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Z VEDENÍ LâR

VáÏené kolegynû, váÏení kolegové,

váÏení ãtenáfii

V tomto úvodníku bych se rád zamyslel nad such˘mi ãísly 
hovofiícími o v˘sledku hospodafiení státního podniku 
Lesy âeské republiky v roce 2004.

V loÀském roce se Lesy âR vydaly na nelehkou cestu zmûny obchodní politiky a zmûny
metody v˘bûru sv˘ch smluvních partnerÛ. Tato politika se nesetkala s jednoznaãnû klad-
n˘m pfiístupem, zejména ze strany nûkter˘ch firem pÛsobících v lesním hospodáfiství. Navíc
si vedení LesÛ âR bylo vûdomo, Ïe Lesy âR budou muset hledat rezervy i ve vlastních fiadách
a podstatnû zefektivnit chod státního podniku. Tato opatfiení samozfiejmû nevyvolala pouze
úsmûvy na tváfiích na‰ich zamûstnancÛ. 

Nicménû ozdravná opatfiení se neminula úãinkem. S urãitou hrdostí Vám pfiedkládám ãísla
hovofiící o dobfie nastoupené cestû. Lesy âR se v roce 2004 zamûfiily na zlep‰ení hospodáfi-
ského v˘sledku podniku, kter˘ v minul˘ch letech po propadu cen dfiíví podstatnû klesl a to
za situace, kde se nepfiedpokládalo zlep‰ení cen dfiíví. 

Jak jsem jiÏ uvedl, na zaãátku roku tedy byly provedeny kroky, které vedly k optimalizaci 
a sníÏení nákladÛ na zaji‰tûní v˘roby. Druh˘m krokem bylo zv˘‰ení objemu prodeje dfiíví ve
vlastní reÏii. Realizací tûchto opatfiení zv˘‰il podnik objem prodeje dfiíví ve vlastní reÏii o 15 %
a trÏby o 13 %. Mírnû byly nav˘‰eny celkové tûÏby o 2,9 % a tím i trÏby za dfiíví od smluv-
ních partnerÛ. Celkovû se podniku podafiilo zv˘‰it v˘nosy o 168 mil. Kã, z toho za dfiíví 
o 114 mil. Kã. Optimalizací nákladÛ bylo docíleno jejich sníÏení o 200 mil. Kã. 

PfiedbûÏn˘ hrub˘ hospodáfisk˘ v˘sledek bez pouÏití rezerv se zv˘‰il o 369 mil. Kã a dosáhl
655 mil. Kã. Pfii zapoãtení pouÏití rezerv na konkrétní stavební údrÏbu dlouhodobého
majetku dosáhl hrub˘ hospodáfisk˘ v˘sledek hodnoty 712 mil. Kã. Provozní hospodáfisk˘
v˘sledek podniku dosáhl 368 mil. Kã a byl zlep‰en o 317 mil. Kã. Podnik vynaloÏil v roce
2004 na údrÏbu drobn˘ch vodních tokÛ a protipovodÀová opatfiení 100 mil. Kã a na 
stavební údrÏby dlouhodobého majetku 515 mil. Kã.

Nyní bych se zastavil u posledních ãísel. Státní podnik má sice práva a povinnosti jako 
kter˘koliv jin˘ subjekt pohybující se v trÏním prostfiedí, navíc na otevfieném trhu v rámci EU,
ale navíc vykonává také ãinnosti související s plnûním celospoleãensk˘ch funkcí lesa. Toto
plnûní není zcela hrazeno ze státního rozpoãtu a tak se státní podnik Lesy âR stává v pod-
statû sponzorem celé spoleãnosti, která si to ani neuvûdomuje. Jaká jiná firma by si mohla
dovolit roãnû vydat napfi. v˘‰e zmínûn˘ch 100 mil. Kã na údrÏbu tokÛ ãi dal‰í finance na
udrÏení mimoprodukãních funkcí lesa, aniÏ by se jim dostalo odmûny v podobû aktivního
no‰ení jejich loga pfii v‰ech pfiíleÏitostech.

Na závûr bych se rád dotkl citlivé vûci. Státní podnik nastoupil novou cestu, která by jej
mûla pfiivést k vy‰‰ím ziskÛm a jak je vidût, cesta je to správná. Nicménû tato cesta vyÏadu-
je vy‰‰í nasazení v‰ech pracovníkÛ a vy‰‰í nasazení by mûlo znamenat i vy‰‰í ohodnocení
v závislosti na mnoÏství a kvalitû odvedené práce. Pokud by trend vy‰‰ích ziskÛ státního
podniku pokraãoval, bude nutné se zamyslet i nad ohodnocením jeho pracovníkÛ. Dobré
v˘sledky státního podniku jsou totiÏ v˘sledky práce v‰ech pracovníkÛ. A tak mi dovolte je‰tû
jednou Vám podûkovat za Vá‰ pfiístup k pracovnímu nasazení, protoÏe bez nûj bychom
nikdy nedosáhli tak dobr˘ch v˘sledkÛ. ><

Ing. Vladimír Blahuta,
povûfien˘ v˘konem funkce generálního fieditele

státního podniku Lesy âeské republiky

Ilustraãní foto na obálce: titulní strana – L. Dostál
zadní strana – A. ¤íha
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Ilustraãní foto: M. Slavinger

Ilustraãní foto: archiv redakce

Vyhodnocení v˘bûrov˘ch fiízení

na dodávky lesnick˘ch ãinností 

u LesÛ âeské republiky, s. p.
Pfiedmûtem v˘bûrového fiízení (dále jen V¤) na uzavfiení Rámcové smlouvy na dodávky kom-

plexních lesnick˘ch ãinností, Smlouvy o provádûní pûstebních ãinností a Smlouvy o provádûní

tûÏebních ãinností na konkrétní smluvní územní jednotce (dále jen SÚJ) v roce 2005 bylo 

celkem 87 smluvních územních jednotek na v‰ech 13 krajsk˘ch inspektorátech (dále jen KI)

resp. 47 lesních správách (dále jen LS). Celková v˘mûra tûchto jednotek ãiní 220.135 ha 

(cca 17 % z plochy lesÛ ve správû LâR) s celkov˘m objemem 553.494 m3 tûÏebních ãinností

projektovan˘m na druhé pololetí roku 2005.

Ke struktufie uchazeãÛ V¤ lze dodat, Ïe 74 (cca 52 %) jsou
souãasn˘mi smluvními partnery (dále jen SP) LâR s komplexní
obchodní smlouvou nebo se smlouvou na pfiechodné období
platnou do 30. 6. 2005, 18 uchazeãÛ (cca 12 %) bylo obchod-
ními partnery v loÀském roce v rámci dílãích v˘bûrov˘ch fiízení
(DV¤). Celkem tedy 96 uchazeãÛ (cca 67 %) je stávajícími nebo
alespoÀ b˘val˘mi SP LâR. 

V 82 pfiípadech byl úãastníkem V¤ smluvní partner (SP), jenÏ
na dané SÚJ doposud hospodafií nebo SP, kter˘ pfiistoupil na
uzavfiení smlouvy pro pfiechodné období, vítûz nabídkového
fiízení (N¤) nebo SP hospodafiící alespoÀ do 31. 12. 2004. 
U zbyl˘ch 5 SÚJ se SP rozhodl V¤ nezúãastnit.

Do V¤ bylo pfiijato celkem 654 nabídek, z toho 61 nesplÀovalo
administrativní náleÏitosti, jeÏ kontrolovala v˘bûrová komise
na vefiejné schÛzi (VS) a tyto nabídky byly v souladu 
s „Dokumentací k v˘bûrovému fiízení“ (Dokumentace) vyfiazeny.
Zb˘vajících 593 nabídek postoupilo do dal‰ího kola V¤ (neve-
fiejná schÛze – NVS), zde bylo vyfiazeno dal‰ích 119 nabídek,
jeÏ nesplÀovaly povinné náleÏitosti dané Dokumentací. Do
posledního kola hodnocení tedy postoupilo jiÏ jen 474 nabí-
dek (graf ã. 1). 

Do V¤ bylo podáno celkem 654 nabídek, coÏ ãiní prÛmûrnû
7,52 nabídky na 1 SÚJ (min. 2, max. 16). Lze konstatovat, 
Ïe o 6 SÚJ byl zájem nízk˘ (poãet uchazeãÛ do 3 vãetnû), 
o 60 SÚJ byl zájem prÛmûrn˘ (poãet uchazeãÛ 4 – 9), vysok˘
zájem byl o 21 SÚJ (poãet uchazeãÛ 10 a více). Úãastníky V¤
byli celkem 143 uchazeãi, coÏ ãiní prÛmûrnû 4,57 nabídek 
na uchazeãe (min. 1 nabídka na uchazeãe, max. 59).
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Struktura tûÏebních ãinností ve V¤ podle dfievin: SM 70,1 %,
JD 0,4 %, DG 0,1 %, BO 9,2 %, BOâ 0,1 %, MD 3,8 %, DB 2,6 %,
DBZ 1,0 %, DBC 0,1 %, BK 8,6 %, HB 0,8 %, KL 0,2 %, 
JS 0,2 %, AK 0,4 %, BR 1,1 %, LP 0,6 %, OL 0,2 %, OS 0,1 %,
TPX 0,2 % a VR 0,1 %; podle druhÛ tûÏby: P(-40) 6,2 %,
P(40+) 16,5 %, soustfiedûná 43,5 %, podrostní 22,6 % a naho-
dilá 11,2 %; podle skupin hmotnatostí: (-0,09) 1,8 %, (-0,14)
1,9 %, (-0,19) 4,0 %, (-0,29) 5,3 %, (-0,49) 11,1 %, (-0,69)
11,0 %, (-0,99) 20,6 % a (1,00+) 44,2 %; 
podle technologie provedení: kÛÀ P-OM 8,3 %, kÛÀ P-VM
+UKT 26,6 %, kÛÀ P-VM+SKT 6,5 %, kÛÀ P-VM+VT 0,9 %,
UKT P-OM 31,1 %, SKT P-OM 7,3 %, HT P-OM 7,3 %, lanovka
P-VM+UKT 1,2 %, lanovka P-VM+SKT 3,0 %, lanovka P-OM
1,3 %, lanovka P-VM+VT 0,4 %, kÛÀ+lanovka P-VM+UKT 0,1 %,
kÛÀ+lanovka P-VM+SKT 0,3 % a VT P-OM 5,7 %.

Z hlediska ceny, vypl˘vající z vítûzn˘ch sald a jejich ceníkÛ, 
je prÛmûrn˘ náklad na tûÏbu, váÏen˘ objemovou strukturou,
za skupinu dfievin jehliãnat˘ch roven 118 Kã/m3, listnat˘ch dfievin
114 Kã/m3, prÛmûrnû pak 118 Kã/m3. Detailní prÛmûrné náklady
na tûÏbu podle skupin dfievin (J/L) a skupin hmotnatostí (SH)
jsou uvedeny v grafu ã. 2.

PrÛmûrná hodnota nákladÛ na pfiiblíÏení 1m3, opût váÏená
objemovou strukturou, dosahuje hodnoty 197 Kã/m3.
Detailnûj‰í pfiehled prÛmûrn˘ch cen nákladÛ na pfiiblíÏení 1 m3

v ãlenûní podle skupin dfievin (J/L), skupin hmotnatostí 
a jednotliv˘ch technologií provedení poskytuje tabulka ã. 1
(pfiímé technologie P-OM) a tabulka ã. 2 (kombinované tech-
nologie P-VM a VM-OM). PrÛmûrné náklady, vypl˘vající 
z vítûzn˘ch cenov˘ch nabídek vlastního V¤, na v˘robu dfiíví 
k odvoznímu místu (OM) tedy sumárnû ãiní 315 Kã/m3. ><

Pavel âack ,̆
fieditelství LâR

Vlivem zru‰ení V¤ na SÚJ Vsetín (LS Vsetín, KI Fr˘dek-Místek)
se zúÏil poãet nabídek o dal‰ích 9 a koneãn˘ stav tak ãinil 465
platn˘ch nabídek pro 86 SÚJ, které splnily v‰echny náleÏitosti
poÏadované Dokumentací.

Na tûchto 86 SÚJ bylo vybráno celkem 40 vítûzn˘ch firem, 
pfiiãemÏ nejmen‰í poãet vítûzn˘ch nabídek na uchazeãe je 1,
nejvût‰í poãet pak 9, prÛmûrnû pfiipadá na 1 vítûze 2,15 vítûz-
n˘ch nabídek. Ze 40 vítûzn˘ch firem je 31 dosavadními smluv-
ními partnery LâR v rámci komplexních smluv, s dal‰ími 
4 vítûzn˘mi uchazeãi mûly LâR smluvní vztah jiÏ v roce 2004
v rámci DV¤.

Na 30 SÚJ z 86 (35 %) se uchazeãÛm podafiilo „uhájit“ svoji
pozici a stali se opût vítûzi na SÚJ, kde doposud hospodafiili 
– smluvní vztah tedy bude i po 1. 7. 2005 nadále pokraãovat se
stávajícím SP. Na 5 SÚJ se dosavadní smluvní partner V¤ nez-
úãastnil, u zbyl˘ch 51 SÚJ (59 %) byl tedy vítûzem uchazeã na
konkrétní SÚJ v posledním smluvním období nehospodafiící.

Ze 40 vítûzn˘ch uchazeãÛ zvítûzily pouze 3 firmy (na 3 SÚJ),
jeÏ nemají certifikát systému kontroly a fiízení jakosti, zb˘vají-
cích 37 vítûzÛ certifikaãní osvûdãení buì jiÏ vlastní (18 firem),
nebo je u nich certifikaãní fiízení alespoÀ zahájeno (19 firem).
Pouze u jediné z 86 SÚJ, které byly pfiedmûtem V¤, a to SÚJ
12507 Jedlí postoupil do posledního hodnotícího kola pouze
jedin˘ uchazeã a tedy jako jedin˘ s platnou nabídkou zvítûzil.

PÛvodnû mûlo b˘t pfiedmûtem V¤ pouze 76 SÚJ, u nichÏ 
konãila platnost obchodní smlouvy ke dni 31. 12. 2004, av‰ak
vlivem optimalizace SÚJ do‰lo k rozdûlení nûkter˘ch jednotek
a v˘sledn˘ poãet SÚJ, jenÏ se stal pfiedmûtem V¤, tak vzrostl
na 87 (pozdûji 86). Na pÛvodních 76 SÚJ, pfied vlastní opti-
malizací, hospodafiilo do konce loÀského roku celkem 43 firem,
nyní bylo na 86 SÚJ v˘bûrov˘m fiízením vybráno 40 uchazeãÛ.

Tabulka ã. 1: PrÛmûrné ceny nákladÛ na pfiiblíÏení (pfiímé technologie)

Název SD SH kÛÀ UKT SKT HT VT lanovka
P-OM P-OM P-OM P-OM P-OM P-OM

Jehliãnaté -0,09 317 258 229 466 209 413
-0,14 237 293 225 432 191 417
-0,19 238 190 169 442 113 381
-0,29 204 167 168 395 88 370
-0,49 163 167 193 345 142 361
-0,69 155 147 147 326 113 334
-0,99 142 145 117 298 101 322
1,00+ 142 146 114 273 87 286

Listnaté -0,09 389 395 335 475 375 428
-0,14 313 421 337 419 230 406
-0,19 295 287 221 376 234 394
-0,29 218 312 198 393 279 381
-0,49 199 202 169 379 158 364
-0,69 228 155 217 353 123 395
-0,99 165 169 157 313 120 300
1,00+ 173 186 131 280 112 315

Celkov˘ prÛmûr 176 157 121 317 114 295

Tabulka ã. 2: PrÛmûrné ceny nákladÛ na pfiiblíÏení (kombinované technologie)

Název SD SH kÛÀ lanovka kÛÀ + lan. UKT SKT VT lanovka
P-VM P-VM P-VM VM-OM VM-OM VM-OM VM-OM

Jehliãnaté -0,09 227 379 430 110 114 409 333
-0,14 175 360 407 99 90 145 319
-0,19 157 342 387 92 88 312 308
-0,29 142 330 370 94 78 145 297
-0,49 130 300 354 91 81 103 292
-0,69 105 297 300 92 83 86 300
-0,99 103 264 208 85 79 172 70
1,00+ 101 290 263 80 78 141 70

Listnaté -0,09 356 393 459 134 168 409 354
-0,14 248 417 432 120 159 137 340
-0,19 179 300 408 105 126 312 328
-0,29 160 323 391 108 89 104 317
-0,49 169 300 376 113 103 80 311
-0,69 121 300 360 117 120 109 299
-0,99 116 290 348 100 90 143 295
1,00+ 102 294 250 86 96 133 71

Celkov˘ prÛmûr 125 290 246 90 83 143 143

Graf ã. 1: PrÛbûh hodnocení nabídek

Graf ã. 2: PrÛmûrné náklady na tûÏbu
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desetkrát vy‰‰í neÏ ve Finsku a cena práce je u nás asi ãtyfii-
krát vy‰‰í.

Cena smrkového dfiíví je v centrální Evropû i ve Finsku stále
více podobná. U nás ale efektivnost fietûzce v˘roby a tran-
sportu dfiíví zaji‰Èuje pro vlastníka lesa vy‰‰í prodejní cenu. 
V na‰ich podmínkách cena pro vlastníka lesa dosahuje 
77 – 80 % prodejní ceny dfiíví ve zpracujících závodech. Pro
srovnání – v âR je to max. 50 %. 

Proto ãlovûk nemÛÏe pfiímo definovat potenciál ziskÛ jen tím,
Ïe se podívá na strukturu cen (nákladÛ) dfievozpracujících
závodÛ v rÛzn˘ch zemích. Podmínky jsou opravdu velmi
odli‰né. Napfiíklad ve Finsku máme následující v˘hody: ne-
existuje koncept manipulaãních skladÛ – dfiíví je pfiímo v lese
kráceno na poÏadované délky. Velikost nákladÛ kamiónÛ je
vy‰‰í neÏ ve stfiední Evropû a neexistují ãasová omezení moÏ-
nosti pfiepravy dfiíví. BûÏnou praxí jsou holiny, v privátních
lesích ãiní jejich prÛmûrná velikost 2 hektary. Velmi ãasto se
pouÏívají harvestory, vytûÏí se s nimi pfies 90 % dfiíví. 

Opravdu ale vysvûtlují tyto na‰e v˘hody cel˘ rozdíl efektiv-
nosti vynaloÏení nákladÛ v fietûzci tûÏba – pfieprava dfiíví 
k odbûrateli? Mojí odpovûdí je, Ïe nevysvûtlují.

Urãité základní konkurenãní v˘hody existují i zde v âeské
republice. Cena práce je je‰tû stále nízká. I pfies zvy‰ování
mezd, které je samozfiejmû vítáno místními obyvateli, niÏ‰í
mzdová úroveÀ v porovnání napfiíklad s Rakouskem zÛstane
pfiinejmen‰ím je‰tû pfií‰tích dvacet let. Ve zdej‰ích lesích 
rostou daleko produktivnûj‰í porosty produkující vysoce 
kvalitní smrk. JestliÏe se porovnají smrkové porosty v opti-
málním vûku, pfiírÛst tûch ãesk˘ch je v˘raznû vût‰í neÏ poros-
tÛ finsk˘ch. Ve Finsku máme prÛmûrnou porostní zásobu
lehce pod 100 m3/ha, v âR tento faktor dosahuje v˘‰e asi 
250 m3/ha. V porovnání s âR máme ve Finsku více mlad˘ch
porostÛ, v âechách je k dispozici v˘znamné mnoÏství zral˘ch
porostÛ s vysok˘m podílem pilafisk˘ch kulatin. 

âe‰i mají ve sv˘ch lesích tyto masivní zásoby smrku, obrov-
sk˘ prÛmûrn˘ pfiírÛst a vynikající umístûní svého dfiíví 
z pohledu dodávek surového dfiíví (kulatina, vláknina a ‰tûp-
ka) do dfievozpracujících závodÛ nebo koneãn˘ch v˘robkÛ
pro hlavní stfiedoevropské trhy. A jako v˘hoda pfiipojení zemû
k EU se jeví to, Ïe âe‰i mají opût prvotfiídní pozici k dodáv-
kám finálních v˘robkÛ (hlavnû fieziva a deskov˘ch materiálÛ)
do sousedních v˘chodoevropsk˘ch zemí.

Mám jistû omezené zku‰enosti z âeské republiky, a tak ãlovûk
není schopen vyhodnotit, zda budoucnost je opravdu tak
ponurá, jak ji nûktefií ãe‰tí lesáci vidí. A pfiece bych rád vyjádfiil
své pohledy na pfiedpokládanou budoucnost lesnictví 
v âechách. MÛj pohled je pfiirozenû poplatn˘ na‰im zku‰enos-
tem ve Finsku a úspû‰nému v˘voji lesního sektoru v na‰í zemi.

Díky tomu, Ïe lesnictví má tak obrovsk˘ v˘znam pro národní
ekonomiku ve Finsku, bylo v národním zájmu rozvinout cel˘
jeho sektor – jak v oblasti zpracovatelského prÛmyslu, tak 
i vlastním lesnictví. V˘sledkem tvrdé práce bûhem posledních
pár desítek let je to, Ïe finské lesní prÛmyslové spoleãnosti
jsou jednûmi z nejv˘znamnûj‰ích v globálním mûfiítku a efek-
tivita lesní produkce je vysoká. Celková rozloha Finska je 
cca 30 mil. hektarÛ (z toho 20,67 mil. hektarÛ lesních ploch,
na kter˘ch se dfiíví tûÏí) se zásobami cca 2 miliardy kubíkÛ
dfiíví (mûfieno s kÛrou). 

PfiestoÏe cesta nebyla vÏdy jednoduchá, v˘zvy v oblasti 
konkurenceschopnosti jsou stabilnû obrovské. Trhy koneãné
spotfieby v˘robkÛ na bázi dfieva jsou globálními a na‰e v˘rob-
ky si na nich konkurují s produkcí ze stfiední Evropy, Ruska,
celé jiÏní polokoule atd. Bez ohledu na úspûchy prÛmyslu
odli‰it produkci od té konkurenãní, ceny jsou urãovány tímto
otevfien˘m, globálním trhem. Napfiíklad smrkové fiezivo mÛÏe
b˘t stále definováno jako komoditní produkt. To, Ïe to tak
je, nastavuje rÛzné v˘zvy pro rÛzné hráãe na celé ‰achovnici.
Co se t˘ká Finska, popisované ‰ance opravdu nejsou malé. 

Pro lesní prÛmyslové spoleãnosti zpÛsobuje poloha na‰í zemû
v˘znamné nev˘hody oproti stfiední Evropû ve formû vysok˘ch
nákladÛ na logistiku. Pfieprava fieziva pfies Baltské mofie stojí
minimálnû 15 – 18 EUR/m3. To má pfiímo vliv na platební
schopnost a ochotu spoleãností platit vy‰‰í ceny za dfiíví 
a pro vlastníky lesÛ není moÏné zvy‰ovat ceny dfieva s cílem
zvy‰ovat zisky. A tak jedinou alternativou vedoucí k dosaÏe-
ní ziskovosti lesní produkce u nás byly intenzivní v˘vojové
práce smûrem k vy‰‰í produktivitû v‰ech operací v celém
v˘robním fietûzci: od obnovy lesa po jeho tûÏbu a dopravu
dfiíví do dfievozpracujících závodÛ. 

V˘sledky v˘voje zajistily dlouhodobou udrÏitelnost produkce
lesa ve Finsku. V období let 1975 – 2005 rostla produktivita
prací v lese prÛmûrnû o 4,8 % roãnû, zatímco nárÛst v ostat-
ních sektorech hospodáfiství dosáhl 2,8 %. TûÏba a pfieprava
dfiíví z lesa do dfievozpracujících závodÛ nás stojí ménû neÏ
50 % nákladÛ v âR. PfiestoÏe hustota lesních cest je v âR asi

Jedin˘m racionálním cílem LâR, s. p.,

je stát se ve svém oboru pfiední státní

spoleãností ve stfiední Evropû
Pfied pár t˘dny jsem se zúãastnil diskusního fóra o budoucnosti ãesk˘ch státních lesÛ. Díky

tomu, Ïe diskutované téma – budoucnost a pfiíleÏitosti státem vlastnûn˘ch lesních podnikÛ 

v nov˘ch zemích EU bylo velmi zajímavé, byl jsem rád, Ïe jsem mûl pfiíleÏitost si vyslechnout

pfiednesené prezentace a komentáfie. Aãkoliv jsem byl odkázán na milost a nemilost pfiekla-

datelÛ, byl jsem pfiíjemnû pfiekvapen nov˘mi pohledy na vûc. Prvním dojmem bylo to, Ïe 

diskuse nebyla pfiíli‰ Ïivá, aãkoliv auditorium na ni bylo pfiipravené. Za druhé, z atmosféry byl

cítit nedostatek optimismu. MoÏná bych si toho nev‰iml, kdybych se nebyl b˘val setkal 

v posledních letech se sporn˘mi body ãeského lesnictví jako takového.
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bez vyhodnocení v‰ech organizaãních jednotek fietûzce 
a v‰ech v souãasnosti pouÏívan˘ch v˘robních procesÛ.
Rozdûlení podnikatelsk˘ch aktivit mezi spoleãnosti (privátní 
a státní) se mÛÏe znaãnû zmûnit. Nûkteré ãásti fietûzce
mohou postupem ãasu vymizet úplnû. Spoleãnosti schopné
zmûn, uãení se a konkurence v této restrukturalizaãní fázi
zvítûzí. Spoleãnosti s nízk˘mi schopnostmi ãi motivací 
ke zmûnám mohou eventuálnû ztratit moÏnost podnikat. 
Ale zároveÀ budou na vzestupu úplnû nové obchodní pfiíle-
Ïitosti. Napfiíklad zvefiejnûné plány vyuÏití biomasy v ‰ir‰ím
mûfiítku vytvofií nov˘ obchodní potenciál a pfiíleÏitosti pro
vlastníka lesa (jak státního tak i privátního), pro dodavatele
prací, stejnû jako i pro v˘robce elektrické energie. V pfiípadû
realizace plánÛ mluvíme o tisících nov˘ch pracovních míst.

Potfieba dlouhodobé vûrohodnosti a odhadnutelná vÛle 
politikÛ vytvofií nov˘ model fiízení státního lesa. Aktivní fiízení
LâR musí najít cesty, jak omezit náklady v fietûzci les – zpra-
covatel dfiíví, najít cesty, jak vyuÏít potenciál bioenergie 
ukryté v lesích a tímto zpÛsobem napfiíklad zv˘‰it v˘nosy 
z lesÛ ve prospûch daÀov˘ch poplatníkÛ. 

Tohoto v‰eho se dá dosáhnout pouãením se ze zku‰eností 
od ostatních zemí, spoluprací s nejmodernûj‰í technikou
vybaven˘mi privátními spoleãnostmi (harvestorové technolo-
gie, poãítaãová fie‰ení, dodavateli technologií elektráren, 
dfievozpracujícími spoleãnostmi atd.) a tím, Ïe se budou
zamûstnávat ambiciózní a kompetentní lidé pro práce na roz-
voji jako takovém. 

Ambiciózní cíl LâR, zmínûn˘ Ing. Pavlem Kitzbergerem – b˘t
jednou z nejlep‰ích spoleãností ohospodafiující lesy v Evropû
– je realistick .̆ S ãetn˘m mnoÏstvím konkurenãních v˘hod,
které âeská republika v evropském mûfiítku má, je to vlastnû
ten jedin˘ racionální cíl státního podniku Lesy âeské republiky.

><

Mikko Jääskeläinen, M.Sc. Lesnictví, analytik
(Pfieklad do ãe‰tiny garantuje agentura Dorland)

Nelze si pfiedstavit, Ïe budou v rÛzn˘ch ãástech Evropy 
existovat v˘raznû odli‰né trÏní ceny pro obdobnou kvalitu
surového dfiíví. Aãkoliv existují odli‰né náklady v rÛzn˘ch
zemích, globalizace a dynamiky nabídek a poptávek na trzích
v rozmanit˘ch zemích ãasem povedou k ãím dál tím více srov-
nateln˘m cenov˘m úrovním. A proto âe‰i ãi LâR nemohou
plánovat zv˘‰ení pfiíjmÛ pomocí nárÛstu cen surového dfiíví.

Nicménû závazek obhospodafiování státního lesa je zfiejm˘:
optimální vyuÏití státního vlastnictví bez ohroÏení sociální,
ekonomické nebo ekologické udrÏitelnosti. V âeské republice
existuje potenciál ke zlep‰ení ekonomick˘ch aspektÛ udrÏi-
telnosti díky zv˘‰ení v˘nosÛ ãinností státních lesÛ. Toho
mÛÏe b˘t dosaÏeno pouze vy‰‰í efektivitou vynaloÏen˘ch
nákladÛ v fietûzci vedoucího z lesa do zpracovatelsk˘ch závo-
dÛ ãi alternativnû, díky nav˘‰ení tûÏeb ve státních lesích. 

MoÏnost nav˘‰ení tûÏeb je kupfiíkladu omezena regulací
doby obm˘tí. Dále pak, kdyby byla aplikována ve velkém
mûfiítku, mohlo by to ohrozit dal‰í funkce lesa, napfi. vyuÏití
lesa k rekreaãním úãelÛm. A to ani nemluvû o pravdûpodob-
né reakci ze strany ekologÛ, ktefií by snahu o zintenzivnûní
tûÏby mohli vnímat jako ohroÏení biodiversity a dal‰ích pfií-
rodních hodnot lesa. 

Zdá se, Ïe v âR je solidní politická vÛle restrukturalizovat
aktivity ve státních lesích s cílem vy‰‰ích státních pfiíjmÛ 
z vlastnûného lesa. JestliÏe bude tato vÛle transformována
do rozhodnutí a ãinÛ, vidím budoucnost celého lesnického
sektoru v âR velmi pozitivnû. Jak jsem jiÏ dfiíve zmínil, ãeské
lesnictví má celou fiadu v˘hod vãetnû tûch, které jsou udrÏi-
telné po dobu desítek let. ·ance na zmûnu je tady, otázkou
v‰ak zÛstává, zda ji âe‰i vyuÏijí jiÏ nyní. Já si osobnû myslím,
Ïe odkládání provedení zmûn není ekonomick˘ udrÏitelné 
a je proti zájmÛm ãesk˘ch daÀov˘ch poplatníkÛ.

Má-li b˘t vyuÏit celkov˘ potenciál, v˘vojové práce v âeské
republice budou znamenat ‰irokou ‰kálu restrukturalizací
organizaãní struktury a v˘robních modelÛ. Redukce nákladÛ
v celém fietûzci les – zpracovatel dfiíví nemÛÏe b˘t úspû‰ná

Ilustraãní foto: M. Slavinger
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Zku‰enosti s prodejem dfieva u pafiezu
V loÀském roce jsme ãasto sl˘chali, Ïe ceny dfieva pro zjednodu‰ení stanovené nastojato 

a fakturované podle skuteãnû zmûfien˘ch dimenzí, nemusí b˘t pro LâR nejv˘hodnûj‰í. Ceník

pro rok 2005 obsahuje sazbu pro v˘robu kmene a cenu za poraÏen˘ a odvûtven˘ strom. 

V podmínkách mnû svûfieného revíru ·pankov v‰ak nastavení tûchto sazeb a cen zpÛsobilo

neãekan˘ propad trÏeb.

Pfii projektování prací mám vÏdy na mysli, abych v rámci
moÏností vÏdy zlep‰il stav lesa, aby i v budoucnosti bylo hos-
podafiení ziskové. Pfii vyznaãování se také snaÏím, aby vyzna-
ãená hmota byla homogenní co do hmotnatosti jednotliv˘ch
kmenÛ podle dfievin. V mlad‰ích porostech zásahem v úrovni
tûÏím silnûj‰í a netvárné kmeny, ve star‰ích se snaÏím tûÏit
slab‰í sortimenty a soustfieìovat pfiírÛst na silnûj‰í a kvalit-
nûj‰í kmeny. 

V projektech na rok 2005 jsem proto v souladu s pokyny 
projektÛ pfiednostnû umístil v˘bûry do m˘tních porostÛ za
úãelem pfiípravy porostÛ na pfiirozenou obnovu a vyuÏití
semenného roku. ProtoÏe takov˘ch porostÛ bylo dostateãné
mnoÏství, nemusel jsem pro naplnûní etátu naplánovat 
Ïádnou holou seã. Vzhledem ke zdej‰ím pfieváÏnû chud˘m
borov˘m stanovi‰tím lze pfiípravnou seã uskuteãnit i v˘bûrem
kmenÛ s prÛmûrnou hmotnatostí do 0,19 m3.

V souhrnu tak tûÏba urãená pro smluvního partnera dávala
objem 5400 m3 pfii prÛmûrném zpenûÏení 174 Kã/m3 podle
loÀsk˘ch cen. Podle nov˘ch cen po odeãtení nákladÛ na

tûÏbu kleslo zpenûÏení v prÛmûru na 93 Kã/m3 a pfii v˘bûrech
ve stolet˘ch borov˘ch porostech je‰tû doplácíme 80 Kã/m3.

Poãítám s tím, Ïe pfii v˘chovn˘ch tûÏbách se bude doplácet
na vyklizenou hmotu. JenÏe mohu provádût zásah vytûÏením
men‰ího poãtu jedincÛ v úrovni a vylouãení stromÛ 
v podúrovni ponechat na pfiírodních procesech. Mrzí mne, 
Ïe v m˘tních tûÏbách nebyla hledána cesta ke kladnému hos-
podáfiskému v˘sledku. V lese se asi nikdy nevyhneme urãitému
zprÛmûrování hodnot, v˘roba slab‰ích sortimentÛ je obecnû
nároãnûj‰í neÏ silnûj‰ích, ale je podstatn˘ rozdíl mezi náklady
na tûÏbu bezsuké stoleté borovice a chlupatého smrku 
z probírky do 40 let.

Dovedu si pfiedstavit i ten nejjednodu‰‰í zpÛsob tûÏby 
– pokácení stromu a odfiíznutí kmene pod korunou. V˘tûÏ
hmoty by byla nepatrnû niÏ‰í, zato finanãní v˘nos by musel
b˘t v˘raznû plusov .̆ Ani pro drtiã klestu by zbylá ‰piãka
nepfiedstavovala váÏn˘ problém. ><

Ing. Miroslav âerven ,̆ 
revír ·pankov, LS Plasy

Vzhled porostu po tûÏbû slabé hmoty Pfiíprava pÛdy drtiãem pro pfiirozenou obnovu v probraném porostu

Vyznaãen˘ porost pfied zásahem
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Ilustraãní foto: M. Slavinger

V lesích by mohly chybût milióny korun
Karlovarsk˘ kraj vede spor s ministerstvem zemûdûlství o financování lesních ãinností 

a o nenárokové pfiíspûvky. ¤ádovû kolem 16 miliónÛ korun ze státních dotací bude zfiejmû

letos proti loÀsku chybût mûstsk˘m správcÛm a dal‰ím majitelÛm lesních porostÛ 

v Karlovarském kraji na pûstební ãinnosti, ochranu ohroÏen˘ch druhÛ zvûfie nebo pouÏívání

ekologick˘ch zpÛsobÛ tûÏby. Vyplynulo to z informací uvolnûného krajského zastupitele

Lubo‰e Orálka (ODS) a osloven˘ch správcÛ lesních porostÛ v kraji. ZmiÀovan˘ch 16 miliónÛ

bylo vloni vyplaceno lesním hospodáfiÛm ministerstvem zemûdûlství (MZe) jako úãelové nená-

rokové pfiíspûvky. Pak ale do‰lo k legislativním zmûnám, které vnesly do systému rozdûlování

pfiíspûvkÛ vlastníkÛm lesÛ zmatky.

„Nezbude jim neÏ zanedbávat svou ãinnost v lesních poros-
tech,“ uvedl. „Lesníci jsou dlouhodobû opomíjeni. Zatímco
zemûdûlec dosáhne z dotací aÏ na 10 000 korun na hektar,
vlastník lesa maximálnû na 200 korun. Nevíme, co by v nasta-
lé situaci mohlo pomoci. Budeme chtít pfiesvûdãit hejtmany,
ktefií jsou nám pfiece jenom bliÏ‰í neÏ MZe,“ uvedl Hlavsa,
podle kterého Ïádá koncepãní zmûny cel˘ systém pfiidûlování
pfiíspûvkÛ na hospodafiení v lesích. 

O fiádovû statisíce korun pfiijdou kvÛli sporÛm o finanãních
tocích Mûstské lesy Kraslice. „Ne Ïe bychom kvÛli tomu nepfie-
Ïili, ale problémy to s sebou pfiinese. Dotkne se to napfiíklad
zalesÀování melioraãních a zpevÀujících dfievin. Financovali
jsme z tûchto zdrojÛ v˘stavbu a provoz lanovek jakoÏto ‰etr-
nûj‰ího druhu pfiibliÏování vytûÏeného dfieva. Peníze budou
chybût na probírky lesních porostÛ se stáfiím do 40 let. Omezit
budeme muset i dal‰í na‰e ãinnosti,“ vypoãítával jednatel 
kraslick˘ch lesÛ Václav Nûmec. „Zajistíme pouze to, co nám
ukládá zákon, ale na takové ty vûci navíc, které slouÏily zdravûj-
‰ímu v˘voji lesních porostÛ, prostû nezbudou peníze,“ uzavfiel.

><

Rudolf Voleman, Franti‰ek K‰ajt
(Pfievzato z deníku Právo, 31. 03. 2005)

Vedení Karlovarského kraje a MZe se proto pfiou o to, kdo má
letos nenárokové pfiíspûvky majitelÛm lesÛ vyplatit. Kraj tvrdí,
Ïe to má b˘t podle nové podoby lesního zákona stát, zatímco
MZe poÏaduje vyplacení pfiíspûvkÛ z pfiíjmÛ kraje z rozpoãto-
vého urãení daní. Zatím z toho v‰eho vypl˘vá, Ïe letos bude
loÀsk˘ objem financí z nenárokov˘ch sloÏek v lesích s nejvût‰í
pravdûpodobností chybût. „Podle lesního zákona hradí náklady
stát, ale úhrady zaji‰Èuje krajsk˘ úfiad. Ten by tedy mûl peníze
na úhradu nákladÛ poÏadovat od státu a poté by úhradu 
v souladu se zákonem zajistil,“ argumentuje Orálek s tím, Ïe
rada kraje se zatím zavázala uhradit pouze takzvané nárokové
pfiíspûvky na hospodafiení v lesích. Ty byly vloni vyplaceny ve
v˘‰i kolem ãtyfi miliónÛ korun. „Rada kraje souhlasila s vypla-
cením nárokov˘ch pfiíspûvkÛ, aby nedo‰lo k poru‰ení zákona,“
vysvûtlil Orálek. O nenárokov˘ch pfiíspûvcích radní zatím neroz-
hodli. „S ohledem na dosud nevyjasnûné finanãní toky mezi
MZe a krajem bude o jejich financování rada jednat na nûkte-
rém ze sv˘ch pfií‰tích zasedání,“ dodal Orálek. 

Ten vysvûtluje postup kraje obavami o to, Ïe nebude mít na
jejich vyplacení dostatek finanãních zdrojÛ. Objem nenároko-
v˘ch pfiíspûvkÛ byl totiÏ podle Orálka vypoãítán z prÛmûrÛ
vyplacen˘ch pfiíspûvkÛ za posledních pût let. „Ale tam nejsou
zapoãítány Ïádosti LesÛ âeské republiky, s. p. (LâR), které jsou
vlastníky 70 % lesních porostÛ na území kraje,“ uvedl Orálek.
„Pokud by LâR nyní o pfiíspûvky poÏádaly, nemûl by je kraj 
z ãeho vyplatit,“ vysvûtloval Orálek s tím, Ïe v˘nosy z lesÛ jdou
za státem a ten by také mûl logicky platit pfiíspûvky na hospo-
dáfiskou ãinnost v lesích. 

„Kraj nemá z ãinnosti LâR ani korunu, ale pfiitom zákon
umoÏÀuje státním lesÛm Ïádat po kraji dotace. Dosud tak sice
neudûlaly, ale ze zákona to mohou kdykoliv udûlat,“ argu-
mentoval hejtman Josef Pavel (ODS), podle kterého bude soud
poslední instancí, která mÛÏe spor s MZe rozhodnout. „Nároky
lesních hospodáfiÛ mohou b˘t dvojnásobné neÏ dosud,“ varo-
val Orálek. Podle Pavla ale nebudou prostfiedky v lesích chybût.
„Legislativnû chybût nebudou, protoÏe se jedná o nenárokové
pfiíspûvky. Fakticky tam ale chybût mohou, záleÏí na pohledu,“
pfiipustil. Jednotliví majitelé lesÛ a jejich správci nejsou situací
nikterak nad‰eni. „Bude to pro nás znamenat propad a ztráty,
které lze jen tûÏko vyãíslit,“ uvedl jednatel Loketsk˘ch mûst-
sk˘ch lesÛ Jaroslav Hlavsa. 

„UÏ jsme se vyrovnali s tím, Ïe stát nemá peníze na rekon-
strukce lesních cest, po kter˘ch vedou cyklostezky, a stojí pfied
námi dal‰í problém,“ pokraãoval. „Právníci obou stran mají
svou pravdu. My jsme upozorÀovali na nedostatky v lesním
zákonû uÏ pfii jeho novelizaci v minulém roce,“ podotkl.
„Peníze budou chybût v‰em majitelÛm lesních porostÛ. Tûch
velk˘ch se to moÏná Ïivotnû nedotkne, ale men‰í majitelé
mohou mít i existenãní problémy,“ uvedl. 
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Genetické problémy související

s „odumíráním jedle“
Na vysvûtlování primárních pfiíãin „odumírání jedle" (dále jen OJ) jako dlouhodobého chorob-

ného stavu, se fiadu let podílely desítky monokauzálních teorií. To nevedlo k úspûchu. Bylo

nutné obrátit pozornost na rostlinu samotnou, její ekologii, genetiku populací, pÛvod (prove-

nienci), tzn. zkoumat vûc spí‰e genekologicky neÏ patologicky.

se jedle v severní Jugoslávii mezi 800 a 1200 m n. m., zatím-
co v jiÏní Jugoslávii to je mezi 200 a 1200 m n. m. (HORVAT
– MAROLT 1985).

Rozdíly resistence vÛãi odumírání jedle

¤ada v˘zkumÛ pfiíãin OJ se zab˘vá srovnáváním fenotypicky
nemocn˘ch a zdrav˘ch stromÛ z téhoÏ stanovi‰tû. Vypovídací
schopnost takového v˘zkumu je ov‰em omezená, jelikoÏ není
moÏné zjistit, zda pozorované rozdíly jsou genetické, stano-
vi‰tní nebo náhodné. Vût‰inou dále není moÏné rozli‰it 
primární a sekundární stresory.

Teprve v˘sledky LARSENova ‰etfiení (1981), t˘kající se v˘no-
sového a zdravotního v˘voje rÛzn˘ch proveniencí jedle 
za dobu 45 let ve dvou provenienãních pokusech v Dánsku,
upozorÀují na to, Ïe provenienãnû podmínûné rozdíly 
v náchylnosti vÛãi OJ existují. Provenience z Kalábrie (jiÏní
Itálie) a z jiÏní Jugoslávie (Makedonie) se vyznaãují zcela
zdrav˘mi stromy s hlubokou a hustû ojehliãenou korunou,
zatímco v‰echny provenience z centrální a západní ãásti
území v˘skytu jedle (âR, Nûmecko, ·v˘carsko, Rakousko, sev.
Itálie a Francie) se v˘raznû vyznaãovaly odumíráním jedle.
Zdravotní „mezipostavení“ zaujímají pfiitom provenience ze
severních Karpat Rumunska. PfiibliÏnû totéÏ jako shora 
uveden˘ v˘zkum potvrdil i provenienãní pokus zaloÏen˘ 
v r. 1925 v severní Itálii (Vallombrozo). Kalábrijská jedle mûla
zfietelnû vût‰í vitalitu neÏ domácí provenience.

Jedle v glaciálních refugiích a za reemigrace

Podle LARSENa (1986) je nutné hledat pfiíãiny geograficky
podmínûného zúÏení genetické promûnlivosti jedle v jejím
chování v refugiích bûhem poslední ledové doby a v historii
její reemigrace. Dnes se uznává, Ïe jedle pfieÏila poslední
zalednûní v jiÏní a stfiední Itálii. Nejlépe je doloÏeno
GRÜGERem (1977) zmiÀované refugium v jiÏní Kalábrii
(Canolo Nuvuo, 900 m n. m.) a rovnûÏ bylo prokázáno refu-
gium u pontick˘ch baÏin jiÏnû od ¤íma (TONGIORGI 1936).

K reemigraci jedle docházelo od konce ledové doby pfied asi
12 000 roky pfies Apeniny a Alpy do horsk˘ch oblastí v˘chodní,
stfiední a západní Evropy (LANGER 1963, ZOLLER 1974,
KRAL 1974, 1979, 1980a, b). V italsk˘ch refugiích tehdy pfie-
vládalo sucho. Proto se tam nevyskytovala velká souvislá
lesní území, ale spí‰e solitérní zbytky, jednotlivé stromy 
a jejich skupiny nûkdej‰í zonální lesní vegetace. ·lo asi o více
zemûpisnû od sebe oddûlen˘ch mal˘ch refugií ve stfiední 
a jiÏní Itálii. Podle GRÜGERa (1977) mûla Kalábrie bûhem
ledové doby ze v‰ech míst stfiedomofiského území nejvy‰‰í
atmosférické sráÏky a proto i nejlep‰í podmínky pro rÛst stromÛ.

Náhlé zhor‰ení klimatu, které pfiineslo star‰í a mlad‰í dobu
tundry, mohla jedle Kalábrie pfieãkat pfii zachování své plné
genetické promûnlivosti: jednak pro v‰eobecnû tam pfiízni-
vûj‰í klimatické podmínky, jednak pro témûfi 2000 m vysoké

Geografická promûnlivost jedle

Skuteãnost, Ïe intenzita a rozsah onemocnûní jedle se 
v 2. polovinû 20. století více ãi ménû, nûkdy zcela zásadnû li‰í
podle zemûpisného v˘skytu, nemohla badatelÛm uniknout.
Zatímco OJ se bûÏnû vyskytuje v‰ude ve stfiední Evropû, ve
Francii i v severní a stfiední Itálii, jihoitalská (Kalábrie) a kor-
sická jedle je zdravá, stejnû jako jedle v˘chodních a jiÏních
Karpat, na jihu b˘valé Jugoslávie a Bulharska. Mimo pfiiroze-
n˘ areál jedle se její onemocnûní vyskytuje v severozápadním
Nûmecku a Dánsku, ale nepÛvodní (kultivované) jedlové
porosty na západním pobfieÏí jiÏního a stfiedního Norska, 
tj. pfies 1500 km severnû od severní hranice jejího pfiirozené-
ho areálu, mají vynikající vitalitu a jsou bez symptomÛ 
onemocnûní. Ukazuje se, Ïe teprve tam na severu se stfiedo-
evropská jedle mohla správnû rozvinout. Snad proto, Ïe hned
na poãátku své reemigrace byla specializována na podobné
klimatické pomûry. Bylo tedy zfiejmé, Ïe pÛvod (provenience)
jedle je tou dÛleÏitou, ne-li rozhodující okolností v její
náchylnosti k onemocnûní a vÛbec k problémovému ekolo-
gickému chování.

První provenienãní v˘zkum DENGLERa (1905) ve ·v˘carsku 
s domácími proveniencemi to nepotvrdil. Nezjistil Ïádné
podstatné rozdíly v ekologickém chování jedle, podmínûné
její proveniencí. Tím pomalu vzniklo pfiesvûdãení, Ïe 
„stejnost“ je pro jedli charakteristická. V˘zkumem LARSENa 
a SCHAAFa (1985) a LARSENa (1986) vznikl zcela nov˘ 
celkov˘ obraz jedle. Podle nûj se malou promûnlivostí a mor-
fologickou stejností vyznaãuje jen stfiedo- a západovropská
jedle. Naproti tomu jedle z Kalábrie (jiÏní Itálie) vykazuje vel-
kou promûnlivost, kterou lze vysvûtlit geografickou polohou
místa pÛvodu a která ukazuje na ekologicky v˘raznou adap-
taãní schopnost (LARSEN 1986). 

Tato adaptaãní schopnost daleko pfiesahující hranice
Kalábrie, je doloÏena vynikajícím objemov˘m pfiírÛstem 
a stabilitou kalábrijské provenience v severní Itálii (PAVARI
1951) a v Dánsku (LOFTING 1977, LARSEN 1981). Velká 
individuální promûnlivost kalábrijské jedle byla pozorována 
v provenienãním v˘zkumu GIANNINIm (1973) a LOFTINGem
(1977); také NITZELIUS (1968) a KRAMER (1984) informují
o velké morfologické promûnlivosti jedle z Kalábrie. Zdá se,
Ïe hranice mezi velmi promûnlivou kalábrijskou jedlí a „stej-
nou“ jedlí stfiední Evropy probíhá podle LARSENa (1986)
stfiední Itálií.

Také na jihov˘chodû areálu potvrzuje LARSEN (1986) pfiib˘-
vající promûnlivost ve smûru na jih. Pfiib˘vající promûnlivost
a vitalita byla prokázána v Jugoslávii od severu (Srbsko,
Chorvatsko) k jihu (Ostmontenegro, Makedonie) (HORVAT 
– MAROLT a KRAMER 1982, HORVAT – MAROLT 1985, 
KRAMER 1985). DOBRINOV a GAGOV (1985) informují 
o velké promûnlivosti jedle v Bulharsku. V souvislosti s pfiib˘-
vající promûnlivostí lze konstatovat i zvût‰ení ekologické
amplitudy; co do roz‰ífiení podle nadmofiské polohy vyskytuje
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Chfiadnoucí jedle; foto: M. Slavinger Skupina star‰ích vitálních jedlí na LS Stfiíbro; foto: archiv redakce

ãasovû a prostorovû heterogennímu prostfiedí poledové stfied-
ní Evropy pfiizpÛsobila“, uvádí LARSEN (1986). Z toho lze
usoudit, Ïe takto dotãená jedle musela v celé stfiední Evropû
nutnû reagovat degenerativními projevy, aÏ stadiem odumí-
rání, jakmile se jeden ãi více faktorÛ prostfiedí v˘raznû zmû-
nily; tj. faktorÛ, na jejichÏ zmûnu jedle svou adaptabilitou
prostû nestaãila. To ov‰em také znamená, Ïe se na takové
prostfiedí poledové Evropy nedokázala ani pfiizpÛsobit na
sv˘ch reemigraãních cestách. To následnû vysvûtluje, proã
jedle stfiední Evropy jako první dfievina reaguje na zvy‰ující se
ekologickou zátûÏ prostfiedí a je povaÏována za bioindikátor
zneãi‰tûného ovzdu‰í. K zafiazení této teorie OJ do konceptu
degenerativního onemocnûní podle MANIONa (1981) je tfieba
posuzovat postulované genetické zúÏení a z nûj chybûjící flexi-
bilitu a adaptabilitu za základní, stále disponibilní predispoziã-
ní stresor, kter˘ jedli apriori senzibiluje jako spou‰tûcí stresor.

Dne‰ní introdukce kalábrijské jedle do stfiední Evropy?

Je otázka, zda jedlové problémy ve stfiední Evropû lze vyfie‰it
zavádûním kalábrijské jedle. Jak se zdá, je to zatím moÏné
jen v Dánsku. Pro dal‰í oblasti Evropy jsou nutné dlouhodo-
bûj‰í provenienãní pokusy, aby se ovûfiila pfiedev‰ím její odol-
nost k mrazu a potvrdila v˘zkumem GIANNIho (1973) 
a MAGNUSSENa (1980) doloÏená pfiibliÏnû stejná rezistence
kalábrijské jedle k zastínûní jako u stfiedoevropské jedle.

Pro vyuÏití moÏn˘ch v˘hod kalábrijské jedle, aniÏ by pfiitom
do‰lo k vût‰ímu riziku, mohl by se vyzkou‰et tento modelov˘
postup: v obnovní fázi by se mûlo vná‰et jisté procento (asi
20 %) kalábrijské jedle, a to jak v umûle zakládan˘ch kultu-
rách, tak sadbou v pfiirozen˘ch obnovách. Dal‰í v˘voj a selek-
ce by se pak mûla ponechat na pfiírodû (klima, patogeny) 
i lesníkovi (kvalita, rÛst). Osvûdãí-li se kalábrijská jedle 
na daném stanovi‰ti zdravotnû a v˘vojovû trvale, bude se 
na cílovém porostu a tím také pfii obnovû pfiimûfienû podílet
a tudíÏ po terénním zkou‰ení po celou obm˘tní dobu dále
povedou její lépe adaptované dûdiãné vlastnosti. 

Domácí jedle by pfiitom zÛstala obsahovû zachována, 
tj. v objemu, v nûmÏ by se zachovala v konkurenci s kalá-
brijskou jedlí. Takov˘ „pfiírodû blízk˘“ postup je málo náklad-
n ,̆ málo rizikov˘ a, pokud by se kalábrijská jedle osvûdãila,
po jediném zásahu by poskytla trvalou pomoc. Pokud by
kalábrijská jedle naopak selhala, „nic moc“ by se v podstatû
nestalo pro její ne pfiíli‰ velké zastoupení. ><

Milan Ko‰uliã st.

Poznámka: Napsáno s vyuÏitím v˘zkumu J.B. LARSENa
(1986): „Das Tannensterben: Eine neue Hypothese zur Klärung
des Hintergrundes dieser rätselhaften Komplexkrankheit 
der Weißtanne (Abies alba Mill).

pohofií vzdálené jen nûkolik málo km od mofie, které umoÏ-
nilo pfii krátkodob˘ch klimatick˘ch zmûnách velmi rychlou
migraci do klimaticky právû pfiíznivûj‰í zóny. Tak by bylo
moÏné vysvûtlit onu velkou variabilitu kalábrijské jedle, která
spí‰e odpovídá svou genetickou pestrostí a adaptabilitou
jedli Evropy pfied posledním zalednûním.

Vût‰í promûnlivost a adaptaãní schopnost jihoevropské jedle
(Bulharsko, Makedonie, sev. ¤ecko) si lze do jisté míry vysvûtlit
i introgresní hybridizací s Abies cephalonica (introgrese =
‰ífiení genÛ z jednoho druhu do druhého druhu pfii dlouho-
dobé hybridizaci).

DÛvod, proã konkurence silnû schopná kalábrijská jedle 
v poledové dobû nereemigrovala smûrem na sever, absento-
vala pfii osídlení celé stfiední a v˘chodní Evropy a pfienechala
tento proces jedli ze stfiedoitalského prostoru (Abruzo),
vysvûtluje LARSEN (1986) takto: mezi jiÏní Abruzo (cca na
úrovni ¤íma) a Kalábrií nevytváfiejí Apeniny Ïádn˘ souvisl˘
horsk˘ fietûz, na nûmÏ by poledová reemigrace jedle mohla
probíhat. S dozníváním würmského glaciálu se kalábrijská
jedle v tomto prostoru silnû roz‰ífiila a zÛstala tam dodnes
prakticky izolována. Jedle severnûj‰ího refugia (z prostoru
Abruzo) v‰ak mûla pfied sebou volnou cestu, ve které jí
„nepfiekáÏel“ Ïádn˘ jin˘ jehliãnan. Ekologickou niku plnû
vyuÏila pro sebe.

Podle hypotézy o omezen˘ch migraãních moÏnostech 
kalábrijské jedle po skonãení posledního glaciálu muselo se
glaciální refugium (spí‰e refugia), z nûhoÏ pak putovala na
sever, vyskytovat severnû od Kalábrie, tzn. pro reemigraci 
nejblíÏe moÏnû. Bûhem zhor‰en˘ch klimatick˘ch podmínek
(sucho, chlad, snad pronikající hluboko na jih) ke konci 
ledové doby (mohla pfieÏívat jen za zvlá‰tû pfiízniv˘ch 
pÛdních pomûrÛ) se nemohla diferencovat. Lze v‰ak pfiedpo-
kládat vznik silné jednostranné selekce. Ta byla spojena se
zúÏením genetické promûnlivosti. Také ãetnost jedincÛ dané
populace silnû poklesla a tím se zfiejmû uplatnil i genetick˘
drift, kter˘ její genetickou pestrost dále sníÏil. „Selekcí byla
refugiální populace tak silnû zúÏena a specializována, Ïe
nemûla potfiebnou genetickou variabilitu (flexibilitu), aby se



Inspirace; foto: Jana ·ejnová
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Chiromantie nebo chiropterologie?
Inspirován mnoÏstvím bezduch˘ch soutûÏí volím úvodní název jako otázku. První slovo znamená

schopnost vyãíst ãlovûãí osud z jeho ruky, chiropterologie je zase vûda, která má ukojit ãlovûãí

zvûdavost ohlednû Ïivota netop˘rÛ. Vyhráli jste! Dvojka je správnû.

MedvûdÛm se pfiedkládá jako újeì zdechlina, pes se dá nalá-
kat na bufita, ale jak pfiemluvit netop˘ra, aby se nechal na
veãerní obloze vyfotografovat v letu? Rodinná dovolená 
v kempu u koupali‰tû nebo u rybníka se neobejde bez celo-
denních starostí s dûtmi. Nejvíce ãasu a energie zabírá jejich
hlídání. KdyÏ se ze‰efií, cel˘ areál se na chvíli zklidní.

Za rozsvícen˘mi okny sedí dospûlí u veãefie, s plnou pusou jídla
ztichnou i dûti. Na veãefii se ale dostavili i netop˘fii. Kmitají
bezhluãnû nad chatkami a já touÏebnû sleduji jejich obrysy.
Kdyby se alespoÀ drÏeli na jednom místû, bylo by jejich foto-
grafování snadnûj‰í.

Nad vodou se uÏ ochladilo. Teì vyzafiovala teplo zemû, nad
kterou létaly jiné druhy hmyzu neÏ nad hladinou. Proto nad
kemp mezi vzrostlé stromy zalétávali kaÏd˘ veãer netop˘fii
chroustat chroustky letní. Jsou jen z poloviny tak velcí jako
chrousti obecní, s medovû hnûd˘m zbarvením. Startovali ze
zemû a uÏ ve v˘‰i spodních vûtví dûlali mezi nimi netop˘fií pro-
bírku. Osvícen nápadem, sebral jsem pár chroustkÛ a zaãal je,
jednoho po druhém, vyhazovat nad hlavu. A pak, Ïe zvífiata
nemyslí. Slepice nepochopí rychleji, Ïe ji pfii‰el nakrmit ãlovûk.
Teì uÏ by se netop˘fii napûchovaní na obloze fotit dali. Leã
najednou nebylo ãím, kdyÏ obû ruce byly zamûstnané krme-
ním. „Co to dûláte pane?“ Otoãím se a za mnou trojice 
zvûdavcÛ, druhá, tfietí tfiída základní ‰koly. „Krmím netop˘ry 
– chcete si to zkusit?“ Jasnû, Ïe chtûli. Jen pr˘ ti brouci, jak
se melou, tak Ïe ‰krábou do dlanû. „AspoÀ víte, Ïe nejsou
mrtví. Chcíplé brouky netop˘fii neÏerou.“ Teprve teì se bylo
moÏno soustfiedit v˘hradnû na fotografování.

V dûtech vzbudilo krmení takovou míru nad‰ení, Ïe zapomnûly
zlobit. Brzo si osvojily techniku házení, se kterou dopravovaly
hmyz pfied netop˘fií ãumáãky s udivující pfiesností, A vûfiím, 
Ïe tento neobyãejn˘ záÏitek spojen˘ s trochou pouãení jim
dodnes pfiipomíná dûtství. Nás od té doby tû‰í poznání, 
Ïe medvûdÛm se pfiedkládá zdechlina, psovi dáváme bufita 
a netop˘rÛm? Pfiece chroustky letní. ><

Mirko Hain

Nejsem znalcem ani jednoho z oborÛ. Nerozeznám od sebe
skoro Ïádného ze ãtyfiiadvaceti druhÛ u nás Ïijících netop˘rÛ,
ale pokusím se oÏivit alespoÀ nûjakou tu vzpomínku na nû.
Vyfotografované jedince si nechávám radûji urãit odborníkem,
abych pak mohl s jistotou prohlásit, na kterém obrázku mám
netop˘ra u‰atého a kter˘ je netop˘r dlouhouch .̆

Pfies sporadickou moÏnost sledování docházím k pfiesvûdãení,
Ïe vodní Ïivel je jejich oblíben˘m a ãasto nav‰tûvovan˘m pro-
stfiedím. Staãí pozorovat z hráze rybníka oblohu nad hladinou.
Do pozdního odpoledne ji kfiiÏují vla‰tovky a ror˘si. Pfii zápa-
du slunce si vnímavé oko v‰imne rozdílu v siluetách, kmitají-
cích se nad vodou. Funkci lapaãÛ hmyzu neplní uÏ opefienci,
n˘brÏ chlupatí savci. ZpÛsob letu vla‰tovek a netop˘rÛ není
zvlá‰È rozdíln ,̆ stejné jsou i jejich hygienické návyky. Pfii kou-
pání si takov˘ chlupat˘ uliãník v letu smáãí bfiicho podobnû,
jak to ãiní vla‰tovky. Pokud to ov‰em nepfieÏene. KdyÏ uÏ
dojde k havárii na hladinû, uÏívá pfiední nohy s blanami jako
ãlovûk pfii plavbû v neckách. Dohrabe se jimi ke bfiehu. Îivého
netop˘ra ve vodû jsem uÏ vidûl víc neÏ jednou, a proto mû
napadá, zda se místo o nehodu nejedná o zámûr.

Je v‰eobecnû známo, Ïe netop˘fii pfieãkávají zimu hibernací,
ale za pfiijateln˘ch klimatick˘ch podmínek je mÛÏeme spatfiit
pfii jejich prvním v˘letu uÏ v první dekádû bfiezna. RtuÈ na tep-
lomûru se drÏí zatím tûsnû pod nulou, v lesích zfirnovatûl˘
sníh a po zamrzlém rybníku se dá je‰tû opatrnû chodit. Teplota
na slunci je ale daleko vy‰‰í neÏ ta, kterou kvÛli pfiedpovûdi
poãasí mûfiíme v zastínûn˘ch meteorologick˘ch budkách.
Bûhem krátké série sluneãních dnÛ se ohfieje vnitfiek netop˘fií-
ho zimovi‰tû. Drobn˘ hmyz, ztuhl˘ zimou vylétne z úkrytÛ za
teplem sluneãních paprskÛ a hladov˘ netop˘r si tak mÛÏe
smlsnout na první leto‰ní nabídce blanokfiídlého hmyzu.
Pokud ov‰em není v zápûtí sloven krahujcem. A tak zatímco
netop˘ra potkala smÛla pfiímo fatální, nám totéÏ poslouÏilo za
pfiíklad jednoduchého potravního fietûzce.
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Po setmûní nebylo radno vycházet bez baterky – stráÏn˘ by
se mohl zaleknout podezfielého stínu a zaãít stfiílet.

KaÏdé ráno v pût hodin budí místní obyvatele bez rozdílu víry
volání muezzina z minaretu, vydatnû zesilované reprodukãní
technikou. Dodola je, jako celá Etiopie, smûsicí nejrÛznûj‰ích
náboÏenství. NáboÏenská tolerance, která by mohla b˘t pfií-
kladem i pro nás, utrpûla v tûch dnech pár trhlinek. KaÏdá
víra se snaÏí podchytit pfiedev‰ím mládeÏ, která je do
budoucna pro kaÏdou církev zdrojem politické podpory 
a financí. Zdej‰í náboÏenská uskupení zaãala lákat mladé lidi
na technické vybavení sv˘ch bohosluÏeb. Tak se stalo, Ïe 
v rámci konkurenãního boje si jednotlivá uskupení pofiizovala
ãím dál v˘konnûj‰í reprodukãní techniku, aby se náleÏitû zvi-
ditelnila. Zdroje financí v‰ak nebyly bezedné a jednoho dne
pfii vyjednávání o lanafiení vûfiících do‰lo mezi pfiedstaviteli
chud‰ích a bohat‰ích církví k hádce spojené se vzájemn˘mi
inzultacemi.

Pfii projíÏdûní Dodolou mû fiidiã ukázal areál ohrazen˘ vyso-
k˘m plotem z rohoÏí a nûkolika nízk˘mi stráÏními vûÏemi.
Vûzení. Podivil jsem se nad chatrností bezpeãnostních 
zafiízení a zeptal, jestli odtud utíkají vûzni. Odpovûì byla
lakonická: „StráÏe umí dobfie stfiílet“. 

K místním zajímavostem patfií také svolávání k poÏáru stfiel-
bou ze samopalu. Jednou pozdû veãer pfiestal jít proud. 
To nebylo nic neobvyklého. Za chvíli se hned za plotem are-
álu projektu rozlehlo nûkolik dávek ze samopalu. V takov˘ch
situacích je jediné rozumné fie‰ení – rychle si lehnout na
podlahu. Chvíli bylo ticho. Potom se ozval zesilující zvuk klu-
sajícího davu. Vedle areálu projektu hofiel transformátor. 

Dodola 

Sídlo projektu bylo v okresním mûstû Dodola, které se nachází
v nadmofiské v˘‰ce 2600 metrÛ, asi 400 km jiÏnû od Addis
Ababy. Kromû rÛzn˘ch úfiadÛ, ‰kol a kostelÛ jsou zde nezbyt-
ná trÏi‰tû, hospody a motely a autobusové nádraÏí. Bydlí se
ve zdûn˘ch domcích, vût‰inou z nepálen˘ch cihel. KaÏd˘ 
z domkÛ má svÛj mal˘ pozemek oplocen˘ pleten˘mi rohoÏemi.
Po ulicích, vût‰inou nedláÏdûn˘ch, kliãkují mezi auty a chodci
taxíky – dvojkolky taÏené koníkem. KaÏdá má svou poznáva-
cí znaãku. PoblíÏ trÏi‰tû je autobusové stanovi‰tû, kde osádky
autobusÛ lákají vyvoláváním cestující za neustálého vyzvánûní
zvoncem. Spousta zevlujících muÏÛ neustále pfieÏvykuje
„ãat“ – uklidÀující návykovou drogu z listÛ jednoho kefie. 
U nûkter˘ch domkÛ ãní k nebi velké antény pro pfiíjem 
televizního signálu ze satelitu. Vyrábí je z pásoviny pomocí
autogenu v jedné dodolské stodole. Pr˘ fungují dobfie. 

KdyÏ jdete po ulici a nûkdo na vás volá jako na bûlocha, 
pouÏije slovo „ferendÏi“. Oznaãení bûlocha pochází ze zko-
moleného oznaãení FrancouzÛ, ktefií v 19. století stavûli
Ïeleznici z Addisu do DÏibuti. Vût‰inou pokfiikují Ïebrající
dûti vyuÏívající sv˘ch spor˘ch znalostí angliãtiny ze ‰koly.

KdyÏ zaparkujete v nûjakém mûstû nebo obci, nabízí se vám
ãasto nûkter˘ z okolo stojících muÏÛ jako hlídaã. Je dobré
nabízenou sluÏbu pfiijmout. „ZabaÀa“ vám za velmi mírn˘
peníz spolehlivû ohlídá auto proti nenechavcÛm a vandalÛm. 

Bydlel jsem v areálu projektu GTZ v Dodole. Domeãky 
z námofiních kontejnerÛ poskytovaly na místní pomûry
luxusní ubytování. Cel˘ areál byl hlídán ozbrojenou stráÏí. 

Etiopie, zemû neznámá

II. ãást
Pfiedstavy o cizích zemích b˘vají rÛzné. Sdûlovací prostfiedky a literatura podají základní infor-

mace, které nemohou nahradit pfiímou zku‰enost. Îil jsem po nûjakou dobu mezi lidmi v urãi-

té spoleãnosti, která byla dosti odli‰ná od na‰í, a vidûl i vûci, o kter˘ch se nepí‰e nebo nechce

psát. Pokraãování mého pfiíspûvku by ale ani nadále nemûlo b˘t pohledem na ka‰írované atrak-

ce pfies sklo turistického autobusu.

Jedno z mnoha jezírek na náhorní plo‰inû Balsk˘ch hor Pohled na oromskou vesnici s povûstn˘m plotem

z rostlin rodu Euphorbia
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nebo sluÏku v domácnosti. Její jídla byla zajímavou kombi-
nací surovin pouÏívan˘ch v Evropû a domácích zpÛsobÛ
úpravy a ochucování. Domorodá kuchynû vyuÏívá skopové,
hovûzí, kozí a slepiãí maso. Vepfiové tu nejí nikdo, ani kfies-
Èané. Tento návyk má svou logiku. Ve zdej‰ích klimatick˘ch
podmínkách vepfiové maso podléhá velmi rychle zkáze. Navíc
pfii naprosté absenci veterinární péãe by zde prasata byla
zcela spolehlivû zamofiena parazity. TotéÏ platí o mléku, které
bylo nezbytné pfii pfievafiení nechat tfiikrát vykypût, neÏ se
odstranilo nebezpeãí nákazy tuberkulózou.

Etiopská kuchynû hojnû pouÏívá kofiení v‰eho druhu. Pálivá
kofiení pfiitom slouÏí i jako prostfiedek na potírání stfievních
parazitÛ. Jídlo je tak velmi chutné a ãasto i velmi pálivé.
Základem je „indÏera“ – placka z nekva‰eného tûsta nakyslé
chuti. Je velmi sytá. Dûlá se z mouky rÛzn˘ch druhÛ obilo-
vin, ãemuÏ odpovídá i její barva. Obecnû platí zásada – ãím
je tûsto svûtlej‰í, tím je nakyslost men‰í. Velmi roz‰ífien˘ je
„vot“, nepfiedstavitelnû ostré jídlo pfiipravované zpravidla ze
skopového nebo kozího masa, jehoÏ chuÈ a vÛni jste pfii prv-
ním poÏití schopni vnímat jen dvû vtefiiny. 

I kdyÏ pfii stravování dodrÏujete velkou opatrnost a hygienu
rukou, je kaÏdé jídlo zkou‰kou va‰í odolnosti. Staré heslo 
z koloniálních dob „peel it, cook it or forget it (oloupej to,
uvafi to nebo na to zapomeÀ)“ je stále aktuální, zejména
pokud jste odkázání na stravu mimo vlastní kuchyÀ. V eti-
opsk˘ch domácnostech a restauracích se zpravidla nepouÏí-
vají klasické pfiíbory. Jednotlivá sousta se rukama balí do
odtrÏen˘ch kouskÛ placky a dávají do úst. Pokud jí více lidí
pohromadû, berou si jídlo rukama z jedné nádoby. Hostu 
v domácnosti je prokazována ãest spoãívající v tom, Ïe jej
v‰ichni ãlenové domácnosti krmí vlastníma rukama. V situa-
ci, kdy bûÏní lidé v této zemi pouÏívají namísto toaletního
papíru dvouprstovou technologii, je tak tûlo bûlocha vystave-
no mimofiádnému ataku choroboplodn˘ch organismÛ.
Chcete-li omezit trávící problémy a zároveÀ vycházet 
s domorodci, musíte se drÏet i tûchto zásad: Nenechte se
nikam pozvat. Pokud nelze pozvání odmítnout, nic nejezte.
Pokud byste odmítnutím jídla tûÏce urazili hostitele, 
nenechte se za Ïádn˘ch okolností krmit. Zdej‰í bakterie je‰tû
nejsou zvyklé na tvrd˘ alkohol a tak se jako prevence velmi
osvûdãilo jeho pravidelné dávkování. Míchal se i do vody 
k pití. Voda je totiÏ zpÛsobilá k pití pomûrnû krátkou dobu
po pfiefiltrování nebo pfievafiení. 

Na oheÀ byl upozornûn policista, kter˘ vydal signál stfielbou.
Jak jsme se dozvûdûli druh˘ den, sedûl ten veãer jeden 
z domorod˘ch pracovníkÛ projektu na terase hospody, kdyÏ
okolo probíhal dav lidí, kdosi na nûj zavolal nûco ve smyslu:
„U bíl˘ch hofií, pojì si taky nûco vzít!“ U doutnajícího trans-
formátoru se pak dav zklamanû roze‰el. 

Nedaleko Dodoly je na fiece Wabe ·ebele pfiehrada postavená
za pomoci tehdej‰ího âeskoslovenska. Dodnes stojí okolo
hlavních cest velké opr˘skané poutaãe oslavující nerozborné
ãeskoslovensko – etiopské pfiátelství. Kromû elektfiiny má tato
pfiehrada slouÏit jako zdroj pitné vody pro ‰iré okolí. Obãas 
s tím byl problém. Pfii jedné velmi silné boufice pfiívalová vlna
vzala nûkolik desítek kusÛ dobytka a odplavila do pfiehrady.
Trvalo je‰tû drahnou dobu neÏ se podafiilo odstranit v‰echna
nafouknutá tûla plovoucí po hladinû. Na vodovod byla 
pfiipojena pouze mûsta. Vesnice poÏívají vlastní zdroje vody 
a tak ãas od ãasu vypukla v blízkém okolí cholera. V dobû
mého pobytu se tak stalo dvakrát. 

V blízkém i vzdálenûj‰ím okolí je na polích a pastvinách vidût
rezivûjící vojenská technika – památka na válku se
Somálskem o oblast Ogadenu v 70. letech 20. stol. Somálská
armáda do‰la aÏ sem. Poté byla zatlaãena zpût za vydatné
podpory inetrnacionálních vojsk, zejména z Kuby.

Asi 60 kilometrÛ západnû od Dodoly je Wondo Genet, kde
má sídlo lesnická univerzita, v jehoÏ blízkosti je ·a‰amene,
místo s vyhlá‰en˘mi termálními prameny. 

Vesnice jsou tvofieny „tukuly“ – kulat˘mi stavbami z kÛlÛ 
se slamûnou stfiechou a ohni‰tûm uprostfied. KdyÏ je venku
‰karedû, jsou v „tukulech“ natûsnáni obyvatelé i s domácím
zvífiectvem. Okolo vesnick˘ch obydlí jsou Ïivé ploty z místní-
ho druhu pry‰ce (Euphorbia). Rostliny vypadají na první
pohled jako beztrnné kaktusy. Jsou velmi kfiehké a po odlo-
mení z nich hojnû pr˘‰tí ‰Èáva, která má silné zpuch˘fiující
úãinky. Pokud se dostane do oãí, zpÛsobí oslepnutí. Lidé 
i domácí zvífiectvo to dobfie vûdí a tak velmi ukáznûnû pou-
Ïívají prÛchody a branky.

Jídlo

Stravoval jsem se v domácnosti zástupce fieditele projektu,
kde vafiila domorodá sluÏebná, sedmnáctiletá Tigist.
Pfiítomnost sluÏebné patfií v Etiopii k nezbytnému bontonu.
Kdo má nûjak˘ stál ,̆ tfieba i mal˘ pfiíjem, zamûstnává sluhu

>>

To není pomník ufouna, ale prastar˘ náhrobek v˘znamného náãelníka Jedna z ulic v okresním mûstû Dodola
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Oblast náhorní plo‰iny má nestálé poãasí, které se mÛÏe
prudce mûnit bûhem krátké doby.

Z fauny se lze v místních lesích setkat s rÛzn˘mi druhy anti-
lop, paviány a guerezami, dikobrazy a li‰kami. Z mnoÏství
ptákÛ mû svou pestrostí zaujal „sokoru“ s ãerven˘m pefiím.
Plazi se v této oblasti nevyskytovali. Na‰li jsme také levhartí
stopy. Levhart, aãkoli je pfiísnû chránûn ,̆ je velmi pronásle-
dovan˘ domorodci jako ‰kÛdce dobytka. 

Z terénního auta byly dosaÏitelné vût‰inou jen okrajové ãásti
fie‰eného území a bylo nutné provádût prÛzkum i ve vnitfiních
ãástech hor. Znamenalo to t˘denní pobyty na rÛzn˘ch mís-
tech v hlinûn˘ch ch˘‰ích vystavûn˘ch pro potfieby projektu.
Pfieprava lidí a zavazadel do hor probíhala na koních. Zdej‰í
koníci vypadají dosti uboze. Zvífiata jsou v tûchto konãinách
aÏ na posledním místû a jsou vystavována dosti hrubému
zacházení. Trval jsem vÏdy na tom, abych mûl konû, kter˘
bude schopen unést náklad po celou cestu. Cesta trvala skoro
cel˘ den po rÛzn˘ch stezkách a pû‰inách v horském terénu.
Cesta, namáhavá pro zvífiata i lidi, pfiiná‰ela odmûnu v nád-
hern˘ch horsk˘ch a lesních sceneriích. Nezapomenutelná byla
noãní hvûzdnatá obloha neru‰ená umûl˘m osvûtlením mûst. 

Na v˘pravy do hor s námi vyráÏela i jedna kolegynû z projek-
tu s tlumoãnicí. Pr˘ se v na‰í pfiítomnosti cítily bezpeãnûji. Pro
nás to mûlo nespornou v˘hodu v tom, Ïe její tlumoãnice
Hani vafiila pro v‰echny. Koupili jsme spoleãnû jednu ovci.
Stála nás v pfiepoãtu 50 korun. Zprvu jsem se domníval, Ïe
sníme nejlep‰í maso, zbytek pohodíme mrchoÏroutÛm a dal‰í
den pofiídíme ovci novou. Tlumoãnice Hani v‰ak ovafiila
v‰echno maso v nûjakém tajuplném silnû kofienûném nálevu
a k jídlu naservírovala jen ãást. Zbytek v obrovském kastrolu
uloÏila do kouta. Tuto ovci jsme jedli cel˘ t˘den. 
Po nûkolika dnech se mi sice zdálo, Ïe maso v koutû chatrãe
fosforeskuje, ale jeho konzumaci jsme v‰ichni pfieÏili bez úhony.

Se zdravím to neb˘valo jednoduché. KaÏdá ranka, kter˘ch
byla spousta, se ihned zanûcovala a musela b˘t co nejdfiíve 
a nejdÛkladnûji vydezinfikována. Pfii o‰etfiování jednoho hlu-
bokého poranûní jsem si pfiipadal jak indián u muãednického
kÛlu. KdyÏ vám ale jde o zdraví, v odlehl˘ch horách bez
lékafiské pomoci prakticky i o Ïivot, snesete úplnû v‰echno.

Domorodci Ïijí v horách v dosti tvrd˘ch podmínkách. Údajnû
je zde aÏ 80% kojenecká úmrtnost. Nûjaké léky nebo lékafiská
pomoc zde neexistují. Pouze kouzelníci. V tûchto konãinách

Cesty do hor

KaÏdodenní pracovní rutina spoãívala v litrech potu v terénu
a zpracováváním materiálu po návratu na základnu dlouho
do noci. Do té doby jsem povaÏoval zprávy o tom, Ïe pfii
námaze lze vypotit aÏ nûkolik kilogramÛ za jakousi „latinu“
nebo úkaz t˘kající se pouze ‰piãkov˘ch v˘konÛ u sportovcÛ.
Pfiesvûdãil jsem se, Ïe to je moÏné také u normálních smrtel-
níkÛ. Rozdíl mezi mojí ranní a veãerní váhou byl bûÏnû 3 – 4
kilogramy, a to jsem mezitím spotfieboval dva litry vody 
a pofiádnou svaãinu. Je pochopitelné, Ïe ko‰ile po takovém
v˘letu vypadala jako maskáãe. Úbytek vody a solí se po nûko-
lika t˘dnech zaãal dosti nepfiíjemnû projevovat bolestiv˘m
povolováním a natahováním svalÛ. Pfiekvapivû jednoduch˘m,
ale osvûdãen˘m lékem je lÏiãka soli s aspirinem dennû. 

V terénu mû doprovázel prÛvodce, stráÏ a 3 – 4 studenti 
z lesnické univerzity. PrÛvodce fungoval i jako vyjednavaã
nebo tlumoãník v kontaktu s domorodci a pfiedstaviteli obcí,
zejména v horách. Pfii v˘jezdech z Dodoly se nûkdy stávalo,
Ïe jsme ráno museli narychlo zmûnit trasu na‰eho pohybu 
v horách. DÛvodem byly zprávy o pohybu protivládních
ozbrojencÛ v území, kde jsme pracovali. 

Terénním autem jsme se dostali jen na okraj souvislého lesa
na rovinû. Dál jsme museli po sv˘ch. Od úpatí hor se dfievin-
ná skladba postupnû mûnila. V fie‰eném území se nachází dvû
klimatické oblasti (fytochorie): afromontánních jehliãnat˘ch
lesÛ (WIA) a afromontánních de‰tn˘ch lesÛ (HUA). Na úpatí
hor zvolna doznívaly formace s Acacia abyssinicaa
a Aningeria adolfi-fiderici, nastupovaly dominantní jehliãna-
ny Juniperus procera a Podocarpus falcatus, kter˘ byl 
s pfiib˘vající nadmofiskou v˘‰kou postupnû nahrazován jin˘-
mi listnáãi (Olea europaea, Rapanea melanophloeos,
Pittosporum viridiflorum atd.). Potom se k Juniperus proce-
ra pfiidruÏily Hypericum lanceolatum (stromová tfiezalka) 
a Hagenia abyssinica, které byly vystfiídány Erica arborea
(stromov˘ vfies). 

Ve v˘‰kách nad 3000 m postupnû pfievaÏoval Erica arborea.
Toto vegetaãní pásmo postupnû pfiecházelo do afromontán-
ních holí s endemick˘m kefiíãkov˘m kontryhelem (Alchemilla
haumanii). V nejvy‰‰ích polohách na Sanetti Plateau se uÏ
vyskytovaly li‰ejníky, sporadické trsy trav, bylin, Echinops
longisetus a Lobelia rhynchopetalum. Z rozsáhlé náhorní
plo‰iny se zvedá vrchol Batu, druhá nejvy‰‰í hora Etiopie.
Udává se v˘‰ka 4377 metrÛ, ale hodnoty se v atlasech rÛzní.

>>

V oblastech ob˘van˘ch b˘val˘mi koãovníky Oromy je bûÏná silná eroze

i v rovinatém terénu

Batu (4.377 m), druhá nejvy‰‰í hora Etiopie, se zvedá z náhorní

plo‰iny Sanneti Plateau
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V místních hospodách pfiipravují velmi chutná jídla z ryb 
z blízk˘ch jezer. Hodnû se zde pije „taã“ – lehce opojn˘ 
kva‰en˘ nápoj z medu. ChuÈovû to pfiipomíná nûco mezi bur-
ãákem a medovinou. Válcovité vãelíny jsou zde hodnû vidût
na stromech. Med se nezískává vytáãením, ale vybíráním 
a vymaãkáváním cel˘ch pláství, takÏe do medu se dostane 
i nûjaká ta vãelí larva ãi vãela. 

V blízkém okolí je národní park Neãisar. Je zde k vidûní 
zvífiena africk˘ch savan, v jezerech je moÏné vidût krokod˘ly
a hrochy. Není radno se pfiibliÏovat. Hro‰í b˘k dokáÏe na zemi
vyvinout pfiekvapivé zrychlení. Domorodci v národním parku
se pohybují mimo vesnici vÏdy s ozbrojen˘m doprovodem,
kter˘ je má chránit proti útokÛm lvÛ. Nav‰tívili jsme také
blízkou krokod˘lí farmu. Krokod˘li jsou zde chováni v prÛ-
mûru pût let. Pak jejich kÛÏe prodají do Zimbabwe, odkud je
obratem vyvezou za dvojnásobnou cenu. 

Etiopská povaha

¤ada lidí se ráda pokládá za znalce toho ãi onoho národního
prostfiedí. V pfiípadû obyvatel Etiopie b˘vají ãasto pfiekvapeni
a zaskoãeni jejich nevyzpytatelností. Myslím, Ïe pfiekrásnou 
a v˘stiÏnou charakteristikou mentality zdej‰ích lidí podává
román Volání ãervené hvûzdy od etiopského spisovatele
Bealu Girmy v pfiekladu Jifiího Kuãery: 

„VÏdyÈ EtiopÛm nelze vûfiit a ani já tobû nevûfiím. Jsme náro-
dem s maskou na obliãeji. Jedno máme na jazyku a v hlavû
máme nûco úplnû jiného. Ne nadarmo se fiíká, Ïe charakter
EtiopÛ urãuje kombinace „vosku a zlata“. Celá na‰e kultura
to potvrzuje. Nemáme kritérium, které by umoÏnilo oddûlit
zlo od dobra. Na v‰e se díváme z pozice kofiistn˘ch zájmÛ.
Hle, proã nevûfiíme jeden druhému. Jsou nám cizí pojmy jako
soudruÏství a pfiátelství. Pomluvy, klevety, drby – to je ná‰
Ïivel. My Etiopové známe jenom jeden princip – osobní pro-
spûch. A proto je moÏné lhát. KdyÏ lÏeme, na‰e svûdomí mlãí.
Vypadáme u‰lechtile, rozhodnû, smûle, hrdû, ãestnû, oddanû,
skromnû. A pod touto maskou se ukr˘vá závist, zákefinost,
fievnivost, lÏivost, zbabûlost a patolízalství. Ano, Ïijeme 
s máslem na hlavû. Co jsem vlastnû chtûl fiíci? Chtûl jsem fiíci,
Ïe jeden Etiop nemÛÏe vûdût o ãem pfiem˘‰lí druh˘ Etiop,
protoÏe etiopská povaha – to je hádanka. Hádanka, která
nemá fie‰ení.“ ><

Ing. Pfiemek ·tipl, PhD., 
Krajsk˘ inspektorát LâR Hradec Králové

je‰tû na lidi pÛsobí pfiirozen˘ v˘bûr. Obyvatelé horsk˘ch ves-
nic jsou v‰ak velmi hrdí a svérázní lidé. MuÏi na sv˘ch koních
projíÏdûjí ozbrojeni ve skupinách po lesních stezkách. Obãas
se znenadání odnûkud vyfiítila skupina jezdcÛ a bleskurychle
nás obklopila. Za tyto scény by se nemusel stydût Ïádn˘ wes-
tern. DÛleÏité bylo zachovat klid. Po úvodních pozdravn˘ch
procedurách prostfiednictvím prÛvodce v‰ak nikdy nenastaly
Ïádné problémy. Pr˘ to nebylo pravidlem. Údajnû to zpÛso-
bil mÛj plnovous. V tûchto konãinách nosí vousy pouze
náãelníci a mû pr˘ povaÏovali za nûjakého vysokého náãelní-
ka od bûlochÛ – ani nûmeck˘ fieditel projektu v Dodole vousy
nenosil a podle této logiky jsem byl je‰tû nûkdo vy‰‰í. 

Pozdravné procedury se odli‰ovaly podle toho, jak jsou si lidé
blízcí. Pfii bûÏném setkání si vÏdy lidé vymûÀují nûkolik pfiání
dobrého dne v rÛzn˘ch verzích. Dal‰ím stupnûm je vzájemné
podání obou rukou za proná‰ení pozdravn˘ch frází. Vy‰‰ím
stupnûm je nûkolikeré objetí. Nejvy‰‰í stupeÀ, pouÏívan˘ jen
lidmi navzájem velmi blízk˘mi vypadá tak, Ïe si lidé podají
ruce a svému protûj‰ku tfiikrát políbí ruku. 

Cestování po okolí

Pro koneãn˘ návrh péãe o území bylo nutné porovnat úroveÀ
exploatace a vyuÏívání krajiny v jin˘ch místech Etiopie. 
V rámci pfiípravy exkurze pro místní farmáfie jsem mûl moÏ-
nost vyjet do jiÏní ãásti zemû v oblasti Konso v blízkosti 
keÀsk˘ch hranic. Je to oblast, kde by ‰lo pfii kvalitní závlaze
a efektivnûj‰ích postupech dosáhnout u nûkter˘ch plodin aÏ
tfií úrod v roce. Pro Evropana to byl neobvykl˘ pohled na
plantáÏe kávovníkÛ, banánovníkÛ, bavlny a dal‰ích exotic-
k˘ch plodin. Zdej‰í tradiãnû zemûdûlské obyvatelstvo peãuje
o krajinu zcela jin˘m zpÛsobem neÏ Oromové. Terén je peã-
livû terasován, s erozí se zde prakticky nesetkáte.

Ubytovali jsme se ve mûstû Arba Minã, v jednom z mála 
pro bûlochy obyvateln˘ch hotelÛ patfiících do sítû Bekele-Mola.
Hotel se tyãí na krásné vyhlídce na jezera âama a Abaya. KaÏdé
z nich má díky odli‰nému minerálnímu sloÏení vody jinou
barvu. V‰echna jezera v Etiopii jsou tvofiena minerální vodou 
a s v˘jimkou Langana jsou v‰echna zamofiena bilharziózou. 
V této oblasti se jiÏ vyskytuje malárie. Prevence proti této cho-
robû není nijak pfiíjemná (preparáty, moskytiéry, odpuzovaãe).
Îádné souãasné antimalarikum nemá 100% úãinnost, proto
bylo nutné kombinovat více preparátÛ, aby se zv˘‰ila ‰ance
pfieÏít komáfií bodnutí ve zdraví. Spaní pod dusn˘mi moskyti-
érami v africkém létû nebylo to, co by ãlovûka osvûÏilo.

Porost stromového vfiesu (Erica arborea) pfii horní hranici svého roz‰ífiení V nejvy‰‰ích polohách les pozvolna pfiechází do afroalpinsk˘ch holí s v˘skytem

Echinops longisetus a Lobelia rhynchopetalum
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zku‰eností s pofiádáním mezinárodních akcí by v‰ak 
WOOD-TEC svou prestiÏní pozici nezískal, natoÏ do dne‰ní
doby udrÏel.

Svátek pro v‰echny, kdo milují vÛni dfieva 

Ukázkou dokonalého pfiehledu brnûnsk˘ch pofiadatelÛ o povaze
dfievozpracujícího trhu a dÛleÏit˘ch souvislostech na nûm se
stalo navázání spolupráce s prestiÏním Evropsk˘m sdruÏením
v˘robcÛ dfievozpracujících strojÛ EUMABOIS, která WOOD-TEC
definitivnû posunula mezi nejv˘znamnûj‰ími veletrhy svého
druhu na svûtû. Obzvlá‰tû dÛleÏité bylo, Ïe v roce 1999 pfie‰la
akce na základû doporuãení této organizace z jednoleté peri-
odicity pofiádání na dvouletou. Bienální pofiádání podle

WOOD-TEC pfii‰el a zvítûzil

Hned od svého premiérového roãníku poãátkem 90. let minu-
lého století zaujal brnûnsk˘ WOOD-TEC pozici nejv˘znamnûj‰í
veletrÏní pfiehlídky materiálÛ, nástrojÛ, náfiadí, strojÛ, linek 
a technologií pro zpracování dfieva nejen v âeské republice, ale
v celém regionu stfiední a v˘chodní Evropy. 

Veletrh vznikl v pfiíznivé situaci, kdy se jiÏ naplno projevoval
trend vzrÛstající obliby dfieva na úkor, v urãité dobû módních,
ale ãasto nevzhledn˘ch a nezfiídka i ‰kodliv˘ch plastÛ zejména
v nábytkáfiském prÛmyslu, ale také ve stavebnictví. Bez zázemí
jednoho z nejkrásnûj‰ích veletrÏních areálÛ na svûtû, kvalitních
sluÏeb pro vystavovatele i náv‰tûvníky a bohat˘ch organizaãních

PANORÁMA

Veletrh, kter˘ nemá obdoby
Nejvût‰í stfiedoevropská dfievafiská veletrÏní akce WOOD-TEC bude hostit prezidenty EUMABOIS

Dfievo je dÛleÏit˘m prvkem v ob˘vání, prvkem, kter˘ fyzicky i psychicky kladnû pÛsobí a ovlivÀuje

prostor, v nûmÏ se pohybujeme. Od nepamûti je proto pro ãlovûka nesmírnû dÛleÏité, jak˘mi

prostfiedky k tûÏbû dfieva a jeho dal‰ímu zpracování vládne. Devát˘ mezinárodní veletrh strojÛ,

nástrojÛ, zafiízení a materiálÛ pro dfievozpracující prÛmysl WOOD-TEC, kter˘ se na brnûnském

v˘stavi‰ti uskuteãní od 18. do 21. fiíjna 2005, zpracovatelÛm v tomto ohledu nabídne kom-

pletní, ve stfiední Evropû rekordní menu.
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EUMABOIS vedle posílení renomé brnûnské akce také konkrétní
pfiínos: „Prezidenti národních svazÛ uvidí na vlastní oãi pro-
stfiedí, kvalitu pavilonÛ, seznámí se s kvalitou poskytovan˘ch
sluÏeb... To v‰echno pfiiná‰í pfiíleÏitost k dal‰ím kontaktÛm 
a dal‰í perspektivní spolupráci.“

EUMABOIS tvofií dvanáct národních asociací (âeská republika,
Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rakousko,
Slovensko, SRN, ·panûlsko, ·v˘carsko a Velká Británie) se síd-
lem v Belgii, fiídící v˘bor je sloÏen z pûti ãlenÛ rÛzn˘ch zemí,
mezi nimiÏ nechybí ani âeská republika. Ing. Jifií Odvárka, ãlen
fiídícího v˘boru EUMABOIS, k oficiální podpofie brnûnského
veletrhu poznamenává: „âlenstvím v EUMABOIS se WOOD-TEC
dostává na svûtovou úroveÀ a figuruje ve svûtov˘ch katalozích,
informace o jeho konání se dostávají do v‰ech tiskovin nejen
federace EUMABOIS, ale i WOOD TECHNOLOGY CLUBu – coÏ
je volné sdruÏení svûtov˘ch organizací, jehoÏ je EUMABOIS
ãlenem a garantem. To v‰e pozici a prestiÏ brnûnského veletrhu
v˘raznû posiluje.“

Doprovodn˘ program

Velmi zajímav˘ doprovodn˘ program veletrhu probûhne s mot-
tem „Dfievo – obnovitelná surovina budoucnosti“ a zahrne
trojlístek základních témat „Ekonomika dfievozpracujícího 
prÛmyslu“, „Dfievo v Ïivotním prostfiedí“ a (samostatnû vÛbec
poprvé) také „Dfievo – zdroj energie“. Poslední téma reaguje 
na skuteãnost, Ïe podle mnoh˘ch odborníkÛ bude mít âeská
republika do 30 let s energií problémy a energie z lesní 
biomasy se jeví jako perspektivní zdroj. 

Dûkan Lesnické a dfievafiské fakulty MZLU v Brnû, 
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., vidí perspektivy, ale i souãasn˘
stav pfiíprav na získávání energie z dfieva velmi optimisticky.
„Vedle se‰tûpkování odpadového dfieva a jeho následném 
spálení nebo zplynování se dnes jiÏ uvaÏuje o zakládání plan-
táÏí, kde by se pûstovalo rychle rostoucí dfievo. To by se uÏ
netûÏilo, ale seklo, a to v˘hradnû pro energetické úãely – pro
zplynování a následnou v˘robu energie a tepla... V âeské
republice máme pfiehled o vhodn˘ch nevyuÏit˘ch plochách,
dfiíve napfiíklad vyuÏívan˘ch k zemûdûlsk˘m úãelÛm. Nadûjné
je navíc také tzv. boãní nekvalitní fiezivo, které by ná‰ dfievoz-
pracující prÛmysl mohl zaãít vyuÏívat pro energetické úãely.

âe‰tí odborníci uÏ v oblasti vyuÏití dfieva jako energetického
zdroje udûlali skuteãnû mnoho. Napfiíklad byly provedeny
pokusy s vrbovinami, na jejichÏ základû se uÏ pfied desítkou let
uvaÏovalo o tom, Ïe by se vrba dala pûstovat jako energetická
surovina. Obdobnû by to mohly b˘t také topoly a rychle ros-
toucí jehliãnany jako napfiíklad borovice. Takto vytipované
porosty, které by byly zaloÏeny ne pro tradiãní vyuÏití dfieva,
ale jako zdroj energie, jsou zapracovány do ministerského 
programu... Princip získávání energie ze dfieva je naprosto 
v souladu s principy trvale udrÏitelného obhospodafiování lesÛ.“

Poprvé v Evropské unii

V˘znamná pro leto‰ní WOOD-TEC je i skuteãnost, Ïe poprvé
probûhne po zaãlenûní âeské republiky mezi státy Evropské
unie. To se ve srovnání s minul˘mi roãníky odráÏí v neb˘vale
brzkém zájmu o veletrÏní úãast ze strany zahraniãních 
i tuzemsk˘ch vystavovatelÛ. Zkrátka na kaÏdého, kdo se v fiíjnu
rozhodne veletrh WOOD-TEC nav‰tívit, bude ãekat akce, která
do rozlohy i kvality nabízen˘ch produktÛ v expozicích vysta-
vujících firem nemá ve stfiední Evropû obdoby. ><

BliÏ‰í informace:
Veletrhy Brno, a. s., V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno

Tel.: 541 153 297, Fax: 541 153 054, 
E-mail: wood-tec@bvv.cz, www.wood-tec.cz

vedoucího manaÏera veletrhu, Ing. Karla Torna, CSc., vyústilo
v to, Ïe se nyní „vystavovatelé i odborná vefiejnost na veletrh
pfiímo tû‰í a lze fiíci, Ïe vûnují i dÛkladnûj‰í pozornost své pfií-
pravû na akci. Ve finále se veletrh WOOD-TEC stává skuteãn˘m
svátkem pro v‰echny, ktefií milují vÛni dfieva.“ 

Rekordní nájezdy vystavovatelÛ

Slova o oblibû veletrhu, kter˘ koncem 90. let pfierostl ve svá-
tek v‰ech, ktefií se tak ãi onak pohybují v dfievozpracujícím
prÛmyslu, lze doloÏit veletrÏními statistikami ovûfien˘mi nezá-
vislou celosvûtovou v˘staváfiskou agenturou UFI se sídlem 
v PafiíÏi: WOOD-TEC tfiikrát po sobû dosáhl rekordních v˘sledkÛ!
A pofiadatelé ani nezávislí odborníci nepochybují, Ïe letos to
bude poãtvrté. WOOD-TEC 2005 by se mûl podle oãekávání
uskuteãnit na ãisté v˘stavní plo‰e kolem 13 000 m2, pfiiãemÏ
dosavadní rekord posledního roãníku 2003 ãiní zhruba 11 800 m2

(v roce 2001 to bylo 10 600 m2). Poãítá se rovnûÏ s ‰ir‰í 
vystavovatelskou základnou ãítající zfiejmû okolo 350 firem
(naposledy 331), které by mûly na leto‰ní WOOD-TEC zavítat
z více neÏ tfiinácti zemí, jak tomu bylo naposledy. 

Podpora organizací a médií

Na oblibu veletrhu zejména mezi tuzemsk˘mi vystavovateli má
nemal˘ vliv podpora, které se mu dostává prakticky ze v‰ech
stran. Akci vedle Svazu v˘robcÛ dfievozpracujících strojÛ a zafií-
zení (kter˘ je souãasnû jejím spolupofiadatelem) dále oficiálnû
podporuje Spoleãenstvo dfievozpracujících podnikÛ v âR.
Organizátorem a garantem doprovodného programu je
Lesnická a dfievafiská fakulta Mendelovy zemûdûlské a lesnické
univerzity v Brnû. Hlavním mediálním partnerem jsou
Truhláfiské listy, dal‰ími ãasopisy TERRA a Stolafisk˘ magazín,
Pioneer, Lesprom Inform a portál drevari.sk, dobrá spolupráce
je navázána s fiadou dal‰ích periodik vãetnû Lesu zdar.

Politika zmrazen˘ch cen a dal‰í v˘hody

Vystavovatelé letos mohou vyuÏít ceny, které i pfies reáln˘
nárÛst nákladÛ na energii, papír, tisk, reklamu apod. nepfiekra-
ãují ceníkovou nabídku z roku 2003; nûkteré sluÏby – napfií-
klad speditérské – pfiitom budou je‰tû levnûj‰í. Zájemci, ktefií
podají závaznou pfiihlá‰ku do fiádné uzávûrky 15. kvûtna 2005,
mohou získat slevu 150 Kã na jeden metr ãtvereãní pronajaté
v˘stavní plochy. 

Z pfiíjemn˘ch novinek na vystavovatele navíc ãeká za poslední
tfii roky jiÏ dvakrát modernizovan˘ pavilon Z, kter˘ je vybaven
ãásteãnou klimatizací. Ov‰em také ti, ktefií na veletrhu 
WOOD-TEC najdou útoãi‰tû pro svou expozici jinde (akce se
dále uskuteãní v pavilonech F a G1 a na voln˘ch plochách pfied
pavilony Z, R, R1 a P) jistû ocení moÏnost bezproblémového
pfiíjezdu pfiímo na veletrÏní parkovi‰tû, a to buì z tunelu 
od dálnice branou ãíslo 8, nebo branou ãíslo 4.

EUMABOIS 

Uvedli jsme, Ïe Evropské sdruÏení v˘robcÛ dfievozpracujících
strojÛ EUMABOIS je „prestiÏní“ a Ïe spolupráce s ním má pro
WOOD-TEC zásadní v˘znam. Proã tomu tak je, dokládají 
uÏ tato strohá ãísla: v souãasné dobû se pod de‰tníkem 
EUMABOIS nachází pfiibliÏnû 900 v˘robcÛ, ktefií reprezentují
roãní v˘robu v hodnotû pfies 4,6 mld. Euro, coÏ pfiedstavuje
zhruba 60 % celosvûtové produkce. Vliv nejsilnûj‰ího celosvû-
tového uskupení v dfievozpracovatelském prÛmyslu navíc 
neustále roste i mimo Evropu.

Proto znamená v˘jezdní zasedání této organizace dne 20. fiíjna
a její valná hromada následující den pfiímo bûhem veletrhu 
pro WOOD-TEC nev‰ední poctu. Ing. Torn vidí v zasedání
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Pfiitom existuje moÏnost, samozfiejmû Ïe ne jediná, spoãívající
ve vût‰ím vyuÏívání nafiízení v˘konu trestu obecnû prospû‰-
n˘ch prací (dále jen OPP), kter˘ ukládají soudy v rámci 
zákona ã. 141/1961 Sb. jako jeden z moÏn˘ch alternativních
trestÛ.

Tento trest mÛÏe b˘t soudem uloÏen, odsuzuje-li pachatele
za trestn˘ ãin, na kter˘ zákon stanoví trest odnûtí svobody,
jehoÏ horní hranice nepfievy‰uje pût let a vzhledem k povaze
spáchaného trestného ãinu a moÏnosti nápravy pachatele
uloÏení jiného trestu k dosaÏení úãelu trestu není tfieba. 
V souladu s § 336 pfiihlíÏí soud k tomu, aby trest byl vyko-
náván co nejblíÏe k místu, kde odsouzen˘ bydlí. Trest OPP
mÛÏe b˘t soudem vymûfien od 50 do 400 hodin s pfiihlédnu-
tím k zdravotní zpÛsobilosti pachatele. 

OPP je odsouzen˘ povinen vykonat osobnû a bezplatnû ve
svém volném ãase nejpozdûji do jednoho roku ode dne, kdy
soud nafiídil v˘kon tohoto trestu. Trest OPP záleÏí v povin-
nosti odsouzeného provést ve stanoveném rozsahu práce 
k obecnû prospû‰n˘m úãelÛm spoãívající v údrÏbû vefiejn˘ch
prostorÛ, úklidu a údrÏbû vefiejn˘ch budov a komunikací
nebo jin˘ch obdobn˘ch ãinnostech ve prospûch obcí, nebo ve
prospûch státních nebo jin˘ch obecnû prospû‰n˘ch institucí.
Práce v‰ak nesmí slouÏit v˘dûleãn˘m úãelÛm.

O nafiízení v˘konu trestu OPP soud vyrozumí probaãního
úfiedníka, kter˘ v intencích § 27b, odst. 1f) provádí kontrolu
nad v˘konem tohoto trestu a pfii tom postupuje v souãin-
nosti s pfiíslu‰nou institucí, u nichÏ jsou OPP vykonávány.

JestliÏe pachatel v dobû od odsouzení do skonãení v˘konu
trestu OPP zavinûnû nevykonal ve stanovené dobû uloÏen˘
trest, pfiemûní soud trest OPP nebo jeho zbytek v trest odnû-
tí svobody a rozhodne zároveÀ o zpÛsobu jeho v˘konu.

Odpady na lesních pozemcích

– neustálé zlo
Stále se vyskytující „ãerné skládky“ na lesních pozemcích ve správû LâR jsou v rozporu s usta-

noveními zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a také stálou hrozbou sankãních postihÛ orgánÛ

státní správy lesÛ, orgánÛ ochrany pfiírody, pfiípadnû i âIÎP.

Zájemce (obec, státní ãi jiná obecnû prospû‰ná instituce)
poÏádá pfiíslu‰n˘ okresní soud k umoÏnûní v˘konu trestu
OPP a v kopii za‰le tento poÏadavek pfiíslu‰nému místnímu
stfiedisku Probaãní a mediaãní sluÏby. Poté je jiÏ vedena
komunikace pouze mezi zástupcem instituce, odsouzen˘m 
a probaãní a mediaãní sluÏbou. Pouze v pfiípadû nevykonání
trestu vstupuje do hry pfiíslu‰n˘ soud, kterému je nutno tuto
skuteãnost nahlásit podle § 337 trestního fiádu.

Ze zku‰eností na lesní správû Jeseník LesÛ âeské republiky, s. p.,
kde bylo v roce 2004 odpracováno celkem 850 hodin právû 
v údrÏbû krajiny s vyuÏitím alternativního trestu OPP, lze
toto opatfiení jen doporuãit. Vedle chuti a snahy udûlat nûco
neobvykl˘m zpÛsobem jiÏ zb˘vá jen pravidelná kontrola
odsouzen˘ch pfii provádûní v˘konu trestu a dÛsledné zorga-
nizování odvozu vysbíran˘ch a na urãeném místû shromáÏdû-
n˘ch odpadkÛ. ><

Ing. Jaromír Latner, CSc.,
lesní správce, LS Jeseník
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charakteristiky jednotliv˘ch národních parkÛ podle abecednû
sefiazen˘ch státÛ. V záhlaví je vÏdy kromû názvu státu a státní
vlajky umístûna schématická mapka s rozloÏením jednotliv˘ch
národních parkÛ. Základní údaje tvofií rok vyhlá‰ení a plocha 
v ha, pfiípadnû i zápis do seznamu UNESCO (biosférická rezer-
vace). NeÏivá sloÏka prostfiedí je charakterizována rozpûtím
nadmofisk˘ch v˘‰ek, geologick˘m podkladem spolu se zpÛsobem
utváfiení reliéfu a jeho v˘vojem, v˘ãtem jezer a vodních tokÛ.
Popis flóry a fauny se zamûfiuje na nejv˘znaãnûj‰í a ‰iroké vefiej-
nosti známûj‰í druhy, popfiípadû rody ãi ãeledi. Latinské názvo-
sloví je doplnûno u druhÛ vzácn˘ch, pfiípadnû charakteristick˘ch
pro danou oblast. V národních parcích s vût‰ím rozpûtím
nadmofisk˘ch v˘‰ek je zmínûna i v˘‰ková stupÀovitost v˘skytu
druhÛ. Text je uzavfien údaji o sídle správy národního parku a je
doplnûn barevn˘mi fotografiemi s popiskami.
Vyd. Nakladatelství Pavel ·evãík – Veduta, ·títy, 2004
(zakoupeno v Lesnické práci v Kostelci nad âern˘mi lesy pro
technickou knihovnu LâR HK) ><

Jifií Uhlífi

Moderní trendy a úspû‰n˘ management v podnicích státních
lesÛ Evropské unie
Sborník referátÛ z mezinárodního sympozia, Praha, 19. 2. 2005.
Vyd. Ministerstvo zemûdûlství âR, Praha, 2005
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/)

Moderní metody v ochranû lesa
Sborník referátÛ ze semináfie – 29. Setkání lesníkÛ tfií generací,
Kostelec n. â. l., 24. 2. 2005.
Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2005, jako Zpravodaj ochra-
ny lesa, svazek 11
(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)

Lesnická legislativa
Sborník referátÛ ze semináfie, Praha, 22. 3. 2005.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost ve spolupráci s nakladatel-
stvím a vydavatelstvím Lesnická práce, Praha, 2005
(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)

Evropské národní parky
Milan Sanetfiík
Publikace informuje o 210 velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch územích –
národních parcích, pfiípadnû i o maloplo‰n˘ch rezervacích v nich
zahrnut˘ch. (Národní parky vyhlá‰ené bûhem tisku knihy nebo
ty, jeÏ nedosáhly statutárního definování nebo jsou zanedbatel-
né rozlohy, jsou pouze vyjmenovány.) V publikaci ãtenáfi nalezne

Nové odborné publikace a knihy

z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ

Chovatelská pfiehlídka trofejí

spárkaté zvûfie

Ve dnech 12. 2. aÏ 13. 2. 2005 byla ve spolupráci
Mûstského úfiadu Jeseník, LesÛ âR, lesní správy Jeseník 
a Jesenické lesnické spoleãnosti uspofiádána chovatelská
pfiehlídka trofejí spárkaté zvûfie uloven˘ch v lovecké sezó-
nû 2004/2005 v okrese Jeseník. 

Z celkového poãtu 52 honiteb se lesní správa Jeseník 
na celkovém odlovu podílela odlovem z dvanácti pronaja-
t˘ch honiteb a jedné honitby reÏijní. V tûchto honitbách
bylo uloveno z trofejové jelení zvûfie celkem 46 jelenÛ, coÏ
ãiní 46 % z celkového poãtu jelenÛ uloven˘ch v okrese 
a 65 srncÛ, tj. 17 % z celkového poãtu uloven˘ch srncÛ.
U jelenÛ dosáhla nejvy‰‰ího ohodnocení 178,01 bodÛ CIC
trofej jelena uloveného v honitbû Keprník.

Velmi dobrá úroveÀ v˘stavy byla navíc znásobena vystou-
peními skupin mysliveck˘ch trubaãÛ LâR, lesní správy
Jeseník a lesní správy Javorník jak pfii zahájení, tak i pfii
ukonãení v˘stavy. ><

Jaromír Latner, lesní správce

Upozornûní!!!
Odborná akce âeské lesnické spoleãnosti Obnova lesa 
se zamûfiením na pfiirozen˘ zpÛsob obnovy v Hranicích 
na Moravû se pfiesouvá z 10. kvûtna na fiíjen. ><

Ing. Pavel Kyzlík, tajemník âLS

Pozvánka na akce Fakulty lesnické

a enviromentální âZU Praha

31. kvûtna 2005
RÛstové funkce v lesnictví; Korfova rÛstová funkce
a její uÏití v lesnictví a ohlas ve svûtû

Vûdeckou konferenci pofiádá FLE âZU Praha s cílem podat
pfiehled o rÛstov˘ch funkcích pouÏívan˘ch v lesnictví 
a moÏnostech jejich dal‰ího uÏití v oblasti zlep‰ování 
produkce lesÛ a hospodafiení v lese; odborn˘ garant: 
Prof. Ing. Jan Kouba, CSc.; organizaãní garant: 
Ing. Pavla Neuhöferová, CSc.; kontakt: p.neuhofero-
va@kostelec.czu.cz; zaãátek a místo: 9.00 hod., zámek 
v Kostelci nad âern˘mi lesy.

2. ãervna 2005
Melioraãní a zpevÀující dfieviny – pfiínos nebo ztráta?

Vûdeckou konferenci pofiádá FLE âZU Praha s cílem 
shrnout disponibilní údaje o vlivu zavádûní melioraãních
a zpevÀujících dfievin (MZD) do porostní skladby na
pûstování, technologické postupy, environmentální, pro-
dukãní a ekonomické funkce lesního hospodáfiství v âR,
odborn˘ garant: Prof. Ing. Vilém Podrázsk ,̆ CSc.; organi-
zaãní garant: Ing. Pavla Neuhöferová, CSc.; kontakt:
p.neuhoferova@kostelec.czu.cz; zaãátek a místo: 9.00 hod.,
zámek v Kostelci nad âern˘mi lesy. ><
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Porada vedení úseku lesního hospodáfiství dne 29. listopadu
2004 projednala a vyhodnotila pfiedloÏené návrhy kandidátÛ 
a schválila udûlení uznání panu Ing. Bedfiichu Fi‰erovi z Písku.

Ocenûnému bylo dne 7. bfiezna 2005 prvním námûstkem
ministra zemûdûlství – státním tajemníkem Ing. Miroslavem
Tomanem, CSc. udûleno „Uznání za zásluhy o les a v˘znamn˘
pfiínos ãeskému lesnictví“ a s ním pfiedán i pamûtní loveck˘
tesák. Toto uznání a ocenûní se udûluje jmenovanému za
dlouholetou aktivní ãinnost v provozu lesního hospodáfiství,
lesnickém v˘zkumu a státní správû lesního hospodáfiství.

Ing. Bedfiich Fi‰er se narodil dne 14. dubna 1934 v Nuãicích 
v okrese Beroun. Po absolvování základní ‰kolní docházky byl
v roce 1949 zafiazen do státních lesÛ v Plasích u Plznû 
a po roce pak pfiijat na Lesnickou technickou ‰kolu v Písku,
kde v roce 1954 maturoval. 

Po návratu z v˘konu vojenské sluÏby nastoupil u Krajské správy
lesÛ na Lesním závodû NiÏbor jako provozní inspektor pûsto-
vání a ochrany lesa. Zde pÛsobil aÏ do roku 1959, kdy pfie‰el
na Státní lesy, podnikové fieditelství Praha do funkce ekonoma
odbytu. Pfii pomûrnû znaãném pracovním zatíÏení vystudoval
dálkovû Fakultu v˘robnû ekonomickou na Vysoké ‰kole 
ekonomické v Praze a v roce 1965 zde promoval.

Koncem roku 1965 nastoupil do útvaru lesnické ekonomiky ve
V˘zkumném ústavu lesního hospodáfiství a myslivosti v Jílovi‰ti
– Strnadech. Zde pro‰el funkãním zafiazením jako systémov˘
analytik, vedoucí v˘zkumn˘ pracovník a vedoucí oddûlení
automatizovan˘ch systémÛ fiízení. Podílel se na zavádûní v˘po-
ãetní techniky v lesním hospodáfiství a monitorování ohlasÛ
v˘zkumn˘ch prací v zahraniãí.

Od roku 1978 zde pÛsobil Ing. Fi‰er ve funkci námûstka 
fieditele pro úsek provoznû – ekonomick˘ a v roce 1981 byl
jmenován námûstkem fieditele pro v˘zkum. V‰echny své schop-
nosti a zku‰enosti vûnoval ve prospûch zv˘‰ení úãinnosti 
a úrovnû lesnického v˘zkumu. V roce 1990 ze zdravotních
dÛvodÛ z VÚLHM odchází.

Po odchodu z v˘zkumného pracovi‰tû nastoupil dne 1. ledna 1991
na Ministerstvo zemûdûlství – Odvûtví lesního hospodáfiství do
sekretariátu námûstka ministra pro lesní hospodáfiství.
Následnû v letech 1992 aÏ 1993 zastával funkci fieditele odboru
lesnické politiky a ekonomiky. V této funkci se aktivnû podílel
na transformaci podnikÛ státních lesÛ na Lesy âeské republi-
ky, s. p., na akciové spoleãnosti a dal‰í podnikatelské subjekty.
RovnûÏ spolupracoval pfii obnovû vlastnick˘ch vztahÛ k lesÛm
a na pfiípravû zpracování „Zásad státní lesnické politiky“.

Poãátkem roku 1993 se na vlastní Ïádost vrací opût do lesnic-
kého provozu a nastoupil do funkce oblastního inspektora na
Lesy âR, s. p. – Oblastní inspektorát v Písku. Zde pracoval aÏ
do roku 1997, kdy ode‰el do zaslouÏeného dÛchodu. Bûhem
svého pÛsobení v Písku se zapojil do konstituování a stabiliza-
ce státního podniku Lesy âeské republiky. RovnûÏ se aktivnû
podílel na fie‰ení rozsáhl˘ch restitucí velk˘ch i mal˘ch lesních
majetkÛ v daném regionu.

Ing. Bedfiich Fi‰er i jako dÛchodce stále pracuje jako pfiedseda
zku‰ební komise pro zkou‰ky zpÛsobilosti odborn˘ch lesních
hospodáfiÛ v rámci LesÛ âR, s. p. ><

Ing. Karel Suchopárek, 
Ministerstvo zemûdûlství, 

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodáfiství

Nejlep‰í pracovníci LâR

Na poradû fieditelÛ KI a LZ konané v Îidlochovicích dne 
24. 3. 2005 se uskuteãnilo slavnostní vyhodnocení nejlep-
‰ích vedoucích pracovníkÛ LâR za rok 2004. Na základû
návrhu krajsk˘ch fieditelÛ bylo vybráno celkem 17 lesních
správcÛ. Za krajské inspektoráty s poãtem lesních správ do 
6 vãetnû byl navrÏen pfiíslu‰n˘m fieditelem KI jeden lesní
správce, u KI s poãtem lesních správ nad 6 byli navrÏeni na
odmûnu 2 lesní správci: 

KI Fr˘dek-Místek Ing. Miroslav Du‰ek, LS Vítkov

Ing. Franti‰ek Musil, LS Opava

KI Zlín Ing. Ing. Jifií Va‰ík, LS Bystfiice pod Host˘nem

KI Brno Ing. Bohumil Pipal, LS StráÏnice

KI ·umperk Ing. Jifií Hanu‰, LS ·ternberk

Ing. Jaromír Latner, CSc., LS Jeseník

KI HavlíãkÛv Brod Ing. Josef Pollak, LS Nové Mûsto na Moravû

KI ChoceÀ Ing. Miroslav Baãovsk ,̆ LS Svitavy

KI Hradec Králové Ing. Jifií Dunda, LS Hofiice

KI Brand˘s nad Labem Ing. Jaroslav Janãík, LS Kácov

KI âeské Budûjovice Ing. Jaroslav Kropík, LS Tábor

Ing. Viktor Bla‰ãák, LS VodÀany

KI PlzeÀ Ing. Vladimír Skala, LS Îelezná Ruda

Ing. Josef Kuchafi, LS Stfiíbro

KI Karlovy Vary Ing. Pavel Adamec, LS Franti‰kovy Láznû

KI Teplice Ing. Ladislav Hovorka, LS Dûãín

KI Liberec Ing. Josef Rákosník, LS Je‰tûd

Vedení podniku rovnûÏ vyhodnotilo práci jednotliv˘ch fiedi-
telÛ KI a vedoucích odborÛ fieditelství LâR. jako nejlep‰í
fieditelé KI v roce 2004 byli vyhodnoceni: Ing. Jifií Silvestr, KI
Fr˘dek-Místek, Ing. Ludvík ¤iãáfi, KI Liberec a Ing. Karel
LuÀák, KI PlzeÀ.

Nejlep‰ími vedoucími odborÛ fieditelství LâR za rok 2004 byli
vybráni: Ing. Jaroslav Zezula, vedoucí odboru tvorby a roz-
voje lesa, Ing. Jifií Policar, vedoucí odboru finanãního fiízení
a strategie a PhDr. Jifií Pospí‰il, vedoucí odboru personálního
a ekonomiky práce. ><

redakce

Ing. Bedfiich Fi‰er ocenûn

ministrem zemûdûlství
Úsek lesního hospodáfiství Ministerstva zemûdûlství pokraãuje v oceÀování v˘znamn˘ch ãi

zaslouÏil˘ch lesníkÛ, a to za dlouhodob˘, obecnû uznávan˘ pfiínos ãeskému lesnictví v oblas-

ti praktického hospodafiení nebo lesnického ‰kolství a vûdy.
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Tak jako v minul˘ch letech se za organizaãního vedení 
Ing. Závi‰e Pexidra, pod zá‰titou Ministerstva zemûdûlství âR
a SPAL-L (SdruÏení pro sportovní aktivity lesníkÛ lyÏafiÛ) poda-
fiilo zorganizovat zájezd ãeské lesnické v˘pravy na tento roãník.
Leto‰ního roãníku se zúãastnilo 34 ãesk˘ch lesníkÛ z celé
âeské republiky, ktefií reprezentovali rÛzné lesnické instituce 
a subjekty (Ministerstvo zemûdûlství âR, Lesy âeské republiky, s. p.,
Správa KRNAP, Vojenské lesy a statky, ÚHÚL Brand˘s n. L. atd.).

Za Lesy âeské republiky, s. p. se 37. EFNS v Raubichi zúãast-
nili: Ing. Jifií Beran (H21) – LS Rychnov nad KnûÏnou, 
Ing. Hana Báãová (D31) – LS Louãná nad Desnou, 
Ing. Lubomír Chmelíãek (H41) – KI ·umperk a Ing. Karel
Znojemsk˘ (H51) – KI HavlíãkÛv Brod.

Bûlorusko pojalo organizaci celé této nároãné akce velkolepû.
Spoleãensk˘m centrem závodÛ bylo hlavní mûsto Minsk. Cel˘
prÛbûh akce monitorovala bûloruská televize, která dennû 
vysílala ve zprávách Ïivé vstupy. V Minsku se uskuteãnilo 
slavnostní zahájení závodÛ spojené s kulturním programem.
37. EFNS oficiálnû zahájil ministr zemûdûlství Bûloruska Pjotr
Semaschko. Organizátofii pfiipravili pro úãastníky mimo závod-
ní program i nûkolik exkurzí, které se t˘kaly lesního hospodáfi-
ství Bûloruska, ochrany pfiírody – náv‰tûva biosférické rezerva-
ce Beresinskij, historie a architektury (Minsk, NesviÏ, Mir). 
Na závûr celé t˘denní akce probûhlo v Paláci mládeÏe v Minsku
slavnostní ukonãení závodÛ s vyhlá‰ením v˘sledkÛ a spoleãen-
sk˘m programem, na které byla slavnostnû pfiedána zástava
EFNS pfií‰tím pofiadatelÛm – delegaci Bosny a Hercegoviny. 

Ve dnech 23. 2. a 25. 2. se uskuteãnily v biatlonovém areálu
Raubichi na dobfie pfiipraven˘ch ãlenit˘ch tratích lyÏafiské
bûÏecké závody. V 9.00 hod. 23. 2. odstartovali závody jedno-
tlivcÛ disciplínou bûh se stfielbou klasickou technikou – muÏi
10 km + 5 ran (startovalo 382 závodníkÛ), Ïeny 5 km+5 ran
(startovalo 86 závodnic). Odpoledne odstartovali závodníci 
v disciplínû bûh se stfielbou volnou technikou – muÏi 10 km 
+ 5 ran (163 závodníkÛ), Ïeny 5 km+5 ran (37 závodnic).
Vyvrcholením celého sportovního klání byly v pátek 25. 2.

závody ‰tafet. V 9.00 hod. startovalo hromadn˘m startem 
60 Ïensk˘ch ‰tafet na trati 3x5 km, v 10.00 hod. startovalo
hromadn˘m startem 144 muÏsk˘ch ‰tafet na trati 4x8 km. 

âlenové na‰í v˘pravy opût dÛstojnû reprezentovali ãeské lesníky
lyÏafie. V závodech jednotlivcÛ na stupnû vítûzÛ vystoupily Eva
Martinová, Miroslava Beranová, Jana Beranová a Vûra
BlaÏíãková. V silné muÏské konkurenci dosáhli v˘borného
umístûní v muÏsk˘ch kategoriích závodÛ jednotlivcÛ Robert
Kufiík (5. místo) a Jifií Beran (8. místo). ·tafeta Ïen CZE-1 ve
sloÏení Eva Martinová, Miroslava Beranová a Jana Beranová
vybojovala 2. místo. ·tafeta muÏÛ CZE-1 ve sloÏení Jifií Beran,
Jifií Fajstauer, Drahoslav Kobr a Robert Kufiík se umístila 
na v˘borném 13. místû.

Za v‰echny úãastníky na‰í v˘pravy chci touto cestou podûkovat
Ing. Závi‰i Pexidrovi a Evû Martinové za pfiípravu a organizaci
celého zájezdu ãesk˘ch lesníkÛ na 37. EFNS Minsk-Raubichi 
a za úãastníky LâR, s. p. pak vedení na‰eho podniku za mimo-
fiádnou pfiízeÀ a podporu této akce. ><

Ing. Hana Báãová, 
LS Louãná nad Desnou

Evropské závody lesníkÛ

v klasickém lyÏování
Ve dnech 20. 2. – 26. 2. 2005 se uskuteãnil jiÏ 37. roãník EFNS – „European Forester’s com-

petition in Nordic Skiing" (Evropské závody lesníkÛ v klasickém lyÏování) v Bûlorusku.

Oficiálním centrem závodÛ bylo hlavní mûsto Bûloruska Minsk. V‰echny závodní discipliny 

se uskuteãnily ve stfiedisku zimních sportÛ Raubichi (20 km od Minsku), ve kterém se nachází

biatlonov˘ areál i areál skokansk˘ch mÛstkÛ. Organizaãnû celou akci zaji‰Èovala cestovní 

kanceláfi Belintourist.

V mûsíci dubnu oslavili v˘znamná

Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR

Padesátiny
2. 4. Ludmila Padevûtová LS Hofiice
4. 4. Eva Trubirohová LZ Îidlochovice
4. 4. Marie Stanãová LS Plasy
5. 4. Václav Kuberna LZ Boubín
9. 4. Ing. Josef Benetka KI PlzeÀ
9. 4. Zdenka Martincová LS StráÏnice

10. 4. Miroslav Vymyslick˘ LZ Îidlochovice 
15. 4. RÛÏena Vránková LZ Kladská
16. 4. Karel Krása LS Franti‰kovy Láznû
19. 4. Ing. Karel Klimek LS Luhaãovice
19. 4. Ing. Pavel ·efl LS Klatovy
23. 4. Jaroslav Rada LZ Kladská

·edesátiny
20. 4. Pavel Vomela LS Litomûfiice
21. 4. Ivan Kleteãka LZ Kladská
23. 4. Franti‰ek Gregor LZ Konopi‰tû
26. 4. Ing. Franti‰ek Sosík LS M. Albrechtice

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

Odbornou úroveÀ této publikace garantuje kolektiv autorÛ
tvofien˘ na‰imi pfiedními odborníky. Oblast loveckého a spor-
tovního stfielectví byla svûfiena uznávanému odborníkovi 
Dr. Ing. Jifiímu Hanákovi. Zájemci o lovecké a sportovní zbranû
tak mají moÏnost získat ucelen˘ pfiehled o loveck˘ch a spor-
tovních zbraních, stfielivu a jeho úãinnosti. Ti, ktefií se ucházejí
o získání zbrojního prÛkazu se mohou díky CD-ROMu
„Myslivecká encyklopedie“ velmi dobfie pfiipravit na zkou‰ky,
neboÈ v nûm naleznou kompletní zku‰ební otázky ve formû
v˘ukové i testové. Testy jsou upravené do rÛzn˘ch variant tzv.
ostr˘ch verzí tak, aby si uchazeã mohl ovûfiit své znalosti 
i v ãasovém limitu pro napsání testu pfii zkou‰ce.

Cennou souãástí publikace je ãást vûnovaná právním normám,
ve které jsou v aktuálním znûní ve‰keré platné právní pfiedpisy

nejen v myslivosti, ale i v oblastech navazujících, vãetnû zákona
o zbraních a jeho provádûcích pfiedpisÛ. 

Dále je zde k dispozici nûkolik tisíc barevn˘ch obrázkÛ zvûfie 
a u vût‰iny druhÛ jsou pfiipojeny i záznamy jejich hlasov˘ch
projevÛ, vãetnû krátk˘ch videosekvencí.
Nabízen˘ produkt nahradí zákazníkovi obsaÏnou odbornou
knihovnu, kterou bude moci kaÏdoroãnû doplÀovat, neboÈ
zámûrem nakladatele je neustále doplÀovat nejnovûj‰í informace.
Proto také zákazníci naleznou v originálním balení poukázku na
25% slevu pfii zakoupení pfií‰tí verze této encyklopedie. ><

Kontakt: Grand, s. r. o., Husova 95/115, 370 05 âeské
Budûjovice, tel.: 387 312 281. 387 310 425-8, www.grand-

software.cz, e-mail: grand@grand-software.cz

Nová multimediální pomÛcka

pro myslivce, lovce i sportovní stfielce
âeskobudûjovické elektronické nakladatelství Grand, s. r. o., vydalo koncem minulého roku

novou multimediální publikaci „Myslivecká encyklopedie“, urãenou pro pfiátele pfiírody, mys-

livce, lovce a sportovní stfielce. Obsahem tohoto ojedinûlého díla jsou odborné a populární

informace o pfiírodû a myslivosti, která je tvofiena ‰irok˘m spektrem odborn˘ch ãinností vyÏa-

dujících znalosti z oblasti kultury, biologie, základÛ veterinární péãe o zvûfi, kynologie, stfie-

lectví, techniky, stavebnictví, práva aÏ po první pomoc pfii poranûní.
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Duben…
je‰tû tam budem, uãili jsme se od maliãka lidové rãení, které po letech objevujeme v bûÏném

Ïivotû, kdy tû‰íce se na jaro, odkládáme teplé obleãení, uÏíváme si prvních jarních paprskÛ,

ale pfii veãerním návratu domÛ roztápíme kamna, protoÏe noci a rána budou je‰tû nûkolik dní

velmi studená, aÏ mrazivá.

CO ZB¯VÁ DODAT?

jsem ho neopomnûl vzít s sebou. Nûkdo by mi v lese chybûl.
Je jen jeden druh pfiátelství – velké. 

Jdeme spolu po bílé pefiinû, se slunkem v zádech a cítíme oba
tu svobodu, kterou pfiíroda a les poskytují. KaÏd˘ po svém, tak
jak to umíme, uÏíváme si tuhle zmûnu. Vãera jsme odcházeli
z lesa celí od bláta, dneska nám za krk padá bílé nadûlení.
Cítím, Ïe tohle bude poslední roztrÏená pefiina, kterou paní
zima vysype ze sv˘ch zásob. 

Pár krokÛ a pravá noha se jiÏ nedot˘ká zemû. Bojím se
do‰lápnout a uãinit jak˘koliv pohyb, kter˘ by naru‰il v˘jimeã-
nost tohoto okamÏiku. Pfied m˘mi zraky vynofiuje se z bílé
pefiiny danûk s danûlou. V tu chvíli mi pfiipadají jako ducho-
vé a nejsem schopen ani d˘chat.

Ohromuje mne jejich bílé zabarvení, do kterého právû zapadá
podveãerní sluníãko. Pohádková scenérie trvá nûkolik minut.
Hlavou se mi honí tisíce my‰lenek na pfiíhody s bíle zbarvenou
zvûfií a na povûry, které konãily u lovcÛ, jeÏ „zmáãkli“ 
na albíny, smrtí. Na povûry nevûfiím, ale zbraÀ bych rozhodnû
sloÏil. Pfii pohledu na nû se mû totiÏ zmocÀuje zvlá‰tní vzru-
‰ení. A to nemá s lovem nic spoleãného. Je to obdiv, úcta 
a zvûdavost. 

Zamy‰len, otáãím se smûrem, kam ode‰li. Zpoza silného dubu
hledí na mû bílá danûla. V oãích má pokoj. Jako by tu‰ila, 
Ïe jí nehrozí nebezpeãí, jako by dûkovala. 
·típu se do ruky, jestli se mi tahle krása nezdá. Vstávám od
krbu a otvírám okno. Do pfiírody se po roce vrátilo jaro. A paní
zima ode‰la v noci nûkam do snÛ, spoleãnû s m˘mi noãními
spoleãníky. V‰echno se raduje, nûkam spûchá a o pfiekot
uhání. Je‰tû bych je chtûl nûkdy potkat…. ve snu. ><

Miloslav Louda

Tahle skuteãnost ale pramálo vadí prvním jarním poslÛm.
Datel jiÏ za ranního rozbfiesku bu‰í v‰í silou do kmene boro-
vice a siln˘m zobákem razí cestu ke kofiisti. Vedle stojící bfiíza
pfiizvukuje sotva sly‰iteln˘m praskáním. Pfii‰la doba puãení 
a nového, rodící ho se Ïivota v lese. Na vûtev vedle datla sedl
strakapoud. Jarní lékafiská prohlídka zaãíná. Les ãeká dlouhá
cesta vegetaãním obdobím a na ni je tfieba vyrazit v plné síle.

Napuãelé pupeny se ráno rozzáfiily jako mofiské perly. Po noã-
ním de‰ti, kter˘ smyl prach a poslední zbytky zimy les nád-
hernû voní a cel˘ zpívá sborov˘m hlasem zásnub ptaãí fií‰e. 
A nevûstám se slu‰í poloÏit k nohám kvûtiny. VÏdyÈ jich 
v tomto roãním období pfiíroda nachystala celou náruã. Jedna
má kytici ze sasanek, druhá se shlédla v prvosenkách a tfietí si
z májovek upletla vûneãek. V ãele orchestru, kter˘ dnes pfii‰el
zahrát, ãernû odûn, stanul kos a hraje první housle. Cel˘ ten
ptaãí sbor pfiilákal na paseku i statného srnce, kterému na
hlavû záfií koruna silného, vytluãeného paroÏí. Zlehka hladí
kmínek jívy a celou tu nádheru, kterou nosí na hlavû, jiÏ jen
doãi‰Èuje. A mnû se v té jarní nádhefie uprostfied paseky,
odkud právû odkráãel statn˘ srnec vrací na mysl vãerej‰í noc,
kdy jsem „padl“ jarní únavou a spánek spravedliv˘ch mû na
chvíli vrátil do dnÛ, kdy nám zalézalo pod nehty a zapadající
sluníãko je‰tû zdaleka nemûlo tu sílu, probudit jaro. 

Ráno napadl ãerstv˘ sníh. A to uÏ jsme si fiíkali, Ïe zima ‰la
spát. Ani se mi do revíru nechce. Teplo rozpálen˘ch kamen 
a lipov˘ ãaj vytvofiily spoleãnû v pracovnû pohodu, která se
velmi tûÏko opou‰tí. SnaÏím se pracovat, ale zrak mi stále
sklouzává oknem k lesu, kde je‰tû vãera zaãínalo jaro. Touha
a adrenalin, kter˘ nás, milovníky lesa, Ïene v plískanicích, 
v mrazu a nepohodû ven, opût zvítûzily. Beranici a huberÈák
mám pro jistotu je‰tû na vû‰áku a uÏ se tû‰ím na radost, kte-
rou ze mû bude mít mÛj ãtyfinoh˘ pfiítel, aÏ pozná, Ïe dne‰ní
den nestráví ve v˘bûhu. Takto ustrojen do zeleného, nikdy



Rodinná hrobka 

profesora Rudolfa Ha‰i obnovena
Zastupitelstvo obce Kunovice a Spoleãnost pro naplnûní odkazu Prof. Dr. Ing. Rudolfa Ha‰i uspofiádaly dne 31. bfiezna 

vzpomínkovou slavnost pfii pfiíleÏitosti v˘roãí jeho narození. Spoleãnost souãasnû pfiedala obci do péãe rekonstruovanou 

hrobku pana profesora. Na její obnovû se také v˘znamnû podílel státní podnik Lesy âR.
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