Tak jezdím od
pondûlka do pátku. 

Máte nûjaké hospodáfiství?
Pronajal jsem si od Pozemkového fondu asi tfii hektary, abych si vypûsto-

val oves a usu‰il seno. Nûco mám pronajaté také od lidí z vesnice. Jsou 
rádi, Ïe se jim o to starám. Tady na Broumovsku je teì tûÏké Ïivobytí a lidé,
ktefií tu zÛstali, se musí hodnû starat, aby se uÏivili. Ani nemám traktor a tak
pole musí zorat konû.

V Broumovsk˘ch stûnách se bez koní neobejdou
(rozhovor s Franti‰kem Geislerem, jedním ze zakladatelÛ broumovského chovu koní)

LESNICKOU HISTORIÍ

Lesní doprava koÀmi - II

pokraãování na str. 14 ➤

Pan Geisler se sv˘m konûm

Háky pouÏívané pfii pfiibliÏování 
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KdyÏ jste mûl dva konû, stfiídal jste je? 
KdyÏ bylo slab‰í dfievo, tak jeden kÛÀ stál a po dvou hodinách jsem je

stfiídal. Pfii silnûj‰ím dfievu jsem zapfiahal oba. Ale dne‰ní koãové uÏ s párem
tahají málo.

Jak dlouho mÛÏe kÛÀ tahat v lese? 
KÛÀ, kter˘ pracuje dennû v lese, vydrÏí asi 10 – 12 let, pak vût‰inou do-

stane revma a zchromne, nebo se utahá a ztratí v˘kon. Ale teì je doba, Ïe
konû nevydrÏí ani tûch 10 let, protoÏe se tahá samé syrové dfievo, které je
tûÏké. Pfii dobrém zacházení ale vydrÏí i 20 let.

Máte nûjakou svojí normu, kolik musíte dennû pfiiblíÏit, abyste si vydûlal
na sebe i na konû?

Nemám normu, co vytahám, to vytahám, nejsem na tom tak závisl˘, ale
ve slab‰ím dfievu tak tûch 10 m3 a v silnûj‰ím 15 nûkdy i 20 m3 dennû 
v rozumném tempu pfiiblíÏím. 

Zahynul vám v lese kÛÀ?
Pfii‰el jsem v lese o valacha. Pro‰lápl díru mezi skalami, pfievrátil se 

a spadl dolÛ, pfiimáãknul se ke skále a zadusil se. NeÏ jsem poshánûl lidi,
tak bylo uÏ pozdû. 

Broumovské stûny jsou povûstné sv˘mi roklemi. Jak jste z nich tahali dfievo?
Vût‰inou jsme v roklích pfiibliÏovali tak, Ïe konû stáli na kraji rokle 

a pomocí dlouhého lana a dvou kladek upevnûn˘ch na stromû vytáhli kládu
proti svahu k cestû. Nûkdy musel b˘t je‰tû jeden kÛÀ dole v rokli a pfiibliÏo-
vat dfievo ke hranû svahu. Takhle se pfiibliÏovalo vût‰inou na vzdálenost 
50 m. Od cesty uÏ tahal traktor. Tento zpÛsob by se dal pouÏívat je‰tû i dnes,
ale nejsou koãové, ktefií by mûli zájem se to nauãit. 

PouÏíval jste nûjaké technické pomÛcky, které vám usnadÀovaly práci 
nebo ‰etfiily konû?

Kromû kladek v roklích jsem ve stráních místo klasick˘ch fietûzov˘ch 
úvazkÛ pouÏíval ocelové háky, které byly moc dobré, protoÏe v pfiípadû ne-
bezpeãí se kláda z nich vytrhla a nevzala konû s sebou. Kdybych je nemûl,
byl by kÛÀ zabit˘. Nûkolikrát mi tímto zpÛsobem konû také zachránili Ïivot.
Háky byly dobré i proto, Ïe jsem je nemusel zapínat a jejich zatluãení bylo
rychlej‰í. Jiné pomÛcky jsme nepouÏívali.

S koÀmi souvisí také sedlafiina, v˘roba postrojÛ. Jak si obstaráváte tuto
v˘bavu? 

Sedláfiské práce si dûlám sám. Ohlávky si ‰iji úplnû nové, chomout, kdyÏ
se mi roztrhne, si musím opravit opût sám. Taky si tím pfiivydûlávám – pro-
dávám nebo opravuji lidem ohlávky, opratû, podhfibetníky, podu‰ky a dal‰í
souãásti. DÛleÏitá je i péãe o postroj. Té se vûnuji vÏdycky v sobotu. Postroje

musejí b˘t pûknû naolejované, protoÏe jinak by nasákly vodou a byly pfiíli‰
tûÏké. Bez namazan˘ch postrojÛ se nedá s koÀmi pracovat. 

K v‰estranné péãi o konû patfií i kování koní. Vy si konû sám i okováte?
KdyÏ si v lese kÛÀ utrhne podkovu a nemÛÏu ãekat na kováfie, tak jsem 

nucen si ji pfiibít sám, mám doma i v˘heÀ. Na stfiedisku jsem koval v‰echny
konû, ale teì jen, kdyÏ není zbytí. Máme tady kováfie, kter˘ objíÏdí koãí 
v okolí a tak mu staãí zavolat a on pfiijede. U koní se musí pfiekovávat 
kaÏd˘ch ‰est t˘dnÛ.

Ocitl jste se nûkdy v lese v nebezpeãí Ïivota?
Jednou jsem tahal kládu nahoru po svahu a ona se mi nakulila na nohy,

povalila mne do dolíku a zastavila se mi aÏ u hlavy. Kdyby se konû lekli 
a nepodrÏeli ji, tak mi rozmaãkala hlavu. Takhle jsem se mohl dovolat 
pomoci a otec s jedním dfievorubcem mû z pod té klády dostali. Tak koním
vdûãím za Ïivot.

Pozná kÛÀ ‰patné zacházení?
KÛÀ pozná, jak se s ním zachází a taky to vrátí zpátky. Jednou mû 

poslali, abych ze Studen˘ Vody pfiivedl do Kfiinic klisnu, která mûla natrÏe-
n˘ jazyk. Ta klisna byla tak zlá, Ïe k sobû nikoho nepustila. Dva dny nedo-
stala Ïrát a kdyÏ se mi ji povedlo nakrmit, ‰la se mnou jako beránek. Ona
nebyla ‰patná, tahala dobfie, mûla stra‰nou sílu, ale nesmûl jí nikdo ublíÏit.
Jak jí nûkdo ublíÏil, tak byla zlá. A pamatovala si moc dobfie, jak se s ní 
zacházelo. Já nepotfiebuji biã na konû a poslouchají mû na slovo. 

Jak vidíte perspektivu va‰eho fiemesla do budoucna? Objevují se tady 
nûjací mlad‰í koãí?

Z  b˘val˘ch kolegÛ ze stfiediska chovu koní tady nezÛstal témûfi nikdo,
pouze pan Dolák. Z mlad‰ích tu není nikdo, v‰ichni utíkají z lesa pryã, pro-
toÏe je v nûm moc tûÏké práce. Kdyby nûkdo za mnou pfii‰el, Ïe by chtûl 
tahat s koÀmi v lese, rád ho to nauãím, nûco by ode mne odkoukal. Ale 
takov˘ tu bohuÏel není Ïádn˘.

Dûkuji za rozhovor, Jan ¤ezáã

LESNICKOU HISTORIÍ
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pokraãování ze str. 13: „Lesní doprava koÀmi“

V mûsíci bfieznu 2001 oslaví v˘znamná
jubilea tito pracovníci LâR:

padesátiny:
1. 3. Ing. Jan ·tambera LS Námû‰È nad Oslavou
9. 3. Jana Mauricová LZ Boubín

29. 3. Jarmila ·víková LS Îelezná Ruda
31. 3. Josef Bure‰ LS Mûlník
31. 3. Jaroslav Ra‰ín LS Je‰tûd

‰edesátiny:
4. 3. Ing. Franti‰ek Svoboda LS Fr˘dlant
5. 3. RNDr. Josef Nálevka, CSc. ¤ LâR
5. 3. Ludvík Maceãek LZ Kladská
6. 3. Ing. Franti‰ek Chaloupka OI Teplice
8. 3. Ing. Jifií Emer OI PlzeÀ
8. 3. Vlastislav Kubelka OST Teplice

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

Kladka usnadÀovala pfiibliÏování z roklí

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA



CO ZB¯VÁ DODAT?

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví

a pfiíbuzn˘ch oborÛ

Venkovské sídlo a krajina v územním plánování
(díl druh˘)
(na pomoc pofiizovatelÛm a zpracovatelÛm územních plá-
nÛ obcí a urbanistick˘ch studií)
Po obsahové i technické stránce navazuje 2. díl na 1. díl,
vydan˘ v roce 1999. Oba díly publikace by mûly b˘t kom-
plexní pomÛckou pro pofiizování územnû plánovací doku-
mentace a územnû plánovacích podkladÛ a ãtenáfi by mûl
mít po jejich pfieãtení pfiehled o tom, co a jak 
je pfiedev‰ím tfieba fie‰it v územních plánech, jaká je 
základní legislativa, mûl by rozumût základním pojmÛm a
na pfiíkladech z praxe by si mûl problematiku ozfiejmit.

Vyd. Spoleãnost pro územní plánování, urbanismus 
a Ïivotní prostfiedí, Praha, 2000
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR
HK)

100 let ochrany pfiírody a krajiny na Podblanicku
Václav Kovafiík a Pavel Pe‰out

Autofii byli ve své práci motivováni potfiebou zaznamenat
trvalej‰ím zpÛsobem jména a práci amatérsk˘ch i profesi-
onálních ochráncÛ pfiírody. Publikace neobsahuje 
podrobnûj‰í popis pfiírodních pomûrÛ ãi zvlá‰tû chránû-
n˘ch území. 
Vyd. Podblanické ekocentrum âSOP, Vla‰im, a Muzeum
okresu Bene‰ov, Vla‰im, 2000
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Minerály âeské republiky – Struãn˘ pfiehled
Jan H. Bernard

Kniha podává struãn˘ popis nejv˘znamnûj‰ích minerálÛ 
a jejich lokalit v âeské republice, zejména ãetn˘ch nov˘ch
nálezÛ z období posledních 20 let. Autor tfiídí nalezi‰tû
minerálÛ do pûti hlavních genetick˘ch skupin. V kaÏdé
skupinû pak novû fiadí k primárním minerálÛm i minerály
druhotné a produkty jejich zvûtrávání. V závûru je pfiipo-
jen seznam minerálÛ, které byly poprvé popsány na 
území âR, a seznam minerálÛ, jejichÏ pojmenování je 
odvozeno od jmen mineralogÛ a jin˘ch badatelÛ pÛsobí-
cích na území âR. Kniha je doplnûna rejstfiíkem lokalit, 
seznamem nejdÛleÏitûj‰í mineralogické  literatury a nûko-
lika barevn˘mi fotografiemi vybran˘ch minerálÛ.

Vyd. Academia, Praha, 2000
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

Poãasí

(z australského vydání The Nature Company Guides
Weather z roku 1996)
William J. Burroughs, Bob Crowder, Ted
Robertson, Eleanor Vallier-Talbotová, Richard 
Whitaker a John Zillman
Kniha rozebírá globální charakter a vlivy poãasí, ale 
i podrobnosti, jak posoudit jeho pÛsobení na na‰e 
bezprostfiední okolí.

Vyd. nakladatelství Václav Svojtka Co., Praha, 1999, 
v edici Cesty za poznáním
(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR
HK)

Vzpomínky starého hajného
Josef Svaãina

Veselé historky vût‰inou z lesního prostfiedí z pera 
v˘znamného fiídícího pracovníka lesního hospodáfiství 
v západoãeském regionu.

Vyd. Josef Svaãina, PlzeÀ, 1995
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Jifií Uhlífi

Oznámení

Lesníci z celé republiky se sjeli na témûfi 
jubilejní 5. reprezentaãní ples státního podniku
Lesy âeské republiky, kter˘ se konal 20. ledna
v Hradci Králové. Ples tradiãnû zahájili trubaãi
z LS Javorník. Cel˘m veãerem provázel hosty
takfika „domácí“ moderátor pan Eduard
Hrube‰. V úvodním slovu generální fieditel 
Ing. Jifií Oliva pfiivítal jménem fieditelství podni-
ku v‰echny pfiítomné a pfiedstavil v˘znamné
hosty. Pozvání na ples pfiijali: Ing. Jan Fencl 
- ministr zemûdûlství, Ing. Pavel Rybníãek - ná-
mûstek ministra zemûdûlství, Ing. Jaromír
Va‰íãek, CSc. - fieditel odboru Mze, Ing. Pavel
Bradík - hejtman Královéhradeckého kraje, 
Ing. Oldfiich Vlasák - primátor Hradce Králové,
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - dûkan
Lesnické a dfievafiské fakulty MZLU v Brnû, 
Prof. Ing. Josef Gross, CSc. - dûkan Lesnické 
fakulty âZU v Praze, Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
- dûkan Provoznû ekonomické fakulty âZU 
v Praze, Ing. Jan Uher - fieditel Vojensk˘ch lesÛ
a statkÛ, s. p., Ing. Ivan Îlábek - fieditel
Národního parku ·umava, RNDr. Franti‰ek Pelc
- fieditel SCHKO âR, Ing. Jaroslav Palas 
- poslanec, RNDr. Libor Ambrozek - poslanec,
Ing. Josef Mandík - poslanec, MUDr. Ladislav
Svoboda - senátor. 

Na parket pozvali hosty sv˘m pfiedtanãením
vícemistfii v zahajování plesÛ Taneãní klub
âeská Lípy. Pfiíjemnou atmosféru vytváfiela sv˘m
vystoupením fiada umûlcÛ, mezi nimi ve Velkém
sále Taneãní orchestr Ladislava Bare‰e, Leona
Machálková, Pavel Bobek, Lída Nopová 
a Milo‰ Nop. V Malém sále hrála k tanci cel˘
veãer StaropraÏská kapela a skupina Compact.
Jímavou náladu podbarvila Cimbalová muzika
Kasanica a country zahrála skupina Duha.
ProtoÏe pfii tanci vyhládne, mohli se v‰ichni ve
foyer ãi v jídelním sále posilnit zvûfiinov˘mi spe-
cialitami a mnoha jin˘mi lahÛdkami, pfiípadnû
si vybrat z pfiepestré nabídky nápojÛ.

Jako kaÏdoroãnû i letos byla pfiipravena 
mimofiádnû bohatá tombola, do níÏ pfiispûlo na
25 sponzorÛ. První cenu vûnovala Cestovní
kanceláfi Fischer, a to leteck˘ zájezd pro dvû 
osoby na Mallorcu, druhou cenu pak
Radiomobil - provozovatel sítû mobilních telefo-
nÛ Paegas. Na lístky se tvofiily dlouhé fronty 
a velmi brzy se vyprodaly. V‰em, ktefií nám 
pfiispûli, mnohokrát dûkujeme. Podûkování 
posílají i za dûti z Dûtského domova v Necha-
nicích, jimÏ je cel˘ v˘tûÏek tomboly (23 000 Kã) 
vûnován.

Organizace plesu byla natolik bezchybná,
Ïe drobné improvizace nemohl obyãejn˘ ná-
v‰tûvník ani postfiehnout. Neformální atmosféru
plesu podtrhla dobrá nálada pozvan˘ch hostÛ,
ktefií se pfies své pracovní vytíÏení zdrÏeli déle,
vãetnû pana ministra, a zkusili své taneãní 
umûní na parketu. Nás organizátory spokoje-
nost hostÛ zavazuje pfiedev‰ím, proto vás jiÏ
nyní co nejsrdeãnûji zveme na 6. lesnick˘ ples 
v Hradci Králové. Tû‰íme se 19. ledna 2002 
na shledanou.

Redakce

Lesnick˘ ples v Hradci Králové jiÏ popáté
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❖ SOU lesnické, OU a U Abertamy pofiádá ve
dnech 29. – 31. 5. 2001 Mistrovství âR ÏákÛ
lesnick˘ch uãili‰È a IS· v práci s motorovou 
pilou Kontakt: Rudolf Kokrhel
tel.: 0164/892 292, fax: 0164/892 291

❖ Oznámení pro absolventy V·Z LF v Brnû,
ktefií ukonãili studium v únoru 1981:
VáÏení spoluÏáci,
Setkání absolventÛ po 20 letech se koná dne
28. dubna 2001 v obci Ochoz u Brna, chata
¤íãky (na stejném místû jako minule). 
BliÏ‰í informace podá: Ing. Oldfii‰ka Pánková,
Lesní správa LâR Fr˘dlant v âechách, 
tel.: 0427/312 711 – 14

❖ Stál˘ organizaãní v˘bor pro pfiípravu
Mistrovství âeské republiky v práci s motoro-
vou pilou oznamuje, Ïe zájemci o úãast na
kvalifikaãních soutûÏích pro Mistrovství âR 
v roce 2002 – D¤EVORUBEC 2002 – mohou
zaslat pfiihlá‰ky v termínu do 31. bfiezna 2001

na adresu: Institut v˘chovy a vzdûlávání Mze,
Úsek lesního hospodáfiství, Hodûjovského
1654, 256 32 Bene‰ov u Prahy.
Kontaktní osoba: paní Nováková – tel.:
0301/723 631, fax: 0301/723 692. Místo 
a termín konání kvalifikaãních soutûÏí budou
pfiihlá‰en˘m spolu s dal‰ími podrobnostmi pí-
semnû sdûleny v termínu do 30. dubna 2001.
V˘‰e startovného ãiní 5000 Kã.

❖ Stfiední lesnická ‰kola, ÎiÏkov 345, 364 52
Îlutice, vypisuje v˘bûrové fiízení na místa uãi-
telÛ odborn˘ch pfiedmûtÛ s nástupem od 
1. 9. 2001. PoÏadujeme vysoko‰kolské vzdû-
lání na lesnické fakultû a zájem o pfiedmûty
Ochrana lesa, Lesní tûÏba, Hospodáfiská úpra-
va lesa, Ekonomika. Praxe v lesním hospodáfi-
ství a jazykové znalosti vítány, ale nejsou pod-
mínkou. Písemné nabídky zasílejte do 
10. 4. 2001 na adresu ‰koly nebo na e-mail: 
sls@atlas.cz; bliÏ‰í informace na 
tel.: 0169/393 167.


