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V tûchto dnech se pracovníkÛm oblastních
inspektorátÛ, lesních správ a závodÛ dostává
do rukou dal‰í z fiady publikací vydan˘ch LâR 
s názvem „Hospodáfiská úprava lesÛ“. Publika-
ce je urãena pfiedev‰ím pracovníkÛm lesních
správ a závodÛ jako metodická pfiíruãka a zá-
roveÀ koncepãní materiál pro tvorbu nov˘ch les-
ních hospodáfisk˘ch plánÛ.

Lesní hospodáfisk˘ plán
Hned v úvodu publikace je uvedeno, Ïe 

lesní hospodáfisk˘ plán je nástrojem vlastníka.
Tato filosofie vychází z platné legislativní 
úpravy, kdy lesní zákon vymezuje vlastníkovi
rámce a povinnosti (závazná ustanovení LHP,
velikost holé seãe, povinnost zajistit zpracování
LHP atp.), ale na druhé stranû poskytuje vlastní-
kovi dostateãn˘ prostor pro naplnûní jeho zá-
mûrÛ. Je tedy nutno podtrhnout, Ïe základní
my‰lenkou hospodáfiské úpravy lesÛ u LâR je
motivovat odborného lesního hospodáfie 
k samostatnému uvaÏování a rozhodování 
o svûfieném lese s dlouhodobou perspektivou 
a souãasnû pÛsobit na zvy‰ování jeho odborné

úrovnû. Základní zásadou je to, Ïe je dán 
dostateãn˘ prostor k uplatnûní odborn˘ch 
zámûrÛ lesního hospodáfie jak pfii vlastní tvor-
bû, tak i v prÛbûhu platnosti LHP. Lesní hospo-
dáfisk˘ plán není pouh˘m návodem k hospoda-
fiení, ale je i otevfien˘m systémem, kter˘ odbor-
nému lesnímu hospodáfii vymezuje zákonné
rámce, pomáhá mu fie‰it stfiety i nezbytn˘ 
soulad zájmÛ a poskytuje mu základní informa-
ce pro fie‰ení konkrétních problémÛ hospodafie-
ní v rámci daného území.

■

Zpracování LHP je u LâR fie‰eno dodavatel-
sky prostfiednictvím firem licencovan˘ch na
zpracování LHP. V˘bûr zpracovatelsk˘ch firem
se provádí na základû nabídky pfii obchodní ve-
fiejné soutûÏi. S vybranou firmou je uzavfiena
smlouva o dílo s pfiílohou „Zadávací protokol“,
jehoÏ úãelem je stanovení obsahu, náplnû LHP 
a technick˘ch podmínek plnûní smlouvy.
Vzorová smlouva i vzorov˘ zadávací protokol
jsou souãástí vydané publikace a je v nich 
kromû technick˘ch a odborn˘ch problémÛ 
spojen˘ch s tvorbou LHP popsán vlastní prÛbûh
vyhotovení LHP vãetnû uvedení zodpovûdnosti 
a jednotliv˘ch termínÛ platn˘ch pro pfiedávání
podkladÛ a v˘stupÛ pfii tvorbû LHP. Vzhledem 
k rozsahu a nároãnosti úkolÛ spojen˘ch s obno-
vou LHP u LâR byla konkrétnû stanovena náplÀ
a rozsah jednotliv˘ch úkolÛ, kompetence 
pracovníkÛ v‰ech úrovní a jejich odpovûdnost.

Odbor hospodáfiské
úpravy lesÛ

Pro metodické fiízení HÚL byl u LâR vytvofien
odbor hospodáfiské úpravy lesÛ. Tento odbor
zodpovídá za dodrÏování harmonogramu 
obnov LHP, za organizaci obchodní vefiejné
soutûÏe, za tvorbu a odbornou úroveÀ LHP 
v souladu s platnou legislativou a v souladu 
s lesnickou politikou, platn˘mi koncepcemi 
a strategií LâR. Pracovníky odboru jsou specia-
listé HÚL, ktefií garantují zpracování a pfiedání
v‰ech podkladÛ pro vyhotovení LHP, prÛbûÏnû
provádûjí kontrolu ãasového postupu a kvality
jednotliv˘ch vyhotovovan˘ch LHP na pfiidûle-
n˘ch LS a LZ. Dále zodpovídají za odbornou
správnost vyhotovení jednotliv˘ch LHP podle 
uzavfien˘ch smluv a garantují odbornû správné
vyuÏívání dat nov˘ch LHP na LS a LZ. Dal‰ími
pracovníky odboru jsou specialisté digitálního
zpracování LHP, ktefií kontrolují a pfiebírají 
ve‰kerá digitální grafická data zpracovávan˘ch
LHP a zodpovídají za kvalitu a odbornou 
správnost tûchto dat u jednotliv˘ch LHP na pfii-
dûlen˘ch LS a LZ. Dále garantují instalaci 
a softwarovû správné vyuÏívání digitálních 
dat nov˘ch LHP a zaji‰Èují ‰kolení a podporu LS
a LZ pfii vyuÏívání digitálních dat a programÛ
pracujících s daty v prvním roce platnosti LHP.

Úloha provozních
pracovníkÛ

Znaãné mnoÏství úkolÛ a zodpovûdnosti 
pfiechází pfii tvorbû LHP i na lesní správce (fiedi-
tele lesních závodÛ) a jejich zástupce.
Zodpovídají zejména za pfiípravu a zpracování
ve‰ker˘ch podkladÛ pro obnovu LHP, dále za 
uplatnûní vlastního zámûru hospodafiení, za 
reálnost navrhovan˘ch opatfiení vãetnû závaz-
n˘ch ustanovení LHP a za technickou a organi-
zaãní spolupráci se zhotovitelem LHP. Zvlá‰tû
dÛleÏitá je pfiíprava pozemkov˘ch podkladÛ,
správné vyli‰ení a identifikace majetku, pro 
kter˘ je zpracováván nov˘ LHP.

■

Nezastupitelnou úlohu pfii tvorbû LHP má 
v rámci revíru (polesí) revírník (vedoucí polesí).
Zodpovídá za urãení a vyznaãení vlastnick˘ch
hranic, za navrhovaná podrobná opatfiení 
v LHP, jejich projednání a odsouhlasení se zpra-
covatelem LHP a zji‰Èování zásob u ãásti poros-
tÛ prÛmûrkováním. 
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Pfii tvorbû LHP spolupracují téÏ pracovníci
oblastních inspektorátÛ. Zejména oblastní 
inspektofii se úãastní obchodních vefiejn˘ch sou-
tûÏí, organizují základní a závûreãná ‰etfiení 
k obnovû LHP, spolupracují na pfiípravû a orga-
nizaci ‰kolení HÚL a na pfiípravû podkladÛ 
k obnovû LHP. DÛleÏitou roli plní téÏ inspektofii
pro genetiku, pûstování a ochranu lesÛ OI, kte-
fií zodpovídají za pfiípravu podkladÛ pro vyhla-
‰ování genov˘ch základen a zabezpeãují v˘bûr
porostÛ pro uznání ke sklizni osiva a schvalo-
vací fiízení k jejich uznání. Díla LHP vypracová-
vají pro LâR soukromé právnické osoby, které
mají k této ãinnosti licenci udûlenou minister-
stvem podle platného zákona o lesích (dále
zhotovitelé).

■

Lesy âeské republiky, s. p., deklarují svÛj zá-
jem na kvalitní pfiípravû a vyhotovení lesních
hospodáfisk˘ch plánÛ mimo jiné i tím, Ïe je 
vydávána uvedená publikace o hospodáfiské 
úpravû lesÛ u LâR. Publikaci obdrÏí v‰ichni 
zamûstnanci LâR ve v˘‰e uveden˘ch provozních
funkcích, ktefií se spolupodílejí na vyhotovení
nov˘ch LHP.

VyuÏití lesních
hospodáfisk˘ch plánÛ

V dlouhodobé strategii hospodafiení je ne-
zbytné, aby ve zpracovávan˘ch dílech LHP by-
ly zakotveny základní strategické materiály
LâR, jako jsou „Program trvale udrÏitelného

hospodafiení u LâR“ a „Program plnûní cílÛ 
vefiejného zájmu u LâR“. Je proto velkou sna-
hou odboru HÚL fieditelství LâR, aby s tûmito
základními materiály byli podrobnû seznámeni
a byli jimi vybaveni i jednotliví zhotovitelé LHP,
stejnû jako jiÏ byli na semináfii HÚL v loÀském
roce seznámeni a budou vybaveni i publikací
„Hospodáfiská úprava lesÛ“. Z pohledu dlouho-
dobé vyuÏitelnosti dûl HÚL je nezbytné, aby LHP
a dal‰í díla byla zpracovávána podle jednotné
koncepce, v jednotném uspofiádání a osnovû, 
obecnû pak dlouhodobû v jednotném otevfie-
ném formátu a tvaru.

■

Standardizace a vysoká kvalita jsou nezbyt-
nou podmínkou LHP pofiizovan˘ch u LâR.
Základní podmínkou analogov˘ch, ale pfiede-
v‰ím digitálních v˘stupÛ LHP je jejich pfiehled-
nost a dlouhodobá pouÏitelnost bez ztráty kva-
lity pofiízen˘ch dat.

V duchu této koncepce pak LâR vedou 
jednání se v‰emi zhotoviteli LHP s maximální
snahou dofie‰it nûkteré dosud ne zcela stan-
dardnû sjednocené v˘stupy LHP tak, aby tato
díla dlouhodobû a kvalitnû slouÏila pro 
rozhodování nejen odborn˘ch lesních hospo-
dáfiÛ, ale i pro rozhodování dal‰ích manaÏe-
rÛ podniku. Vût‰ina pracovníkÛ LâR je jistû 
seznámena s koncepcí budování informaãní-
ho systému LâR, jehoÏ pátefií jsou data lesních
hospodáfisk˘ch plánÛ. V souãasné dobû se 
intenzivnû hledá fie‰ení, které umoÏní efektiv-
ní a uÏivatelsky pohodlné vyuÏívání dat 
LHP, vãetnû dat grafick˘ch na v‰ech 
organizaãních úrovních LâR. K tomuto problé-
mu se je‰tû podrobnûji vrátím v nûkterém 
z pfií‰tích ãlánkÛ o hospodáfiské úpravû lesÛ.

Ing. Jaroslav Zezula 
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HÚL prodûlala v posledním desetiletí zásad-
ní zmûnu pfiedev‰ím transformací ÚHÚLu, kdy
na trhu sluÏeb vznikly privátní taxaãní firmy.
SoubûÏnû s tím do‰lo k rozvoji nov˘ch technolo-
gií a jejich ‰irokému uplatnûní pfii tvorbû LHP 
a jejich aplikací. Také u na‰eho podniku se 
bûhem let pfiístup k této profilové lesnické dis-

ciplínû mûnil a v loÀském roce vznikl na fieditel-
ství samostatn˘ odbor HÚL, kterému byli podfií-
zení specializovaní pracovníci v jednotliv˘ch 
regionech. S cílem poznat práci specialisty 
HÚL jsem se vypravil za Ing. Lubomírem
Chmelíãkem, kter˘ má na starosti lesní správy
oblastních inspektorátÛ Krnov, Fr˘dek – Místek,

·umperk a zãásti Zlín (LS Vsetín). Dali jsme si
schÛzku na LS ·ternberk, kde byl vyhotoven 
nov˘ LHP s platností od 1. ledna 2000 do 
31. prosince 2009. Doprovázel nás pan lesní
správce Ing. Jifií Hanu‰.

Obecnû lze práci územního specialisty HÚL
charakterizovat takto: odbornû a metodicky fiídí
pracovníky lesních správ v rámci obnov LHP od
zaãátku prací aÏ po pfiedání v˘stupÛ, zabezpe-
ãuje a kontroluje podklady a kvalitu prací, 
garantuje odbornou správnost LHP, jedná 
s orgány SSL a ochrany pfiírody, zabezpeãuje
‰kolení lesního personálu v oblasti HÚL.
Intenzivnû a úzce spolupracuje v kaÏdém roce
nejménû se ‰esti lesními správami – vÏdy mini-

Hospodáfiská úprava lesÛ je sluÏbou
vlastníkÛm a souãasnû základem

prosperity lesního podniku
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málnû na dvou LS regionu se LHP pfiipravuje, 
na dvou vyhotovuje a na dvou schvaluje, 
kontroluje a pfiedává. Specialista kaÏdoroãnû
organizuje minimálnû dva základní protokoly,
pfiedkládá dva aÏ tfii LHP ke schválení a úãastní
se jako odborn˘ garant LâR závûreãn˘ch proto-
kolÛ a schvalovacího fiízení.

Obnova lesních
hospodáfisk˘ch plánÛ

u LâR
Koncepce HÚL u LâR vychází z faktu, Ïe 

lesní zákon definuje LHP jako nástroj vlastníka,
potaÏmo správce lesního majetku. HÚL je chá-
pána jako sluÏba, která vlastníkÛm nabízí 
„v˘robu“ LHP, s jehoÏ pomocí mohou efektivnû
obhospodafiovat a fiídit své lesní majetky, samo-
zfiejmû v rámci platné legislativy. V zákonn˘ch
limitech lze LHP pruÏnû pfiizpÛsobovat pfiedsta-
vám a potfiebám vlastníka. Ná‰ podnik na ob-
novu kaÏdého LHP vypisuje vefiejnou obchodní 
soutûÏ. LHP se poté vyhotovuje na základû 
uzavfiené smlouvy o dílo a podle odborného
metodického dokumentu „Zadávací protokol“
(kter˘ byl popsán v ãlánku Ing. J. Zezuly). LHP
je obnovován za dÛsledné spoluúãasti pracov-
níkÛ pfiíslu‰né LS. Jejich podíl pfiedstavuje aÏ
tfietina prací na celém LHP. Obnova LHP u LâR
probíhá v tfiíletém cyklu. V prvním roce (pfied-
posledním roce platnosti LHP) se provádí 
pfiíprava pozemkov˘ch podkladÛ, koncipují se

zámûry a úkoly v hospodafiení LS (LZ), pfiipra-
vuje se návrh na vyhlá‰ení kategorií lesÛ 
ochrann˘ch a zvl. urãení, pfiipravují se HS 
a rámcové smûrnice hospodafiení, vyhotovuje se
prostorové rozdûlení lesa a kategorizace 
dopravní sítû, projednávají se plány péãe 
a fie‰í se problémy s orgány ochrany pfiírody. Ve
druhém roce (posledním roce platnosti LHP) se
pfiipravuje základní protokol k vyhotovení LHP,
taxaãní firma provádí vlastní zafiizovací práce 
v terénu, kontroluje se tvorba LHP, projednávají
navrÏená opatfiení LHP. Ve tfietím roce (prvním
roce platnosti LHP) se kontroluje navrÏen˘ LHP,
schvalují se v˘jimky a koneãnû na závûr SSL
schvaluje cel˘ LHP a LS pfiebírá jeho v˘stupy 
v analogové (ti‰tûné) a digitální podobû - hos-
podáfiské knihy, plochové tabulky, v‰eobecné
ãásti a mapy – porostní, obrysové, pfiehledové,
organizaãní, dopravní, hospodáfisk˘ch opatfie-
ní, souborÛ a podsouborÛ lesních typÛ. 

Obnova LHP na Lesní
správû ·ternberk

Lesní správa ·ternberk spravuje státní lesy 
o v˘mûfie 20 888 ha, katastrální rozloha ãiní 
97 000 ha. Tvofií ji dva lesní hospodáfiské celky 
- Pomoraví (3862 ha) a ·ternberk (17 026 ha).
Organizaãnû je rozdûlena na 15 revírÛ se stát-
ním lesem a 2 revíry s v˘konem OLH u soukro-
m˘ch vlastníkÛ. ZtûÏujícím faktorem hospodafie-
ní jsou velmi pestré pfiírodní podmínky – zasa-

huje sem pût PLO. Zcela pfievaÏuje 3. LVS 
(50 %) a 4. LVS (25 %). V˘znamn˘ je i 1. LVS
(6,5 %), kter˘ je tvofien luhem kolem fieky
Moravy. ·iroká ‰kála hospodafiení pfiechází od
luÏních stanovi‰È aÏ po Ïivná a oglejená stano-
vi‰tû vy‰‰ích poloh. Zcela dominantní jsou Ïivná
stanovi‰tû (60 %). Dominantním pfiírodním relik-
tem na území LS je CHKO Litovelské Pomoraví
(4104 ha, z toho 467 ha v I. zónû), které bylo
pro svoji v˘raznou odli‰nost vyãlenûno jako 
samostatn˘ LHC. Na území LS jsou vyhlá‰eny 
2 NPR, 9 PR a 6 PP; 380 ha lesÛ je v ochran-
ném pásmu zdrojÛ léãiv˘ch a stolních minerál-
ních vod. Je zde 6 genov˘ch základen 
o celkové v˘mûfie 1235 ha. JiÏ z tohoto v˘ãtu
jsou zfiejmé problémy, které se objevily pfii 
obnovû LHP.

Prvním problémem byla nutnost vyli‰it dva
LHC (§ 24, odst. 4 zákona o lesích pfiipou‰tí
zpracování LHP pro lesy o v˘mûfie nejv˘‰e 
20 000 ha), takÏe se soubûÏnû vyhotovovaly
dva LHP. Vzhledem k pestr˘m pfiírodním pod-
mínkám bylo navrÏeno 45 HS a rámcov˘ch
smûrnic hospodafiení. SloÏitá byla kategorizace
lesÛ – od lesÛ ochrann˘ch, pfies lesy zvl. urãení
v PHO I, lesy v ochran. pásmech zdrojÛ léãiv˘ch
a stolních minerálních vod, lesy v NPR, PR a PP,
v I. zónách CHKO, lesy se zv˘‰enou funkcí 
pÛdoochrannou, lesy potfiebné pro zachování
biologické rÛznorodosti, lesy pfiímûstské se zv˘-
‰enou rekreaãní funkcí (navrÏeny z podnûtu
SSL). Úspû‰né vyfie‰ení kategorizace a dal‰ích
náleÏitostí LHP bylo podmínûno sloÏit˘m diplo-
matick˘m jednáním s orgány SSL a ochrany 
pfiírody v ‰esti okresech. Zcela mimofiádná spo-
lupráce byla se Správou CHKO Litovelské
Pomoraví díky vedoucímu správy Ing. Ivo
Macharovi a Mgr. Václavu Polá‰kovi, a to poãí-
naje vãasn˘m pfiedloÏením návrhÛ plánÛ péãe
pro jednotlivá chránûná území i celou CHKO,

Historická mapa ‰ternbersk˘ch lesÛ

Lesní správce Ing. Jifií Hanu‰

âást porostní mapy LHC ·ternberk

Budova Lesní správy ·ternberk
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vstfiícností a vzájemn˘m respektováním zájmÛ
obou stran pfii stanovení hospodáfisk˘ch opatfie-
ních v návrzích plánÛ péãe pfied jejich schvále-
ním. Za pfiíkladnou je moÏno povaÏovat i spo-
lupráci se zafiizovatelem a provozním personá-
lem. Potfieba uplatnit nové trendy hospodafiení
u LâR (Program trvale udrÏitelného hospodafie-
ní) v pestr˘ch pfiírodních podmínkách (tj. pod-
rostní hospodáfisk˘ zpÛsob, maloplo‰né clonné
formy, jednotliv˘ v˘bûr, biologická racionaliza-
ce) kladla vysoké nároky na aktivní spoluúãast
lesního personálu pfii vytváfiení LHP a tím i na
taxaãní firmu. Zpracovatelem LHP byla firma
Taxonia, a. s., z Olomouce, která se svého úko-
lu zhostila s vysokou profesionalitou a erudicí.

Rozhodující pro kvalitu LHP je aktivní pfiístup
a spolupráce provozních pracovníkÛ. Právû oni,
jako v˘konní lesní hospodáfii  sv˘mi poÏadavky
vytváfiejí prostfiednictvím taxaãní firmy jeho po-
dobu. Smyslem nového pojetí LHP je nauãit re-
vírníka myslet koncepãnû a samostatnû rozho-
dovat a reagovat na mûnící se podmínky v˘vo-
je porostÛ. To je v˘znamn˘ rozdíl oproti minu-
losti, kdy byl LHP detailnû rozepsanou kuchafi-
kou a lesník pouze jeho vykonavatelem.
Zpracování LHP dnes klade zcela mimofiádné
nároky na personál LâR. Zajímalo mne, jak se
s tím na LS ·ternberk vyrovnali. Proto jsem také
poloÏil nûkolik otázek panu lesnímu správci.

Kdy jste se zaãali pfiipravovat na obnovu LHP?

S pfiípravou obnovy LHP jsme zaãali jiÏ v ro-
ce 1997. Od 1. ledna 1997 byla totiÏ k b˘valé
LS ·ternberk v rámci reorganizace pfiipojena
pfieváÏná ãást b˘valé LS Litovel. Tím vznikl pro-
blém dvou LHC s rozdílnou dobou platnosti LHP.
Podstatnûj‰í potíÏ byla v tom, Ïe názory revír-
níkÛ na obou b˘val˘ch správách byly do znaã-
né míry odli‰né a bylo nutné sjednotit zámûry
hospodafiení v závislosti na pfiírodních podmín-
kách, stupnû rozpracovanosti porostÛ a stavu
porostÛ ve v˘chovû a pfied obnovou. Vlastní od-
borná pfiíprava zaãala v roce 1998 po konsoli-
daci vztahÛ na nové LS ·ternberk. UÏ pfiedem
jsme vûdûli, Ïe nebudeme od LHP oãekávat de-
tailní pfiedpisy m˘tních tûÏeb, profiezávek 
a probírek. Nelze ale hospodafiit bez koncepã-
ního zámûru s del‰ím ãasov˘m horizontem 
a z toho dÛvodu dostal kaÏd˘ revírník za úkol
zpracovat zámûr hospodafiení na svém revíru 
v pfií‰tím decenniu a navrhnout zpÛsob a inten-
zitu rozpracování jednotliv˘ch porostÛ, které
vstupují do obnovy s pfiednostním rozpracová-
ním pro vyuÏití pfiirozené obnovy.

Poté jsme provedli inventarizaci ve‰keré pfii-
rozené obnovy pro stanovení plo‰ného rozsahu
prvního vûkového stupnû, kter˘ bude pfiedmû-
tem zafiízení, a to plnû v souladu s nov˘m po-
kynem k vedení LHE. Ostatní pfiirozená obnova,
inventarizovaná v plo‰e bude zahrnuta do 
v˘hledov˘ch plánÛ uvolÀovacích a obnovních
tûÏeb s postupn˘m vykazováním pfiírÛstu pfiiro-
zené obnovy. Tato inventarizace nám velmi 
pomohla pfii komunikaci se zafiizovateli a ná-
slednû byla solidním podkladem pro rozhodo-
vání revírníka pro následná hospodáfiská opat-

fiení v obnovû lesa. Nespornou v˘hodou tûchto
opatfiení je vysoká variabilnost a operativnost
obnovních postupÛ, kdy se zákonitû mûní názo-
ry na zpÛsob a postup obnovy s v˘vojem pfiiro-
zené obnovy diferencovanû na kaÏdém stano-
vi‰ti. Revírník potom není v zajetí stanoveného
pfiedpisu LHP, ale vná‰í do této sloÏité odborné
ãinnosti svoji dovednost, odbornou zpÛsobilost
a zosobÀuje v lese sám sebe. SoubûÏnû jsme
provedli dÛslednou inventarizaci pozemkové 
evidence, tj. pozemkÛ, které jsou ve správû LâR.
Katastrální mapy s oznaãen˘mi parcelami pod-
le majetkové drÏby jsme vãas pfiedali zafiizova-
telské firmû jako podklad pro zafiízení lesních
pozemkÛ s právem hospodafiení LâR. SoubûÏnû
s tím probûhla celá fiada jednání se SSL 
a orgány ochrany pfiírody, zejména pak se
Správou CHKO Litovelské Pomoraví ve vûci
zpracování plánÛ péãe na území CHKO, kdy se
hledal kompromis mezi zájmy Správy CHKO 
a zájmy LS. Ne vÏdy to byla cesta schÛdná uÏ
jen proto, Ïe není moÏné tento cenn˘ pfiírodní
relikt o tak rozsáhlé v˘mûfie ponechat v bezzá-
sahovém reÏimu a jsou zde potfiebná obnovní
opatfiení, která povedou ke zv˘raznûní a rozvo-
ji tohoto vzácného pfiírodního prostfiedí. Mám
pfiíjemn˘ pocit, Ïe do‰lo ke vzácné shodû 
a ujasnûní názorÛ ve spoleãném zájmu, coÏ se
projevuje i pfii dal‰ích jednáních s obdobnou
problematikou. 

DÛleÏit˘m bodem pfiípravy bylo navrÏení
jednotného systému rozdûlení lesa, kter˘ jsme
pojali podstatnû jinak, neÏ bylo zvykem v letech
minul˘ch. NavrÏená rozdûlovací síÈ byla volena
tak, aby v oddûleních s probíhající a plánova-
nou obnovou byla vût‰í pfiehlednost a iden-
tifikovatelnost porostních skupin a etáÏí, 
protoÏe v pfií‰tích letech oãekáváme podstatnû
vût‰í rozdrobení porostÛ fiadou men‰ích obnov-
ních prvkÛ. Proto v tûchto lokalitách byly navr-
Ïeny men‰í jednotky prostorového rozdûlení 
lesa s vyuÏitím lesní komunikaãní sítû. StûÏejním
úkolem bylo zpracování koncepce hospodafiení
podle hospodáfisk˘ch souborÛ. Pro státní sprá-
vu byly, bohuÏel, nepfiijatelné na‰e návrhy dob
zaji‰tûnosti u jednotliv˘ch HS, které byly navr-
Ïeny diferencovanû s ohledem na pfiírodní 
a stanovi‰tní podmínky, ale také zohledÀovaly
rozdílné moÏnosti s pfiirozenou obnovou stin-
n˘ch dfievin, takÏe jsme museli nakonec kom-
promisnû v‰ude uplatnit zákonem danou lhÛtu 
7 let. Nemohu se ubránit dojmu, Ïe pracovní-
kÛm SSL lze tûÏko vysvûtlovat zámûry pfii uplat-
Àování jemn˘ch forem hospodafiení, kdyÏ znají
jen pojem clonná seã jako v‰elék v podrostním
zpÛsobu hospodafiení a nedovedou vÏdy 
akceptovat obrovskou variabilnost moÏností 
v obnovû lesa.

Jak probíhala spolupráce s taxátory?

Vlastní spolupráce mezi zafiizovatelem 
a revírníkem byla témûfi kaÏdodenní. Podle mé-
ho názoru je LHP dílo pfiedev‰ím revírníka, to je
v˘konného lesního hospodáfie, a má-li v˘konnû
hospodafiit, pak aÈ je to pfiedev‰ím jeho dílo 
kompletnû zpracované po technické stránce
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zafiizovatelem. V porostních skupinách nemá-
me umístûny tûÏby, s v˘jimkou m˘tních úmysl-
n˘ch tûÏeb v ochrann˘ch lesích, v národních
pfiírodních rezervacích, v I. zónách CHKO 
a u stanoveného tûÏebního etátu m˘tní tûÏby
(souãást závazného ustanovení maximální 
celková v˘‰e tûÏby) jen do 20 %, tj. pouze jako
v˘chodiska obnovy a první fáze clonn˘ch seãí.
To povaÏuji za v˘znamn˘ moment v rozhodo-
vacím procesu v˘konného lesního hospodáfie,
kter˘ dává tvÛrãí prostor v rozhodovacím pro-
cesu, ale také obrovskou zodpovûdnost za pfii-
jatá rozhodnutí. V tom je ale také v˘hoda. Nutí
to k dal‰ímu studiu nejen knih, ale pfiedev‰ím
pfiírody samé a dává to prostor ke konzultaci
pro vytfiíbení vlastního názoru. V prÛbûhu zafii-
zovatelsk˘ch prací jsme se pravidelnû scházeli 
i na úrovni LS. Vyvrcholením byly kontrolní po-
chÛzky za úãasti zafiizovatele, revírníka, lesního
správce a Ing. Lubomíra Chmelíãka, kdy se jed-
notlivá navrÏená opatfiení náleÏitû zhodnotila.
ProtoÏe v˘chova porostÛ je v novém LHP fie‰ena
pouze umístûním naléhav˘ch v˘chovn˘ch zása-
hÛ v plo‰e (závazné ustanovení minimální plo‰-
n˘ rozsah v˘chovn˘ch zásahÛ do 40 let vûku),
zpracováváme v souãasné dobû v˘hledové plá-
ny v˘chovnách zásahÛ pro v‰echny porosty,
které by mûly vstoupit do v˘chovy bûhem pfií‰-
tích 10 let. Ty budou nepostradateln˘m podkla-
dem pro kaÏdoroãní zpracování tûÏebních 
a pûstebních projektÛ. Velkou pozornost jsme
pfii projednávání se zafiizovatelem vûnovali ná-
vrhu tfietího závazného ustanovení LHP, tj. mini-
málnímu podílu melioraãních a zpevÀujících
dfievin pfii obnovû porostu.

Dnes pfiebíráte poslední ãásti nevého LHP.
VyuÏíváte i jeho digitální podobu?

Jsme jedna ze správ, která z vlastní iniciati-
vy dosáhla toho, Ïe v‰echny její revíry jsou vy-
baveny v˘poãetní technikou. BohuÏel, digitální
v˘stupy LHP vyuÏíváme pouze na lesní správû.
Revírníci pracují pouze s numerickou ãástí hos-
podáfiské knihy, která je nataÏena do programu
LHKE. Ale snad bûhem dvou let by se to mûlo
zmûnit a revírníci dostanou v˘konné a progra-
movû vybavené poãítaãe. Sám na sobû jsem 
zjistil, jaká je to obrovská v˘hoda pracovat 
s digitálními daty, jednotliv˘mi vrstvami map,
jak je jednoduché a rychlé zpracovávat kon-
cepãní zámûry pfiímo v poãítaãi. Bylo by dobré,
aby takovou moÏnost mûli i revírníci. Pro revír-
níky je grafická podoba dat nesmírnû dÛleÏitá
z praktick˘ch dÛvodÛ. Dnes vyhotovují techno-
logické zákresy pro tûÏební a pûstební projekty
ruãnû na kopírovan˘ v˘fiez obrysové mapy.
Vûfiím, Ïe i oni si v blízké budoucnosti budou
v˘fiezy tisknout na tiskárnû pfiímo z poãítaãe 
a zákresy na technologické karty provádût edi-
továním pfiímo v poãítaãi. 

Poslední otázku jsem poloÏil Ing. L. Chmelíãkovi:
Jak vidíte moÏnosti vyuÏití jednotliv˘ch ãástí
LHP?

MoÏnosti vyuÏití jednotliv˘ch ãástí LHP jsou
pomûrnû velké, a to na v‰ech úrovních na‰eho
podniku. Od nejniÏ‰í úrovnû revírníkÛ resp. po-

lesn˘ch, kter˘m slouÏí numerická i grafická da-
ta LHP dnes hlavnû v analogové formû (hospo-
dáfiská kniha a mapy) pro zpracování tûÏeb-
ních i pûstebních projektÛ, konkrétní návrhy
pûstebních opatfiení a tûÏebních zásahÛ a ne-
odmyslitelnû pak jako podklad pro vedení LHE
(dnes v programu LES). Na úrovni LS (LZ) slou-
Ïí zejména k pfiehledu o svûfieném majetku,
pfiehledu o závazn˘ch ustanoveních LHP, posky-
tuje podklady pro diferenciaci a optimalizaci
pûstebních opatfiení a tûÏebních zásahÛ a pod-
klady pro krátkodobé i dlouhodobé plánování.
Velk˘ v˘znam LHP je v pravidelném poskytová-
ní objektivních údajÛ o stavu lesa a plnûní plá-
novan˘ch zámûrÛ (vãetnû zpÛsobu hospodafie-
ní) v‰ech organizaãních jednotek. Je to takov˘
nezávisl˘ audit. Ne nadarmo se dlouhá léta
provádûly v rámci schvalování nov˘ch LHP tzv.
vnûj‰í kontroly práce lesního personálu.
Kontrola mûla, na základû nového LHP, vÏdy 
jedineãnou moÏnost porovnat a objektivnû 
vyhodnotit hospodafiení za uplynul˘ch 10 let.
Mimofiádn˘ v˘znam má LHP pro koncepãní 
zámûry, v˘hledy a strategická rozhodnutí v‰ech
fiídících pracovníkÛ podniku.

Analogové v˘stupy, jak hospodáfiské knihy,
mapy, ploché tabulky i v‰eobecná ãást LHP, jsou
jiÏ standardnû vyuÏívány. Také pouÏívání digi-
tálních numerick˘ch dat LHP (v programu LHKE
ãi v novû zavádûném programu LES) je zvlád-
nuto. Rezervy jsou v‰ak ve vyuÏití digitál-
ních grafick˘ch dat, a to na v‰ech úrovních.
Budoucnost je v propojení numerick˘ch 
a grafick˘ch dat LHP. K tomu je nutné zabezpe-
ãit odpovídající poãítaãe a jejich softwarové 
vybavení. JiÏ dnes je moÏné zobrazování 
a prohlíÏení jednotliv˘ch grafick˘ch vrstev LHP,
tisky jednotliv˘ch druhÛ map ãi v˘fiezÛ. Daleko
urãitû není doba, kdy bude bûÏné vstupovat 
i do grafické ãásti LHP, editovat zde jak návrhy
technologick˘ch postupÛ a projektÛ, ale i reali-
zovat tûÏební ãi pûstební zásahy atd. Tady HÚL
navazuje na ãinnost mimofiádnû dÛleÏitou pro
dobrého lesního hospodáfie, a to je fiádné ve-
dení LHE. Grafické vedení LHE s vyuÏitím gra-
fick˘ch dat LHP jistû není vzdálenou budouc-
ností.

Hlavnû v‰ak jde o to, aby se celá HÚL stala
na‰emu provozu skuteãn˘m pomocníkem pro
rozhodování na v‰ech úrovních a v rÛzn˘ch 
ãasov˘ch horizontech. Jejím hlavním cílem je
odpovídat na reálné poÏadavky lesního hospo-
dáfie a pro jeho rozhodování poskytovat kvalit-
ní informace a souãasnû vytváfiet i uÏivatelsky
pfiíjemn˘ servis.

Dûkuji za rozhovor, Jan ¤ezáã
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INFORMUJEME

V minulém ãísle Lesu zdar jsme informovali
o systému Evropské unie na ochranu pfiírody 
– NATURA 2000, tj. o budování soustavy 
evropsky v˘znamn˘ch chránûn˘ch území. Dnes
se pokusíme pfiiblíÏit, co NATURA 2000 
znamená pro âeskou republiku v rámci jejích
pfiíprav na vstup do EU.

Pfiednû je nutno konstatovat, Ïe âR neuspûla
pfii vyjednávání s EU ve snaze dosáhnout v této
oblasti pfiechodného období. To znamená, Ïe 
v okamÏiku vstupu do EU bychom jiÏ mûli mít
smûrnice, podmiÀující vznik soustavy NATURA
2000, zaãlenûné do národní legislativy a také
je beze zbytku realizovat. V záfií 1999 jmeno-
valo ministerstvo Ïivotního prostfiedí Agenturu 
ochrany pfiírody a krajiny (AOPK) národním
koordinátorem vytváfiení soustavy NATURA
2000 v âeské republice. ProtoÏe jsme nezískali
pfiechodné období, mûla by âR do konce leto‰-
ního roku urãit budoucí lokality soustavy NATU-
RA 2000 na svém území. Tomu v‰ak musí pfied-
cházet nûkolik krokÛ. Po podrobném srovnání
legislativy ES a âR na ochranu pfiírody se jako
nanejv˘‰ nutná ukázala novelizace zákona
114/1992, na ochranu pfiírody a krajiny.
Návrh má b˘t do konce leto‰ního roku pfiedlo-
Ïen Vládû âR.

Realizace smûrnic
Realizace soustavy chránûn˘ch území ES se

skládá z naplnûní obou smûrnic, o kter˘ch jsme
psali v minulém ãísle, tj. smûrnice o ptácích 
a smûrnice o stanovi‰tích. Pfii urãení území
(SPA) podle smûrnice o ptácích je moÏné 
vycházet z tzv. „v˘znamn˘ch ptaãích území“
(IBA – Important Bird Areas). V rámci stejno-
jmenného celosvûtového projektu mezinárodní
organizace na ochranu ptákÛ a jejich stanovi‰È
BirdLife International jiÏ âeská spoleãnost orni-
tologická urãila v âR 16 tûchto území.
Pfiedpokládá se, Ïe budou doplnûna dal‰ími 
20 suchozemsk˘mi i mokfiadními lokalitami, 
nezbytn˘mi pro obecnou a speciální ochranu
ptákÛ v âR. Urãitá pozornost bude muset b˘t
vûnována tomu, aby lokality navrÏené do sou-
stavy NATURA 2000 zahrnovaly i klíãová hníz-
di‰tû, zimovi‰tû, místa zastávek a místa pelichá-
ní, a to vãetnû nûkter˘ch v âR pomûrnû bûÏ-

n˘ch, ale v zemích ES vzácn˘ch ptaãích druhÛ,
zafiazen˘ch do pfiílohy I. smûrnice o ptácích.

NaplÀování smûrnice o stanovi‰tích bude 
v podmínkách âR pravdûpodobnû o nûco sloÏi-
tûj‰í. Pfiedev‰ím proto, Ïe zde chybí údaje 
o roz‰ífiení a rozloze jednotliv˘ch typÛ pfiírod-
ních stanovi‰È, uveden˘ch v pfiíloze I. smûrnice
o stanovi‰tích. PfiestoÏe máme velmi vyvinuté 
a vûdecky podloÏené systémy klasifikace bioto-
pÛ a rÛzn˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí, napfií-
klad Cury‰sko - Montpelliersk˘ fytocenologick˘
systém, lesnickou typologii (PrÛ‰a, Plíva), geobi-
ocenologickou typologii atd., nic z toho nelze
zcela pouÏít. Nemáme tyto systémy kodifikova-
né Ïádn˘m právním pfiedpisem ani nejsou pou-
Ïity pro celé území republiky. Navíc klasifikaã-
ní systém stanovi‰È, kter˘ platí v EU, pfiedstavu-
je kombinaci vûdeck˘ch a politick˘ch kritérií.
Mapování roz‰ífiení a rozlohy typÛ pfiírodních
stanovi‰È z pfiílohy I., jehoÏ garantem je AOPK,
nebylo moÏné zahájit bez sjednocení existují-
cích podkladÛ a vytvofiení jednotného systému
stanovi‰È pro podmínky pfiírody a krajiny v âR
(„pfievodního klíãe"). V roce 2000 zaãalo ovû-
fiování metodiky mapování na vybran˘ch 
modelov˘ch územích. V˘stupem celostátního
mapování, které se naplno rozbûhlo v leto‰ním
roce, budou pfiíslu‰né mapy biotopÛ (pfiírodních
stanovi‰È), klasifikovan˘ch podle pfiílohy I.
smûrnice o stanovi‰tích. U tzv. prioritních typÛ
stanovi‰È je pak nutné nahlásit evropské komisi
ve‰keré lokality v˘skytu. U ostatních typÛ se do-
poruãuje nahla‰ovat cca 60-80 % jejich celkové
rozlohy. Návrhy obsahující ménû neÏ 60 % jsou
EK vraceny ãlensk˘m státÛm k dopracování.

Závûr
Na základû pfiedbûÏn˘ch anal˘z je odhado-

váno, Ïe soustava Natura 2000 mÛÏe pokr˘t 

i 20 % území âR. Vedle pfiekryvu s existujícími
zvlá‰tû chránûn˘mi územími se bude fiada 
lokalit nacházet i v dosud nechránûné krajinû.
Pfiitom se pfiedpokládá, Ïe v‰echna území sou-
stavy Natura 2000 budou v âR vyhlá‰ena jako
zvlá‰tû chránûná území, zejména národní 
pfiírodní rezervace. Souãasnû v‰ak má dojít 
k v˘raznému posunu v zákonem stanoven˘ch 
ochrann˘ch podmínkách od restriktivní ochrany
k aktivní cílené ochranû. âlenské zemû jsou 
povinny na ve‰ker˘ch vyhlá‰en˘ch lokalitách
soustavy chránit ve‰keré pfiírodní jevy, kvÛli
nimÏ do‰lo k vyhlá‰ení, a v ‰estilet˘ch interva-
lech na základû pravidelného monitoringu 
hlásit Evropské komisi stav v‰ech tûchto území.
Celkové náklady na péãi o území soustavy
Natura 2000 v âR jsou odhadovány na 3 mld.
Kã roãnû. Zdroj tûchto prostfiedkÛ je nutno nej-
prve vybudovat a legislativnû zajistit. Vût‰ina 
území bude zfiejmû obsahovat typy pfiírodních
stanovi‰È, jejichÏ zachování je závislé na pravi-
delném obhospodafiování s cílem zabezpeãení
pfiedmûtu ochrany. Konkrétní ohraniãení lokalit
a jejich vnitfiní ochrann˘ reÏim by mûly b˘t 
v˘sledkem konsensu v‰ech dotãen˘ch subjektÛ.
V této souvislosti nabízíme orgánÛm ochrany
pfiírody kvalifikovanou diskusi pfii vymezování
jednotliv˘ch území, stanovení cílÛ ochrany 
a zpÛsobÛ jejich dosaÏení, vãetnû fie‰ení nákla-
dové stránky.

(Pfii pfiípravû pfiíspûvku bylo vyuÏito ãlánku
RNDr. Jana Plesníka, CSc. „Zákonodárství
Evropsk˘ch spoleãenství na ochranu pfiírody:
v˘zva pro âR“ z ãasopisu Ochrana pfiírody
9/2000 a ãlánku RNDr. Petra Rotha, CSc.
„Natura 2000 - nadûje nebo dÛvod k oba-
vám?“ z ãasopisu Environmentální aspekty pod-
nikání 1/2001)

Redakce

situace
v âeské republice

NATURANATURA2000

TÛnû a slepá ramena jsou domovem fiady chránûn˘ch rostlin a ÏivoãíchÛ



Ohlédnutí za závûrem roku 2000 se nese ve
znamení temn˘ch dní v Ïivotû lesa, jakoÏ i les-
níkÛ. Pfiedev‰ím ve‰keré nenadálé situace pfiiná-
‰ejí úvahy o smysluplnosti na‰í práce. Mám na
mysli Ïivelní kalamity, které ãlovûk nemÛÏe 
ovlivnit. Jak jiÏ bylo uvedeno v minul˘ch ãíslech
Lesu zdar, ve dnech 6. a 7. listopadu 2000 
siln˘ vítr zpÛsobil v rÛzn˘ch ãástech Hrubého
Jeseníku ‰kody na lesních porostech. Lesní sprá-
vy Louãná nad Desnou se tato bofiivá síla dotkla
o nûco ménû neÏ okolních lesních správ, pfiesto
v˘sledek fiádûní Ïivlu byl smutn˘. Vlivem silného
vûtru, umocnûného tryskov˘m momentem, kter˘
byl vytvofien konfigurací terénu a pohybem  vût-
ru smûrem z údolí k hfiebenu, do‰lo pfii horní

hranici lesa k plo‰né kalamitû. O to s hor‰ím v˘-
sledkem, Ïe se jedná o zachovalou ãást lesní
správy s pÛvodní horskou jefiábovou smrãinou,
o semenné porosty urãené pro sbûr osiva feno-
typové  kategorie A v 8. LVS.

■

V tuto chvíli mû napadá jediné, a to uctûme
minutou ticha památku padl˘ch vzrostl˘ch les-
ních velikánÛ. U zasvûcen˘ch lesníkÛ, kter˘m
jsem v závûru roku 2000 sdûlil, Ïe „Jezerná
padla kalamitou“, probûhl stín na du‰i a mnoh˘
z nich neme‰kal tuto zkázu zhlédnout. Zniãené
porosty slouÏily jako zásobárna kvalitního osiva
pro potfieby obnovy hfiebenov˘ch partií lesní
správy. Z leÏících velikánÛ se podafiilo sebrat
250 kg osiva. Ale rozbory jakosti ukázaly jeho
nízkou kvalitu, coÏ je dÛsledek nepfiízniv˘ch 
klimatick˘ch podmínek v prÛbûhu roku, pfiede-
v‰ím pfiísu‰kÛ v srpnu a záfií.

■

V minulosti oblast LHC Louãná nad Desnou
postihovaly vûtrné kalamity v urãit˘ch interva-
lech. Jednalo se  o desetileté periody, které se
kfiíÏily s periodami tfiicetilet˘mi. I rozsah se li‰il,
ale nebyly v˘jimky v rozsahu od 50 do 100 tis.
m3 i více. Z historick˘ch pramenÛ  jsou patrné
vûtrné kalamity  velkého rozsahu. Napfi. v roce
1897 (5. – 7. 10.)  byly na tehdej‰ím panství
LiechtensteinÛ v revíru Annenské hory, dnes ãást
revíru Pfiemyslov a Vozka, postiÏeny vûtrnou 
kalamitou porosty o v˘mûfie cca 300 ha v cel-
kové v˘‰i 90 tis. m3. Z nedávné minulosti je nut-
né pfiipomenout vûtrnou kalamitu z pfielomu 
listopadu a prosince 1980. Pfiesná ãísla se mi
nepodafiilo získat, protoÏe statistická hlá‰ení 
nevystihují skuteãn˘ rozsah a zpracování kala-
mitního dfiíví. Rozsah kalamity lze stanovit 
v rozsahu 160 – 200 tis. m3 , pfiiãemÏ v dÛsled-

ku such˘ch let a pozdního zpracování polomÛ
vznikla rozsáhlá kÛrovcová kalamita, která se
zpracovávala aÏ do roku 1986.

■

Jak je patrné z historick˘ch záznamÛ, jiÏ 
v minulosti se negativnû podílel intenzivní zpÛ-
sob hospodafiení na umístûní a rozsahu vûtr-
n˘ch kalamit. ZpÛsob hospodafiení pak plnû 
potvrdil pfiíãiny vzniku kalamit v oblasti LHC
Louãná nad Desnou, pfiedev‰ím kalamity   v ro-
ce 1980. Za hlavní pfiíãinu lze povaÏovat obno-
vu holou seãí v hfiebenov˘ch partií podle platné
legislativy v daném období. JestliÏe si uvûdomí-
me, Ïe holá seã pfiedstavovala tehdy „racionál-
ní zpÛsob obnovy“ – a tfií hektarová holá seã
byla bûÏná, tak to byla zásada mylná, protoÏe
obnaÏené porostní stûny byly nejzranitelnûj‰ím
ãlánkem lesního ekosystému horsk˘ch poloh.

■

Konfigurace horského prostfiedí v oblasti les-
ní správy nutí v˘konné lesní hospodáfie volit 
individuální pfiístup pfii volbû zpÛsobu obnovy,
fie‰it problémy volbou ‰etrn˘ch technologií a ob-
novních pfiípadnû v˘chovn˘ch zásahÛ podle zá-
sad LâR. PfiestoÏe jsme se pfii zavádûní jemn˘ch
zpÛsobÛ hospodafiení do praxe setkávali s hla-
sy: „To uÏ tady v 50. letech bylo a jak to 
dopadlo?“, tak je zfiejmé, Ïe citliv˘ pfiístup pfii-
ná‰í ovoce v podobû pfiirozené obnovy, kde 
v minulosti nebylo tuto vizi moÏné ani domyslet.
Pfiedev‰ím je v‰ak patrné, Ïe se nenaplnily ka-
tastrofické pfiedpovûdi lesnick˘ch oponentÛ. 
To znamená, Ïe v porostech, kde byla cílevûdo-
mû uplatnûna my‰lenka jemného hospodafiení,
nedo‰lo k Ïádn˘m v˘razn˘m ‰kodám vûtrem. 

Ing. Pavel Jonák
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INFORMUJEME

Îádost
VáÏení kolegové lesníci,

obracím se na vás s prosbou o spolupráci
pfii mapování v˘skytu ka‰tanovníku setého 
a inventarizaci jeho zdravotního stavu 
s ohledem na v˘skyt karanténní choroby
Cryphonectria parasitica. Uvedené téma
mám jako pfiedmût diplomové práce. Cílem
‰etfiení je zjistit v letech 2001 – 2003 loka-
lity v˘skytu (katastr obce, bliÏ‰í specifikace),
poãet jedincÛ, jednotliv˘ ãi skupinovit˘ v˘-
skyt, pfiibliÏné stáfií a zdravotní stav.
Uvedené údaje, prosím, zasílejte na adresu:
MZLU, FLD, Ústav ochrany lesÛ a myslivosti,
Zemûdûlská 3, 613 00 Brno, e-mail: 
jankov@mendelu.cz, nebo na adresu:
Oblastní inspektorát Brno, Dukelská 89,
614 00 Brno – Husovice, e-mail:
sebek.oi16@lesycr.cz

Pavlína Haltofová

Vûtrné kalamity – jak dál?



Dne 29. listopadu 2000 podepsali v Praze pfiedstavitelé na‰eho pod-
niku a Junáka (Svazu skautÛ a skautek âeské republiky) dohodu o vzá-
jemné spolupráci. Podnik zastupoval správní fieditel Ing. Bfietislav Jakubec
a Junáka jeho starosta JUDr. Jifií Navrátil. Smlouva je prvním krokem 
k roz‰ífiení dlouholet˘ch neformálních stykÛ obou organizací. V souãasné
dobû se shodují v fiadû oblastí, pfiedev‰ím v péãi o Ïivotní prostfiedí 
a ochranu pfiírody. ProtoÏe smlouva se t˘ká pfiedev‰ím spolupráce na 
úrovni niÏ‰ích organizaãních jednotek, struãnû shrneme její obsah.

Obû organizace se mají podle vlastního uváÏení informovat o tûch ãin-
nostech a potfiebách, které souvisejí se spoleãn˘mi zájmy a moÏnostmi
konkrétní spolupráce (ochrana pfiírody, Ïivotního prostfiedí, pracovní 
a pozorovací zapojení apod.). To by mûlo b˘t zaji‰tûno v˘mûnou infor-
maãních materiálÛ (ãasopisÛ, bulletinÛ, zpravodajÛ, metodick˘ch broÏu-
rek atd.). Obû organizace chtûjí spolupracovat pfii vefiejnû prospû‰né ãin-

nosti, zejména pfii ochranû Ïivotního prostfiedí a ochranû pfiírody. LâR
proto Junáku poskytnou konkrétní pfiehledy tûch prací (pozorování) 
a jin˘ch námûtÛ, u kter˘ch budou mít zájem na zapojení organizací a ãle-
nÛ Junáka. Junák také vítá zámûry LâR vyjádfiené v publikaci Program
2000, zejména jde o zv˘‰ení dÛrazu na mimoprodukãní funkce lesÛ 
a vÛli upfiednostÀovat pfiírodû blízké hospodafiení v lesích.

LâR a Junák se dohodly, Ïe si budou navzájem poskytovat podle 
potfieby své objekty (chaty, ubytovny, tábofii‰tû apod.). Dohody podle kon-
krétní situace mohou b˘t uzavírány jak na úrovni ústfiedí, tak i na úrovní
niÏ‰ích organizaãních jednotek (LS, LZ). Na stranû Junáka musí jít vÏdy 
o organizaãní jednotky vybavené právní subjektivitou. Junák se zavázal,
Ïe doporuãí sv˘m Okresním a Stfiediskov˘m radám, aby vyhledaly pfiím˘
kontakt s organizaãními jednotkami LâR podle územní pfiíslu‰nosti a na
základû uzavfiené dohody zahájily oboustrannû prospû‰nou spolupráci.
O uzavfien˘ch dohodách by mûly niÏ‰í organizaãní jednotky informovat
své ústfiední orgány.

LâR se zavázaly umoÏnit Junáku krátkodobé i dlouhodobé tábofiení 
a pofiádání akcí na pozemcích ve své správû, pokud to nebude odporovat
poslání tûchto pozemkÛ a pokud to bude v dostateãném ãasovém pfiedsti-
hu projednáno s pfiíslu‰nou organizaãní jednotkou LâR a písemnû stvrze-
no. âlenové Junáku se na tûchto pozemích budou chovat tak, aby dodr-
Ïovali protipoÏární opatfiení a ochranu Ïivotního prostfiedí, vãetnû 
likvidace odpadÛ a stop pobytu.

Junák projevil ochotu se na vyzvání LâR zapojit podle moÏností a fy-
zick˘ch schopností sv˘ch ãlenÛ do prací, které budou udrÏovat a zlep‰o-
vat stav lesních porostÛ a jejich schopnost plnit funkce lesa. Junák je pfii-
praven  v pfiípadû potfieby vyzvat své ãleny k souãinnosti s personálem LâR
pfii stráÏní sluÏbû v kritickém období tûÏby vánoãních stromkÛ a k preven-
tivní hlídkové sluÏbû v období zv˘‰eného nebezpeãí lesních poÏárÛ.

Redakce

PROGRAM 2000

Lesy âR, s. p., navázaly spolupráci s Junákem

V polovinû listopadu 2000 byla dokonãena rekonstrukce barokního 
loveckého zámeãku Svat˘ Hubert, kter˘ se nachází v pfiírodním parku
Jesenicko v okrese Rakovník a patfií do pÛsobnosti LâR, s. p., Lesní sprá-
vy LuÏná. S rekonstrukcí bylo zapoãato ve druhé polovinû roku 1998, kdy
projekãní kanceláfi Ing. KfiiÏákové v Rakovníku dostala zadáno zpracová-
ní projektu rekonstrukce zámeãku. O rok pozdûji zaãaly opravy stfiechy,
opravy a asanace dfievûn˘ch konstrukcí proti dfievokazn˘m houbám, kte-
ré provedla firma Zemko z okresu Kladno. V kvûtnu 2000 rekonstrukce
pokraãovala stavebními pracemi, které provedla Oblastní stavební, a. s.,
Îatec. V zámeãku byla vybudována kanceláfi pro revírníka zdej‰ího reví-
ru, 4 pokoje, které po vybavení nábytkem budou slouÏit k rekreaci 
zamûstnancÛ LâR, pfiípadnû pro komerãní vyuÏití. Za více neÏ dobrou lze
oznaãit spolupráci s pracovníky Památkového ústavu stfiedních âech, 
jejichÏ rady a pfiipomínky bûhem prÛbûhu prací byly velmi cenné.
Celková hodnota provedeného díla ãiní témûfi 4,3 mil. Kã a byla financo-
vána z vlastních zdrojÛ LâR. Provedenou rekonstrukcí loveckého zámeãku
Svat˘ Hubert, kter˘ byl zaloÏen na poãátku 18. století, pfiispûly Lesy âeské
republiky, s. p., k záchranû pomûrnû znaãnû zchátralého historického 
objektu ve zdej‰í oblasti.

Ing. Pavel Vomastek, LS LuÏná
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Rekonstrukce loveckého
zámeãku Svat˘ Hubert

dokonãena



Zelená Stezka - Zlat˘ List je nejvût‰í pfiírodo-
vûdná soutûÏ pro dûtské kolektivy se zájmem 
o poznávání pfiírody a její praktickou ochranu,
tedy kolektivy, kter˘m nûco fiíká pojem „ekolo-
gická v˘chova”. Vyhla‰ovatelem soutûÏe je
M·MT âR a âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody 
a v leto‰ním roce se na jejím 29. roãníku budou
podílet téÏ LâR, s. p.,  které poskytnou pfiede-
v‰ím svÛj odborn˘ potenciál (tedy lesníky na
kontrolní stanovi‰tû i odborné exkurze), propa-
gaãní materiály a jinou potfiebnou podporu.

SoutûÏ je pro mnoho kolektivÛ vyvrcholením
jejich celoroãní ãinnosti, úãastníci se pfiipravují
na místní kolo, odkud postupují do jednoho 
z devíti regionálních kol. Ti nejlep‰í pak zmûfií
své síly v národním klání, kterého se úãastní rov-
nûÏ vítûzové soutûÏe Poklady prírody, coÏ je
obdobná akce pofiádaná na Slovensku.

Zelená stezka - Zlat˘ list je soutûÏ otevfiená
v‰em kolektivÛm dûtí do 15 let. Mezi úãastníky
najdeme Mladé ochránce pfiírody z âSOP, 
pfiírodovûdné krouÏky, ‰kolní tfiídy, Junáky,
Pion˘ry, kamarády „z ulice”. Ti v‰ichni se 
pfiihla‰ují do soutûÏe, aby zjistili, jak na tom
jsou v porovnání s ostatními kolektivy, ale i pro-
to, aby právû ty jiné kolektivy poznali a pfiípad-
nû navázali nové kontakty.

·estiãlenná druÏstva se v kategorii „mlad‰í”
nebo „star‰í” pot˘kají s úkoly z botaniky, 
hydrobiologie, herpetologie, entomologie, orni-
tologie, dendrologie, astronomie, meteorologie,
ochrany Ïivotního prostfiedí atd. Na soutûÏní
stezce pak jejich znalosti pfiírody a její ochrany

hodnotí 
pfiizvaní odbor-
níci, ktefií v‰ak ta-
ké pfiedávají dûtem 
své bohaté vûdomos-
ti v rámci doprovodné-
ho programu formou
rÛzn˘ch exkurzí a pfiedná‰ek, které zvlá‰tû na
národním kole pokr˘vají ‰irokou oblast vûdûní
o pfiírodû.

V souãasné dobû jsou velmi aktuální pfiípra-
vy na místní a hlavnû pak regionální kola, 
které organizaãnû zaji‰Èují regionální koordiná-
tofii (jejich seznam spolu s konkrétními termíny
konání soutûÏních klání na regionální úrovni 
uvádíme v tabulce). Kolo národní se uskuteãní
od 18. do 24. ãervna leto‰ního roku v táborové
základnû Ráj u Letohradu. Na loÀské finále se 
v ãervnu sjelo 25 kolektivÛ, hojná úãast je oãe-
kávána i v roce leto‰ním. Na zaji‰tûní národní-
ho kola se bude podílet fiada odborníkÛ, dob-
rovolníkÛ - vedoucích dûtsk˘ch kolektivÛ a ji-
n˘ch pfiíznivcÛ této soutûÏe, jejichÏ cílem je co
nejkvalitnûji zaji‰tûná organizaãní stránka ak-
ce, pfiedev‰ím v‰ak spokojenost v‰ech zúãastnû-
n˘ch dûtí.

Na‰ím spoleãn˘m cílem je posílit pfiedev‰ím
u tûch nejmen‰ích kladn˘ vztah k pfiírodû a pro-
to spolupráce âSOP s LâR je zcela logická.
Vûfiíme proto, Ïe se nám i ten leto‰ní roãník 
neobvyklé pfiírodovûdnû - ekologické soutûÏe
spoleãnû vydafií.

BliÏ‰í informace o celé soutûÏi nalezne kaÏ-
d˘ zájemce na www.volny.cz/cdmcsop nebo
pfiímo u koordinátora: 

CDM âSOP
po‰tovní pfiihrádka 447

111 21 Praha 1
tel.: 02/2491 2466.

Martina Pirklová
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Lilie zlatohlavá

Zelená Stezka
Zlat˘ List

region

JiÏní Morava Radka Nekardová 19. 5. 2001 Veselí nad Moravou

Vrchovina Iveta Vorlíãková 1. 6. - 2. 6. 2001 Chaloupky

Severní Morava Mgr. Jitka Dvorská 1. 6. - 3. 6. 2001 Huslenky

Západní âechy Dan ·atra 11. 5. - 13. 5. 2001

V˘chodní âechy Milan Marenãák 26. 5. - 27. 5. 2001 Chrudim

JiÏní âechy Bohumil Florián 25. 5. - 27. 5. 2001 JindfiichÛv Hradec

Praha Zuzana ·legrová 19. 5. - 20. 5. 2001 PBZ Troja

Severní âechy Libu‰e Dolenská 25. 5. - 27. 5. 2001 Jizerské Hory - Zásada

Stfiední âechy Jifií Kuãera 12. 5. - 13. 5. 2001 Hostivice

koordinátor
regionální kolo

dne místo

PROGRAM 2000



LESNICKOU HISTORIÍ

V minulém ãísle Lesu Zdar pro mne z roz-
hovoru s panem Franti‰kem Geislerem o pfiibli-
Ïování koÀmi v lese vyvstala v závûru zneklid-
Àující otázka: jak je zaji‰tûna budoucnost 
chovu koní vhodn˘ch pro lesnictví? Odpovûì
jsem se pokusil najít na ministerstvu zemûdûl-
ství u pana fieditele Ing. Miroslava Sloupa. Ale
vezmûme to po pofiádku.

Kdy zaãal b˘t kÛÀ vyuÏíván v lese? 

Není to historicky tak dávno, kdy zaãali b˘t
konû pouÏíváni v lesnictví. Po dlouhá staletí byli
základním taÏn˘m prostfiedkem voli, a to 
dokonce i na del‰í vzdálenosti z lesa k pile. 
S rozvojem techniky se ale od poãátku 19. sto-
letí postupnû pfiecházelo na Ïelezniãní dopravu
doplÀovanou koÀmi. V na‰í republice se aÏ do
konce 18. století konû pouÏívali spí‰ pro vojen-
ské úãely. ·lo ale vût‰inou o lehká plemena.
Plemena tûÏk˘ch koní se sem dostala aÏ kolem
roku 1800. Tito konû se zde objevili pfiedev‰ím
jako tahouni tûÏk˘ch potahÛ v kupeck˘ch kara-
vanách na solné stezce. VlastníkÛm klisen 
lehãích plemen se tato tûÏká plemena koní 
norického a pozdûji belgického typu líbila a tak
je zaãali navzájem pfiipou‰tût. Nástup koní tûÏ-
k˘ch plemen byl velmi rychl˘ a jiÏ po roce 1820
zcela vytlaãili tûÏkopádné a pomalé volské 
potahy i z lesa.  Ale dodnes v fiadû oblastí, jako
je napfiíklad Bulharsko a Rumunsko, pfii pfiibli-
Ïování pfievládají volské potahy. 

Mûlo vyuÏívání koní nûjak˘ svÛj vrchol?

Absolutním vrcholem vyuÏívání koÀské síly
byly roky 1890 aÏ 1930. Potom s nástupem 
nové mechanizace zaãali konû rychle ustupovat
a jejich pouÏití se zúÏilo na zemûdûlství a pfii-
bliÏování dfiíví v lese. PfiibliÏování bez koní si 
nikdo neumûl pfiedstavit aÏ do konce 60. let 
20. století. 

Jak je to dnes?

Je pravda, Ïe nové technologie, tj. traktory,
lanovky a v poslední dobû i harvestory, prostor
pro vyuÏití koní silnû omezily. Z ekonomického
hlediska se v‰ak je‰tû na vzdálenost 100 m vy-

platí pfiibliÏovat konûm, protoÏe je pohybliv˘ 
a pruÏn˘. Ale na vzdálenost kolem 300 m uÏ je
pomal˘ a má mal˘ v˘kon. âím krat‰í pfiibliÏova-
cí vzdálenost, tím je kÛÀ v˘hodnûj‰í. Na del‰í
vzdálenosti nebo do prudk˘ch ãi táhl˘ch svahÛ
se spí‰ pouÏívá kombinace konû s traktorem 
nebo lanovkou. Ve slab˘ch sortimentech, kde
pfiibliÏování koÀmi dlouho pfievládalo, dnes 
konû nahrazují rÛzné typy harvestorÛ a vyváÏe-
cích souprav. Pfiesto ani jedna z nov˘ch techno-
logií není schopna konû ve v‰ech pfiípadech 
plnû nahradit. Zatím neznáme technologie, kte-
ré by nahradily konû na krátké vzdálenosti, ve
slabém dfiíví ãi v tûÏk˘ch terénech, zvlá‰È pokud
se je‰tû jedná o tûÏby niÏ‰í koncentrace. 

V prÛbûhu 19. a 20. století vznikla u nás 
fiada slavn˘ch chovÛ plemen tûÏk˘ch koní.
Jak˘ je jejich osud?

Vût‰ina chovÛ se po roce 1990 zru‰ila, a to 
i tak slavné chovy norick˘ch koní jako byly
Netolice, Broumov a dal‰í. ZÛstala po republice
pouze jejich torza. Snad nejv˘znaãnûj‰í chov
norického plemene pro lesnictví, kter˘ se zacho-
val, je chov v Ostfietínû, v blízkosti obce
Bezvûrov na okrese PlzeÀ – sever. Dnes patfií
Lesní spoleãnosti Teplá, a. s., a zahrnuje stádo 
o poãtu 45 kusÛ, z toho je 17 plemenn˘ch kli-
sen. V‰echny jsou v elitû, to znamená, Ïe jde 
o velice kvalitní a vyrovnané stádo. 

Co zpÛsobilo zánik tûchto chovÛ?

Pfiedev‰ím se ukázaly v trÏních podmínkách
jako vysoce ekonomicky ztrátové. PfiibliÏování
koÀmi byla jedna z ãinností, která se zprivatizo-
vala jiÏ v samém poãátku transformace. ¤ada

koãích zajímala pouze cena konû, nikoliv jeho
kvalita, a konû z kvalitních chovÛ byli vÏdycky
draÏ‰í. Problém byl v tom, Ïe po rozpu‰tûní vel-
k˘ch plemenn˘ch stád se k nám zaãali dováÏet
a ãasto i pa‰ovat levní konû z Polska. Tím se 
v˘raznû sníÏila cena, ale souãasnû znaãnû zhor-
‰ila jejich kvalita. Proto by na‰e dne‰ní snaha
mûla smûfiovat k zachování koní nejen pro 
pfiibliÏování, ale souãasnû i celé té obrovské 
‰lechtitelské práce.

Kolik koní pracovalo v lese pfied rokem 1989?

To nevím, ale znám situaci u podniku
Západoãeské státní lesy. V letech 1984 – 1990
jsme mûli stádo ãítající pfies 500 koní, z toho 
v chovu 100 kusÛ, tj. klisny i hfiíbata. Pfiesto jsme
je‰tû nebyli schopni pokr˘t vlastní potfiebu mla-
d˘ch koní. Po roce 1990 v privatizaci si konû 
v fiadû pfiípadÛ  koupili koãí. Pfii obnovû koní ale
jiÏ nakupovali mnohem lacinûj‰í konû, tak aby
mûli co nejniÏ‰í reÏii. Podle informací na‰ich 
zemûdûlcÛ se údajnû poãet chladnokrevn˘ch 
koní v republice pfiíli‰ nesníÏil, ale sníÏila se 
jejich kvalita. Je skoro aÏ v˘jimkou, kdyÏ drob-
n˘ chovatel má vysoce kvalitní klisnu a odcho-
vává hfiíbata. Chov tûÏk˘ch koní do lesa je sou-
stfiedûn˘ pouze do ãtyfiech chovÛ v republice,
které zahrnují asi 100 elitních klisen. Ostatní
chovy jsou u drobn˘ch soukromníkÛ, kde,
upfiímnû fieãeno, kvalita obvykle není pfiíli‰ vyso-
ká. A ti, protoÏe konû vyuÏívají pro zemûdûl-
skou i lesnickou ãinnost, berou obvykle hfiíbata
jako vedlej‰í produkt a prodávají je opût lacinû-
ji. TakÏe se reprodukují konû levnûj‰í a ménû
kvalitní. To mne velice mrzí, protoÏe tím se dvou-
setletá plemenáfiská práce pomalu ztrácí a my
bychom mûli udûlat v‰echno pro to, aby se 
udrÏela.

Konû a venkov k sobû neodmyslitelnû patfií
Rozhovor s Ing. Miroslavem
Sloupem o budoucnosti koní

na ãeském venkovû
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VyuÏití koní na venkovû není jen pro pfiibliÏování drûva



LESNICKOU HISTORIÍ

Podporuje ministerstvo zemûdûlství
nûjak chov koní?

Ano, snaÏíme se podporovat nejkvalitnûj‰í
chovy koní. V souãasné dobû poskytujeme dota-
ce ve tfiech oblastech. Za prvé to je na samotné
pfiibliÏování koÀmi v lese. Ov‰em tato dotace
ãásteãnû fie‰í pouze pfiibliÏování, ale ne kvalitu
koní a kvalitu vlastních chovÛ. Druhou dotaci
stát dává na odchování kvalitních hfiíbat 
a zkou‰ky klisen. Zde jiÏ jde o kvalitu, ov‰em ty-
to ãástky jsou tak nízké, Ïe plnû nevyrovnávají
náklady s tím spojené. V poslední dobû se roz-
bíhá je‰tû tfietí dotace na pfiímou podporu ‰le-
chtitelské práce. Do tohoto programu jsou z tûÏ-
k˘ch koní do lesa zafiazena plemena slezsk˘ no-
rik a ãeskomoravsk˘ belgick˘ kÛÀ, kter˘ v‰ak jiÏ
pro práci v lese není ideální. BohuÏel klasick˘
norick˘ kÛÀ, kter˘ se nejlépe hodí do lesa, sem
zafiazen není. DÛvodem je to, Ïe nejde o pÛ-
vodní ãeské plemeno, ale pochází z Nûmecka. 

Myslíte si, Ïe tato podpora staãí pro udrÏení
chovu koní vhodn˘ch do lesa?

Pohled na historii, souãasnost i budoucnost
koní musí b˘t mnohem komplexnûj‰í. Pro pfiibli-
Ïování dfiíví budou samozfiejmû stále nepostra-
datelní. TûÏko si lze pfiedstavit, Ïe by bûhem 
10 aÏ 20 let konû z lesa zmizeli. Ale jejich vyu-
Ïití zdaleka nebude pouze pro ãisté pfiibliÏová-
ní, jak jsme byli zvyklí. V dobû, kdy mluvíme 
o obnovû a rozvoji venkova, a chceme, aby se
i do pfiíhraniãních oblastí vrátil zpátky  Ïivot, tak
pro dosaÏení tohoto cíle máme jen jednu moÏ-
nost. Musíme lidi motivovat k tomu, aby v tûch-
to oblastech trvale bydleli a pracovali. Z venko-
va se nesmí stát jen místo pro rekreaci mûst-
sk˘ch lidí. JestliÏe tedy hovofiíme o obnovû ven-
kova k nûjakému stavu, kter˘ zde jiÏ byl, tak
musíme konstatovat, Ïe k venkovu neodmyslitel-
nû patfií kÛÀ, a to pfiedev‰ím kÛÀ pro práci. Tedy
ne jezdeck˘ kÛÀ, kter˘ je vhodn˘ spí‰e pro sport
a zábavu. Na‰í krajinû po 200 let rozhodnû
vládnul tûÏk˘ kÛÀ, kter˘ byl schopn˘ daleko ‰ir-
‰í a rÛznorodûj‰í práce. TakÏe pfii o obnovû ves-
nice bychom se mûli pokusit vrátit tam ten typ
konû, kter˘ zde byl bûÏn˘. 

Najde se pro nûj ale uplatnûní?

Takov˘ typ v‰estranného konû by rozhodnû
své uplatnûní na‰el. Práce v lese by totiÏ uÏ asi
nebyla celoroãní, nebo ne u v‰ech koní. Byl by
schopn˘ zãásti fie‰it i zemûdûlskou ãinnost, která
mu historicky náleÏela, pfiedev‰ím v podhor-
sk˘ch oblastech. Dnes jej v‰ak lze pouÏít i pro
dal‰í ãinnosti. Jednou z nich je napfiíklad turisti-
ka – doprava turistÛ. ·lo by pfiedev‰ím o chrá-
nûné krajinné oblastí a národní parky, kde je ur-
ãitá ãást území pro automobilovou dopravou
nepfiístupná a lidé zde mohou chodit pouze pû‰-
ky. V tûchto pfiípadech star‰ím lidem vlastnû
znemoÏÀujeme náv‰tûvu vzdálenûj‰ích míst. 
A zde by se doprava mohla zaji‰Èovat potahy 
s kvalitními koÀmi, zvykl˘mi na tûÏké podmínky.
Obdobnû by bylo moÏné fie‰it dopravu v lázeÀ-
sk˘ch lesích. Dnes po Karlov˘ch Varech jezdí asi
‰est párÛ koní, ale vozí zájemce v˘hradnû jen

po mûstû. Pfiitom v okolí Karlov˘ch Var je fiada
v˘letních míst, kam náv‰tûvníky i lázeÀské hosty
v minulosti dopravovaly koÀské povozy. To je 
urãitû velmi zajímav˘ zpÛsob, jak konû opût pfii-
rozenû vrátit do na‰eho Ïivota. Mimo jiné by se
tím také zv˘‰ila atraktivita území a turisté by zde
strávili více ãasu a utratili více penûz.

Pfii hodnocení pouÏitelnosti jednotliv˘ch ple-
men na venkovû si musíme uvûdomit, Ïe nejde
jen o pfiímou jízdu pod sedlem, ale hlavnû o jíz-
du v zápfiahu, kterou je potfieba pfiedev‰ím ob-
novit. Pfiitom zájem o ní se zaãíná objevovat. Je
to patrné pfii rÛzn˘ch slavnostech, hubertsk˘ch
jízdách, kdy soubûÏnû s jezdci jezdí i koãáry 
a povozy a poãet vezoucích se úãastníkÛ mno-
honásobnû pfievy‰uje poãty jezdcÛ. Velkou
pfiedností plemen tûÏk˘ch koní je jich klidná 
a vyrovnaná povaha. Toho bylo dosaÏeno dlou-
hodob˘m ‰lechtûní a neustál˘m kontaktem s ãlo-
vûkem. Dnes uÏ není nic neobvyklého, Ïe tfieba
v kladrubském hfiebãínû nechávají chodit nevi-
domé dûti ve stádu klisen s hfiíbaty. To by s do-
stihov˘mi nebo jezdeck˘mi koÀmi vÛbec nebylo
moÏné. Pfiitom i na norikovi je moÏné provozo-
vat docela slu‰nou a zajímavou jízdu. TakÏe ho
lze pouÏívat jak pod sedlem, tak v zápfiahu. 
Z toho je vidût jeho v‰estrannou pouÏitelnost.
Konkrétnû to lze doloÏit i u koní v ostfietínském
chovu, kde podle klasifikace v‰echny klisny

splÀují poÏadovaná exteriérová a v˘konnostní
kritéria a jejich konû jsou schopni jezdit v zá-
pfiahu i pod sedlem a tahat dfiíví v lese. 

Dá se tedy udrÏet kvalitní chov koní pouze 
v soustfiedûném chovu?

Ne. KdyÏ se podíváme do zahraniãí, tak 
o hfiebce, tj. o základní kvalitu, se vût‰inou 
stará stát. Ale vlastní chovy jsou u drobn˘ch ze-
mûdûlcÛ, ktefií konû na jedné stranû vyuÏívají 
k vlastní obÏivû i reklamû, jak jsme o tom jiÏ ho-
vofiili, ale na druhé stranû je to také obrovské
fandovství. Oni se sdruÏují do klubÛ chovatelÛ
koní, stejnû jako u nás jsou kluby chovatelÛ krá-
líkÛ. Jsem pfiesvûdãen, Ïe budoucnost k tomu
smûfiuje, jen nedokáÏu odhadnout, za jak dlou-
hou dobu. To znamená, Ïe rozhodnû do bu-
doucna chovy koní budou soustfiedûny u drob-
n˘ch chovatelÛ, ktefií budou mít 2 – 4 klisny 
a budou odchovávat hfiíbata. Ale ekonomická
situace v zemûdûlství dnes dobrá není a zemû-
dûlcÛm nezb˘vá nic jiného, neÏ aby konû získali
co nejlacinûji a co nejvíce z nûj dokázali 
vymaãkat. Proto si myslím, Ïe na‰í povinností je
udrÏet kvalitní chov koní do té doby, neÏ situa-
ce v zemûdûlství bude taková, aby chovy mohly
pokraãovat plynule dál. 

Dûkuji za rozhovor. Jan ¤ezáã
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Oznámení

Pfiehled stfieleck˘ch soutûÏí na stfielnici LZ Konopi‰tû - VráÏ v roce 2001

❖ 21. 4. Otevfien˘ okresní pfiebor âMMJ – OMS Bene‰ov v LP – 75 terãÛ
(startovné 500 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 19. 4.)

❖ 22. 4. Stfiílení s Browningem I – 75 terãÛ – LP 
(startovné 700 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 19. 4.)

❖ 12. - 13. 5. FITASC GRAND PRIX Prague 2001 + Mistrovství âR v LP – 200 terãÛ 
(startovné: ãlenové ASAT – âR: 2000 Kã, neãlenové: 4000 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 11. 5. 
ve 14.00 hod., trénink: 10. 5. od 12.00 do 18.00 hod., 11. 5. od 09.00 do 17.00 hod.)

❖ 22. 5. Compak parcour – 75 terãÛ
(startovné 450 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 24. 5.)

❖ 10. 6. Stfiílení s Browningem II – 100 terãÛ – LP
(startovné 900 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 9. 6., trénink 9. 6. od 14.00 do 18.00 hod.)

❖ 17. 8. Compak parcour – 75 terãÛ
(startovné 450 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 16. 8.)

❖ 18. 8. Pfiebor âMMJ v loveckém parcouru – 100 terãÛ – LP
(startovné: 800 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 17. 8., trénink: 17. 8. od 14.00 do 18.00 hod.)

❖ 21. 9. Compak parcour – 75 terãÛ
(startovné 450 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 20. 9.)

❖ 22. 9. Rekreaãní parcour s Berettou – 75 terãÛ – LP
(startovné 500 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 21. 9., trénink: 21. 9. od 14.00 do 18.00 hod.)

❖ 12. 10. Compak parcour – 75 terãÛ
(startovné 450 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 11. 10.)

❖ 13. 10. Stfiílení s Browningem III – 100 terãÛ – LP
(startovné 900 Kã, uzávûrka pfiihlá‰ek 12. 10., trénink: 12. 10. od 14.00 do 18.00 hod.)

U v‰ech soutûÏí: registrace stfielcÛ od 8.00 do 9.00 hod., zaãátek soutûÏe (stfielby) od 9.00 hod.
Pfiihlá‰ky faxem – tel. ã. 0301/722 375, e – mailem: lz6@lesycr.cz, pfiihlá‰ky na jednotlivé 
soutûÏe, moÏnost zaplacení startovného pfiedem (pfievodem na úãet) a dal‰í informace je moÏné 
získat na www.parcour.cz, pfiíp. na tel.0301/722 491 p. Sedláãková, LZ Konopi‰tû, Îeletinka 12, 
256 01 Bene‰ov



Tfiicátého dubna se doÏívá v˘znamného Ïivotního jubilea Prof. Dr. Ing.
Zdenûk Poleno CSc., jeden z nejv˘znamnûj‰ích souãasn˘ch lesnick˘ch
pûstitelÛ. Narodil se v Praze, vystudoval gymnázium a lesnickou fakultu
âVUT. Svá studia, po jejich pfieru‰ení válkou, dokonãil v roce 1947. Od
té doby pÛsobil v lesnické praxi, nejprve v jiÏních a pozdûji ve v˘chod-
ních âechách. Svou praktickou dráhu ukonãil jako hlavní inÏen˘r lesního
závodu ve Dvofie Králové n. L. Od roku 1957 pÛsobil jako stfiedo‰kolsk˘
profesor na Stfiední lesnické ‰kole v Trutnovû. Vyuãoval lesnické ekonomi-
ce, lesnické taxaci a hlavnû pûstování lesÛ. Souãasnû se podílel na 

rozvoji ‰kolního polesí v Horním Starém Mûstû jako uãitel povûfien˘ jeho
fiízením. V roce 1967 ode‰el zpût do Prahy, kde pÛsobil zpoãátku 
na Ministerstvu zemûdûlství, lesního a vodního hospodáfiství. V tomto 
období obhájil kandidátskou práci na téma podrostního hospodáfiství.
Odtud pfie‰el do Lesnického ústavu v Kostelci n. â. l. a nakonec do
VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady.

■

Odchodem do dÛchodu jeho aktivní ãinnost pro lesnictví neustává.
Zejména po roce 1989 se setkáváme s jeho jménem pfii v‰ech dÛleÏit˘ch
událostech t˘kajících se lesnictví. Po uznání docentské práce, pozdrÏené
v období komunistického reÏimu, je jmenován docentem a pozdûji profe-
sorem pûstování lesÛ na obnovené Lesnické fakultû âZU v Praze. Vedle 
toho byl zvolen pfiedsedou novû vzniklého Národního lesnického komité-
tu. Aktivní ãinnost vysoko‰kolského pedagoga ukonãil v roce 2000, ale na
v˘uce se i nadále podílí. V souãasné dobû obhájil doktorskou práci na 
téma: Ekologické pûstování lesÛ. 

■

Od vzniku LâR velmi úzce s tímto podnikem spolupracoval. Podílel se
zejména vypracováním expertiz na formování zásad pro obhospodafio-
vání jím spravovan˘ch lesÛ trvale udrÏiteln˘m zpÛsobem. Po rozhodnutí
vedení podniku o zkou‰kách odborn˘ch hospodáfiÛ LâR se stal pfiedsedou
hlavní komise pro jejich provádûní, kterou jmenoval námûstek ministra
zemûdûlství. 

■

Tento zkrácen˘, ale, vzhledem k obsáhlosti ãinnosti jubilanta, neúpln˘
popis jeho Ïivotní a pracovní ãinnosti ukazuje na mnohostrannost, pra-
covitost a dÛslednost tohoto praktika a teoretika pûstování lesÛ, vynikají-
cího stfiedo‰kolského a vysoko‰kolského pedagoga.

■

V‰ichni, ktefií mûli moÏnost s jubilantem spolupracovat, na tuto spolu-
práci rádi vzpomínají. Absolventi stfiední lesnické ‰koly na jeho odbornou
erudici, nároãnost a spravedlnost hodnocení jejich studijních v˘sledkÛ, ale
také na jeho korektní pfiístup k nim. Pro uãitele na této ‰kole se stal 
vzorem pro jejich práci, ve které se mu snaÏili alespoÀ pfiiblíÏit. Pro 
spolupracovníky v lesnické praxi se stal prÛkopníkem podrostního hospo-
dáfiství v‰ude tam, kde pracoval. 

■

Tento pfiíspûvek nemá a nemÛÏe b˘t hodnocením práce tohoto vynika-
jícího lesníka, ale snaÏí se pfii pfiíleÏitosti jeho v˘znamného jubilea pfiiblí-
Ïit jeho dosavadní Ïivotní dráhu. Pfiejeme panu profesorovi hodnû zdra-
ví a je‰tû hodnû let Ïivota pro práci v ãeském lesnictví.

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

padesátiny:
1. 4. Václav Kadefiábek LZ Dobfií‰
1. 4. Eva Novotná OST Bene‰ov
2. 4. Jan Veber LZ Boubín
3. 4. Vojtûch Herda LZ Konopi‰tû
6. 4. Ing. Jifií Rathousk˘ OI Karlovy Vary
9. 4. Jaroslava Sosnová LZ Konopi‰tû

10. 4. Alena Pospí‰ilová LS Buãovice
17. 4. Miloslav Burda LS N˘rsko
19. 4. Anna Mistrová LS Hofiice
27. 4. Jaroslava BroÏová LS Kácov
27. 4. Václav Neumann LS Horní Blatná

‰edesátiny:

1. 4. ng. Lubomír Voldán OST Brno
5. 4. Jifií Vacek LZ Dobfií‰
5. 4. Jan Suk LS Je‰tûd
9. 4. Jifií Rolant LS Pelhfiimov

14. 4. Jan Krebs LS Nové Hrady
27. 4. Petr Hruban LS Louãná nad Desnou
27. 4. Zdenûk Berka LS Prostûjov
28. 4. Ing. Ladislav ·imerda ¤ LâR

8. 3. oslavil ‰edesátiny také Karel Valter – LZ Dobfií‰

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

Podûkování
za sponzorské aktivity

Zaãátkem roku pfii‰lo na adresu generálního fieditele nûkolik podû-
kování za sponzorské aktivity na‰eho podniku. Z nich vyjímáme:

❖ Nadace Charty 77 dûkuje za finanãní dar na konto Valent˘n, kter˘ 
pomohl zachránit Ïivot malého chlapeãka z Ukrajiny. Jeho rodiãe, cizí
státní pfiíslu‰níci, nemûli prostfiedky na sloÏitou operaci a nepodafiilo se
jim vymoci zákonem danou zdravotnickou péãi. Za Nadaci 77 dûkuje
Mgr. BoÏena JirkÛ, fieditelka Konta BARIÉRY.

❖ Dûtsk˘ ranã Hluãín dûkuje za poskytnuté prostfiedky, které v˘znamnû
pomáhají udrÏovat v chodu toto dûtské zafiízení a rozvíjí jeho aktivity
ve prospûch dûtí. Za Dûtsk˘ ranã dûkuje Josef Dudek, v˘konn˘ fieditel.

Oprava
V minulém ãísle Lesu zdar nedopatfiením vypadlo jméno autora ãlán-

ku Sociální politika a motivace pracovníkÛ. Autorem je Ing. Mikulá‰ ¤íha,
vedoucí personálního odboru fieditelství LâR. Autorovi se za toto nedo-
patfiení omlouváme.
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CO ZB¯VÁ DODAT?

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví

a pfiíbuzn˘ch oborÛ

Stromy a kefie
Václav Vûtviãka a Vlasta Matou‰ková
Po mnoha letech od napsání a po nûkolika zahraniãních
vydáních vychází pÛvodní ãeská publikace mapující stro-
my a kefie, se kter˘mi se mÛÏeme setkat ve volné pfiírodû 
i v parcích a zahradách. Celkem 240 tabulí formátu A4
obsahuje popis dfievin a ilustrace, vãetnû detailÛ a zimní
siluety.Vyd. Aventinum, Praha, 2000, v edici Souborné
svazky

(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro techn. knihovnu LâR HK)

Rostliny na kaÏdém kroku
Jifií Kolbek a Václav Vûtviãka
Rostliny stfiedoevropsk˘ch biotopÛ se pfiedstavují ve svém
typickém prostfiedí a ve spoleãenstvech, jaká známe z pro-
cházek pfiírodou. Navozují dÛvûrnû známou atmosféru
vodních i pobfieÏních porostÛ, proslunûného lesa, rÛzn˘ch
typÛ lesÛ jehliãnat˘ch, letní louky, polní cesty a mnohé 
jiné. A z kaÏdého spoleãenstva, z kaÏdého prostfiedí 
vystupují jednotlivé kvûtiny, trávy i kapradiny se svou neo-
pakovatelnou krásou. KníÏka nám pomÛÏe vyznat se v té
pestrosti porostÛ a prozradí i nûco z tajemství jednotliv˘ch
rostlin: jak pfii‰ly ke sv˘m jménÛm, jak lidem od nepamûti
pomáhaly pfii léãení nemocí tûla i du‰e a jak˘mi povûstmi
je lidé opfiedli.

Vyd. Gronit, s. r. o., Praha, 2000
(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro techn. knihovnu LâR HK)

Na‰e pfiíroda
(Îivoãichové a rostliny stfiední Evropy)
(z nûmeckého originálu Wegweiser durch die Natur)
Encyklopedicky pojatá pfiíruãka obsahuje kolem 1400 pfií-
rodních druhÛ s nezvykl˘m fiazením – pfiíslu‰nost vût‰ího
poãtu druhÛ k jedné skupinû urãuje jejich spoleãn˘ nejná-
padnûj‰í poznávací znak. Pfiíruãka na více neÏ 3000 ilus-
tracích zobrazuje plané rostliny, stromy a kefie, houby,
kapradiny a mechy, mot˘ly, brouky a dal‰í hmyz, ptáky,
savce, plazy a obojÏivelníky, ryby a vodní Ïivoãichy.

Vyd. Reader’s Digest V˘bûr, Praha, 2000
(zakoupeno u vydavatele pro techn. knihovnu LâR HK)

Lesní hospodáfiství a ochrana pfiírody
sborník ze semináfie v Hradci Králové, 7. 2. 2001

Vyd. LâR, s.p., Hradec Králové, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Zbranû, stfielivo a právo
Jifií Teryngel a Pfiemysl Li‰ka
Publikace obsahuje praktick˘ v˘klad jednotliv˘ch ustano-
vení základního zákona o zbraních a stfielivu i fiady pro-
vádûcích pfiedpisÛ. Komentáfi je doplnûn historick˘m úvo-
dem o v˘voji právní úpravy na úseku zbraní na na‰em 
území, testov˘mi soubory MV âR ke zkou‰kám pfii Ïádos-
ti o zbrojní prÛkaz, bohatou judikaturou, smûrnicí EU ke
zbraním a stfielivu, zajímavou úvahou o zbrani v trestním
právu, adresáfiem dÛleÏit˘ch institucí a barevnou fotogra-
fickou pfiílohou.

Vyd. Nakladatelství ORAC, Praha, 2000, v edici Iuris
Context
(zakoupeno v Myslivosti, s.r.o., Praha, pro techn. knihovnu
LâR HK)

FORMICA
zpravodaj pro aplikovan˘ v˘zkum a ochranu 
lesních mravencÛ
3. roãník periodického zpravodaje (roãenky), kter˘ publi-
kuje pÛvodní ãlánky s tematikou v˘zkumu a ochrany 
lesních mravencÛ.

Vyd. ZO âSOP Armillaria, Liberec, 2000
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Jifií Uhlífi

Ve dnech 20. – 22. února 2001 se konal 
v Seãi u Chrudimi jiÏ sedm˘ roãník konference 
o informaãních systémech v zemûdûlství a lesnic-
tví. Konference má stále více pfievaÏující lesnick˘
charakter. Probíhala v pûti sekcích, z nichÏ ãtyfii
fie‰ily pfieváÏnû lesnickou problematiku. Ve tfiech
hlavních lesnick˘ch sekcích bylo více neÏ 50 %
pfiíspûvkÛ vûnováno problematice hospodáfiské
úpravy lesÛ. Je potû‰ující, Ïe firmy, které se pro-
fesnû zab˘vají informaãními technologiemi vû-
nují úsilí modernizaci a rozvoji technologií urãe-
n˘ch ke sbûru, tvorbû, prezentaci a interpretaci
dat dûl HÚL, pfiedev‰ím pak LHP.

Velmi zajímavé byly pfiíspûvky zab˘vající se
moÏnostmi vyuÏití digitální fotogrammetrie 
v lesnictví s vyuÏitím trojrozmûrn˘ch aplikací
tvorby digitálního modelu terénu, ortofotomapy
a jejich kombinací napfiíklad s porostní mapou.
Zajímav˘ byl i pfiíspûvek o nov˘ch interpretacích
leteck˘ch snímkÛ identifikací vrcholÛ korun stro-
mÛ a diskuse o nov˘ch moÏnostech vyuÏití a in-
terpretace druÏicov˘ch nebo leteck˘ch snímkÛ.

Vzhledem k zámûru LâR v˘raznû zkvalitnit 
a souãasnû uÏivatelsky zjednodu‰it a zpfiíjemnit
vyuÏívání pofiízen˘ch dat LHP jsem ocenil fiadu
pfiíspûvkÛ. Pfiíspûvky byly zamûfieny na zkvalit-
nûní technologií prohlíÏení dat LHP vãetnû dat
grafick˘ch, tvorbu a tisk map a mapov˘ch v˘fie-
zÛ. Prezentována byla i nová generace kontrol-
ního programu dat LHP s názvem KoPla 2001.

která mÛÏe b˘t vyuÏita souãasnû pro prohlíÏení
numerick˘ch a grafick˘ch dat LHP. Zajímavé
pfiíspûvky zaznûly i k budování datov˘ch skladÛ
s vyuÏitím numerick˘ch i grafick˘ch dat LHP, ale
i dal‰ích dûl HÚL, jako jsou OPRL nebo LHO.
Prezentována byla i moÏnost jednoduchého pfií-
stupu k datÛm LHP uloÏen˘ch v datovém skladu
pomocí intranetov˘ch nebo internetov˘ch prohlí-
ÏeãÛ.

Jako velmi podnûtnou hodnotím diskusi, 
která byly uspofiádána k problematice HÚL 
v odpoledních a podveãerních hodinách druhé-
ho dne konference. O diskusní stÛl projevila vel-
k˘ zájem pfieváÏná ãást úãastníkÛ konference.
Za úãasti zástupcÛ ministerstva zemûdûlství,
LâR, taxaãních a softwarov˘ch firem a dal‰ích 
úãastníkÛ jsme diskutovali o fie‰ení souãasn˘ch
problémÛ a základních smûrech v˘voje HÚL 
v âR. Z diskuse pak vyplynulo, Ïe z hlediska
dlouhodobé vyuÏitelnosti dûl HÚL je nezbytné,
aby tato díla byla zpracovávána podle jednotné
koncepce, v jednotném uspofiádání a osnovû.
Obecnû pak v jednotném dlouhodobû platném
otevfieném formátu a tvaru. Vzhledem k rozvoji
moderních technologií pofiizování a vyhodnoco-
vání dat dûl HÚL pak je Ïádoucí fie‰it v pfií‰tích
letech modernizaci jejich pofiízení a vyuÏití 
v souladu s poÏadavky a zámûry vlastníkÛ lesÛ
a platné legislativy.

Ing. Jaroslav Zezula

Les byl vÏdy vdûãn˘m námûtem malífiÛ – kra-
jináfiÛ jiÏ od stfiedovûku. Obrazy renesanãních 
i pozdûj‰ích romantick˘ch malífiÛ jsou dokladem
o stavu tehdej‰í krajiny. Nejen Ïe nûktefií malífii
mûli blízk˘ vztah k lesÛm, ale i mezi lesníky se
na‰lo nûkolik vynikajících malífiÛ a fiada lesníkÛ
a malífiÛ uzavfiela celoÏivotní pfiátelství. V dfiívûj-
‰ích dobách byli mezi lesníky ãi vlastníky lesÛ 
i mecená‰i a sbûratelé umûní, ktefií bûhem svého
Ïivota vytvofiili umûlecké sbírky znaãné hodnoty.
Na tuto tradici ãásteãnû navázal i ná‰ podnik,
kdyÏ se rozhodl novû rekonstruované vstupní
prostory fieditelství vyzdobit nûkolika obrazy.
Zámûrem bylo architektonické dotvofiení recepce
a vestibulu, které dnes vytváfiejí vefiejn˘ prostor,
jímÏ prochází znaãné mnoÏství lidí, náv‰tûvníkÛ,
obãanÛ. 

Proto se dne 26. února na fieditelství LâR 
v Hradci Králové uskuteãnila malá vernisáÏ 
u pfiíleÏitosti odhalení obrazÛ tfií praÏsk˘ch 
akademick˘ch malífiÛ – Franti‰ka Reme‰e,
Romana Franty a Jana Stosse. S úvodním proje-
vem vystoupil generální fieditel Ing. Jifií Oliva.
Námûty obrazÛ vytváfiejí urãitou symboliku.
Pradûd je symbolem Moravy a souãasnû nejvy‰-
‰í vrchol obhospodafiovan˘ LâR. Krajina kolem
Trosek ukazuje malebnost ãesk˘ch zemí a soutok
Labe a Orlice v Hradci Králové symbolizuje síd-
lo podniku. Potû‰itelné je, Ïe do prací na obra-
zech se sv˘mi odborn˘mi konzultacemi zapojily
i pfiíslu‰né lesní správy.

Redakce

Konference Informaãní systémy 
v zemûdûlství a lesnictví

Lesy a umûní

15

Krajina kolem Trosek. Autor ak. malífi Roman Franta

▲ Zleva: Vedoucí OLPVV Ing. Jan Duha, ak. malífi 
Roman Franta a ak. malífi Jan Stoss

▼ Úãastníci vernisáÏe


