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Trofeje
Hodnocení trofejí u pﬁíleÏitosti mezinárodní v˘stavy
Natura Viva 2005 – Lysá nad Labem, 27. kvûtna – 4. ãervna 2005
(Lysá nad Labem 5. – 9. 4. 2005)

Kapitální muflon ze Staré obory bude mít na ‰títku napsáno 234,25 CIC;
Lovu zdar

Ozdobou mezinárodní v˘stavy Natura Viva 2005 budou jistû trofeje ponû‰ick˘ch
jelenÛ, které ozdobí expozici LesÛ âeské republiky, s. p.

Velk˘m lákadlem v‰ech myslivcÛ budou zlaté srnãí trofeje; a bude to stát za to,
vÏdyÈ srnec Ïije snad v kaÏdém revíru od ·umavy aÏ po Beskydy

KaÏdá trofej byla oãíslována poﬁadov˘m ãíslem pﬁi pﬁevzetí
a ﬁádnû uloÏena, aby nedo‰lo k po‰kození; oko lovce se smálo
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ÚVODNÍ SLOVO
Milé kolegynû a kolegové,
váÏení ãtenáﬁi,
dostává se mi historicky první pﬁíleÏitosti Vás pozdravit
a oslovit prostﬁednictvím ãasopisu Lesu
zdar z pozice generálního ﬁeditele státního podniku Lesy âeské republiky.
Úvodem Vám chci podûkovat za Va‰i
dosavadní spolupráci, kterou jsem mûl
ãest s Vámi absolvovat na úseku v˘robnû-technickém.
V úvodníku bﬁeznového vydání Lesu zdar jsem Vás informoval o pozitivním v˘voji
v oblasti hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ LâR; posléze ve vydání únorovém jak o osobním
vnímání komplikací posledního období a jejich promítnutí do atmosféry uvnitﬁ na‰eho
podniku, tak o vûdomí nelehk˘ch podmínek zejména Vás, kteﬁí zaji‰Èujete provozní v˘kony LâR. ZároveÀ jsem Vás ubezpeãil, Ïe se budu snaÏit o realizaci krokÛ, které povedou
k náleÏitému ocenûní Va‰í kvalitní poctivé práce, k náleÏitému promítnutí zv˘‰eného
objemu úkolÛ a oãekávané zv˘‰ené prosperity LâR do Va‰eho hodnocení. Vítûzstvím
v ﬁádném v˘bûrovém ﬁízení MZe a následn˘m jmenováním do funkce generálního ﬁeditele se mi otevírá maximální prostor pro jejich uskuteãnûní.
Na platnosti v‰ak nepozb˘vá ani zdÛraznûní, Ïe Va‰ím nejlep‰ím pﬁíspûvkem k naplnûní
uvedené snahy bude plné ztotoÏnûní se s deklarovan˘mi strategick˘mi cíli LâR, Vá‰ aktivní
a pozitivní pﬁístup pﬁi ﬁe‰ení kaÏdodenních úkolÛ a plné pracovní nasazení jakoÏ i pochopení objektivních problémÛ souãasné situace.
Tyto problémy aktuálnû vnímám zejména v následujících vzájemnû propojen˘ch rovinách:
roviny obchodní strategie LâR (vãetnû otázky institutu tzv. „zpûtného odkupu“), roviny
smluvních vztahÛ LâR s dodavateli prací, roviny organizaãní struktury LâR (vãetnû otázky personálního a technického zázemí) a koneãnû roviny mediálního obrazu LâR.
Zatímco jsou pﬁedstavy a zámûry pﬁi ﬁe‰ení problematiky prvních dvou rovin dostateãnû
známy, u zb˘vajících doposud uspokojivû deklarovány nebyly.
Chtûl bych proto potvrdit, Ïe práce na dal‰ích zmûnách v organizaãní struktuﬁe LâR,
jejichÏ realizace si vyÏádá nejen dal‰í úsilí a ãasov˘ a nov˘ personální prostor, neustávají.
S prvními v˘sledky budete v dohledné dobû seznámeni. Otázku neutû‰eného mediálního
obrazu LâR, kter˘ je v‰ak s ohledem na omezené moÏnosti na‰eho státního podniku
a celkového spoleãenského a politického prostﬁedí v âR ﬁe‰iteln˘ velmi obtíÏnû, vnímám
velmi intenzivnû a nejen personální opatﬁení na odboru tiskovém a propagaãním jsou
toho dÛkazem.
S návazností na uvedená slova bych si pﬁál, abychom si v‰ichni uvûdomili, Ïe právû v˘‰e
jmenované spoleãenské a politické prostﬁedí âR pﬁedstavuje závaÏn˘ vnûj‰í prvek v systému ﬁe‰ení problematiky v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch rovin LâR, kter˘ se v koneãném efektu
v˘znamnû promítá do stavu a atmosféry celé na‰í firmy. Závûrem tedy pﬁipomínám, Ïe
jedinû v jednotû, kvalitû a osobním nasazení nás v‰ech, zamûstnancÛ státního podniku
Lesy âeské republiky, vidím jeho siln˘ vnitﬁní ekvivalent vedoucí k úspû‰né budoucnosti
LâR, v niÏ pevnû vûﬁím.
><
Ing. Vladimír Blahuta,
generální ﬁeditel státního
podniku Lesy âeské republiky
Ilustraãní foto na obálce: titulní strana – M. Hain
zadní strana – V. Havel
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AKTUÁLNù
Generální ﬁeditel
Ing. Vladimír Blahuta
Narozen:

3. ãervna 1963

Vzdûlání:
09/1982 – 06/1986
09/1978 – 06/1982
Praxe:
1986
1986 – 1987
1987 – 1989
1989 – 1992
1992
1992 – 1993
1993 – 1995
1995
1995 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003
2003 – 2005

2005

• V·Z BRNO-LDF- obor lesní
inÏen˘rství, titul Ing.
• Gymnázium

• Severomoravské státní lesy Krnov (dále jen
SmSL), Lesní závod (dále jen LZ) Fren‰tát
p. R., polesí Hukvaldy, lesní
• základní vojenská sluÏba
• SmSL, LZ Fren‰tát p.R., polesí Kozlovice,
technik polesí
• SmSL, LZ Fr˘dek-Místek, samostatn˘
odborn˘ technick˘ pracovník- technolog LZ
• SmSL, LZ Fr˘dek-Místek, vedoucí provozního oddûlení
• SmSL, LZ Fr˘dek-Místek, zástupce ﬁeditele LZ, hlavní inÏen˘r,
• Lesy Fr˘dek-Místek, a. s., zástupce ﬁeditele divize Fr˘dek-Místek
• Lesy Fr˘dek-Místek, a. s., ﬁeditel divize
·enov
• Lesy Fr˘dek-Místek, a. s., ﬁeditel divize
Fr˘dek-Místek
• Lesy Fr˘dek-Místek, a. s., v˘robní a obchodní ﬁeditel Lesy Fr˘dek-Místek, a. s.
• CE WOOD, a. s., vedoucí stﬁediska lesní
v˘roby Fr˘dek-Místek
• CE WOOD, a. s., zástupce pro myslivost
• Lesy âeské republiky, s. p., v˘robnû technick˘ ﬁeditel
• Lesy âeské republiky, s. p., povûﬁen v˘konem funkce generálního ﬁeditele
• Generální ﬁeditel
><

V˘robnû – technick˘
ﬁeditel Ing. Karel LuÀák
Narozen:
Vzdûlání:
1974 – 1978
1986 – 1991

3. ãervna 1959

• Stﬁední lesnická ‰kola Písek
• lesnická fakulta V·Z Brno
(dálkové studium)
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Praxe:
1978 – 1980 • základní vojenská sluÏba
1980 – 1983 • lesní a ‰kolkaﬁ, LZ Stﬁíbro
1983 – 1989 • technik v˘roby pro tûÏební ãinnost,
LZ Stﬁíbro
1989 – 1991 • zástupce vedoucího lesní správy, LZ Stﬁíbro
1991 – 1992 • referent odbytu a obchodu, LZ Stﬁíbro
1992 – 2000 • zástupce lesního správce LS Stﬁíbro
2001 – 2005 • oblastní inspektor, ﬁeditel KI PlzeÀ
><
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V˘sledek
hospodaﬁení
za rok 2004
a porovnání jeho
dosavadního
v˘voje
Tak jako kaÏd˘ rok v tuto dobu (období
dubna a poãátku kvûtna) byly ukonãeny
závûreãné práce na úãetní závûrce pﬁedcházejícího roku, roku 2004. Cílem hospodaﬁení
v roce 2004 bylo dosaÏení meziroãnû zlep‰eného v˘sledku hospodaﬁení s orientací na
úsporu nákladÛ a zahájení prací na zmûnû
cenové a obchodní politiky s pozitivními
dopady na v˘nosy.
Základním pﬁedpokladem splnûní v˘‰e uveden˘ch cílÛ bylo
stanovení ukazatelÛ plánu a jejich nastavení pro jednotlivé
organizaãní jednotky s podporou intranetov˘ch aplikací controlingu. Hlavním úkolem s ohledem na strukturu a poÏadovanou v˘‰i v˘nosÛ byl odhad v˘voje prÛmûrného zpenûÏení
dﬁíví ve vztahu k celkové struktuﬁe a objemu tûÏeb. Na základû tûchto pﬁedpokladÛ byl stanoven maximální objem nákladÛ
k zaji‰tûní stanoveného hospodáﬁského v˘sledku. âasové ﬁady
v˘voje v˘sledku hospodaﬁení znázorÀuje pﬁiloÏená tabulka.
V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní byl v roce 2004 nejvy‰‰í za
poslední tﬁi roky. V˘sledek hospodaﬁení je v kaÏdém roce
v˘raznû ovlivÀován tvorbou a ãerpáním rezerv, zejména
rezervou na pûstební ãinnost. V roce 2004 do‰lo k absolutnímu nav˘‰ení rezerv o 176,1 mil. Kã, coÏ mûlo dopad
na zv˘‰ení celkov˘ch nákladÛ. Provozní v˘sledek hospodaﬁení
2004 oãi‰tûn˘ o poloÏky tvorby a ãerpání rezerv se dostal
z ãerven˘ch ãísel a vzrostl o 500,5 mil. Kã.
V˘nosy z provozní ãinnosti se zv˘‰ily o 125,7 mil. Kã
(4,96 mld. Kã). Náklady poklesly o 374,9 mil. Kã na 4,6 mld. Kã,
na nejniÏ‰í úroveÀ za posledních 10 let. Zv˘‰ení provozního
v˘sledku hospodaﬁení bez vlivu rezerv zpÛsobil jak nárÛst
v˘nosÛ (o 2,6 %), tak pokles nákladÛ (o 7,6 %).
V˘voj finanãních ukazatelÛ v roce 2004 byl v˘raznû urãen
opûtovn˘m dosaÏením zisku. Znamenal vrácení hodnot
ukazatelÛ rentabilit na úroveÀ roku 2002. Nejpﬁíznivûj‰ích

AKTUÁLNù
Tabulka: v˘sledek hospodaﬁení (v tis. Kã)
VH za úãetní období
VH po zdanûní bez rezerv
Provozní VH bez rezerv
Finanãní VH
Mimoﬁádn˘ VH

1993
70 611
291 882
273 053
5 818
36 602

1994
394 383
943 960
878 055
24 380
353 263

1995
145 132
246 439
218 090
73 187
570

1996
110 718
393 530
313 677
89 086
5 483

1997
123 770
578 912
456 129
146 315
-690

1998
401 103
525 109
614 083
300 931
1 138

VH za úãetní období
VH po zdanûní bez rezerv
Provozní VH bez rezerv
Finanãní VH
Mimoﬁádn˘ VH

1999
578 757
393 813
379 198
216 879
294

2000
603 747
571 628
692 991
112 544
12 856

2001
594 527
492 582
636 733
99 808
3 272

2002
281 599
652 245
590 234
316 105
5 216

2003
149 884
7 432
-91 944
132 246
2 779

2004
469 447
648 044
408 628
275 019
1 877

Ilustraãní foto: M. Slavinger

ãísel dosáhla míra pﬁidané hodnoty a pﬁíznivé hodnoty
dosáhly i ukazatele likvidity. Ke zlep‰ení do‰lo u doby obratu zásob a pohledávek. Celková v˘‰e netto pohledávek
poklesla o 288,9 mil Kã (v roce 2003 pohledávky poklesly
o 87,6 mil. Kã), coÏ je o 23,5 %. Pﬁidaná hodnota vzrostla
o 45,2 % a míra pﬁidané hodnoty narostla na historicky
nejvy‰‰í úroveÀ 38,4 %, v roce 2003 byla 27,2 %. Hodnota
finanãního majetku vzrostla o 20,6 %.
Závûr
V roce 2004 podnik pﬁekonal v˘raznou recesi roku 2003.
Hlavní vliv na pﬁeklenutí recese mûla úspora nákladÛ; men‰í
vliv nárÛst v˘nosÛ. Vzpamatování se z negativního propadu
v˘sledku hospodaﬁení roku 2003 bylo na úrovni finanãních
ukazatelÛ rychlej‰í a intenzivnûj‰í neÏ pﬁi propadu v období
let 1995 – 1996. Podnik z recese vy‰el silnûj‰í a zpûtnû dosáhl
úrovnû ukazatelÛ let 2001 a 2002.
Závûrem mi dovolte podûkovat Vám v‰em, kteﬁí jste svou
prací a zodpovûdn˘m pﬁístupem k plnûní úkolÛ pﬁispûli
k dosaÏení pozitivních v˘sledkÛ hospodaﬁení za rok 2004.
ZároveÀ mi dovolte vyjádﬁit pﬁesvûdãení, Ïe i rok 2005 bude
stejnû úspû‰n˘m, a to díky v˘znamné podpoﬁe Vás v‰ech pﬁi
naplÀování nelehk˘ch úkolÛ tohoto roku.
><

LESU ZDAR

Ing. Zdenûk Cába,
ekonomick˘ ﬁeditel LâR, s. p.
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DISKUSE

Velké ‰ance LesÛ âeské republiky
V 19. století patﬁilo ãeské lesní hospodáﬁství ke svûtové ‰piãce. Se vstupem do Evropské unie
se hospodáﬁství âeské republiky rozlouãilo se svou izolovaností. Od tohoto okamÏiku hrají
v‰echny podniky a závody také v této „lize“. Tato liga byla odjakÏiva motorem pro soutûÏ
a inovaci. K tomu je jen potﬁeba, aby se dne‰ní podniky rozhlédly dále neÏ za roh vlastní
firmy a vnímaly i mezinárodní spoluhráãe a konkurenty v jejich oboru.

Wolfgang
Chaloupek

âeské státní lesy, jako státní hospodáﬁsk˘
podnik, pﬁedstavují se sv˘mi 1,3 miliony
hektarÛ lesa a 7,4 milionÛ m3 roãní tûÏby
dﬁíví jedno z nejvût‰ích lesních bohatství
v Evropské unii. âeské lesní hospodáﬁství
má souãasnû s tímto „vedoucím podnikem" v‰echny pﬁedpoklady, aby se vrátilo tam, kde jiÏ jednou ve druhé polovinû
19. století bylo. Tehdy totiÏ patﬁilo
k okruhu nejvíce rozvinut˘m lesním
hospodáﬁstvím na svûtû a mûlo vÛdãí
postavení v odbornosti a technologii.

âeské státní lesy mají je‰tû dnes – kvÛli své velikosti a v˘born˘m produkãním podmínkám – nesmírnû mnoho „koÀsk˘ch
sil“. Mûly by tuto sílu uchovat a své „PS“ pﬁenést na silnici.
S roãním v˘sledkem (napﬁ. 2002) 0,6 EUR/m3 to nyní jistû neãiní (pro srovnání: roãní v˘sledek finsk˘ch státních lesÛ
10 EUR/m3 nebo rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ s jejich rozsáhl˘m
horsk˘m hospodáﬁstvím, kde je prÛmûr 5 EUR/m3).
Rozvoj probíhá radikálnû a globálnû
Nejen pro v‰eobecné hospodáﬁství, ale také pro lesní hospodáﬁství, uÏ roky platí, Ïe rozvoj probíhá stále rychleji, bouﬁlivûji, radikálnûji a pﬁedev‰ím zcela globálnû. Îádné národní
hospodáﬁství na Zemi, Ïádn˘ obor nebo samostatn˘ podnik
se nemÛÏe této dynamice trvale vyhnout. Tak stojí jednotliv˘ podnik pﬁed volbou mezi jist˘m neúspûchem anebo radikální zmûnou. Také dne‰ní pokrokové lesní závody v Evropû
si svÛj zisk a úspûch vypracovaly v tûÏk˘ch pﬁizpÛsobovacích
procesech. Nejednou v posledních letech musely svÛj zpÛsob
práce pﬁehodnotit, zavrhnout a zaãít od zaãátku. Cílem bylo
vytvoﬁit závod, kter˘ je schopen v konkurenci obstát, mít jistotu do budoucnosti a b˘t orientován na zisk, kter˘ bude
odpovídat v‰em ekonomick˘m, ale i ekologick˘m poÏadavkÛm a kter˘ zajistí budoucnost pro podnik a perspektivu
pracovních míst v‰em angaÏovan˘m spolupracovníkÛm ve
vznikající organizaci v˘stavby a provozu.

Z „postiÏeného“ se stal úãastník
V kaÏdém pﬁípadû nezaãali postiÏení naﬁíkat, vzpírat se nebo
rezignovat. Naopak v‰ichni lidé, kter˘ch se tyto zmûny t˘kaly, se stali angaÏovan˘mi úãastníky sv˘ch vizí. Dûlali tedy
to, co je zvykem také v moderním vrcholovém sportu (napﬁ.
v hokeji nebo ve fotbalu). Studovali technické dovednosti,
taktiku a strategii sv˘ch spolusoutûÏících a soupeﬁÛ. Pﬁizvali
si k tomu nejlep‰í odborníky (tedy kouãe) z oblasti vinaﬁství
a lesního hospodáﬁství, a to z tuzemska i ze zahraniãí.
V˘sledkem bylo „angaÏmá k svûtové ‰piãce“ v produkci
a uplatnûní na trhu.
Jediné, co obstojí, je zmûna
Dnes jsme my lesníci obklopeni svûtem, kter˘ se, aÈ chceme
nebo nechceme, nepﬁetrÏitû a stále rychleji mûní. Právû pro
konzervativní lesní hospodáﬁství jsou procesy zmûn ve v‰ech
zemích bolestivé. Abychom tyto organizace k tomu pﬁimûli,
je potﬁeba velmi mnoho vÛdãích schopností, tedy odbornosti
a vÛdãí síly. Na‰e organizace nejsou Ïádné stroje.
NemÛÏeme je jako takové opravit nebo obnovit. To, co pro
tuto zmûnu potﬁebujeme, je vize, odvaha a pﬁesvûdãivá síla.
Lidé musí vidût smysl a nutnost. Proto ãinnost manaÏerÛ je
velmi tvÛrãí proces, pﬁi kterém jde o to vytváﬁet spoleãnou
budoucnost podniku a jeho zamûstnancÛ. KaÏd˘ spolupracovník musí projít procesem vlastní sebeaktivace. Jinak se
tato zmûna nezdaﬁí.
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Hledat nové ‰ance a vyt˘ãit vize do budoucnosti
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Je to teprve pár let, co si napﬁ. v latinskoamerickém Chile pár
lidí lámalo hlavu nad potenciálem hospodáﬁského v˘voje své
zemû. Nezab˘vali se otázkou: „Kde vidíme na‰e problémy?“
Ale ptali se: „Jaké ‰ance máme v na‰í a s na‰í zemí?“ Pﬁitom
se soustﬁedili na dva obory: na lesní hospodáﬁství a na vinaﬁství. Potom stanovili vize pro budoucnost. Dnes, jen o nûkolik
let pozdûji, jsou chilská vína vynikající kvality svûtoznámá
a najdeme je i ve v‰ech velk˘ch evropsk˘ch supermarketech.
A chilské lesní hospodáﬁství? To se dnes ﬁadí ke svûtov˘m
‰piãkám v oblasti logistiky, nebo-li Supply Chain
Managements, a vytvoﬁilo velké potenciály. Chilané provûﬁili své moÏnosti, vymezili si své ‰ance a vyt˘ãili vize pro
budoucnost. Sestavili t˘m z uznávan˘ch tuzemsk˘ch i zahraniãních expertÛ, kteﬁí vybudovali „tvÛrãí pole napûtí“ mezi
vizí a existující realitou.
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LS Svitavy; ilustraãní foto: I. Stﬁítesk˘

VyuÏit v˘hod své velikosti na trhu
Pokud nahlédneme na rozlohu a kvalitativní i kvantitativní
zásoby dﬁevní hmoty u LâR a srovnáme je se vstupními
parametry jin˘ch evropsk˘ch ‰piãkov˘ch závodÛ v lesním
hospodáﬁství, dojdeme k závûru, Ïe i pﬁi zachování pﬁísné
ekologické trvalé udrÏitelnosti by musel tento podnik b˘t za
nûkolik let schopen dosáhnout pro svého majitele, âeskou

DISKUSE
Pﬁi souãasném systému, kdy se 94 % ve‰keré produkce dﬁíví
prodává nastojato, jsou LâR velmi vzdáleny tomu, aby se
uvedenému v˘sledku mohly váÏnûji vÛbec pﬁiblíÏit.
Dosavadnû praktikovan˘ zpÛsob odbytu dﬁíví je v rozporu se
v‰emi trÏními mechanismy, které atomizují existující velk˘
vlastnicky podmínûn˘ podíl a s tím spojenou silnou pozici
na trhu se dﬁívím. Pﬁíãinou toho je, Ïe mezi v˘robcem
(lesním závodem) a zákazníkem (pila, papírna, atd.) jsou
zapojeny stovky pﬁekupníkÛ.
Tento systém, potaÏmo trÏní mechanismus, se pﬁirozenû
negativnû projevuje na dosaÏen˘ch cenách v˘robcÛ (lesních
závodÛ). A tak mají LâR v prÛmûrném zpenûÏení dﬁíví pouze
okolo 36 EUR/m3, Finské státní lesy (Metsähallitus) ale
dosáhnou cca 51 EUR/m 3 a Rakouské spolkové lesy
(Österreichischen Bundesforste AG) pﬁibliÏnû 53 EUR/plm.
V tûchto dvou poslednû jmenovan˘ch zemích je prodej
nastojato uskuteãÀován hlavnû jako odprodej palivového
dﬁíví a nachází se pod 10 % celkové roãní tûÏby.

Zcela jin˘ neÏ u prodeje dﬁíví je mechanismus zadávání
tûÏebních prací. V tomto pﬁípadû sjednává lesní závod pﬁímo
s tûÏebním podnikem cenu za v˘robu dﬁíví, pﬁípadnû za jednotlivé dílãí projekty tûÏby. Tak jsou ve Finsku a také
v Rakousku vysoké podíly tûÏebních prací diferencovanû
zadávány soukrom˘m, pﬁípadnû vût‰ím nebo men‰ím tûÏebním podnikÛm. Tento systém vede k Ïádoucí soutûÏi a ve
zmínûn˘ch zemích se velmi osvûdãil.
Ekonomika nevyluãuje ekologii
Samozﬁejmû je to otázka cílÛ, které tomuto podniku budou
stanoveny jeho vlastníkem, âeskou republikou. Pﬁesto jedna
vûc mÛÏe b˘t prokázána podle jin˘ch evropsk˘ch ‰piãkov˘ch
lesních závodÛ: Striktní ekonomické zamûﬁení nevyluãuje
také pﬁísné ekologické zamûﬁení. LâR by mûly rozpoznat své
velké moÏnosti v Evropské unii, znovu definovat své cíle
a samy sebe aktivovat. Jen tak se vrátí tam, kde se jiÏ jednou nacházely, totiÏ mezi nejlep‰í svûtové lesní závody. ><
Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Chaloupek
vedoucí lesního závodu Waldviertel – Voralpen
der Österreichischen Bundesforste AG
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republiku, roãního zisku z nejdÛleÏitûj‰í obchodní ãinnosti –
prodeje dﬁíví – okolo dvou miliard korun.

Pohled z hradu Buchlov; Ilustraãní foto: I. Stﬁítesk˘
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Dﬁevaﬁsk˘ export a import
âeské republiky
Souãasné v˘jimeãnû pﬁíznivé produkãní schopnosti lesÛ v âeské republice se zatím neprojevují
pﬁesvûdãivû v pozitivní úrovni vût‰iny makroekonomick˘ch ukazatelÛ, kter˘mi se vyjadﬁuje
v˘znam a postavení lesního hospodáﬁství a navazujících dﬁevozpracujících odvûtví v národním
hospodáﬁství.
Podíl lesnictví na tvorbû hrubého domácího produktu je,
podobnû jako u vût‰iny odvûtví prvov˘roby, velmi nízk˘
– v posledních letech se pohyboval okolo 0,6 – 0,7 %.
Vzhledem k nepﬁíznivé struktuﬁe kapacit zpracovávajících
u nás surové dﬁíví a zejména k nízkému zastoupení vysoce
finalizované produkce s vysokou pﬁidanou hodnotou není ani
úroveÀ hrubého domácího produktu vytváﬁeného cel˘m
lesnicko-dﬁevaﬁsk˘m komplexem pﬁimûﬁená v˘znamu, kter˘
mají trvale obnovitelné zdroje dﬁevní suroviny pro národní
ekonomick˘ a sociální rozvoj.

Vysok˘ podíl exportu dﬁevaﬁské suroviny je v ãeské ekonomice
dlouhodobû kontroverzním jevem. Je‰tû v roce 1960 exportovalo celé b˘valé âeskoslovensko 600 tis. m3 (4,5 % z celkové
tûÏby), v roce 1970 1300 tis. m3 (10,2 % z tûÏby), v roce 1980
na tu dobu rekordních 3098 tis. m3 (16,5 % z tûÏby) a v roce
1992 – posledním roce své existence – 1154 tis. m3 (7,4 %).
RÛst objemu exportu surového dﬁíví pﬁetrvává s rÛzn˘mi
v˘kyvy i v samostatné âeské republice.

Zahraniãní obchod
V˘‰e uvedené se promítá i v zahraniãním obchodû dﬁevem
a v˘robky z nûho. Podle údajÛ statistick˘ch roãenek âSÚ se
dﬁevaﬁsk˘ obchod podílí (2003) s objemem 62 mld. Kã cca
4,5 % na celkovém objemu exportu a roãním objemem
52 mld. Kã cca 3,6 % na celkovém importu âR.
Souhrnné saldo dﬁevaﬁského zahraniãního obchodu âeské
republiky je tedy pozitivní – pﬁedstavuje 10 miliard Kã FOB
roãnû. PﬁipomeÀme, Ïe za stejné období skonãil celkov˘
zahraniãní obchod âR v souhrnu za v‰echny druhy zboÏí
mínusov˘m v˘sledkem – pﬁevisem importu nad exportem ve
v˘‰i témûﬁ 70 miliard Kã. Na tomto schodku se nejv˘raznûji
projevil pﬁevis importu nad exportem u minerálních paliv
a maziv (-68,4 mld. Kã) a chemikálií (-83,8 mld. Kã).
Dlouhodobû vysok˘ je export surového dﬁíví. Podle údajÛ
shrnut˘ch kaÏdoroãnû v Zelené zprávû MZe dosáhl v˘voz surového dﬁíví (vãetnû paliva, dﬁevûného uhlí, ‰tûpek, pilin a jiného
dﬁevûného odpadu) v jednotliv˘ch letech následující úrovnû:
Rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

tis. m3
1263
1989
2335
2817
2657
3000
3335
2772
3011
2764
3632
3312
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V exportu pﬁevládá pilaﬁská kulatina a vláknina. V roce 2003
bylo vyvezeno 2182 tis. m3 kulatiny a 773 tis. m3 vlákniny
– dohromady 2955 tis. m3 uÏitkového dﬁíví, pﬁeváÏnû jehliãnatého. V roce 2004 to bylo ponûkud ménû, pﬁesto v‰ak
úctyhodn˘ch 2694 tis. m3 uÏitkového dﬁíví.

8

JiÏ dlouhou dobu je tedy vyváÏena nepﬁirozenû vysoká, a pro
úroveÀ hospodaﬁení ekonomicky vyspûlé zemû netypicky
vysoká, ãást domácí produkce surového dﬁíví (v nûkter˘ch
letech témûﬁ 24 % z celkové produkce).

5 / 2005

Pﬁíãiny a dÛsledky deformace dﬁevaﬁského trhu
V podmínkách volného dﬁevaﬁského trhu je uÏiteãné se nad
nûkter˘mi pﬁíãinami a dÛsledky ponûkud deformované skladby
dﬁevaﬁského trhu âeské republiky zamyslet. Pﬁedev‰ím nutno
zdÛraznit, Ïe export surového dﬁíví z âR obvykle není v˘vozem pﬁebytkÛ. Zejména poptávka po smrkové kulatinû, které
se kaÏdoroãnû exportuje okolo 2 mil. m3, v˘raznû pﬁekraãuje
tuzemskou nabídku. UpozorÀují na to velmi dÛraznû pﬁedstavitelé pilaﬁsk˘ch firem, kteﬁí dokonce hovoﬁí o napjaté
situaci na tuzemském trhu s pilaﬁskou kulatinou, váÏné pﬁipomínky k zásobování sv˘ch provozÛ dﬁevní surovinou mají
i firmy prÛmyslu papíru a celulózy.
Jaké jsou pﬁíãiny tohoto z ‰ir‰ího národohospodáﬁského
pohledu ne zcela uspokojivého v˘voje? Proã v˘robci a dodavatelé surového dﬁíví v nûkter˘ch pﬁípadech, v podmínkách
volné trÏní soutûÏe, upﬁednostÀují export pﬁed dodávkami
firmám pÛsobícím v âeské republice?
Ceny pilaﬁské kulatiny a ﬁeziva
Pomûrnû jednoznaãnou odpovûì na tuto otázku nám dá
pohled do lesnické a dﬁevaﬁské statistiky. Chování trÏních
subjektÛ na poptávkové i nabídkové stranû marketingového
ﬁetûzce v nezanedbatelné míﬁe ovlivÀují ceny obchodovan˘ch
komodit.
Podle údajÛ âSÚ ceny nejv˘znamnûj‰ího sortimentu urãeného
pro pilaﬁské zpracování – jehliãnat˘ch v˘ﬁezÛ III.A (podle
platné âSN 480055) dosáhly v bﬁeznu 2005 1574 Kã/m3.
V Rakousku se (podle informace pﬁedsedy Spoleãenstva
dﬁevozpracujících podnikÛ Ing. PraÏana uveﬁejnûné v leto‰-
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ních Truhláﬁsk˘ch listech) ceny jehliãnat˘ch pilaﬁsk˘ch v˘ﬁezÛ
pohybovaly v rozmezí 66 – 68 Eur/m3, coÏ znamená po pﬁepoãtu souãasn˘m kursem témûﬁ o 1/3 více. Strmost poklesu
cen jehliãnat˘ch (zejména smrkov˘ch) pilaﬁsk˘ch v˘ﬁezÛ,
k nûmuÏ v posledních letech v âR do‰lo, je v‰eobecnû známá
a nemá v evropsk˘ch zemích témûﬁ obdobu. Není tedy divu,
Ïe mnoh˘ vlastník lesa, zejména pokud mu to logistické podmínky dodávek dovolí, zvaÏuje v˘hodnost exportu pﬁed
dodávkou tuzemskému zákazníkovi.
Z hlediska veﬁejného zájmu nezdá se b˘t v˘raznûj‰ího rozdílu
mezi exportem pilaﬁské suroviny a exportem ﬁeziva, které se
z ní vyrábí. V kalkulaci nákladÛ na v˘robu jednoho z nejv˘znamnûj‰ích dﬁevaﬁsk˘ch polotovarÛ – ﬁeziva – hrají náklady
na poﬁízení suroviny absolutnû pﬁevaÏující úlohu (nezﬁídka
pﬁekraãují 60 %), hodnota pﬁidaná poﬁezem a prvotním
opracováním ﬁeziva není nikterak vysoká. Pﬁesto souvislost
v˘voje cen kulatiny a ﬁeziva není zdaleka tak tûsná, jak by se
mohlo zdát. Za období podchycené celostátní evidencí
(XII/1999 – III/2005) poklesly ceny v˘robcÛ jehliãnaté
pilaﬁské kulatiny III.A o 22,8 %, zatímco ceny v˘robcÛ ﬁeziva
za stejné období jen o 3,1 %.
Disproporce struktury dﬁevaﬁského exportu âeské republiky
vyvolává nejen vysok˘ podíl exportu suroviny, ale i vysok˘
export ménû opracovan˘ch dﬁevaﬁsk˘ch polotovarÛ. Podle
údajÛ, které uveﬁejnila poãátkem roku 2005 FAO na sv˘ch
internetov˘ch stránkách, vyvezly firmy, pÛsobící na území
âeské republiky v roce 2003 pﬁes 38 % své produkce ﬁeziva.
ÚroveÀ tohoto podílu je sice srovnatelná napﬁ. s podílem,
kterého dosahuje sousední Nûmecko (25,7 %) a nûkteré dal‰í
evropské zemû. Souãasnû se ale blíÏí rozsahu exportu ﬁeziva
z jin˘ch dﬁevaﬁsk˘ch velmocí, takov˘m, jako je Finsko (59,4 %),
·védsko (66,5 %), Rakousko (66,8 %) aj., které ov‰em své
exportní moÏnosti opírají, na rozdíl od âeské republiky,
o rozsáhl˘ import této komodity a o neménû rozsáhl˘ import
pilaﬁské kulatiny.
Svou úlohu pﬁi tom sehrávají jistû i ekonomické faktory.
Podle téÏe statistiky FAO se ﬁezivo z âeské republiky exportovalo v prÛmûru za 123 USD/m3, zatímco z Rakouska
za 187,6 USD/m3, z Finska za 202,3 USD/m3, ze ·védska
za 227,6 USD/m3, z Nûmecka dokonce za 232 USD/m3. Lze
pﬁedpokládat, Ïe niÏ‰í cena exportu ovlivÀuje negativnû
rentabilitu exportujících firem a v této souvislosti i úroveÀ
zdrojÛ vytváﬁen˘ch v dané zemi pro její daÀov˘ systém.

Ilustraãní foto: archiv redakce

mnoÏství je podle mezinárodních pﬁevodních koeficientÛ
potﬁeba cca 2400 tis. plm vlákninového dﬁíví.) Na mezinárodním trhu se, jak uvádí ãasopis Papír a celulóza, v lednu
2005 prodávala 1 tuna jehliãnanové celulózy za 14 200
aÏ 14 600 Kã. Náklady na nákup dﬁevní suroviny, pouÏité
k v˘robû celulózy, lze pro dan˘ úãel s pﬁijatelnou nepﬁesností
odhadnout na cca 4000 Kã na tunu. Po zahrnutí dal‰ích
materiálov˘ch a podobn˘ch nákladÛ do kalkulace mÛÏeme
konstatovat, Ïe pﬁidaná hodnota vznikající zpracováním
surového dﬁíví v celulózkách je podstatnû vy‰‰í, neÏ tomu je
v pilaﬁství. Pﬁesto ale nedosahuje úrovnû pﬁidané hodnoty
produkce s vy‰‰ím stupnûm finalizace.
Také ceny, za které se celulóza z âeské republiky exportuje,
jsou, podobnû jako tomu je u ﬁeziva, niÏ‰í, neÏ v nûkter˘ch
jin˘ch zemích. Statistika FAO uvádí, Ïe v roce 2003 se z âR
exportovala 1 tuna buniãiny v prÛmûru za 365 USD, zatímco z Finska to bylo za 451 USD, z Rakouska za 470 USD,
z Nûmecka dokonce za 535 USD. (Ceny na nûmeckém trhu,
které pravidelnû uvádí ãasopis Papír a celulóza, se poãátkem
roku 2005 od úrovnû dosahované v jin˘ch zemích EU nijak
neli‰í. Uvádûn˘ch 14 000 Kã za tunu jehliãnanové sulfátové
bûlené buniãiny pﬁedstavuje po pﬁepoãtu souãasn˘m kurzem
dolaru necel˘ch 610 USD.)

Ceny vlákniny a celulózy
Vysok˘ je také podíl exportu dal‰ího neménû v˘znamného
dﬁevaﬁského polotovaru – celulózy. Podle údajÛ, které zveﬁejÀuje FAO ve sv˘ch dﬁevaﬁsk˘ch roãenkách a internetov˘ch
stránkách, se z âR vyváÏí témûﬁ polovina (46 – 47 %) její produkce, dosahující 736 tis. tun roãnû. (Na v˘robu tohoto

Ekonomická únosnost exportu vlákninového dﬁíví je tedy
pﬁijatelná jen tehdy, je-li realizován na men‰í pﬁepravní vzdálenosti. Stejnû tomu tak je i v opaãném pﬁípadû, kdyÏ se
jedná o import suroviny pro v˘robny celulózy, které se
nachází v âeské republice. Ve veﬁejném zájmu (i v zájmu
vlastníkÛ lesÛ v âR) je proto Ïádoucí i dal‰í rozvoj tuzemsk˘ch kapacit na v˘robu celulózy.

>>
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V˘voj cen suroviny, z níÏ se u nás celulóza pﬁeváÏnû vyrábí
– vlákninového dﬁíví V. tﬁídy jakosti – vykazuje v posledních
letech obdobné trendy, jaké jsme zaznamenali u jehliãnat˘ch
pilaﬁsk˘ch v˘ﬁezÛ. PrÛmûrné ceny poklesly od konce roku
1999 o 28 % na souãasn˘ch 657 Kã/m3 (lok. OM, neodkornûné). Rozdíl mezi tuzemskou cenou vlákninového dﬁíví
a cenou, kterou lze dosáhnout pﬁi exportu do zahraniãí, není
zdaleka tak velk˘, jako tomu je u pilaﬁsk˘ch v˘ﬁezÛ. Tak napﬁ.
v Rakousku se ceny smrkového tzv. prÛmyslového dﬁíví,
kvalitativnû srovnatelného s dﬁívím V. jakostní tﬁídy u nás,
pohybovaly v bﬁeznu 2005 okolo 26 Eur/m3 (lok. OM, neodkornûné), coÏ po pﬁepoãtu souãasn˘m kursem znamená
785 Kã/m3.
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>> V˘roba a spotﬁeba papíru
V této souvislosti je nutno zdÛraznit naléhavost veﬁejného
i odvûtvového zájmu na zv˘‰ení kapacit zpracování celulózového polotovaru na dále finalizované v˘robky – zejména na
v˘robu papíru.
V âeské republice jiÏ od jejího vzniku totiÏ existuje v˘razná
disproporce mezi v˘robou a spotﬁebou papíru. Rostoucí
potﬁeba musí b˘t, pﬁi omezen˘ch domácích v˘robních kapacitách, zaji‰Èována importem. V roce 2002 bylo podle údajÛ
Svazu prÛmyslu papíru a celulózy, uveﬁejnûn˘ch v ãasopise
Papír a celulóza, vyrobeno 883 tis. tun papíru a lepenek,
v roce 2003 941 tis. tun a v roce 2004 954,7 tis. tun. K zaji‰tûní rÛstu spotﬁeby papíru tak, aby byla srovnatelná s úrovní
dosahovanou v hospodáﬁsky vyspûl˘ch zemí, je nutné velké
mnoÏství papíru dováÏet. Objem importu papíru stále roste.
V roce 2002 dosahoval 756,7 tis. tun, v roce 2003 865,9 tis.
tun a v roce 2004 998 tis. tun.

LESU ZDAR

Disproporce mezi strukturou produkce a spotﬁeby v˘raznû
ovlivÀují bilanci dﬁevaﬁského (a v podstatû i celkového)
zahraniãního obchodu. Podle údajÛ odvozen˘ch z Roãenky
zahraniãního obchodu âR 2003 (âSÚ, kód z-1003-04) bylo v
roce 2003 do âR dovezeno papírenské zboÏí za 31,2 mld. Kã
a vyvezeno za 23,7 mld. Kã, coÏ znamená mínusové saldo
7,5 mld. Kã. Jak pﬁipomínáme v˘‰e, celkov˘ pﬁevis importu
nad exportem dosáhl v zahraniãním obchodu âR v roce 2003
necel˘ch 70 miliard Kã. Vysok˘ a zatím stále rostoucí import
papíru a papírenského zboÏí tedy v˘znamnû ovlivÀuje
souhrnnou bilanci zahraniãního obchodu republiky a v neza-
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nedbatelné míﬁe zatûÏuje národní ekonomiku. Jedin˘m pﬁijateln˘m ﬁe‰ením (omezení spotﬁeby papíru nepﬁipadá v úvahu)
je rozvoj pﬁíslu‰n˘ch v˘robních kapacit.
Závûr
Zv˘‰ení úrovnû produkce, spotﬁeby a exportu dﬁevaﬁsk˘ch
komodit o vy‰‰ím stupni opracování tûsnû navazuje na
odvûtvové zájmy lesního hospodáﬁství a na zájmy producentÛ
surového dﬁíví – majitelÛ lesa v‰ech vlastnick˘ch kategorií.
Proto napﬁ. vládou âR schválen˘ Národní lesnick˘ program
ﬁadí ﬁe‰ení tohoto problému k základním rozvojov˘m pﬁedpokladÛm na‰eho lesního hospodáﬁství
Je to ale úkol nesmírnû obtíÏn˘, neboÈ se jedná o rozvoj podnikání v oblasti mimoﬁádnû kapitálovû nároãné a z ekonomicky motivaãního hlediska v aktuálních podmínkách ne
vÏdy dost zajímavé. Národní lesnick˘ program proto ve sv˘ch
programov˘ch opatﬁeních doporuãuje zajistit úãinnou podporu budování a modernizace kapacit efektivní finalizace
produkce zpracování dﬁíví. Pﬁedpokládá, Ïe dﬁevozpracující
problematika bude zv˘raznûna v Koncepci prÛmyslové politiky âR a jejích podprogramech.
Pozornosti lesnick˘ch firem by nemûlo ujít ani doporuãení
Národního lesnického programu k vyuÏití voln˘ch kapitálov˘ch
zdrojÛ tuzemsk˘ch vût‰ích lesních majetkÛ pro budování
moderních dﬁevozpracujících kapacit.
><
Doc. Ing. Zdenûk Bluìovsk˘, DrSc.
VÚLHM Jílovi‰tû - Strnady

DISKUSE

Hledejme cestu k efektivnímu
prodeji slabého borového dﬁíví
(Reakce na ãlánek „Zku‰enosti s prodejem dﬁeva u paﬁezu“ zveﬁejnûn˘ ve 4. ãísle ãasopisu Lesu zdar)
Autor ãlánku popisuje svÛj zámûr umístûní tûÏeb, které mají
mít charakter jakési pﬁípravné seãe za úãelem pﬁípravy porostÛ pro pﬁirozenou obnovu borovice pod porostem. Pﬁesto, Ïe
mám váÏné pochybnosti o vhodnosti tohoto zpÛsobu obnovy porostÛ v podmínkách LS Plasy, nebudu se jím zab˘vat,
i kdyÏ obnovní zpÛsob do jisté míry souvisí se zpenûÏením
tûÏeného dﬁíví. Neodpustím si pouze pﬁipomenout, Ïe
v rámci KI PlzeÀ je dosahováno podstatnû lep‰ích v˘sledkÛ
pﬁi vyuÏití pﬁirozené obnovy porostÛ borovice vedle porostu
neÏ pod porostem.
Cenová jednání, která jsou pﬁedmûtem kritiky autora ãlánku,
byla v závûru roku 2004 vedena s pouÏitím kalkulaãního
modelu Kalk 2005 jako rámcové pomÛcky pro stanovení
v˘chozí ceny dﬁíví u lokality „P“ s oddûlením nákladÛ na
tûÏbu a vlastní ceny dﬁíví. Úãelem pouÏití tohoto kalkulaãního programu bylo nastavení pokud moÏno reáln˘ch cen
nákladov˘ch poloÏek a zároveÀ v˘nosÛ vycházejících ze zpenûÏení sortimentÛ dﬁíví jako základu pro vyjednávací cenu.
V porovnání s dosavadními cenami roku 2004 do‰lo k posunu
cen smûrem dolÛ v nízk˘ch hmotnatostech a naopak k nárÛstu cen u vy‰‰ích hmotnatostních kategorií. Podot˘kám, Ïe
tento postup byl pouÏit u v‰ech smluvních územních jednotek a dodavatelÛ prací, kde se konala cenová jednání. Pokud
bychom postupovali úãelovû a u nûkterého revíru, kde to je
pro nás v˘hodné, ponechali dosavadní ceny a tam, kde to
v˘hodné není, postupovali podle nového kalku, zpochybnili
bychom celá cenová jednání. K tomuto nesystémovému
kroku jsme nepﬁistoupili a je tedy zcela normální, Ïe dopad
v˘sledku cenov˘ch jednání nebyl pro jednotlivé revíry stejn˘.
Autor v˘‰e uvedeného ãlánku konstatuje, Ïe v pﬁípadû jeho
revíru dochází ke sníÏení zpenûÏení u dﬁeviny borovice ve
v˘bûrech a nejniÏ‰ích hmotnatostech. Toto je sice pravda, ale
je tﬁeba si uvûdomit, Ïe ceny dﬁíví jsou sjednávány pro jednotlivé dﬁeviny, hmotnatosti, druhy tûÏby a celou smluvní
územní jednotku, nikoli pouze pro revír. Smluvní územní
jednotka, do které je zaﬁazen i revír ·pankov, zahrnuje dva
revíry s celkem vyrovnan˘m podílem tûÏby smrku a borovice.

Podle tûÏebního projektu ãiní podíl projektovaného smrku
k tûÏbû 42 % z celkové tûÏby. Zde je situace v porovnání zpenûÏení podle ceníku roku 2004 a ceníku 2005 naprosto
opaãná, neÏ uvádí autor na pﬁíkladu tûÏby slabé borovice pﬁi
snaze vyhnout se holoseãi nebo náseku za kaÏdou cenu.
Celkové kalkulované zpenûÏení 2005 na smluvní územní
jednotce je srovnatelné se zpenûÏením podle ceníku 2004
pﬁi dodrÏení struktury tûÏby uvedené v projektu. DÛleÏitou
úpravou v ceníku je integrace s tím, Ïe cena hniloby je zapoãítána do kategorie bûÏné kvality a dále je roztrou‰ená nahodilá tûÏba rovnûÏ integrována do ostatních ceníkov˘ch kódÛ.
Takto upravené a dohodnuté ceníky se smluvními partnery
pﬁedstavují zv˘‰ení zpenûÏení tûÏeného dﬁíví v rámci
LS Plasy o 20 Kã/m3 oproti ceníku roku 2004, opût za pﬁedpokladu dodrÏení tûÏeb podle projektu.
Pro ilustraci uvádím porovnání prÛmûrného zpenûÏení
v základních ceníkov˘ch kódech a dﬁevinách na smluvní
územní jednotce ·pankov (revír ·pankov, revír âeãiny) vztaÏené k projektované tûÏbû pro rok 2005.
Dﬁevina
Smrk
Smrk
Borovice
Borovice

Ceníkov˘ kód

Cena 2004
(Kã/m3)
3005 (normální kvalita) 593
4005 (v˘bûry)
502
3005 (normální kvalita) 425
4005 (v˘bûry)
183

Cena 2005
(Kã/m3)
715
551
438
129

Z uveden˘ch hodnot vypl˘vá, Ïe ke sníÏení prÛmûrného
zpenûÏení dochází pﬁi realizaci v˘bûrÛ v borovici a pﬁi detailnûj‰ím rozboru zjistíme, Ïe toto platí v nízk˘ch hmotnatostech. Ve v‰ech ostatních základních ceníkov˘ch kódech
dochází ke zlep‰ení zpenûÏení. Na celé LS Plasy je celkem
projektováno 1217 m3 v borov˘ch v˘bûrech a hmotnatosti do
0,19 m3/ks a z toho na revíru ·pankov témûﬁ 1000 m3. Toto
má urãitû velmi v˘znamn˘ vliv na celkové zpenûÏení. SníÏení
ceny je dále patrné v probírkách v nejniÏ‰ích hmotnatostech,
coÏ je opût vyváÏeno zv˘‰en˘m ekonomick˘m efektem
v ostatních ceníkov˘ch kódech a vy‰‰ích hmotnatostech.
Celkovû nelze hovoﬁit v rámci celé smluvní územní jednotky o v˘razném zhor‰ení ceny dﬁíví.
Závûr

Ing. Karel LuÀák,
ﬁeditelství LâR
Obnova borovice na LS Plasy; ilustraãní foto: archiv redakce
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Na závûr chci vyjádﬁit pﬁesvûdãení, Ïe existuje zpÛsob, jak
ﬁe‰it ekonomickou efektivitu tûÏby slabého borového dﬁíví.
Napﬁíklad lze vyuÏít zadání zpracování dﬁíví formou referenãní tûÏby s vlastním prodejem z odvozního místa, pokud
bude personál pﬁesvûdãen, Ïe zpenûÏení vyrobeného dﬁíví po
následné sortimentaci v˘raznû pﬁekroãí náklady na vlastní
v˘robu. Dal‰ím zpÛsobem je ovûﬁení ceny formou dílãího
v˘bûrového ﬁízení. Jakákoliv dohodnutá cena na základû prokazování oprávnûn˘ch nákladÛ nebo vyuÏití kalkulací
a v˘poãtÛ podle pﬁedpokládan˘ch nákladÛ a v˘nosÛ postrádá trÏní charakter. Pouze rÛzné formy soutûÏe mohou vést ke
stanovení reálné objektivní ceny v konkrétních podmínkách
a v konkrétním ãase.
><
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Lesy âeské republiky startují
dal‰í roãník kampanû nejen pro veﬁejnost
Lesy âeské republiky pokraãují v komunikaci s veﬁejností na téma „Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku“.
Souãástí projektu, kter˘ odstartuje koncem kvûtna, je prezentace LâR v rámci mezinárodní
v˘stavy Natura Viva 2005, souãasnû pak bude zahájen projekt pod názvem Cross country tour
pro Ïáky 1. stupnû základních ‰kol a v letních mûsících ãeká veﬁejnost Velká turistická
soutûÏ. Finále projektu se oãekává v prosinci leto‰ního roku, kdy opût probûhne úspû‰né
vánoãní roadshow – „Vánoãní stromky z na‰ich lesÛ“.
Co nás tedy vlastnû ãeká? Akcí je víc neÏ dost, a tak si je pﬁedstavme jednu po druhé. NeÏ zaãneme, musíme pﬁipomenout,
Ïe projekt nepoãítá pouze s úãastí veﬁejnosti a dûtí, ale také
zamûstnancÛ a spolupracovníkÛ LâR stejnû jako v‰ech, kteﬁí
mají blízko pﬁírodû, lesu a zdravému Ïivotnímu prostﬁedí.
Jistû se ptáte, proã to vlastnû dûláme. Cel˘ projekt zahrnuje
dvû základní roviny pÛsobnosti LâR – produkãní a spoleãenskou. Zatímco produkãní ãinnost LâR je veﬁejnosti dobﬁe
známa a její kvalitu posuzuje na základû informací z médií
nebo podle subjektivního pocitu z jí blízkého lesa, spoleãenská
rovina pÛsobnosti LâR je veﬁejnosti témûﬁ neznámá nebo je
povaÏována za samozﬁejmost ãi dílo pﬁírody.

LESU ZDAR

A právû pro veﬁejnost, která tráví svÛj voln˘ ãas procházkou,
houbaﬁením, sbûrem lesních plodÛ nebo turistikou, cykloturistikou, ale i pro dûti a jejich rodiãe, uãitele a kamarády jsme pﬁipravili tento projekt. Projekt, kter˘ má za cíl mimo jiné zv˘‰it
povûdomí o Programu 2000, kdy velká ãást veﬁejnosti zamû-
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Àuje práci lesníkÛ s ochránci pﬁírody. Chceme ukázat, Ïe les
pﬁedstavuje nejen hmotné bohatství, ale také místo, kde
ãerpáme pohodu a inspiraci pro civilní a pracovní Ïivot. Dále
rovnûÏ upozornit, Ïe les je v˘sledkem práce generací profesionálÛ – lesníkÛ. Rádi bychom pozvali veﬁejnost do lesa za
poznáním a dobrodruÏstvím.
V˘stava Natura Viva
Vût‰ina z ãtenáﬁÛ Lesu zdar se nepochybnû na tuto v˘stavu
chystá, proto nemusíme pﬁipomínat, Ïe se koná ve dnech
27. 5. – 4. 6. 2005 na v˘stavi‰ti v Lysé nad Labem. V rámci
této v˘stavy myslivosti, lovectví, vãelaﬁství a rybáﬁství vám
pﬁedstavíme vyváÏenou expozici zab˘vající se péãí o zvûﬁ a les.
Cílem je posílit obchodní politiku v oblasti lovecké turistiky
LâR, budeme demonstrovat úspûchy v péãi o zvûﬁ pﬁehlídkou
siln˘ch, svûtov˘ch a národních trofejí. Chceme tak zv˘‰it kredit LâR u odborné i laické veﬁejnosti. Souãástí prezentace LâR
bude také hra pro rodiãe s dûtmi o hezké ceny.

INFORMUJEME
âást kampanû pod tímto názvem neobsahuje nic nesrozumitelného nebo cizího. Jde v podstatû o pût regionálních brann˘ch závodÛ pro Ïáky prvního stupnû základních ‰kol. Cílem
tûchto závodÛ je, aby si dûti uvûdomily, Ïe les je ohromná
encyklopedie pﬁírody a pﬁímo vybízí k prolistování. ZároveÀ by
si mûly uvûdomit, Ïe les jim nabízí dobrodruÏství, kdy mohou
postavit svÛj bunkr, vypátrat poklad skﬁítkÛ nebo se utkat
s lesním démonem.
Co tedy dûti doopravdy ãeká? Ve vybran˘ch lesích vytyãíme
trasu a vytvoﬁíme kontrolní stanovi‰tû, podle poãtu zájemcÛ
sestavíme druÏstva po pûti, která postupnû budou plnit dílãí
úkoly po celé trase (hod na cíl, hledání ztraceného pﬁedmûtu
v lese, orientace podle buzoly, znalostní soutûÏ zamûﬁená na
poznávání stromÛ a rostlin, soutûÏe zruãnosti apod.). KaÏd˘
úãastník dostane diplom, nejlep‰í soutûÏící a vítûze ãekají
hodnotné ceny. Celá akce bude probíhat v záﬁí, tedy tûsnû
po zahájení ‰kolního roku. Akce se zúãastní zejména dûti
z regionÛ: jiÏní âechy, západní âechy, Praha a stﬁední âechy,
jiÏní Morava, v˘chodní âechy.
Velká turistická soutûÏ
KaÏd˘ z vás si urãitû pod tímto názvem pﬁedstavuje soutûÏ
v poãtu u‰l˘ch kilometrÛ nebo závody ve stylu Praha – Prãice.
Není tomu tak, na‰e soutûÏ je soutûÏí fotografickou.
Neznamená to ale, Ïe se nevydáte do lesa, naopak! Mottem
akce je: Nav‰tûvujte lesy a hrajte o ceny LâR. FotosoutûÏ bude
obsahovat fotografie s motivem Programu 2000, tedy altánkÛ,
odpoãinkov˘ch míst, studánek, informaãních tabulí nauãn˘ch
stezek a ãlenÛ rodiny. Úkolem bude zaslat co nejvíce fotografií z rÛzn˘ch míst. V˘herce budou opût ãekat zajímavé ceny.
Za v‰echny mÛÏeme uvést vánoãní stromek, dﬁevûnou hru na

cesty nebo také t˘denní pobyt na jachtû ve Stﬁedozemním moﬁi
pro ãtyﬁãlennou rodinu. To uÏ stojí za pár fotek, nemyslíte?
Vánoãní roadshow
Jistû si vzpomínáte na loÀskou úspû‰nou akci „Vánoãní stromky z na‰ich lesÛ“. Akce se minul˘ rok zúãastnily stovky lidí,
téma zaujalo také ﬁadu médií. Rozhodli jsme se proto na tento
úspûch navázat. I letos úãastníky akce ãeká dvouhodinov˘ program pro dûti zaloÏen˘ na soutûÏích a písniãkách, kter˘ vyvrcholí soutûÏí o vánoãní stromky. Pro dûti jsou opût pﬁipraveny
soutûÏe s tématikou lesa a vánoc, rozdûleny budou do tﬁí kategorií (znalostní, doplÀkové a dovednostní). Vánoãní roadshow
se bude konat po dva adventní víkendy ve vybran˘ch mûstech
âeské republiky.
Závûr
Takov˘ je struãn˘ pﬁehled akcí, které jsme pro LâR pﬁipravili.
Tím ale hlavní reklamní komunikaãní aktivity, zamûﬁené na
prezentaci spoleãenské roviny pÛsobení LâR k ‰iroké veﬁejnosti, nekonãí. UÏ v tûchto dnech mÛÏete sly‰et v rádiích spoty,
které upozorÀují nejen na chystané akce, ale také pﬁedávají
posluchaãÛm informace o poselství a funkci lesa. Pﬁipravili
jsme rovnûÏ kampaÀ v tisku, která vyvrcholí právû v období
Vánoc, kdy bude imageovû propojena s tûmito svátky.
Samozﬁejmostí jsou rovnûÏ plakáty, billboardy apod.
Na závûr nám dovolte, abychom vás v‰echny na tyto akce co
nejsrdeãnûji pozvali a popﬁáli vám co nejvíc zábavy, radosti,
stejnû jako poznání a chvilky pﬁíjemnû stráveného ãasu.
A pokud se k tomu pﬁidají i nûjaké v˘hry, tak vûzte, Ïe urãitû
nebudete litovat.
><
Petr Dobr˘, Václav Friedmann, agentura Dorland
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Cross country tour
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V ekologické olympiádû
Libereckého kraje mnozí
studenti excelovali!
Lesy âeské republiky, s. p. jiÏ sedm˘m rokem odbornû a finanãnû podporují pﬁírodovûdnou
soutûÏ âSOP pro Ïáky základních ‰kol Zelená stezka – Zlat˘ list a ekologickou olympiádu pro
studenty stﬁedních ‰kol, a to na úrovni místní, regionální i národní. Pracovníci LâR vedou
exkurze zamûﬁené na lesní hospodaﬁení, jsou ãleny komisí a vytváﬁejí testové otázky.

Ve dnech 22. – 24. dubna 2004 probûhl na úpatí LuÏick˘ch
hor jiÏ 10. roãník ekologické olympiády âSOP pro Libereck˘
kraj. SoutûÏ, konaná u pﬁíleÏitosti oslav Dne Zemû, pﬁilákala
do malebné podhorské vísky Rynoltice 16 tﬁíãlenn˘ch hlídek.
Stﬁedo‰kol‰tí studenti prokazovali po cel˘ víkend své znalosti
v problematice ekologie, ochrany pﬁírody, Ïivotního prostﬁedí, biologie, meteorologie a v neposlední ﬁadû i lesnictví.
Svou úãast v porotû pﬁijali také zástupci LâR.
JiÏ páteãní test naznaãil nároãnost celého projektu. Kdo
chtûl v souboru stovky otázek uspût, musel se vypoﬁádat
i s rÛzn˘mi „záludnostmi“ a napﬁ. také vûdût, Ïe zmije patﬁí
podle vyhlá‰ky ke kriticky ohroÏen˘m druhÛm, co je to
synantropizace, které vrásnûní nejvíce ovlivnilo reliéf âeského
masivu anebo co si pﬁedstavit pod pojmem EIA.

LESU ZDAR

Nechybûly ani otázky z lesnictví. Jistû bylo pro nelesníka
obtíÏné urãit, kde má tûÏi‰tû v˘skytu habrová doubrava,
k ãemu slouÏí v˘bûrové stromy, s jak˘m cílem jsou provádûny v˘chovné zásahy v mlad˘ch lesních porostech, co je to
klimax! Sobotní ráno pak kaÏdá hlídka, vybavena mapou
striktnû vymezeného zájmového území v mûﬁítku 1:5000,
vyrazila na terénní pochÛzku, aby podrobnû mapovala a ﬁe‰ila úkoly v oblasti ekologie krajiny, zemûdûlství, lesnictví
i krajinného rázu. Zdej‰í krajina je pestrou mozaikou lesÛ,
polí i luk, do kter˘ch je krajináﬁsky citlivû vãlenûna zástavba.
Nechybí ani vodoteãe a rozpt˘lená zeleÀ. Na první pohled
ekologicky bezproblémov˘ prostor.
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Zatímco mládeÏ „rekognoskovala“ terén, vedoucí Správy
CHKO LuÏické hory Ing. Tomá‰ Besta pro pedagogick˘ dozor
i komisaﬁe pﬁipravil zajímavou exkurzi na z médií nechvalnû
znám˘ ãediãov˘ vrch Tlustec. Oblast je ohroÏena tûÏbou
kamene, západní ãást hory je jiÏ odtûÏena. Pﬁesto se na svazích
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pod vrcholem zachovaly lipodubové buãiny, v tomto ãase
s bohat˘m jarním aspektem, které sv˘m rozsahem, vûkem
i strukturou (pomístnû i pﬁes 90 % lípy) nemají v ‰irokém
okolí konkurenci.
Ale zpût ke studentÛm. Z podkladÛ získan˘ch v terénu hlídky
v odpoledních hodinách zpracovávaly závûreãnou písemnou
zprávu. Její obhajoba pﬁed porotou byla vedena mnohdy
velmi profesionálnû, zdravû sebevûdomû, na odborné úrovni.
Jistû se i kaÏd˘ z pﬁísedících komisaﬁÛ mûl bez nadsázky
ãemu pﬁiuãit. Mnoh˘m ﬁeãníkÛm ani patnáctiminutov˘ limit
nepostaãoval. Komise se postupnû dozvídala o ãern˘ch skládkách, zpÛsobech revitalizace betonové poÏární nádrÏe s cílem
podpoﬁit obojÏivelníky i o umístûní zvlá‰È nebezpeãn˘ch
odpadÛ. Pﬁi‰la ﬁeã na to, co se mlad˘m lidem nelíbí v obhospodaﬁování zdej‰ích lesních porostÛ. Kritika tentokrát smûﬁovala na obec, která okolní lesy vlastní. Problémy pﬁiná‰í
i odpadové hospodáﬁství, frekventovaná komunikace ãi rozsáhlé rekreaãní vyuÏívání krajiny. KaÏd˘ se díval na problémy
sv˘ma oãima, kaÏd˘ nacházel mnohdy originální ﬁe‰ení
nápravy.
¤íká se: „Sláva vítûzÛm, ãest poraÏen˘m!“. V tomto pﬁípadû
patﬁí sláva v‰em zúãastnûn˘m mlad˘m lidem, kteﬁí se dovedou dívat na krajinu nejen oãima bûÏného náv‰tûvníka, ale
vidí problémy, dokáÏí je pﬁesnû formulovat a sami uvaÏují
o cestách k jejich nápravû. Závûrem nezb˘vá neÏ popﬁát organizátorÛm z liberecké ZO âSOP pﬁi Správû CHKO Jizerské
hory mnoho zdaru v dal‰ím roãníku ekologické olympiády
a dostatek zvídav˘ch a problémÛ znal˘ch mlad˘ch lidí tak,
jako tomu bylo letos!
><
Ing. Libor Dostál, KI Liberec
Mgr. Eva Dlabolová, P¤ LâR
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Dny s Lesy âeské republiky

Za úspû‰né absolvování trasy dostal kaÏd˘ úãastník v cíli
drobné dárky a poukázku na obãerstvení. V doprovodném
programu si dûti mohly vyzkou‰et stﬁelbu z luku a podívat se

na ukázky v˘cviku dravcÛ. Pro dospûlé byla pﬁipravena ukázka
lesnické techniky, prezentace lesnick˘ch firem z regionu
a v˘stava fotografií pﬁírody. Po vylosování tﬁiceti hlavních
cen, mezi nimiÏ nechybûly sportovní batÛÏky, hraãky nebo
kníÏky o pﬁírodû, zahráli dûtem herci praÏského divadla
Minaret pohádku Kominíkovo ‰tûstí. Podûkování právem
náleÏí v‰em zamûstnancÛm lesní správy Nasavrky, kteﬁí se
akce zúãastnili a pﬁispûli nemalou mûrou k jejímu zdaﬁilému
prÛbûhu.
Dal‰í dûtské dny se uskuteãní 30. a 31. kvûtna v areálu v˘stavi‰tû v Lysé nad Labem (akce v rámci v˘stavy Natura Viva)
ve spolupráci s KI Brand˘s nad Labem a LS Mûlník, 4. ãervna
v obci Ratiboﬁice v oddechové zónû za parkovi‰tûm ve spolupráci s LS Rychnov nad KnûÏnou, 23. ãervna v areálu Staré
obory ve spolupráci s LS Hluboká nad Vltavou, 24. ãervna
v obci Ra‰kovice ve spolupráci s KI Fr˘dek Místek a LS Fr˘dek
Místek a 16. ãervence v okolí hradu Valeãov u obce BoseÀ ve
spolupráci s KI Brand˘s nad Labem a LS Nymburk. Informace
o pﬁipravovan˘ch dûtsk˘ch dnech naleznete na www.lesycr.cz.
><
Mgr. Eva Dlabolová,
odbor tiskov˘ a propagaãní,
ﬁeditelství LâR,
dlabolova@lesycr.cz

LESU ZDAR

V roce 2000 roz‰íﬁily LâR pÛsobení na dûti a mládeÏ o nov˘
projekt Dny s Lesy âeské republiky. Jedná se o spoleãenskosportovní akce pro dûti a jejich rodiãe. Dopoledne je vÏdy pro
dûti pﬁipravena stezka v lesích ve správû podniku, na které
plní jednotlivé znalostní a sportovní disciplíny. Tento program
pak odpoledne vystﬁídá vyhlá‰ení hlavních cen, divadelní
pﬁedstavení, ukázky v˘cviku dravcÛ a dal‰í doprovodné programy. Takové dûtské dny se jiÏ uskuteãnily napﬁíklad v okolí
hradÛ Valeãov, Helfenburk, Vik‰tejn nebo Dívãí Kámen.
Celkem jiÏ probûhlo 36 tûchto dnÛ pro 7 200 dûtí. Dûtské
dny jsou pﬁipravovány ve v‰ední dny i pro základní ‰koly.
11. dubna 2002 a 1. dubna 2004 byl pro 400 dûtí z brnûnsk˘ch základních ‰kol pﬁipraven Den s lesy také v rámci veletrhu SILVA REGINA v Brnû. Letos probûhl první dûtsk˘ den
23. dubna v oblasti CHKO Îelezné hory v areálu táborové
základny M·MT u obce Bûstvina ve spolupráci s lesní
správou Nasavrky. Byl urãen dûtem od 3 do 14 let a jejich
rodiãÛm. Pro dûti byla pﬁipravena stezka v lesích v blízkosti
základny, na níÏ poznávaly napﬁíklad lesní ptáky a jejich
potravu, urãovaly podle hmatu pﬁedmûty a pﬁírodniny,
poznávaly lesní dﬁeviny a byliny nebo si mohly ovûﬁit své
znalosti o stopách lesní zvûﬁe.
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Inspirace; foto: Petra Schindlerová

INSPIRACE

Jaro na Kﬁemelné
Za Su‰icí s námi odboãil a vzhÛru pﬁes Hartmanice. Pak nalevo od Dobré Vody a kdyÏ nám
otevﬁel dveﬁe auta, ocitli jsme se ve vojenském prostoru. Pr˘ StodÛlky. To pﬁed námi je stﬁelnice, rozjeÏdûnou cestou se dostaneme k ﬁíãce Kﬁemelné. Kromû pobytov˘ch známek, které
tam rys zanechává, mÛÏeme narazit i na trus nebo stopy vydry. Pokud se vãas schováme
motorizovan˘m hlídkám, ujdeme jejich pozornosti. Dveﬁe zaklaply a vÛz s ﬁidiãem odfrãel do
civilizace. My se‰li ke korytu Kﬁemelné a postupovali po jejím svaÏitém pravém bﬁehu
k âeÀkovû pile, odkud bylo moÏno vrátit se posledním autobusem do Su‰ice.

Kﬁemelná obtéká z v˘chodní strany jinou Kﬁemelnou, horu,
v jejímÏ sousedství bylo v roce 1983 vypu‰tûno po jednom
rysovi – z Dob‰iné, Slovenského rudohorí a Slovenského
krasu. Urãitá nadûje na nález jejich stop ãi trusu tu tedy byla.
Svého ãasu coural rysí samec z Pa‰tí dolÛ, k Otavû za svou
vyvolenou. Jeden exempláﬁ, vyhﬁívající se na slunci, tu byl ke
spatﬁení. My jsme si zatím bohatû uÏívali ‰umavské divoãiny.
Porosty obhospodaﬁované v˘hradnû pﬁírodou nesk˘taly ani
náznak pû‰iny. V terénních záﬁezech a pod vzrostl˘mi smrãinami leÏely je‰tû spousty hrubého, krystalického snûhu,
posypaného mnoÏstvím jehliãí a ‰upinkami kÛry. A v‰udypﬁítomná voda v hrabance, v mechu, v rozbouﬁené Kﬁemelné.
Odkudsi shora drhla a posouvala dﬁevo metrové i zlomy spolu
s kamením. Mezi balvany nûÏnû zachrastila zaklesnutá dûlostﬁelecká munice. ·krábeme se svahem dál od bﬁehu, jakoby
nás to mûlo ochránit pﬁed moÏnou explozí.
Rysové se tedy vyskytovali v místních hvozdech je‰tû pﬁed
datem prvního vypou‰tûní. Proto byla pozdûj‰í podpora
‰umavsk˘ch rysÛ konkretizována projektem „Stabilizace rysa
ostrovida v CHKO ·umava“. Mezi iniciátory projektu patﬁil uÏ
zmínûn˘ Ladislav Vodák, pak specialista na rysy a jejich etologii Ludvík Kunc, dále RNDr. Sedláãek, RNDr. Trpák – oba
z ochrany pﬁírody – a v neposlední ﬁadû první dáma lesnické
odborné veﬁejnosti RNDr. Ing. Eli‰ka Nováková, CSc., ale
i mnoÏství jin˘ch, mnû neznám˘ch odborníkÛ.

Velk˘m povzbuzením byl zvuk valící se vody. Sliboval, Ïe
místo splynutí Kﬁemelné s Otavou u âeÀkovy pily je na dosah.
Nebylo. Do cesty se nám postavily peﬁeje schwarzenberského
plavebního kanálu. Jeho snadno pﬁekroãitelné koryto zanesla
tehdy bûsnící voda vûtvemi a kmeny, pﬁes které jsme se museli dostat na druhou stranu. Îenû se pﬁechod po kládách nad
rozvodnûn˘m potokem zdaﬁil. Ne tak mnû! Váha muÏského
tûla plus krosna s fotov˘bavou vykonala svoje. Nad korytem
se dalo dﬁevo pode mnou do pohybu. Instinktivnû jsem se
obrátil ke kmeni, kterého jsem se pﬁidrÏoval a tûlem na nûj
nalehnul. Nohy ‰lapaly do prázdna v podvûdomé snaze
dostat se na druh˘ bﬁeh. Kmen, na rozdíl od ostatního naplaveného materiálu, se nepropadl. Zaklínûn jedním koncem
v naplaveném dﬁevû zafungoval jako rameno jeﬁábu a dopravil moje zavû‰ené tûlo mimo koryto potoka k vytouÏenému
bﬁehu. Tenkrát jsem byl obûma nohama spí‰ v rakvi neÏ na
pevné zemi.
Kromû zmínûn˘ch celebrit mûl projekt podporu Vojensk˘ch
lesÛ a statkÛ. Jeho zamûstnanci svûdomitû hlásili svá pozorování i nálezy strÏené zvûﬁe, stop, trusu. To v‰e, zaznamenáno do map, dokreslovalo pﬁedstavy o v˘skytu a chování
‰umavsk˘ch rysÛ, slouÏilo k rekonstrukcím loveck˘ch taktik
jednotliv˘ch zvíﬁat. A protoÏe se tu zaãali i úspû‰nû mnoÏit,
stala se ·umava po koãevské oblasti Slovinska druh˘m místem v Evropû, v nûmÏ reintrodukovaní rysové prosperují.
Na âeÀkovu pilu jsme do‰li hodinu po odjezdu autobusu.
Nezb˘valo neÏ ‰lapat pﬁes Rej‰tejn a Dlouhou Ves do Su‰ice
pû‰ky. I tam jsme do‰li. Ve tﬁi hodiny po pÛlnoci. A je‰tû
pozdûji jsme se dozvûdûli, Ïe onen dramatick˘ v˘let jsme
absolvovali ãtyﬁi dny po katastrofû jaderné elektrárny
v âernobylu.
><
Mirko Hain

LESU ZDAR

Reintrodukce rysa ostrovida na ·umavû nemá jednoduchou
historii. V lednu 1982 do‰lo k vypu‰tûní první za série rysÛ
slovenské provenience, dovezen˘ch do rozlohou tehdy nejvût‰í CHKO ·umavy. O osm let pﬁedtím v‰ak probûhl reintrodukãní pokus s rysy na nûmecké stranû ·umavy. Ale je‰tû
v témÏe mûsíci téhoÏ roku, 27. 11. 1970 odhaluje Ladislav
Vodák jejich migraci do ãeské ãásti ·umavy. V 70. letech
minulého století docházejí zprávy o v˘skytu zmínûné ‰elmy
hned z nûkolika ‰umavsk˘ch lokalit. Získávání pﬁesnûj‰ích
informací znemoÏÀoval rozsáhl˘, tûÏko dostupn˘ terén se
zcela nepﬁístupn˘mi vojensk˘mi prostory.
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Environmentální politika
ve Slovenské republice
Ve dnech 19. – 20. dubna tohoto roku se ve slovenském RuÏomberoku uskuteãnila mezinárodní konference „Environmentální politika ve Slovenské republice“ s podtextem „MoÏnosti
zvy‰ování transparentnosti a efektivity managementu ochrany Ïivotního prostﬁedí“.
Poﬁadatelem byl Konzervatívny in‰titút M. R. ·tefánika se sídlem v Bratislavû.
Konference se zúãastnilo ‰iroké spektrum posluchaãÛ nejen
ze Slovenska, ale i z âeské republiky a byli mezi nimi zastoupeni jak pracovníci státní ochrany pﬁírody, tak i ti, kteﬁí
s ochranou pﬁírody pﬁicházejí dennû do styku pﬁi nejrÛznûj‰ích aspektech své hospodáﬁské ãi zájmové ãinnosti, pod
nimiÏ si lze pﬁedstavit napﬁ. vlastníky lesních pozemkÛ, rybáﬁe, chovatele, zemûdûlce, ale také zástupce firem, které se
zab˘vají recyklací odpadÛ a pﬁedstavitele nevládních organizací zab˘vajících se ochranou pﬁírody. Neménû pestrá pak
byla paleta pﬁedná‰ejících a v jednotliv˘ch referátech byla
probrána témata od obecné ochrany pﬁírody, environmentální
legislativy a environmentální kriminality aÏ po speciální oblasti
environmentální problematiky v lesním hospodáﬁství, legislativy SR v oblasti odpadového hospodáﬁství, recyklaãní fond
a aspekty vodní politiky.
Stﬁet rÛzn˘ch názorÛ
Vût‰ina pﬁedná‰ejících se snaÏila pﬁedstavit posluchaãÛm svÛj
pohled na environmentální politiku, mnohé z tûchto pohledÛ
byly nové, neotﬁelé, neboÈ se snaÏily o pohled ‰ir‰í, zahrnující více aspektÛ a to i aspekty sociální a ekonomické, které
b˘vají ãasto pﬁi dogmatickém prosazování ochrany Ïivotního
prostﬁedí opomíjeny. V referátech t˘kajících se environmentální legislativy bylo konstatováno, Ïe na Slovensku, obdobnû
jako v âeské republice, chybí jasné vymezení pojmu „veﬁejn˘
zájem“, coÏ s sebou právû v oblasti uplatÀování environmentální legislativy pﬁiná‰í nemalé potíÏe. âasto totiÏ dochází ke
stﬁetu vlastnického práva s nedefinovan˘m „veﬁejn˘m zájmem“.
Dochází i ke stﬁetu dvou veﬁejn˘ch zájmÛ a nask˘tá se otázka,
kter˘ z nich upﬁednostnit. Na tuto otázku bylo pouze poukázáno, neboÈ souãasná legislativa odpovûì neposkytuje.

LESU ZDAR

Neménû zajímavé pohledy na otázky ochrany Ïivotního
prostﬁedí poskytl referát nazvan˘ „TrÏní principy v managementu Ïivotního prostﬁedí“, v nûmÏ bylo konstatováno, Ïe
Ïivotní prostﬁedí je veﬁejn˘m statkem, av‰ak k nûkter˘m
souãástem tohoto statku není definováno vlastnické právo
– k ovzdu‰í, k vodû. Bylo konstatováno, Ïe s nárÛstem bohatství dochází k nárÛstu poptávky po kvalitním, nezneãi‰tûném
Ïivotním prostﬁedí. Tuto závislost popisuje Environmentální
Kuznetsova kﬁivka, která ukazuje, Ïe se zvy‰ujícím se HDP
dochází sice k nárÛstu zneãi‰tûní Ïivotního prostﬁedí, ale
pouze do okamÏiku tzv. bodu zlomu, od kterého naopak pﬁi
dal‰ím rÛstu HDP zaãne docházet k poklesu zneãi‰Èování
Ïivotního prostﬁedí a dochází k jeho zlep‰ování.

18

Pokud se t˘ká dal‰ích otázek environmentální legislativy, lze
za nû na Slovensku i v âeské republice oznaãit:
• pﬁeregulaci (ãím více regulace, tím více prostoru pro korupci),
• konflikty zájmÛ (ãasto vznikají právû z pﬁeregulace),
• extenzivní pﬁístup (zákony jsou aplikovány i nad rámec
úmyslu zákonodárce),
• nevyváÏen˘ pﬁístup (snaha urãit˘ch skupin získat vliv na
správu vûcí veﬁejn˘ch),
• nedostatek financí.
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âasto dochází ke konfliktÛm mezi ekonomick˘mi, sociálními
a environmentálními aspekty, které by v ideálním pﬁípadû
mûly b˘t v rovnováze. K nerovnováze pﬁispívá také skuteãnost, Ïe legislativa v této oblasti není optimální a ãasto jsou
zneuÏívána ustanovení pﬁedpisÛ EU, podle kter˘ch ãlensk˘
stát mÛÏe mít legislativu pﬁísnûj‰í neÏ stanovují rozhodnutí,
naﬁízení ãi smûrnice EU. Tím nûkdy zbyteãnû dochází
k prohloubení konfliktu mezi environmentálním a ekonomick˘m ãi sociálním aspektem.
Dopady na lesní hospodáﬁství
Z pﬁednesen˘ch referátÛ lze v souhrnu poukázat na skuteãnosti, Ïe vzhledem k tomu, Ïe po dlouhou dobu nebyla
v âeské i Slovenské republice ﬁe‰ena environmentální problematika, dochází v této oblasti nyní k vytváﬁení extremistick˘ch názorÛ. Pokud tyto extrémní názory konkretizujeme,
pak na jednom pólu stojí názor, „Ïe v lese se nesmí tûÏit
Ïádn˘ strom, protoÏe je to zloãin“, na druhém pólu jsou pak
se sv˘m názorem ti, kteﬁí tvrdí, „Ïe v‰e je pouze vûcí vlastníka
a ekologové do vlastnictví nemají zasahovat“.
Velmi zajímavou informaci podal major Mário Kern z Prezídia
Policejního sboru SR, kdyÏ v referátu „MoÏnosti úãinného
boje proti environmentální kriminalitû v SR“ uvedl, Ïe velké
problémy na Slovensku jsou se samosprávou napﬁ. pﬁi povolování tûÏeb v lesích, neboÈ starostové jsou korumpovatelní
a neoprávnûnû tûÏby povolují, za coÏ budou stíháni.
Ing. Jiﬁí Oliva pﬁednesl referát „Regulace v lesní legislativû“,
ve kterém shrnul v˘sledky anal˘zy omezujících ustanovení
lesních zákonÛ v 10 evropsk˘ch zemí, mj. v‰ech zemí sousedících s âR. Lesní zákon vlastníky lesÛ v âR omezuje vysoce
nad míru obvyklou v Evropû. Naopak omezující ustanovení
v zákonech rovnûÏ lesnicky vyspûl˘ch zemí, jako je ·védsko
ãi Finsko, jsou nesrovnatelnû niÏ‰í. Velmi striktní zákon pak
v praxi ãasto pÛsobí protichÛdnû – zpÛsobuje negující
pﬁístup a vznikají snahy o jeho obcházení.
DÛsledkem takto vysoce omezujících zákonÛ jsou vzrÛstající
náklady na kontrolu jejich dodrÏování, jsou zde vysoké personální nároky na kontrolujícího, zvy‰uje se riziko nekompetentních pﬁístupÛ a korupce. Permanentní zákazy
a pﬁíkazy v zákonech pak pﬁiná‰í také nemalá ekonomická
rizika a mohou zpÛsobit i nekonkurenceschopnost v rámci
EU. V neposlední míﬁe se také zvy‰uje riziko nepopularity
ekologie. Zásadním problémem legislativy tedy je stanovit
rozumnou míru omezení, pﬁiãemÏ ani ekonomické hledisko
v ochranû pﬁírody a krajiny nelze podceÀovat.
><
Ing. Petr Zvolánek,
odbor tiskov˘ a propagaãní, ﬁeditelství LâR
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Kvûten
V pﬁírodû i v lidech propuká láska, pud milování a potﬁeba reprodukce pﬁichází s tepl˘mi
májov˘mi veãery. O lásky ãase psal K. H. Mácha pﬁekrásné básnû, ke kter˘m ãerpal námûty
právû pod svûÏe zelen˘mi korunami modﬁínÛ a bﬁíz.

Pﬁi pohledu na tu krásu zmocÀuje se mû ranní obava, kdy
trávu na kraji lesa pokryla jinovatka a v pozoru hlásila pﬁíchod studen˘ch muÏÛ z kalendáﬁe. Stromy jsou v plném
kvûtu a pﬁízemní mrazíky mohou napáchat velikou ‰kodu.
To paní Îofie je jin˘ náv‰tûvník. Ta pﬁijde, zatopí a po zimû
je definitivní veta.
Pomalu pﬁicházíme na kraj na‰eho lesa. Tady jiÏ nûkolik let
stojí jedna z prvních kazatelen novodobé historie na‰eho
mysliveckého sdruÏení. Zub ãasu na ní neúprosnû hlodá.
Bude tﬁeba opravit Ïebﬁík a stojky, aby kamarádi myslivci
v ranních hodinách 16. kvûtna, kdy pÛjdeme ve v‰ech revírech zkusit ‰tûstí na srnce, neskonãili místo s poctami nad
zhasl˘m srncem, nûkde v nemocnici. ÚdrÏba mysliveck˘ch
zaﬁízení je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích ãinností myslivce. Stav
zaﬁízení je jejich osobní vizitkou.
Míﬁíme s pejskem do borov˘ch hou‰tin v Sádovce. Zde se po
cel˘ rok koncentruje nejvût‰í ãást daÀãí populace v kraji
a ‰ance, Ïe zde najdeme daÀãí shoz z nedávného shazování,
je veliká. Hledat budu já. Daka jsem tohle ﬁemeslo nenauãil
a tûÏko uÏ nauãím. Minimum shozÛ, které najdu za svÛj Ïivot,
nemÛÏe na v˘cvik psa staãit. Ná‰ revír není obora a ani zde
není v˘cvik psa na hledání parohÛ lehk˘.
Tráva v lese za t˘den, co jsem zde nebyl, povyskoãila. Na kraji
hou‰tin se bude hledat velmi obtíÏnû. Hustû zavûtvené borovice mû nutí lézt po ãtyﬁech. Hou‰tina je dlouhá asi sto
metrÛ. Takto stihnu sledovat tﬁi ﬁady a na konci se posunuji
dál. Obãas se mi pﬁed obliãejem objeví psí ãenich a Dak má

radost, Ïe na‰el svého, v tuto chvíli také ãtyﬁnohého pﬁítele.
Borové jehliãí mû ‰krábe na zádech a pﬁichází pauza na úpravu v˘stroje. V klobouku mám hromadu jehliãí a plné kapsy.
Na druhé stranû hou‰tiny hlásí Dak zajíce a po chvíli klidu
pﬁibíhá na zapískání ke mnû. Znovu vyráÏíme. Dak za zábavou, já za… vlastnû taky zábavou. Ve druhé ãásti hou‰tiny
odpoãívám uprostﬁed. Pohledem projíÏdím okolí, zda neleÏí
úlovek nûkde poblíÏ. JenÏe tûch pár „rohat˘ch“ daÀkÛ mohlo
shodit kdekoliv a shoz mÛÏe leÏet klidnû uprostﬁed zapomenuté lesní cesty, kam ho odnese li‰ka nebo ãerná. Jednou ho
najde náhodn˘ houbaﬁ a bude k˘ãovitû zdobit jeho chatu
v zahrádkáﬁské kolonii. Pﬁedstava, Ïe by ho odevzdal mysliveckému hospodáﬁi, mi nejde na mysl.
Nad hou‰tinu vyrazili komáﬁi a jsou jich hejna. Doprovázejí
nás kaÏdé ráno na ãekané a veãer nám drze vlétnou do auta,
zaparkovaného na kraji lesní cesty, kdyÏ se znovu bez úlovku
vracíme domÛ.
JenÏe já se dnes vrátím s vavﬁíny a vám jsem to chtûl ﬁíct.
Tady byla doma Diana i Sv. Hubert a rozdávali plnou náruãí.
První shoz visel na borovici za oãník a musel tu b˘t minimálnû 3 zimy. Bíl˘ jako stûna, neporu‰en˘ shoz silného lopatáãe vypadal zdáli jako zapomenut˘ bíl˘ ‰átek jednoho
z honcÛ, kteﬁí zde pﬁi kaÏdém lovu protláãejí hou‰tiny. Tak to
je úlovek. Ani my‰i, li‰ka ani prasata na nûj nedosáhli. Míjeli
ho i honci. Mám velikou radost a trofej ukazuji Dakovi. Smûje
se na mû a z trávy tahá, cel˘ oslintan˘, ãerstvû padl˘ shoz.
Tahle situace mû na chvíli ohromuje a nemohu tomu uvûﬁit.
Na rÛÏi zaschlá barva, která pravdûpodobnû pﬁilákala „ãtyﬁkov˘ nos“ Daka, a ten si pﬁinesl hraãku pro zábavu, aby se
pochlubil. Stav je 1:1, ale v tuhle chvíli nad námi vítûzí
nûkdo tﬁetí. Shozy leÏí v trávû vedle sebe a já myslím na
náhodu, která nám dnes pﬁinesla tenhle ojedinûl˘ úlovek.
K veãeru se úvozem vracíme zpût domÛ. Úlovky ozdobí
loveck˘ pokoj a mû pﬁi kaÏdém pohledu na nû pﬁipomenou
dal‰í den v lese, kdy jsme s Dakem proÏili bájeãné dobrodruÏství tam, kde zval pan Mácha k lásce ãasu.
><
Miloslav Louda
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Cel˘ kraj voní sluníãkem a v úvozu, kter˘ je‰tû pamatuje
dobu koÀsk˘ch povozÛ, prozpûvuje svoji písniãku ‰paãek na
rozkvetlém ‰eﬁíku. Tudy dnes vede moje cesta do zeleného
háje. âtyﬁnohého pﬁítele mám na vodítku. Zbyteãnû by mohlo
dojít k neÏádoucí náv‰tûvû jeho velmi dobrého nosu v hnízdû mlad˘ch baÏantíkÛ ãi koroptví. Srdce lovce a vá‰eÀ v jeho
tûle obãas moje parohová pí‰Èalka nezastaví a já se na nûj
nemohu zlobit. VÏdyÈ na nûm práci v terénu dennû vyÏaduji
a jsem rád za kaÏdého vyhnaného zajíce i vypíchnutého
baÏanta. Ví, Ïe na zdravou zvûﬁ nemá ‰anci, tak ji jen krátk˘m hlá‰ením vyprovodí a s radostí se ke mnû vÏdycky vrátí.
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Krásné, v˘znamné a památné akáty
Trnovník bíl˘, Robinia pseudoakacia L.
Slovensky Agát biely, nûmecky Robinie, anglicky Black Locust, rusky Robinija lÏeakcija.
Je svûtlomilnou rychle rostoucí dﬁevinou, která je nenároãná na pÛdní úrodnost a vlhkost
pÛdy. Není dlouhovûk˘, ale má mimoﬁádnou paﬁezovou a koﬁenovou v˘mladnost, pozdû ra‰í
a je choulostiv˘ na jarní mrazy. Je vítán vãelaﬁi pro bohatost kvûtu i pylu a vÛni v dobû kvûtu.
Má mimoﬁádnû bohat˘ koﬁenov˘ systém, takÏe se udrÏí i na such˘ch skalnat˘ch stráních.
Z jiÏních státÛ USA (z Virginie) byl do Evropy dovezen asi
v roku 1600 J. Robinem, zahradníkem francouzského krále.
PouÏíval se do zahrad a parkÛ, protoÏe bohatû bíle kvete a
silnû voní. âasto se vysazoval k barokním církevním stavbám,
kostelÛm a klá‰terÛm, ale i ke kapliãkám a boÏím mukám,
neboÈ trny pﬁipomínaly Kristovu trnovou korunu. Lesníci uÏívali akát jako nenároãnou pion˘rskou melioraãní dﬁevinu, aÏ
se vymkl z kontroly a dnes se z neÏádoucích míst velmi
obtíÏnû odstraÀuje. Akát sná‰í i mûstské prostﬁedí, kde se ne
‰Èastnû pouÏíval pro stromoﬁadí do ulic. Pro svou nenároãnost a rychl˘ rÛst se vysazoval u Ïelezniãních tratí pro zpevÀování náspÛ a záﬁezÛ. Svou v˘mladností potlaãuje ostatní
rostliny, takÏe i u nás jsou dnes akátové lesy. Dﬁevo akátu je
pevné, odolné, trvanlivé (loukotû, plotní sloupky, chmelové
tyãe, praÏce) a je v˘hﬁevné. V Evropû je to nejroz‰íﬁenûj‰í introdukovaná dﬁevina – v Maìarsku je národním stromem.
U nás je nejvy‰‰í zastoupení akátu v lesích v okolí
Moravského Krumlova (23 %), Kralup nad Vltavou (21 %),
Roudnice nad Labem (15 %), Hustopeãí, Ivanãic, Mikulova,
Îidlochovic. Pﬁes 2550 ha akátov˘ch porostÛ je na
Znojemsku (9,1 %). Témûﬁ zcela chybí v krajích Karlovarském,
Vysoãina a Libereckém. Akát jako dﬁevina lesních porostÛ se
nevyskytuje v horsk˘ch a podhorsk˘ch oblastech.
Památn˘ch akátÛ je u nás devût a akát se podílí i na dvou
památn˘ch lipov˘ch alejí, a to v DraÏkovicích na Vy‰kovsku
a v Rosicích u Brna.

1. Akát „·ohaj" u zámku ve StráÏnici (okr. Hodonín) roste
vlevo od pﬁíchodu do zámecké budovy. Není vyhlá‰en jako
památn˘, pﬁestoÏe je nejvût‰í svého druhu v âR. Je opravdu
malebn˘. Má obvod 630 cm, v˘‰ku 18 m, stáﬁí 200 let a roste
v nadmoﬁské v˘‰ce 170 m. Strom není v dobrém zdravotním
stavu, ale je vitální a potﬁebuje o‰etﬁení.
2. Akát v Dobﬁí‰i, (okr. Pﬁíbram) má obvod 518 cm, v˘‰ku
20 m, stáﬁí 200 let a roste v nadmoﬁské v˘‰ce 370 m, není
památn˘. Strom je na konci své existence – koruna silnû prosychá, kmen je boulovit˘ s obrostky. Roste v zámeckém parku
dobﬁí‰ského zámku, v pﬁední ãásti anglické zahrady proti
skleníku zimní zahrady u voliér. Vpravo od stromu na velké
louce roste nûkolik dal‰ích krásn˘ch soliter.
3. Akát v Ivanovicích na Hané (okr. Vy‰kov) roste u zdi
b˘valého hﬁbitova, má obvod kmene 500 cm, v˘‰ku 13 m,
stáﬁí 200 let a roste v nadmoﬁské v˘‰ce 225 m. Je vyhlá‰en
jako památn˘ strom. Je ve ‰patném zdravotním stavu, ale pﬁi
dobré regeneraãní schopnosti akátu je nadûje, Ïe po o‰etﬁení
mÛÏe Ïít je‰tû desítky let.
4. Akát v zámeckém parku Libochovice (okr. Litomûﬁice) má
obvod 481 cm, v˘‰ku 21 m stáﬁí asi 150 let. Roste v západní
ãásti parku pﬁi levé stranû hlavní zámecké cesty a je nenápadn˘. Není vyhlá‰en jako památn˘.
5. Akát v zámeckém parku Veltrusy má obvod 473 cm,
v˘‰ku 27 m; roste v kraji porostu u skleníkÛ a dal‰í akát
v osové aleji má obvod 440 cm, v˘‰ku 18 m. Oba mají stáﬁí
asi 200 let a rostou v nadmoﬁské v˘‰ce 180 m. Nejsou vyhlá‰eny jako památné.
6. Akát na nádvoﬁí zámku v Hoﬁínû (okr. Mûlník) má obvod
452 cm, v˘‰ku 22 m, stáﬁí 120 let, zdrav˘ a roste v nadmoﬁské
v˘‰ce 175 m. Není vyhlá‰en jako památn˘.
7. Akát v Hradci Králové roste v kﬁiÏovatce Nezvalovy
a M˘tské poblíÏ budovy krajského soudu, je mírnû naklonûn˘ a od v˘‰ky tﬁí metrÛ je troják. Obvod kmene má 440 cm,
v˘‰ku 20 m, stáﬁí 100 let. Je to památn˘ strom rostoucí
v nadmoﬁské v˘‰ce 235 m.

LESU ZDAR

8. Kasejovick˘ akát, (okr. PlzeÀ jih) roste u kapliãky pﬁi
SZ okraji obce. Má obvod 390 cm, 11 m v˘‰ku a stáﬁí se
odhaduje na 215 let. Roste v nadmoﬁské v˘‰ce 560 m. Strom
je o‰etﬁen a v dobrém zdravotním stavu.
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9. Akát v Brnû – LuÏánkách není vyhlá‰en jako památn˘
strom. Roste ve stﬁedu Brna v nejstar‰ím a nejlep‰ím mûstském parku, kter˘ byl pﬁedán veﬁejnosti jiÏ v roce 1787, coÏ
by mohl b˘t i rok v˘sadby tohoto stromu. Dnes má obvod
390 cm. Nadmoﬁská v˘‰ka parku je 220 m.
Akát v Hradci Králové
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10. Akát pod Vaãinou, k. ú. Strachovice, (okr. Tachov), byl to
památn˘ strom s obvodem 383 cm, v˘‰kou 17 m a stáﬁím
120 let. Zanikl asi v roce 2000.

18. Akát v âelinû (okr. Pﬁíbram) vysazen˘ v roce 1870 u kﬁíÏku
na návsi dosáhl obvodu 305 cm, ale roku 2000 uschl a zanikl. B˘val památn˘m.

11. Akát v Letovicích, k. ú. Letovice, (okr. Blansko) má
obvod 377 cm, roste v zámeckém parku, není památn˘.

19. Akát v Litvínovicích – ·indelovy Dvory, (okr. âeské
Budûjovice) na bﬁehu rybníka, pozoruhodn˘ vysok˘ a rozloÏit˘ a nevyhlá‰en˘ akát s obvodem 300 cm.

12. Trnovník v Horní Libchavû, (okr. âeská Lípa) je stromem
památn˘m, roste nad základní ‰kolou, má pûknû upravené
okolí a je o‰etﬁen. Obvod kmene má 374 cm, v˘‰ku 22 m
a stáﬁí 100 let. Nadmoﬁská v˘‰ka je zde 305 m; strom se
nachází v CHKO âeské stﬁedohoﬁí. Zdrav˘ a úhledn˘ strom.

Akát nepatﬁí mezi dﬁeviny dlouhovûké, bude mnoho nenalezen˘ch v okolí zámkÛ, na hﬁbitovech a boÏích muk. Za upozornûní stojí jedinci nad 300 cm.

13. Akát v Krasovicích k. ú. Kondrac, (okr. Bene‰ov) roste na
jiÏním okraji obce, je v CHKO Blaník. Má obvod 370 cm,
v˘‰ku 15 m a stáﬁí 120 let. Roste v nadmoﬁské v˘‰ce 485 m
2,5 km od Blaníka a je vyhlá‰en jako památn˘ strom.

V pﬁízniv˘ch podmínkách dokáÏe akát dorÛst vynikajících
rozmûrÛ: v Nizozemí pﬁed zámkem Doowerth mají v oplocené
plo‰e památn˘ nízko se vûtvící akát s boulovit˘m a Ïebernat˘m kmenem s pozoruhodn˘mi rozmûry: obvod 700 cm,
v˘‰ka 17 m, star˘ asi 300 let. Je to nejvût‰í akát v Evropû
a asi také nejstar‰í.

14. Akát v Litovicích u Hostivic, (okr. Praha-západ) u starobylé tvrze není vyhlá‰en jako památn˘, má obvod 347 cm,
v˘‰ku 14 m, stáﬁí 150 let.
15. Akát v Libini, (okr. Bene‰ov) je památn˘, má obvod
kmene 344 cm, v˘‰ku 18 m, stáﬁí 100 let. Roste pﬁi zelené
turistické znaãce u cesty, která prochází obcí.
16. Akát v Sobûsukách nad Ohﬁí, (okr. Chomutov) roste
v louce poblíÏ kostela (proti zboﬁenému zámku). Obvod stromu je 330 cm, v˘‰ka 20 m a stáﬁí 175 let. Je památn˘.
17. Akát v Cítolibech (okr. Louny) je památn˘m stromem;
roste za budovou fary, má obvod 320 cm, v˘‰ku 20 m, stáﬁí
100 let a je cel˘ obrostl˘ bﬁeãÈanem. Nadmoﬁská v˘‰ka stromu je 236 m.

Ale! V publikaci Historické zahrady okresu KromûﬁíÏ (1984) se
uvádí akát u zámeckého parku Zdounky s obvodem kmene
pﬁi bázi 731 cm a v˘‰kou 30 m. JiÏ neexistuje.
Podle keltského kaledáﬁe jsou dny akátu 31. 3. – 13. 4. Lidé
narození ve znamení akátu jsou pr˘ houÏevnatí a uzavﬁení
s velk˘m smyslem pro zodpovûdnost, mají sklon k filozofování a smysl pro rodinn˘ Ïivot. Prokazují vynikající vizuální
pamûÈ, hospodárnost a ‰etrnost.
Akátov˘ med je tekut˘ a voÀav˘, vhodn˘ pro astmatiky. Nálev
z drcen˘ch kvûtÛ ti‰í ka‰el, kﬁeãe Ïaludku a pálení Ïáhy;
nûkdy se malé mnoÏství kvûtÛ pﬁidává pro chuÈ a vÛni do
ãerného ãaje.
><

Akát u Mûlníka
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Ing. P. Kyzlík, Mgr. I. Kubátová,
tajemnící âLS

Akát na Dobﬁí‰i
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Dlouhodobá pﬁestavba jehliãnatého lesa na Hetlínû – kutnohorské hospodáﬁství
Vladimír Tesaﬁ a kolektiv
Problematika smrkov˘ch monokultur se váÏnû dot˘ká evropsk˘ch, pﬁedev‰ím stﬁedoevropsk˘ch zemí, zejména v zorném
úhlu setrvalého obhospodaﬁování lesa pﬁi hrozbách pﬁí‰tích
zmûn rÛstov˘ch podmínek. V rámci evropsky zamûﬁeného
v˘zkumného projektu (Spiecker aj., 2003) byl kriticky, na
vûdeck˘ch základech a s pﬁihlédnutím k rozsáhlé zku‰enosti
praktick˘ch lesníkÛ pﬁehodnocen pﬁístup ke smrkov˘m monokulturám a zpÛsobÛm jejich pﬁípadné transformace. K tomuto
projektu mohou pﬁispût i v˘sledky obsaÏené v této publikaci,
která vznikla v rámci ﬁe‰ení projektu QD 1130/2001/01 „Cíle
a zpÛsoby pﬁestavby monokulturního smrkového lesa – vyhodnocení pﬁíkladn˘ch objektÛ pﬁírodû blízkého obhospodaﬁování
lesa v âeské republice“ (2001 – 2004).
Vyd. Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû, 2004
(darováno Ústavem zakládání a pûstûní lesÛ Lesnické a dﬁevaﬁské fakulty MZLU v Brnû technické knihovnû LâR HK)
Trvale udrÏitelné hospodaﬁení v lesích a krajinû – od koncepce
k realizaci
Sborník v˘znamn˘ch v˘sledkÛ institucionálního v˘zkumu
Lesnické a dﬁevaﬁské fakulty Mendelovy zemûdûlské a lesnické
univerzity v Brnû v letech 1999 – 2004, které byly prezentovány na odborném semináﬁi ve Kﬁtinách dne 9. 3. 2005.
Vyd. Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû,
v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, Brno, 2005
(darováno Lesnickou a dﬁevaﬁskou fakultou MZLU v Brnû technické knihovnû LâR HK)

Kostelec n. â. l., 5. 4. 2005.
Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2005
(darováno technické knihovnû LâR HK)
Seznam povolen˘ch pﬁípravkÛ na ochranu lesa 2005
Milan ·vestka a kolektiv
Základní normu upravující pouÏívání pesticidÛ v lesním hospodáﬁství schválilo Ministerstvo zemûdûlství âR, odvûtví lesního
hospodáﬁství, v souladu s ustanoveními Seznamu registrovan˘ch pﬁípravkÛ na ochranu rostlin, kter˘ vydává Státní rostlinolékaﬁská správa. Tento seznam byl aktualizován k 15. 3. 2005.
Vyd. MZe âR, Praha, a Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad
âern˘mi lesy, jako pﬁílohu ãasopisu Lesnická práce 4/2005
(pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK)
Biologie dﬁevokazn˘ch hub
Vladimír Rypáãek
Jednotlivé kapitoly této knihy se zab˘vají na‰imi nejdÛleÏitûj‰ími dﬁevokazn˘mi houbami, rozmnoÏováním a roz‰iﬁováním
dﬁevokazn˘ch hub, dﬁevem jako prostﬁedím dﬁevokazn˘ch hub,
v˘Ïivou dﬁevokazn˘ch hub a jejich metabolismem, rÛstem
dﬁevokazn˘ch hub a rozkladem dﬁeva, zmûnami v chemickém
sloÏení a ve struktuﬁe dﬁeva v procesu dekompozice, vzájemn˘mi vztahy dﬁevokazn˘ch hub v procesu dekompozice dﬁeva,
pÛsobením biotick˘ch vlivÛ na ãinnost dﬁevokazn˘ch hub
a dekompozicí borky stromÛ dﬁevokazn˘mi houbami.
Vyd. Nakladatelství âeskoslovenské akademie vûd, Praha, 1957
(Knihu vûnoval technické knihovnû LâR HK Doc. RNDr.
Rostislav Radvan, CSc., kter˘ pracoval v oboru mikrobiologie
na lékaﬁské fakultû v Hradci Králové a na okresní hygienické
><
stanici v Pardubicích.)

·kodliví ãinitelé v lesích âeska 2004/2005
Sborník referátÛ z celostátního semináﬁe s mezinárodní úãastí,

Jiﬁí Uhlíﬁ

âern˘ rytíﬁ pov˘‰il na krále
Poãátkem roku 2005, pﬁesnû 5. ledna ulovil, v oboﬁe Sedlice (LS
VodÀany) W. Schoisswohl (Rak.) velmi silného kÀoura, patﬁícího k elitnímu
chovu ãern˘ch rytíﬁÛ v sedlické oboﬁe.
Hodnotitelská tabulka – v˘pis
Mûﬁené znaky
délka páráku
‰íﬁka páráku
obvod klektáku

Mûﬁené
hodnoty
lev˘ (cm) 22,70
prav˘ (cm) 22,10
lev˘ (mm) 30,90
prav˘ (mm) 30,60
lev˘ (cm) 7,10
Prav˘ (cm) 7,00

Vypoãtené
hodnoty
prÛmûr
22,40
prÛmûr
30,75
souãet
14,10

Koeficient

Body

1,000

22,40

3,000

92,25

1,000

14,10

PﬁiráÏky
za páráky
za klektáky
Celkem kladn˘ch
BODOVÁ HODNOTA TROFEJE CIC

2,00
2,50
133,25
133,25

LESU ZDAR

Hodnota 133,25 CIC znamená nov˘ národní rekord.
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Trofej bude poprvé k vidûní na mezinárodní v˘stavû Natura Viva 2005
v Lysé nad Labem, která se koná od 27. kvûtna do 4. ãervna. Tuto
událost si nenechte ujít a pﬁijìte nav‰tívit i expozici LesÛ âeské
republiky, s. p., kde vás ãekají ‰piãkové trofeje z vybran˘ch honiteb.
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LIGNA HANNOVER 2005
Ve dnech 2. – 6. kvûtna 2005 se opût po dvou letech uskuteãnil v Hannoveru dal‰í roãník
mezinárodního veletrhu lesnictví a dﬁevozpracujícího prÛmyslu LIGNA+ HANNOVER 2005.
Zúãastnilo se jej na 2000 vystavovatelÛ ze 46 zemí svûta. V˘raznû se oproti pﬁedchozím letÛm
zv˘‰ila náv‰tûvnost z asijsk˘ch zemí a USA. Celkem veletrh nav‰tívilo na 100 000 náv‰tûvníkÛ
a témûﬁ polovina z nich byla ze zahraniãí.
Program v˘stavy byl rozdûlen do následujících hlavních oblastí:
• Lesnictví a lesní technika
• V˘roba nábytku
• Opracování dﬁíví (truhláﬁství, zpracování masivního dﬁíví apod.)
• V˘roba d˘h
• ¤emesla, pﬁíslu‰enství a sluÏby, pouÏití dﬁíví ve v˘stavbû
• Technologie poﬁezu dﬁíví
• Zvlá‰tní presentace – lesnictví, v˘zkum a vzdûlávací programy, mezinárodní svazy, energetické vyuÏití dﬁíví
V rámci lesnické sekce v˘stavy byla hojnû prezentována lesní
technika – harvestory, vyváÏecí soupravy, ‰tûpkovaãe, svazkovaãe (foto ã. 1) a drtiãe klestu apod. Oblast lesnictví a lesní techniky byla roz‰íﬁena o problematiku logistiky toku dﬁíví
z lesa k odbûratelÛm. Na‰i nûmeãtí kolegové tuto oblast ﬁe‰í jiÏ
nejménû dva roky a podle úrovnû ukázek mají k dispozici první
v˘sledky. V‰ichni vystavovatelé ve sv˘ch ﬁe‰eních shodnû vyuÏívali data dûl hospodáﬁské úpravy lesa, dálkovou bezdrátovou
komunikaci a lokalizaci pomocí GPS. Datové sklady LâR s daty
o lese (LHP) jsou svojí otevﬁenou koncepcí pﬁipraveny poskytovat datovou základnu pro vybudování systému logistiky pohybu dﬁevní hmoty s vyuÏitím technologie GPS (expozice firem
TOPCON, Forstware, WAHLER, WOHLFEIL). Bylo zde prezentováno komplexní ﬁe‰ení vãetnû zaﬁízení pro práci v terénu.

novû pﬁíchozí pocit, Ïe jediná forma úpravy dﬁíví do energetické
podoby je peleta. DÛvodem postavení tohoto v˘robku v nûmeck˘ch podmínkách je jistû jejich universálnost, komfort dal‰ího
pouÏití, limitovaná potﬁeba skladovacích prostor apod.
Celkov˘ dojem z v˘stavy lze vystihnout jednoznaãn˘m trendem procesu automatizace. Tento proces velmi dynamicky
postupuje z úrovnû zpracování dﬁíví aÏ k jeho tûÏbû.
Markantní je tento jev zejména v oblasti logistiky toku dﬁíví
z lesa k odbûratelÛm. Dal‰í rozpracování této problematiky
na podmínky LâR bude nutné nejspí‰e v krátké budoucnosti
i u nás. Komplexnost a investiãní nároãnost celé záleÏitosti je
zﬁejmá. Na druhé stranû v˘sledky (hlavnû pak ekonomické)
úspû‰né aplikace v podmínkách LâR musí b˘t ohromující. ><
Ing. Vít Obrdlík, ﬁeditelství LâR

V halov˘ch prostorách byly k vidûní ukázky zpracování dﬁeva
a moÏnosti vyuÏití takto zpracovaného dﬁeva ve v˘robû ve stavebním i nábytkáﬁském prÛmyslu (lepená dﬁevûná komorová
okna, izolaãní systémy, podlahy atd.). K vidûní byl rovnûÏ automatizovan˘ proces v˘roby nábytku – kompletní pﬁestavitelné
linky (napﬁ. v˘roba kuchyÀsk˘ch linek). Nechybûla ani prezentace drobného ruãního náﬁadí a strojÛ pro men‰í truhláﬁské dílny.
V rámci sekce opracování dﬁeva bylo moÏné vidût pracovat CNC
stroje, tedy poãítaãovû ﬁízené opracování dﬁeva (foto ã. 2).

V mûsíci kvûtnu oslavili v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR

V rámci doprovodného programu byla na druh˘ den v˘stavy
zaﬁazena celodenní konference na téma „Energetické vyuÏití
dﬁíví“. Byla zde prezentována jednak politická podpora celé záleÏitosti v Nûmecku, jednak podmínky produkce a uÏití biomasy.
Rakou‰tí kolegové zde pﬁedstavili postupy ﬁe‰ení a jejich v˘sledky vãetnû detailních doporuãení pﬁi rozhodovacím procesu
investice do této oblasti. Znaãn˘ prostor byl vûnován peletám
(a jejich potenciálu do budoucnosti). V Nûmecku je jiÏ jejich
kvalita definována normou. V jist˘ch fázích diskuse museli mít
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V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme a pﬁejeme jim hodnû
zdraví a spokojenosti.
1. svazkovaã klestu VALMET 860
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NAPSALI O NÁS
Lesáci pﬁipravují v˘sadbu nov˘ch lesÛ
Mrazy, jinovatka a sníh leto‰ní zimy stromy v lesích regionu
nijak nepo‰kodily, nepﬁemnoÏil se ani kÛrovec. Pracovníci
jedenácti revírÛ znojemské lesní správy LesÛ âR pﬁipravují asi
dvû stû ãtyﬁicet hektarÛ plochy na zalesÀování. „Vegetaci
samozﬁejmû nevysazujeme nahodile, lesáci budou pﬁi v˘sadbû postupovat podle dané lesnické typologie, která vybere
pro urãitou lokalitu nejvhodnûj‰í druh stromu. Odborníci pﬁi
urãování vhodné dﬁeviny vycházejí napﬁíklad z prÛzkumu
podloÏní horniny, sloÏení pÛdy, klimatick˘ch podmínek
a podobnû,“ uvedl lesní správce znojemské lesní správy Petr
Sklenáﬁ. Napﬁíklad v kuchaﬁovickém revíru v tûsném sousedství Znojma budou letos lesáci peãovat o dvacet hektarÛ
nov˘ch porostÛ. „Na pûti hektarech vysadíme stromy vypûstované v lesních ‰kolkách. PÛjde o duby, lípy, v men‰í míﬁe
borovice a modﬁíny. Práce chceme skonãit nejpozdûji do
poloviny kvûtna tak, aby stromy staãil zavlaÏit jarní dé‰È,“
informoval tamní revírník Franti‰ek Gabrhel. Na dal‰ích patnácti hektarech se budou lesníci starat o spontánnû vysemenûné buky a duby. „Zde pÛjde zejména o chemické postﬁiky
a mechanické vyÏínání porostÛ v okolí mlad˘ch stromkÛ,“
doplnil revírník.
(Rovnost - Deník Znojemska )

Nad kÛrovcem stále je‰tû není vyhráno
Podobná opatﬁení jako pﬁed rokem, kdy lesníci varovali majitele lesÛ pﬁed moÏnou kÛrovcovou kalamitou, je podle
odborníkÛ dobré pﬁijmout i letos. „Stále je‰tû není vyhráno,
ohroÏení stále trvá, opût je tﬁeba poãítat s moÏností, Ïe se
‰kÛdce pﬁemnoÏí, na místû je proto ostraÏitost,“ vyz˘vá
hlubock˘ lesní správce LesÛ âR Jan Zasadil. Jak rychle se
bude l˘koÏrout mnoÏit, záleÏí pﬁedev‰ím na poãasí. Z tohoto
hlediska jsou pro lesníky v˘hodné chladnûj‰í a vlhká období.
„Za takov˘ch podmínek se kÛrovec vyvíjí pomaleji, roli hrají
i za chladu a vlhka prosperující plísnû a houby, které ‰kÛdce
dokáÏí zlikvidovat,“ vysvûtluje Zasadil. Naopak teplé období,
kter˘m se leto‰ní jaro uvedlo, v˘voj kÛrovce pﬁispí‰í. „UÏ se
nám pﬁedstavil osobnû,“ ﬁíká napÛl Ïertem. „Chytili jsme
Ïivého dospûlého brouka,“ vysvûtluje.
(âeskobudûjovické listy)

Cesta vede slatinn˘m lesem
Novou nauãnou stezku pﬁipravují pracovníci LesÛ âeské
republiky na Chebsku, a to mezi Tﬁemi Sekerami a zaniklou
obcí Slatina. „Stezka povede po turistick˘ch cestách, které
doplníme informaãními tabulemi, laviãkami a vyhlídkov˘m
altánem. Na trase také obnovujeme studánku,“ ﬁíká Josef
Pûkn˘ z lesní správy Planá. Nauãná stezka Slatina zaãíná nad
Malou Hleìsebí, kde vstupují do lesa Ïlutá a zelená turistická trasa. První informaãní tabule asi po 500 metrech upozorní náv‰tûvníky na v˘znamn˘ krajinn˘ prvek a zvlá‰tnosti
zdej‰í fauny a flory. Stezka pokraãuje k osadû Krásn˘, pozoruhodn˘m skalám na Kamenci, vyhlídce na Kamennou HuÈ
a pohoﬁí âesk˘ les, pak smûrem na DyleÀ k Plánskému mÛstku, kde stezka lidem pﬁedstaví slatinné lesy, a poté smûrem
ke státní hranici na zalesnûné uranové doly a do b˘valé obce
Slatina. Tam kromû ilustrovan˘ch informací o obci pﬁibude
pro v˘letníky u rybníãku dﬁevûn˘ altán o prÛmûru 5 metrÛ
s ohni‰tûm. „Zpût vede stezka na Tachovskou HuÈ kolem
dvou nov˘ch pﬁírodních rezervací, Tﬁi Sekery, pramen Na ·achtû
a Pansk˘ vrch u Drmoulu. Celkem 25 kilometrÛ,“ doplÀuje
Josef Pûkn˘.
(Mladá fronta Dnes)
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Lesy se uãí chodit v obchodech
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Po vlastní linii zaãaly obchodovat ãást vytûÏeného dﬁeva ze
sv˘ch porostÛ lesní správy LesÛ âR. „Znamená to pro nás
nauãit se zvládat novou sféru. Je to otázka mûsíce, neÏ se
zorientujete na trhu a v cenov˘ch relacích,“ nepﬁipou‰tí si
nárÛst starostí hlubock˘ lesní správce Jan Zasadil. Podle nûj
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je zmûna pouze kosmetického rázu. „TûÏba zÛstává na stejné
úrovni, otázkou je jen, kdo ji zobchoduje. Situace se tedy
nemûní ani pro lesní dûlníky, práci jim urãitû nikdo nevezme,“ ujistil Zasadil veﬁejnost.
(âeskobudûjovické listy)

Lesníci vysadí témûﬁ pÛl milionu sazenic
Zasadit ãtyﬁi sta sedmdesát ‰est tisíc sazenic jehliãnat˘ch
a listnat˘ch stromkÛ je úkol v deseti revírech lesní správy
Buchlovice, která obhospodaﬁuje lesy v Chﬁibech. Správa
mal˘mi stromeãky zalesní sedmdesát ‰est hektarÛ holin po
m˘tních tûÏbách. Na ‰edesáti procentech plochy bude provedena v˘sadba sazenic do ruãnû vykopan˘ch jamek a na zb˘vající plo‰e je lesní dûlníci vysadí do jamek vyhlouben˘ch
pﬁenosn˘mi motorov˘mi jamkovaãi. „Pﬁi jarním zalesnûní
vysázíme v na‰í lesní správû na dvû stû padesát tisíc sazenic
bukÛ, sto deset tisíc smrkÛ a padesát tisíc dubÛ. NiÏ‰í je podíl
borovic, modﬁínÛ, jasanÛ, javorÛ a ol‰e. PﬁeváÏná vût‰ina
kvalitních jehliãnat˘ch a listnat˘ch sazenic, vhodn˘ch
k vytvoﬁení geneticky i hospodáﬁsky hodnotn˘ch lesních
porostÛ, byla vypûstována v osmi lesních ‰kolkách na‰í správy,“ uvedl zástupce vedoucího lesní správy Antonín LukÛvka
a pokraãoval: „Za úãelem vytvoﬁení nov˘ch porostÛ dojde
v leto‰ním jaru v Chﬁibech nejen k jejich umûlé obnovû
na plo‰e sedmdesáti dvou hektarÛ, ale i k pﬁirozené obnovû
ãtyﬁiceti pûti hektarÛ lesa, pﬁiãemÏ ãtyﬁicet tﬁi hektarÛ bude
tvoﬁit buk.“
(Slovácké noviny)

U hrobu Ïen v âisté je nov˘ pomník
Památník umuãen˘ch Ïen z váleãného pochodu smrti v âisté
v dubnu 1945 má novou podobu. Na ‰tûrkovém podloÏí je
do neuzavﬁeného kruhu rozmístûno 12 kamenÛ, které se
paprskovitû sbíhají do stﬁedu kruhu. V nûm je pÛvodní
náhrobní betonová deska, na níÏ je umístûná deska z ãerné
Ïuly s nápisem Shalom, coÏ je hebrejsk˘ pozdrav Mír s tebou.
„PÛvodní pomník byl jen málo udrÏovan˘, byl na nûm
zlomen˘ kﬁesÈansk˘ kﬁíÏ, dodan˘ zﬁejmû ze zlikvidovaného
hﬁbitova v Litrbachách,“ vysvûtlil Josef Kunc z obãanského
sdruÏení Rozhled Krásno, které se stavby ujalo. S nároãnou
realizací pomníku pomohly Lesy âeské republiky v Kladské,
na jejichÏ pozemku je hrob umístûn. Dodaly dﬁevûné laviãky,
pﬁístupov˘ mÛstek a informaãní tabuli, jejíÏ text vypracovalo
sdruÏení. „V‰ichni pomohli zdarma, za coÏ jim patﬁí dík,“
ocenil ãlen sdruÏení Rozhled Krásno.
(Sokolovsk˘ deník)
><
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Než se rozhodnete půjčit si,
promluvte si s námi

od
*

8,9 %

... a budete chtít Citibank
osobní půjčku.
Rozhodnout se pro naši půjčku znamená nejen nízké
úročení, ale i možnost splatit půjčku předčasně bez
sankčních poplatků, půjčit si od 20 000 do 600 000 Kč
bez ručitele, nastavit si výši splátek a další výhody.

* 8,9 % p. a., RPSN 10,35 %

volejte 844 700 444
www.citibank.cz

PANORÁMA
Lesy âR podepsaly dohodu o spolupráci
s âesk˘m svazem ochráncÛ pﬁírody
Lesy âR, vûrny své dlouholeté tradici, i pro rok 2005 podepsaly dohodu o spolupráci s nejvût‰í nevládní organizací
pÛsobící v ochranû pﬁírody, âesk˘m svazem ochráncÛ pﬁírody.
Dohoda se t˘ká spolupráce v oblasti péãe o krajinu a pﬁírodu
vãetnû ekologické v˘chovy. Lesy âR na oboustrannû schválené, pﬁesnû vymezené projekty vyãlenily celkem 2 200 000 Kã.
„Tato spolupráce trvá jiÏ 7 let a Lesy âR chápou ochranu pﬁírody jako nedílnou souãást své ãinnosti státního podniku,“
ﬁíká Vladimír Blahuta, generální ﬁeditel LesÛ âR.
V minul˘ch letech se na základû této spolupráce podaﬁilo
napﬁíklad zmapovat v˘skyt a následnû ochránit mnoho druhÛ
chránûn˘ch rostlin a ÏivoãichÛ. Lesy âR na základû podkladÛ

·kolení ochrany lesa proti
‰kodliv˘m ãinitelÛm

od âSOP ochraÀují stromy, v jejichÏ dutinách hnízdí ptáci ãi
netop˘ﬁi, podporují provádûní záchrann˘ch pﬁenosÛ ohroÏen˘ch rakÛ. Tradiãní je spolupráce s âSOP v ochranû lesních
mravencÛ Formica ãi instalace hnízdních budek pro ptáky
jako biologické ochrany lesa. V souãasné dobû peãuje âSOP
na území spravovaném LâR o více neÏ 9000 tûchto budek. LâR
v‰ak podpoﬁily i projekty âSOP zaloÏené na nejmodernûj‰ích
technologiích, jak˘m je napﬁ. telemetrická sledování aktivity v˘rÛ.
Velk˘ v˘znam kladou oba partneﬁi i na v˘chovu veﬁejnosti,
zejména dûtí a mládeÏe. Napﬁíklad formou podpory tradiãních
pﬁírodovûdn˘ch soutûÏí âSOP, jako jsou Zelená stezka – Zlat˘
list ãi Ekologická olympiáda ãi podpory v˘chovného pÛsobení
záchrann˘ch stanic pro handicapované Ïivoãichy.
><
Petr St˘blo, âSOP
Lubomír ·álek, LâR, s. p.

Za úãelem zopakování principÛ ochrany lesa proti l˘koÏroutu
smrkovému a získání nov˘ch poznatkÛ v prevenci a boji proti
tomuto ‰kÛdci zorganizovala lesní správa Jeseník spolu
s Jesenickou lesnickou spoleãností a Lesní ochrannou sluÏbou
VÚLHM pﬁedná‰ku „Ochrana lesa proti ‰kodliv˘m ãinitelÛm“.
Pﬁedná‰ející, Ing. Jaroslav Holu‰a, Ph.D., a Ing. Milan ·vestka,
DrSc., seznámili posluchaãe s organizací Lesní ochranné
sluÏby, Pﬁehledem ‰kodliv˘ch ãinitelÛ v roce 2004 a velmi
podrobnû s Bionomií l˘koÏrouta smrkového vãetnû informací
o nov˘ch poznatcích v ochranû lesa proti nûmu.
Pﬁedná‰ky, jeÏ se uskuteãnila dne 19. dubna 2005
v Relaxcentru v Bûlé pod Pradûdem, se zúãastnilo celkem
35 posluchaãÛ zastoupen˘ch 32 pracovníky LâR (16 Jeseník,
10 Louãná, 3 Javorník, 2 Prostûjov a 1 KI), dvûma zástupci
obecních lesÛ a jedním pracovníkem státní správy MÚ Jeseník.
><
Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce

Regionální kolo soutûÏe
Zelená stezka – Zlat˘ list
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Informaãní stﬁedisko LâR Kﬁivoklát získalo pro leto‰ní rok
akreditaci k poﬁádání okresního kola pﬁírodovûdnû – ekologické
soutûÏe Zelená stezka – Zlat˘ list. Jedná se o aktivitu s mnohaletou tradicí, která probíhá na nûkolika úrovních. Od regionálních po krajská aÏ celonárodní kola. Celou soutûÏ také
odbornû a finanãnû podporuje podnik Lesy âeské republiky, s. p.
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Regionální kolo pro okres Rakovník probûhlo dne 28. 4. 2005
v areálu rekreaãního zaﬁízení LâR Emilovna. Pﬁes vrtkavost
dubnového poãasí byl krásn˘ sluneãn˘ den a my jsme hned
ráno pﬁivítali 102 dûtí ze základních ‰kol, které si pﬁijely provûﬁit svoje znalosti z pﬁírodovûdy a ekologie. Byly rozdûleny
podle pravidel do ‰estiãlenn˘ch druÏstev. SoutûÏ probíhala na
trase asi 4 km dlouhé a na deseti stanovi‰tích. SoutûÏilo se
v tûchto disciplínách: Ekologie, Savci, Ptáci, Plazi a obojÏivelníci, Ochrana pﬁírody, Bezobratlí, Houby a v˘trusné rostliny,
Dﬁeviny, Byliny a NeÏivá pﬁíroda. Vysokou úroveÀ soutûÏe
garantovali odborní lektoﬁi, kter˘mi byli pracovníci Správy
CHKO Kﬁivoklátsko, lesní správy Kﬁivoklát a Muzea TGM
v Rakovníku. Dûti se snaÏily, bylo evidentní, Ïe se pﬁírodû
vûnují i mimo ‰kolu v rámci nejrÛznûj‰ích zájmov˘ch aktivit.
Znalosti nûkter˘ch druÏstev byly opravdu na velmi vysoké
úrovni.
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Bûhem dne byl pro soutûÏící pﬁipraven i doprovodn˘ program,
a to sportovní stﬁelba ze vzduchovky, práce s mapou a topografie, dûtem se vûnovali také pracovníci záchranné stanice
pro handicapovaná zvíﬁata v Kladnû. Ti s sebou pﬁivezli
i malinké divoké prasátko, které bylo nalezeno opu‰tûné,
a jelikoÏ vyÏaduje celodenní péãi a ãasté krmení, muselo se
sv˘mi o‰etﬁovateli k nám na Emilovnu, a to samozﬁejmû
k velké radosti dûtí.
Na závûr probûhlo vyhodnocení. Absolutními vítûzi v obou
kategoriích, tzn. mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ, se stala druÏstva ze
Základní ‰koly Jesenice. První tﬁi druÏstva v kaÏdé kategorii
byla odmûnûna vûcn˘mi dary, ostatní soutûÏící získali pamûtní listy a drobné propagaãní pﬁedmûty. Na závûr bych ráda
podûkovala sponzorÛm akce, kter˘mi jsou: Procter and
Gamble Rakona, s. r. o., Stavební a obchodní firma Karel
Breník Kﬁivoklát, Obecní úﬁad Kﬁivoklát a ZdeÀka Pernicová
Kﬁivoklát. Díky jejich podpoﬁe byly zakoupeny nûkteré ceny,
zaji‰tûno obãerstvení a autobusová doprava. MÛj velk˘ dík
patﬁí i zamûstnancÛm Správy CHKO Kﬁivoklátsko a v‰em
ostatním spolupracovníkÛm, kteﬁí se na této akci podíleli
a díky nimÏ mûla celá soutûÏ hladk˘ prÛbûh i patﬁiãnou úroveÀ.
><
TáÀa Friebertová

Zelená stezka
Zlat˘ list
Emilovna 28. 4. 2005
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