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AKTUÁLNù

Ekonomické
v˘sledky LâR
za rok 2000
V˘sledky hospodafiení LâR za rok 2000 obsaÏené v úãetní závûrce
k 31. 12. 2000 jsou jiÏ uzavfieny a v souãasné dobû je ovûfiuje auditor.
Je tedy ãas ke krátkému ohlédnutí a srovnání s pfiedcházejícími léty.

Hospodáfiské v˘sledky
LâR dosáhly v roce 2000 historicky nejvy‰‰ího hospodáfiského v˘sledku po zdanûní ve v˘‰i 604 mil Kã. HV je v kaÏdém roce v˘znamnû
ovlivÀován tvorbou (náklady) a pouÏitím (v˘nosy) zákonn˘ch rezerv, zejména pak rezervy na pûstební ãinnost. Mírou hodnocení roku a srovnatelnou základnou s pfiedcházejícími obdobími mÛÏe b˘t provozní hospodáfisk˘ v˘sledek eliminovan˘ o vliv rezerv. Ten byl o 165 mil. Kã vy‰‰í neÏ
v roce 1999.

HV po zdanûní s vylouãením rezerv v tis. Kã
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K nejvût‰ímu propadu do‰lo u hospodáfiského v˘sledku z finanãních
operací v dÛsledku pokraãujícího poklesu úrokov˘ch sazeb, a rovnûÏ nepfiíli‰ pfiíznivé situaci na finanãních trzích zejména ve 2. pololetí roku
2000. Naopak se podafiilo zastavit pokles provozního hospodáfiského v˘sledku. Absolutní sníÏení objemu provozních nákladÛ zhruba na úroveÀ
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let 1996 a 1998 s historicky nejvy‰‰ími provozními v˘nosy pfii naopak nejniÏ‰ím objemu tûÏeb je z ekonomického hlediska rozhodnû pozitivní.

Hospodáfiské v˘sledky LâR za období 1993 - 2000 v tis. Kã
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

HV pfied zdanûním

94 202

706 121

190 540

125 434

146 612

792 146

781 315

850 510

HV pfied zdanûním bez rezerv

315 473

1 255 698

291 847

408 246

601 754

916 152

596 371

818 391

HV po zdanûní

70 611

394 383

145 132

110 718

123 770

401 103

578 757

603 747

HV po zdanûní bez rezerv

291 882

943 960

246 439

393 530

578 912

525 109

393 813

571 628

Provozní HV bez rezervy

273 053

878 055

218 090

313 677

456 129

614 083

379 198

692 991

HV z finanãních operací

5 818

24 380

73 187

89 086

146 315

300 931

216 879

112 544

Mimofiádn˘ HV

36 602

353 263

570

5 483

-690

1 138

294

12 856
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Majetek

Z hlediska efektivity mezd (pomûru mezi objemem v˘nosÛ a vyplacen˘ch
mezd) situace jiÏ tak pfiíznivá není a rok 2000 se dûlí v historické tabulce
o pomyslné tfietí místo s rokem 1995.

Mírné zmûny v majetku mûly spí‰e pozitivní charakter. Celková hodnota majetku, bilanãní suma, sice poklesla o 467 mil. Kã (0,63 %), sníÏení
jde v‰ak na vrub poklesu hodnoty pozemkÛ (zmûny pfii inventarizaci a vydan˘ majetek) o více jak 1 mld. Kã. JiÏ druh˘ rok za sebou pro‰ly v˘znamn˘m v˘vojem pohledávky. Do‰lo jak ke sníÏení jejich celkové v˘‰e
(o 45 mil. Kã, coÏ je 4,1 % v hodnotû netto a 7,9 % v hodnotû brutto), tak
ke sníÏení skuteãné doby úhrad pohledávek (o 10 dní v hodnotû netto
a 13 dní v hodnotû brutto). Uvedené poklesy se pozitivnû odrazily v nav˘‰ení hodnoty finanãního majetku o 21 %. Hodnota vlastního jmûní bez
vlivu pozemkÛ vzrostla o 6,4 %. Zákonné rezervy byly sníÏeny o 40 mil.
Kã, coÏ se promítlo do v˘nosÛ a do v˘‰e hospodáfiského v˘sledku.

Efektivita mezd
7,2
7,0
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6,6
6,4
6,2

Finanãní ukazatele
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V˘voj finanãních ukazatelÛ v roce 2000 lze komplexnû hodnotit jako
pfiízniv˘. Ve vût‰inû ukazatelÛ do‰lo ke zlep‰ení proti roku 1999, fiada
z nich je nad úrovní prozatím nejlep‰ích rokÛ 1994 a 1998. Pozitivní v˘voj vykázaly jak finanãní ukazatele vztahující se k celkovému hodnocení,
tak i finanãní ukazatele jednotliv˘ch sloÏek majetku (dochází k navy‰ování témûfi v‰ech forem majetku, pfii poklesu pohledávek). Pfiízniv˘ch hodnot
dosahuje rentabilita, likvidita i doby obratu zásob a pohledávek. Na druhé stranû je nutno ukázat na zv˘‰ení samofinancování a sníÏení pokrytí investic odpisy.

Hospodafiení
organizaãních jednotek
Zhruba 2/3 lesních správ hospodafiilo se ziskem a 1/3 vytvofiila ztrátu.
Rozdûlení LS do kategorií podle hrubého HV (bez rozpu‰tûn˘ch správních
reÏií) je následující:
Vytvofien˘ hrub˘ HV

V˘voj ukazatelÛ spojen˘ch s Ïivou prací - poãtem zamûstnancÛ
a mzdov˘mi náklady

PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ
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LS
1999

2000

NiÏ‰í neÏ -60 mil. Kã

2

1

-60 aÏ -20 mil. Kã

4

5

-20 aÏ -10 mil. Kã

6

2

-10 aÏ -5 mil. Kã

9

7

-5 aÏ 0 mil. Kã

10

12

0 aÏ 5 mil. Kã

13

9

5 aÏ 10 mil. Kã

8

9

10 aÏ 20 mil. Kã

14

15

20 aÏ 30 mil. Kã

12

13

30 aÏ 40 mil. Kã

6

6

Vy‰‰í neÏ 40 mil. Kã

3

8

Nejvy‰‰ích HV dosáhly LS Planá u M. L., Nové Mûsto n. M., Nasavrky,
Jihlava, Vy‰‰í Brod, Telã, Svitavy, Ledeã, Lan‰kroun a JindfiichÛv Hradec.
NejniÏ‰ích HV dosáhly LS Klá‰terec n. O, Litvínov, âerven˘ Hrádek,
Znojmo, Litomûfiice, Horní Blatná, Fr˘dlant, ·enov, Hanu‰ovice
a Pfie‰tice.V hospodafiení lesních závodÛ do‰lo k v˘raznému zlep‰ení. Ve
ztrátû zÛstal pouze LZ Îidlochovice, av‰ak pro nûj s rekordním HV „pouze" –1,7 mil. Kã. Celkov˘ pfiíspûvek pfiímo fiízen˘ch závodÛ k hospodafiení podniku je +73 mil. Kã hrubého HV oproti 21 mil Kã v roce 1999. Podíl
pfiímo fiízen˘ch závodÛ na hospodáfiském v˘sledku podniku tak vzrostl
z 3,6 % na 8,9 %.

Vzhledem k v˘voji poãtu zamûstnancÛ a objemu v˘nosÛ dosáhla produktivita práce prozatím nejvy‰‰í hodnoty za existence LâR - 1540 tis. Kã
na pracovníka.

Produktivita práce v tis. Kã
1 600

Závûr
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V ekonomickém hodnocení loÀského roku pfievládají pozitiva.
Potû‰itelné je pfiibrÏdûní nebo pozastavení nûkter˘ch negativních trendÛ,
které se objevily v loÀském roce a návrat k dobr˘m v˘sledkÛm roku 1998.
V‰em, ktefií se na zlep‰ení v˘sledkÛ v roce 2000 podíleli, patfií dík. Je v‰ak
nutné si uvûdomit, Ïe se pohybujeme hluboko v roce 2001, a ten, jak se
jiÏ ukazuje, nebude patfiit k tûm jednodu‰‰ím.
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RNDr. Vladimír Vesel˘, ekonomick˘ fieditel
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Lesnické
hospodafiení LâR
v roce 2000
Pfiízniv˘ v˘voj pokraãuje
Po shlédnutí koneãn˘ch v˘sledkÛ roku 2000 lze konstatovat, Ïe lesnické hospodafiení u LâR stále v˘raznûji smûfiuje ve sv˘ch ukazatelích k trvalé udrÏitelnosti a cílÛm, které si vytyãilo, a naplÀuje postupnû na‰e heslo:
„Lesy âeské republiky – lesy pro tfietí tisíciletí".
V˘voj od roku 1993 sleduje s minimálními v˘kyvy v jednotliv˘ch letech
trend, kter˘ byl na poãátku nastolen a kter˘ tûsnû souvisí s pfiechodem na
jemnûj‰í formy podrostního zpÛsobu hospodafiení. Je samozfiejmé, Ïe
mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ v˘voj statistick˘ch údajÛ lesnického hospodafiení
je v˘voj skuteãného stavu lesa. Proto se na dále uvádûná ãísla musíme
dívat jako na prÛmûrné údaje podniku, které neznamenají, Ïe tak dobré
v˘sledky v jednotliv˘ch ukazatelích jsou na v‰ech lesních správách a závodech samozfiejmostí. Naopak, lze ale stejnû konstatovat, Ïe jsou tudíÏ
organizaãní jednotky, které vykazují v˘sledky mnohem lep‰í. Na ty lep‰í
rádi upozorníme a nad nûkter˘mi vazbami mezi jednotliv˘mi ukazateli
hospodafiení podniku se dále zamyslíme.

Lesy na Vysoãinû pfiiná‰ejí vysok˘ v˘nos, pfiestoÏe jsou ãasto po‰kozované kalamitami

V˘voj procentického podílu nahodil˘ch tûÏeb u LâR
procento podílu
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V˘voj tûÏby dfieva

76,4

76

30

57,9

52,5

20

TûÏba dfieva, od jejíÏ v˘‰e se postupnû odvozují dal‰í lesnické ãinnosti,
ãinila v roce 2000 celkem 6 842 674 m3. Pfii celkové v˘mûfie porostní
pÛdy spravované LâR ke konci roku, tj. 1 391 020 ha, to znamená v˘‰i
tûÏby 4,92 m3/ha. Celková v˘‰e tûÏby tedy opût poklesla, ale souãasnû
nastal pokles v˘mûry spravované porostní pÛdy. Nastalo nepatrné zv˘‰ení podílu tûÏby na 1 ha a do bilancovaného etátu zb˘vá je‰tû znaãn˘ prostor. Tento prostor mohou LâR vyuÏít pfii pfiíznivém cenovém v˘voji v âR.
Nahodilá tûÏba v loÀském roce opût poklesla a ãinila 1,598 mil. m3, coÏ
je 23,3 % z tûÏby celkové. Nadále tedy pokraãoval pfiízniv˘ trend zapoãat˘ rokem 1996 a rozhodnû tak nízk˘ procentick˘ podíl nahodilé tûÏby
u LâR ovlivní i historicky nízk˘ podíl celého lesního hospodáfiství âR.
Pfiejme si jen do budoucna, aby to lesÛm v âR vydrÏelo.
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V˘voj podílu jehliãnat˘ch a listnat˘ch dfievin pfii obnovû u LâR
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SniÏování podílu holin

40

UplatÀování jemnûj‰ích forem hospodafiení a zãásti i zalesÀování bûÏné holiny s sebou pfiiná‰í dal‰í sniÏování podílu holiny na celkové
porostní pÛdû. DÛsledn˘ tlak na meziroãní nezvy‰ování stavu holiny pfiinesl neuvûfiitelné sníÏení podílu holiny na 0,80 %. Je moÏné, Ïe zãásti ke
sníÏení podílu holin mohlo pfiispût i postupné plnûní harmonogramÛ
zalesÀování pozemkÛ prohlá‰en˘ch za PUPFL, ale podnik se bude muset
zab˘vat tímto znaãn˘m poklesem podrobnûji. Zdá se, Ïe na nûkter˘ch organizaãních jednotkách je v˘tûÏ m˘tní tûÏby na 1 ha holiny pfiíli‰ vysoká
a v˘‰e pfiirozené obnovy tomu neodpovídá. Musíme tedy tento ukazatel
zkoumat podrobnûji a pfiesvûdãit se na tûchto jednotkách, Ïe stav lesa odpovídá vykazovan˘m údajÛm.
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jehl. ostatní

82,5

75,24

70,83

65,52

59,9

57,73

56,85
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jedle

0,35

0,57

1,47

2,25

2,42

2,67

3,08

5,11

listnaté

17,05

24,19

27,7

32,23

37,68

39,6

40,07

39,09

MZD celkem

17,5

24,76

29,17

34,48

40,1

42,27

43,15

44,2

AKTUÁLNù
prÛmûru v˘raznû vymykají a kter˘m je tfieba i nadále vûnovat zv˘‰enou
pozornost. ProtoÏe na zaãátku bylo uvedeno, Ïe nejlep‰í budeme jmenovat, tak v procentu nezdaru vykázaly nejlep‰í v˘sledky tyto lesní správy:
Nové Hrady, Jablonec, Îelezná Ruda, DomaÏlice, Franti‰kovy Láznû,
Fr˘dlant v â., Hluboká n. Vlt., Pelhfiimov, â. Rudolec a LZ Kladská.

procento podílu

V˘voj podílu pfiirozené obnovy na první obnovû u LâR
18
16
14

Pfiirozená obnova ãinila 1 981 ha (z toho obnova MZD 790 ha !), coÏ
jest 17,8 % z první obnovy. Zde se koneãnû zaãíná projevovat tlak na vyuÏívání pfiirozené obnovy a pfiípravu pÛdy a podíl pfiirozené obnovy
trvale roste. Nejlep‰í v˘sledky (od 60 do 40 %) vykazují tyto lesní správy:
bez vlivu tvorby LHP – Telã, Îelezná Ruda, Javorník, Nové Hrady, Planá,
Kaplice, Vsetín, Bystfiice p. H., DomaÏlice, Lan‰kroun a s vlivem tvorby nového LHP, kde do‰lo k úplné inventarizaci skuteãného prvního vûkového
stupnû – Hluboká n.Vlt., Rychnov n. Kn. a Kácov.
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V˘sadba melioraãních
a zpevÀujících dfievin

procento podílu

V˘voj podílu holin na celkové v˘mûfie lesÛ u LâR

V˘sadba melioraãních a zpevÀujících dfievin byla uskuteãnûna na plo‰e 4805 ha, z toho první obnova 4034 ha. Podíl MZD na prvé obnovû
celkem ãinil 44,26 %. Je to opût nav˘‰ení podílu melioraãních dfievin
a protoÏe se domníváme, Ïe podíl 40 % je dostateãnou v˘‰í pro plnûní cílÛ Zásad státní lesnické politiky, pfiiãítáme stále se zvy‰ující podíl nábûhu
nov˘ch LHP a prosazení tohoto podílu zejména na poãátku decennia.
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Tak jako kaÏdoroãnû lze ze skuteãnosti loÀského roku a návrhÛ projektÛ na rok leto‰ní vysledovat urãité pfiíznivé trendy. Ale jako kaÏdoroãnû se opakuje situace v pfiíli‰né opatrnosti lesních správ ve v˘hledech
a potom mile pfiekvapující skuteãnosti v plnûní. Jen znovu upozorÀuji na
to, Ïe z podcenûní v˘hledu pfiirozené obnovy si na‰i dodavatelé a ‰kolkafii odvozují to, Ïe bude více obnovy umûlé a vût‰í potfieba sadebního
materiálu a proto buìme napfií‰tû i v tomto realistiãtí a nevytváfiejme zbyteãná oãekávání. Trend je a bude opaãn˘. Úplnû na závûr patfií podûkování velké vût‰inû odpovûdn˘ch lesních hospodáfiÛ za v˘sledky, kter˘ch
v roce 2000 dosáhli, a v˘‰e uvádûná ãísla to jen dokumentují. Pamatujme
v‰ak vÏdy na to, Ïe nejsou dÛleÏitá ãísla, ale stav lesa samotného.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

V˘voj pfiirozené obnovy lesa
Obnova lesa celkem byla v roce 2000 uskuteãnûna na plo‰e 12.859
ha. Pokud zohledníme úbytek porostní pÛdy, dá se fiíct, Ïe obnova lesa je
pfiibliÏnû na setrvalé v˘‰i. Vzhledem ke zvy‰ování tûÏby úmyslné i zde
platí v˘‰e uvedené. Z celkové v˘‰e obnovy ãinila obnova opakovaná
1763 ha, coÏ je vzhledem k první obnovû roku pfiedchozího (10 843 ha)
pouh˘ch 16,2 %. Vzhledem k jarnímu deficitu sráÏek v loÀském roce je to
bilance velice uspokojivá. Je samozfiejmé, Ïe jsou lesní správy, které se

Ing. Franti‰ek Morávek, v˘robnû technick˘ fieditel

Dûtsk˘ domov v Nechanicích pfievzal v˘tûÏek
tomboly 5. lesnického plesu
Dne 21. bfiezna symbolicky pfiedal správní
fieditel LâR Ing. Bfietislav Jakubec v˘tûÏek tomboly 5. lesnického plesu fieditelce Dûtského domova v Nechanicích PhDr. Evû Grimové. LâR
tímto zpÛsobem pravidelnû podporují dva dûtské domovy – v Nechanicích a ve Star˘ch
Holicích, které se kaÏdoroãnû o v˘nos tomboly
stfiídají. Letos v Nechanicích pfievzali celkem
23 000 Kã. Podle slov paní fieditelky peníze pfiidají k jiÏ nashromáÏdûné ãástce, kterou pouÏijí
na nákup letního bazénu. Bazén je totiÏ velk˘m
snem zdej‰ích dûtí.
Dûtsk˘ domov v Nechanicích byl zaloÏen
v roce 1952, ale aÏ do roku 1971 zaji‰Èoval
péãi o opu‰tûné dûti v provizorních, nevyhovují-

cích podmínkách. Na poãátku 70. let byl pfiemûnûn v dûtsk˘ domov rodinného typu
a v této podobû funguje dodnes. Dûti Ïijí

Pan fieditel Ing. Bfietislav Jakubec rozdává dûtem
drobné dárky
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v deseti aÏ dvanáctiãlenn˘ch „rodinách",
z nichÏ kaÏdá má k dispozici samostatn˘ byt
(4 + 1 nebo 5 + 1). Dûti tak mají zaji‰tûno
potfiebné soukromí. Vychovatelky se u „rodin"
stfiídají v nûkolikadenních turnusech, takÏe jsou
s nimi nepfietrÏitû 24 hodin dennû. K dispozici
mají technické zázemí a centrální kuchyÀ, pfiiãemÏ i kaÏd˘ byt má svou vlastní kuchyÀku, kde
si dûti hlavnû o víkendech samy vafií. V souãasné dobû v Nechanicích Ïije asi 60 dûtí v pûti
rodinách. Dûtsk˘ domov provozuje vlastní
matefiskou ‰kolku. Povinnou ‰kolní docházku
dûti absolvují v nechanické základní ‰kole.
Po jejím ukonãení odcházejí na rÛzná uãili‰tû
nebo stfiední ‰koly. Dûtsk˘ domov opou‰tûjí
v 18 letech vûku.
Redakce
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Lesy pod Javofiicí
ekonomika, ekologie, turistika
JiÏ druh˘m rokem se Lesní správa Telã pfii
pravidelném hodnocení lesních správ umisÈuje
na pfiedních místech a pfiispívá tak v˘znamnû
k dobr˘m v˘sledkÛm celého podniku. ProtoÏe
ãást ãlánkÛ v tomto ãísle bilancuje hospodafiení
LâR v minulém roce, rozjel jsem se do Telãe,
abych úspû‰ná globální ãísla doplnil dobr˘m
pfiíkladem z provozu. Chci tak ukázat podhoubí, z nûhoÏ vyrÛstají v˘sledky, za které pak LâR
sbírají prestiÏní ratingová hodnocení. PrÛvodcem mi byl lesní správce Dr. Ing. Vladimír
Dolejsk˘ a jeho kolega Ing. Tomá‰ Chlubna.

V˘znamn˘m klimatick˘m fenoménem je ãastá
a dlouhodobá tvorba námrazy pfii inverzních situacích. Námrazové kalamity postihují zdej‰í lesy periodicky jiÏ po staletí.
■

Geologické pomûry urãují zásadní podmínky pro hospodafiení. Západní okraj území lesní
správy tvofií Ïula, která je podkladem hlavního
masivu kolem Javofiice. Îula je pfieváÏnû mrákotínského typu, jehoÏ charakteristickou vlastností je tvofiení balvanit˘ch sutí a vynikající
‰tûpnost. PodloÏí v˘chodní ãásti tvofií biotitické
pararuly s vloÏkami ortorul. V˘znamné jsou i
hlíny rÛzného pÛvodu. V souãasné druhové
skladbû jsou zastoupeny: SM 76 %, BO 13 %,
MD 3,3 %, JD 0,6 %, DG 0,3 %; DB 1,01 %,
BK 1,35 %, JV 0,47 %, JS 0,22 %, BR 1,2 %,
OL 1,5 %. Jehliãnany celkem tvofií 93,4 %
a listnáãe 6,6 %. Skladba podloÏí a relativní
dostatek sráÏek umoÏÀují dosahovat v˘znamného podílu pfiirozené obnovy, a to pfiedev‰ím
smrku, kter˘ je zde velmi vitální aÏ agresivní.
V roce 2000 ãinila pfiirozená obnova 60 %
obnovy celkové. Ale zdaleka to nebylo vÏdy,
je‰tû v roce 1999 byl podíl pfiirozené obnovy
asi 12 % a v letech dfiívûj‰ích nedosahoval ani
10 %. V umûlé obnovû se v˘znamnû uplatÀují
zpevÀující a melioraãní dfieviny, pfiedev‰ím
jedle, dub a buk. Av‰ak stanoven˘ minimální

Budova LS Telã

Zemník Horní Dubénky

Lesní správce Dr. Ing. Vladimír Dolejsk˘

Pfiírodní podmínky
Lesy spravované Lesní správou Telã náleÏejí
po stránce orografické do soustavy âeskomoravské vrchoviny, v bliÏ‰ím ãlenûní zasahuje na
území správy Javofiická vrchovina, Jihlavské
vrchy, KfiiÏanovská vrchovina, Brtnická vrchovina, Jevi‰ovská pahorkatina, Daãická a Jemnická kotlina. NejniÏ‰í nadmofiská v˘‰ka je v údolí
Moravské Dyje (361 m), nejvy‰‰ím bodem je
vrchol Javofiice (837 m), prÛmûrn˘ roãní úhrn
sráÏek ãiní 650 mm, prÛmûrná roãní teplota je
6,5 oC. Charakteristick˘ pro celé území lesní
správy je pomûrnû ploch˘, mírnû zvlnûn˘
reliéf se strmûj‰ími svahy v údolí Moravské
Dyje, Îeletavky, pfiípadnû nûkter˘ch potokÛ.

Opravená cesta „Hraniãní“

âást porostní mapy LS Telã
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podíl v prÛmûru 25 % se ukazuje b˘t pfiíli‰
vysok˘ a jeho udrÏení na nûkter˘ch stanovi‰tích, aby zde v pfií‰tích letech 100% nepfievládl
smrk, finanãnû velmi nákladné.

Hospodáfiské podmínky

2

PfievaÏujícími hospodáfisk˘mi soubory jsou:
SM hospodáfiství Ïivn˘ch stanovi‰È vy‰‰ích poloh (24 %), SM hospodáfiství kysel˘ch stanovi‰È
vy‰‰ích poloh (22,2 %), SM hospodáfiství Ïivn˘ch stanovi‰È stfiedních poloh (13,2 %), SM
hospodáfiství oglejen˘ch stanovi‰È (11,5 %),
SM, BO hospodáfiství kysel˘ch stanovi‰È stfiedních poloh (7,5 %). V˘mûra lesÛ, na nichÏ lesní
správa hospodafií, dosahuje 12 100 ha, funkci
odborného lesního hospodáfie vykonává na
rozloze 7500 ha soukrom˘ch lesÛ. Celkem v LS
pracuje 21 zamûstnancÛ (9 V·, 12 S·), z toho
7 revírníkÛ v pfiímé správû, 4 revírníci jako OLH
a 2 revírníci s pÛsobností rozdûlenou mezi
v˘kon OLH a pfiímou správu. PrÛmûrná v˘mûra
revírÛ je 1729 ha, u OLH 1875 ha.
■

Celková roãní tûÏba lesní správy se pohybuje kolem 90 000 m3, z toho m˘tní úmyslná ãinila v roce 2000 asi 40 000 m3, tj. 44 %, nahodilá 15 000 m3, tj. 17 %. Ale právû nahodilé
tûÏby po dlouhou dobu znemoÏÀovaly fiádné
lesnické hospodafiení. V roce 1996 ãinila nahodilá tûÏba 100 %, 1997 – 81 %, 1998 – 77 %,
1999 – 53 %. Za zmínku stojí, Ïe lesní správa
realizuje asi 30 % tûÏeb harvestorov˘mi technologiemi a získala v jejich nasazení v˘znamné
zku‰enosti. Harvestorov˘mi technologiemi se
budeme podrobnûji zab˘vat v nûkterém z dal‰ích ãísel na‰eho ãasopisu.
■

3

Profiezávky LS dûlá roãnû asi na 350 ha,
probírky do 40 let na 500 ha a nad 40 let
témûfi na 700 ha, pfiiãemÏ v posledních letech
ve v‰ech pfiípadech v˘raznû pfiekraãuje plán.
Vytváfií tak pfiedpoklady pro fiádné hospodafiení v dal‰ích letech. Podmínky pro pfiirozenou
obnovu jsou takové, Ïe by se i do budoucna
mûla pohybovat kolem 60 %. Umûle se obnovuje zhruba 40 %, ztráty klesly na 7 % (v roce
1995 ãinily pfies 60 %). Celková obnova v roce
2001 dosáhne 80 ha. V dÛsledku kalamity v‰ak
byla v minul˘ch letech podstatnû vy‰‰í: 1995 –
296 ha, 1996 – 265 ha, 1997 – 165 ha, 1998
– 124 ha, 1999 – 105 ha, 2000 – 98 ha.
■

Zajímavû se vyvíjejí nûkteré ekonomické
ukazatele. V˘znamnû vzrostl hospodáfisk˘
v˘sledek, byÈ tûÏba v dÛsledku ukonãení zpracování kalamity o nûco klesla. Hospodáfisk˘
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v˘sledek v roce 2000 vzrostl proti roku 1997
2x, proti roku 1998 4x a proti roku 1999 3x.
PrÛmûrné zpenûÏení dosáhlo 696 Kã/m3.
Podíl reÏií na celkov˘ch nákladech se pohybuje
kolem 15 % a pûstební ãinnosti 40 % (z toho
zalesÀování 17 % a ochrana proti zvûfii 15 %),
tzv. ostatní pûstební ãinnost nevykazují v Telãi
témûfi Ïádnou.V˘raznû klesají náklady na
ochranu mlad˘ch lesních porostÛ proti ‰kodám
zvûfií: 1997 – 8 mil. Kã, 1998 – 6 mil. Kã, 1999
– 4,5 mil. Kã, 2000 – 2 mil. Kã. Tomu odpovídá i pokles stavu zvûfie: srnãí ze 131 % normovaného stavu na 104 %, mufloní z 303 % na
165 % a daÀãí z 351 % na 186 %. Zcela
mimofiádné pozornosti si v‰ak zasluhuje provoz
zemníkÛ pfii opravách a údrÏbách lesních cest.

Zemníky na Lesní
správû Telã
Zemníky se na Telãsku vyuÏívají jiÏ od poloviny 19. století jako zdroj kvalitní suroviny
– kamene – pro opravy a údrÏby lesních cest.
Nejde tedy o nic nového, ale po roce 1989 se
zmûnila legislativa, která zkomplikovala lesní
správû dal‰í legální existenci zemníkÛ. Po
úspû‰ném absolvování schvalovacího procesu
na mûstském, okresním a báÀském úfiadû získala lesní správa povolení k otevfiení a provozování loÏisek nevyhrazeného nerostu. DÛvody
pro otevfiení zemníkÛ byly pfiedev‰ím ekonomické. Lesní správa eviduje na 350 km lesních cest,
z toho asi 100 km cest je asfaltov˘ch. Pfiitom
pfiidûlené finanãní prostfiedky jí neumoÏÀují zajistit jejich kvalitní údrÏbu. Zvlá‰tû opravy asfaltov˘ch cest jsou velmi drahé. V posledních
letech dostává LS v prÛmûru roãnû 7 mil. Kã na
ve‰keré údrÏby a opravy, z toho na cesty je
urãeno 5 – 5,5 mil. Kã, coÏ je srovnatelné
s ostatními lesními správami. Proto se v Telãi
rozhodli pro vlastní potfiebu obnovit tûÏbu kamene v zemnících. V souãasné dobû provozují
pût zemníkÛ o velikosti od 0,25 ha do 1 ha a tûÏí 45 000 tun kamene roãnû. Tato v˘‰e odpovídá finanãním prostfiedkÛm, které je LS schopna
do tûÏby a následn˘ch oprav lesních cest vloÏit.
■

Cena jedné tuny vytûÏeného materiálu se
pohybuje mezi 28 – 40 Kã podle rozpojitelnosti horniny. JestliÏe mnoÏství suroviny vynásobíme cenou obvyklou v okolí (160 – 180 Kã/t),
dostaneme sumu celkové úspory, tj. 7,5 mil. Kã.
Seãtením této úspory a pfiidûleného finanãního
limitu (7,5 + 5,5) získáme ãástku, kterou vlastnû
LS roãnû vkládá do údrÏby lesních cest, tj.
13 mil. Kã. Musím také upozornit na to, Ïe tûÏba nevyhrazeného nerostu je osvobozena od
danû. Lesní správa jej smí pouÏívat pouze pro
vlastní potfiebu a nesmí s ním obchodovat. Cena
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28 – 40 Kã/t zahrnuje vytûÏení a naloÏení na
dopravní prostfiedek. Cena dopravy na místo
urãení je zahrnuta v nákladech na opravu pfiíslu‰né lesní cesty. Ve‰keré práce v zemnících
jsou provádûny dodavatelsk˘m zpÛsobem firmou, která v loÀském roce vyhrála v˘bûrové
fiízení.
■

Hornina se v zemnících tûÏí bagrem. Jedná
se o zvûtralou Ïulu – granit, ruly, pararuly
apod., které lze tûÏit bez pomoci trhacích prací. Pro opravy cest se pouÏívají v‰echny frakce,
od tûch nejhrub‰ích o prÛmûru 30 – 40 cm,
které se dávají do základu cest, aÏ po ty
nejjemnûj‰í o prÛmûru do 32 mm, jimiÏ se tûlesa vozovek uzavírají. Pfii kvalitním provedení
a o nûco vût‰í konstrukãní tlou‰Èce je únosnost
tûchto cest srovnatelná s cestami stavûn˘mi
z minerálního betonu, jsou v‰ak v místních podmínkách aÏ 6x levnûj‰í.
■

Zemníky jsou po území lesní správy dobfie
strategicky rozmístûné, ale jejich provoz je ãasovû omezen, a to vût‰inou na dobu 10 let.
Proto jedním ze základních dokumentÛ pfii
schvalovacím fiízení je plán rekultivací. V‰echny
zemníky se rozkládají na lesních pozemcích
a byly doãasnû vyjmuty z lesního pÛdního fondu. Dva roky pfied pfiedpokládan˘m ukonãením
tûÏby v zemníku by se mûlo zaãít pracovat na
rekultivaci. Jejím cílem je opûtovné nenásilné
zaãlenûní území zemníku do lesního prostfiedí
a krajinného celku. Poãítá se zde i s vytvofiením
drobn˘ch vodních ploch, které zpestfií podobu
dané oblasti. Zemníky po vytûÏení suroviny
a následné rekultivaci mohou vytváfiet zajímavé
krajinné prvky.
■

Po ukonãení provozu zemníku LS nov˘ zemník otevírat nebude, jen vytûÏenou plochu zrekultivuje a posune se o kousek vedle, protoÏe
hornina v podloÏí je naprosto stejná. Tento zpÛsob tûÏby jim zaji‰Èuje surovinu na údrÏbu cest
po dobu více neÏ 50 let. Pan správce konstatoval, Ïe lesní dopravní síÈ odpovídá modelÛm
a souãasnû potfiebám lesní správy pfii tûÏbû
a dopravû dfieva. Snahou je hlavnû stávající síÈ
zlep‰ovat a prÛbûÏnû udrÏovat její kvalitu, tak
aby slouÏila nejen dopravû dfiíví, ale souãasnû
i vefiejnosti v rámci pû‰í turistiky a cykloturistiky.

povrchu cest a citlivé zakomponování lesních
cest do celku krajiny. A pro to mûli na‰i dûdové
mnohdy vût‰í cit neÏ máme dnes my. Cesta
z pfiírodních materiálÛ sv˘mi parametry lépe
zapadá do krajiny, není takov˘m ru‰iv˘m zásahem jako asfaltka a po ãase pfiirozenû splyne
s prostfiedím, stane se jeho pfiirozenou souãástí,
jako by tam byla odjakÏiva. PouÏívání místních
zdrojÛ surovin také sniÏuje zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí, protoÏe se minimalizují dopravní
vzdálenosti.
■

TûÏba surovin v men‰ích lesních lomech ãi
zemnících byla zcela bûÏnou, neodmyslitelnou
souãástí lesní v˘roby, sniÏující náklady a zvy‰ující v˘nosy ve v‰ech kategoriích vlastnictví lesÛ.
Lomy a zemníky v lesích jsou v zahraniãí bûÏnou záleÏitostí. KaÏd˘ lesní hospodáfi v podstatû na jakémkoliv majetku by mûl peãlivû zvaÏovat jak náklady, tak v˘nosy svûfieného majetku
a kaÏdá úspora nákladÛ samozfiejmû vede ke
zv˘‰ení v˘nosÛ. Proto jsou zemníky tak roz‰ífiené a bûÏné na vût‰inû soukrom˘ch majetkÛ
v Evropû, ale dnes i ve státních lesích, kde se
postupnû prosazuje ekonomick˘ princip fiízení
a spravování tûchto majetkÛ.

Závûr
Na období do roku 2005 si pan lesní správce v projektu hospodafiení vytknul, s pfiihlédnutím ke specifikÛm lesní správy, tyto cíle:
• udrÏet hmyzí ‰kÛdce pod prahem hospodáfiské ‰kodlivosti,
• sníÏit stavy spárkaté zvûfie a omezit ‰kody pÛsobené zvûfií na minimum,
• docílit kontinuální a smysluplné realizace
podrostního hospodafiení na odpovídajících
stanovi‰tích,
• sníÏit míru ztrát pfii zalesÀování pod 10 %,
• vyrovnat se s deficitem v plnûní v˘chovn˘ch
tûÏeb,
• docílit meziroãního sestupného trendu v ãerpání finanãních prostfiedkÛ na pûstební ãinnosti
se zvlá‰tním dÛrazem na náklady na ochranu
proti zvûfii (cíl: v roce 2005 maximálnû 10 %
z limitu pûstebních nákladÛ).
Jan ¤ezáã

1. UvolÀování pfiirozené obnovy
2. Dfievo tûÏené harvestorov˘mi technologiemi
3. Zmûna druhové skladby je nutná

■

Právû vefiejnost velmi dobfie hodnotí vzhled
lesních cest na Telãsku. VÏdyÈ dnes jiÏ nejde jen
o jejich hospodáfiské vyuÏití, ale také o pohodlnou dopravu turistÛ po dobfie udrÏovan˘ch ‰tûrkov˘ch cestách, o estetické vnímání pfiírodního
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4. Likvidace klastu ‰tûpkováním je v místních
podmínkách nejen ekologiãtûj‰í, ale i ekonomicky
efektivnûj‰í neÏ pálení (75 Kã proti 84 Kã/m3)
5. Harvestor Nokka je nasazován pfiedev‰ím
do probírek v porostech do 40 let
6. Mezník LâR u pfiístupové turistické cesty na Javofiici
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DISKUSE

Tvorba
podnikového
rozpoãtu
– základ
kvalitního
fiízení
Velice jsem pfiivítal obsah stûÏejního ãlánku
únorového ãísla Lesu zdar, v nûmÏ jsou uvedeny základní body z vystoupení generálního
fieditele pana Ing. Jifiího Olivy na spoleãném
setkání fiídících pracovníkÛ LâR. Zaujala mne
zejména ãást t˘kající se zásadních zmûn, ke
kter˘m by mûlo v nejbliÏ‰í dobû dojít. Nabízí
se celá fiada pfiíkladÛ z bûÏného praktického
Ïivota v mnohém potvrzující tolik kritizované
nedostatky.

Podklady pro tvorbu
rozpoãtu
Aktuálním tématem se v únoru stalo zpracování návrhÛ rozpoãtÛ pro rok 2001. Obecnû
lze konstatovat, Ïe tvorba rozpoãtu je základním stavebním kamenem kvalitního fiízení
ekonomiky kaÏdé zdravé spoleãnosti. Jeho
zpracovaní v podmínkách LâR je z hlediska
metodického ustálené a v podstatû nedoznalo
za posledních nûkolik let v˘razn˘ch zmûn.
Podkladem pro zpracování návrhu rozpoãtu
dané organizaãní jednotky jsou: v˘sledky hospodafiení dané organizaãní jednotky uplynulého roku; projekãní ãinnosti (pûstební, tûÏební,
oprav a údrÏeb); pfiedem stanovené nákladové
limity (pûstební ãinnost, opravy a údrÏby);
pfiedpoklady v˘voje (pfiedpoklad inflace, deregulace cen); metodické pokyny ke zpracování;
úsporná opatfiení. Na základû tûchto podkladÛ
je z hlediska nákladového, resp. v˘nosového,
podle úãtÛ, v˘konÛ, pfiípadnû mûrn˘ch jednotek sestavován návrh rozpoãtu. Jeho smyslem je
definovat pfiedpokládan˘ hospodáfisk˘ v˘sledek a limit nákladÛ (celkov˘ch, vybran˘ch
reÏijních, pûstební ãinnosti, oprav a údrÏeb
HIM). Ve svém ãlánku se chci zastavit u nûkter˘ch aspektÛ technick˘ch a metodick˘ch pfii zpracování návrhÛ rozpoãtÛ a rozpoãtÛ samotn˘ch.

Zdravé dfievo + pfiirozená obnova = zdrav˘ rozpoãet (foto redakce)

Nedostatky pfii
sestavování rozpoãtu
1. PfiestoÏe vytváfiení návrhÛ rozpoãtÛ se
ustálilo na urãitém stupni uÏivatelského zpracování, chybí zde:
- MoÏnost automatického pfievodu úãetních dat
jako skuteãnosti za uplynulé období (uplynul˘
rok). S ohledem na fakt, Ïe rok 2001 je rokem
pfiechodu na nov˘ systém evidence v˘roby
a celé informaãní soustavy na‰eho podniku, je
uvedená moÏnost omezena sestavením pfievodového klíãe mezi jednotliv˘mi roky ve vztahu
k v˘konÛm, pfiípadnû úãtÛm.
- MoÏnost automatického pfievodu dat z evidence v˘roby jako skuteãnosti za uplynulé
období (uplynul˘ rok).
- MoÏnost automatického pfievodu dat z projektÛ pûstební a tûÏební ãinnosti (mûrné jednotky, náklady, resp. v˘nosy).
- MoÏnost ruãní úpravy tûchto dat (odpisy).
2. Samotné bilancování nákladÛ a v˘nosÛ
podle schváleného rozpoãtu v prÛbûhu roku na
obdobn˘ch principech jako v bodu 1. by zefektivnilo ãinnost a vytvofiilo jednoznaãn˘ podklad
pro následná, adekvátní a vãasná opatfiení.
V prvním kroku by snad postaãilo, do doby
neÏ bude nov˘ informaãní systém plnû zprovoznûn a kompatibilní, aby alespoÀ úãetní data
mûsíãních uzávûrek byla uloÏena do vhodného
formátu, v nûmÏ by odpadlo „otrocké" vysãítávání a pfiepisování dat z úãetních sestav do
odpovídajících polí rozpoãtov˘ch poloÏek.
Kter˘koli informatik, ãi zdatnûj‰í uÏivatel by
pak byl schopen upravit a nastavit si data na
automatick˘ pfievod do programu rozpoãtu
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a jeho bilancování. Obávám se, Ïe právû ono
„otrocké" pfiepisování dat odrazuje mnohdy
i vedoucí pracovníky od toho, aby si v prÛbûhu
roku vytváfieli pfiehled o v˘voji rozpoãtu samotného.
3. Stejnû jako rozptyl pfiesnosti zpracování
projektÛ, má i zpracování návrhu rozpoãtu své
meze. Tyto meze jsou v koneãném v˘sledku
schváleného rozpoãtu dány limitem celkov˘ch
nákladÛ a limitem vybran˘ch reÏijních poloÏek.
Oba tyto limity je nutné povaÏovat za zásadní.
Ostatní stanovené limity, tj. limit pûstební ãinnosti a limit oprav a údrÏeb, je moÏno povaÏovat v kontextu limitu celkov˘ch nákladÛ za
ménû dÛleÏité a pouze orientaãní. Schválen˘m
rozpoãtem jsou tedy stanoveny nákladové limity a limity objemové (celková tûÏba, minimální
obnova lesa apod.). Celkové v˘nosy, potaÏmo
hospodáfisk˘ v˘sledek, jsou v‰ak pouze údaji
orientaãními. Zcela chybí limity investic, které
jsou evidenãnû vedeny mimo rozpoãet.
Koneãné stanovení nákladov˘ch limitÛ pro
danou organizaãní jednotku by mûlo vycházet
z principu roz‰ífiené reprodukce, s ohledem na
v˘voj jejích základních hospodáfisk˘ch ukazatelÛ za uplynulé období. Pfievedeno do fieãi
prostého jazyka: zpût do lesa by se mûly vracet
takové finanãní prostfiedky (minimálnû na opravy, údrÏby a investice), které jsou adekvátní
dosaÏenému hospodáfiskému v˘sledku za
minul˘ rok. Pfiedpokladem je zachování celkové nákladové pfiimûfienosti v rámci podniku
a uplatnûní diferenciální renty. Co tím v‰ím
mám na mysli? Uvedu pfiíklad.

Co chybí v praxi
S velk˘m zaujetím jsem si pfieãetl dal‰í ãlánek únorového ãísla Lesu zdar, kter˘ byl
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nazván „KfiíÏem kráÏem po cestách Hfiebeãsk˘ch vrchÛ". Hovofiilo se v nûm o péãi o HIM
LS Svitavy. Taxativní uvedení realizovan˘ch
nákladÛ a investic za uplynulé období 3 let
a v˘‰e vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ je chvályhodné, chybí zde v‰ak druhá strana mince, coÏ
samozfiejmû není vinou samotné LS, a to
v˘sledky hospodafiení a základní lesnické ukazatele této lesní správy. V kontextu s tûmito
údaji bychom pak mohli daleko lépe hodnotit
dosaÏené úspûchy a posoudit, jak˘m pomûrem
se vrací prostfiedky zpût s ohledem k v˘nosÛm,
tûÏbû apod. NechÈ potom kaÏd˘ lesní správce
objektivnû posoudí a porovná tuto úroveÀ své
LS. Zohlednûní a zvefiejnûní tûchto a dal‰ích
hledisek by pfii stanovování limitÛ zajisté vneslo
do principu pfierozdûlování finanãních prostfiedkÛ jistou dávku objektivity. Nemûlo by platit osvûdãené, kdo více „pláãe" dostane více
prostfiedkÛ.
První vla‰tovkou ve stanovení objektivity pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ mezi LS urãitého
OI pro rok 2001 je zpÛsob pfiidûlení prostfiedkÛ na opravy a údrÏby HIM na rok 2001 z P¤
na OI (dfiíve z P¤ na LS). V tomto ohledu prozatím pomiÀme celkovou v˘‰i tûchto prostfiedkÛ, která by mûla vycházet z v˘‰e uveden˘ch
premis. Na základû bliÏ‰í znalosti místních
podmínek a priorit by mûl b˘t kaÏd˘ OI schopen daleko lépe pfierozdûlit uvedené prostfiedky – limity na jednotlivé LS v rámci své pÛsob-

nosti. Co brání tomu, aby na obdobném principu byly stanoveny napfi. limity pûstební ãinnosti, celkov˘ch nákladÛ, ale i v˘nosÛ, ãi dokonce
hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ? Tvorbû tûchto limitÛ
by mûla v dostateãném pfiedstihu pfiedcházet
jednání na úrovni kompetentních pracovníkÛ
P¤ a OI. Navíc, proã by nemohlo platit:
„Uspofiím-li náklady v pûstební ãinnosti, mohu
tyto uspofiené prostfiedky automaticky realizovat napfi. v opravách a údrÏbách cest",
a to bez ohledu na strach z pochybení
a z dÛsledkÛ pfiekroãení limitu, pfiípadnû je
operativnû prostfiednictvím OI pfierozdûlit na
jinou LS v rámci pÛsobnosti stejného OI.
V˘‰e uvedené principy by pro svou vy‰‰í
efektivnost vyÏadovaly právû ono delegování
pravomocí LS, jak o nûm hovofiil G¤ Ing.
J. Oliva, ale i na OI. Navíc vytvofiení a zavedení úãinného systému hmotné zainteresovanosti,
a to se v‰emi dÛsledky pfiedev‰ím aÏ do úrovnû
v˘konného lesního hospodáfie - revírníka, by
mnohdy dokázalo uspofiit náklady na pûstební
ãinnost, údrÏby a nejen na nû, a to bez ohledu
na principy zakotvené v obecn˘ch ustanoveních obchodních smluv a podnikov˘ch smûrnic.
Jsme pfiece schopni na úrovni na‰ich znalostí
o v˘voji vstupních parametrÛ pro individuální
hodnocení pracovníkÛ s podporou informatiky
vytvofiit úãinn˘, spravedlivûj‰í zpÛsob
odmûÀování mající za cíl zefektivnûní na‰í ãinnosti.

Limit mzdov˘ch
prostfiedkÛ
Okrajovû bych rád je‰tû vyjádfiil jistou polemiku, nemající v‰ak zásadní v˘znam, k vnitfiní
struktufie limitu vybran˘ch úãtÛ reÏijních nákladÛ. Obsahová struktura tohoto limitu zohledÀuje ve‰keré ãinnosti - úãty, jeÏ jsou pfiímo ovlivnitelné ãinností daného kolektivu pracovníkÛ.
V tomto ohledu v‰ak zcela postrádá logiku, Ïe
souãástí tohoto limitu jsou i „pfiedpokládané“
v˘‰e mzdov˘ch prostfiedkÛ, které, jak dobfie
víme, je moÏno povaÏovat, s ohledem na
dosud platnou mzdovou politiku a pfiíslu‰ná
ustanovení kolektivní smlouvy, za fixní
a z pohledu lesního správce neovlivnitelná.
I v pfiípadû stanovení tohoto limitu by mûly b˘t
zohlednûny a zvefiejnûny prÛmûrné náklady na
THP a „v˘konnost" lesní správy, resp. organizaãní jednotky.

Závûr
Závûrem si je‰tû dovolím vyslovit osobní
pfiání, aby do‰lo k naplnûní principÛ vytyãen˘ch generálním fieditelem Ing. J. Olivou na
poradû vedoucích pracovníkÛ LâR, které dozajista do na‰í práce, tam, kde je to Ïádoucí,
vnesou mnoho zdravé invence a kreativity, ale
i více zodpovûdnosti, radosti a uspokojení
z dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.
Ing. Zdenûk Cába, OI âesk˘ Krumlov

Souãasnost a budoucnost rozpoãtu LâR
Se zájmem jsem si pfieãetl ãlánek pana Ing.
Cáby, zástupce oblastního inspektora v âeském
Krumlovû, t˘kající se otázek pfiípravy rozpoãtÛ
organizaãních jednotek LâR. Vzhledem k tomu
Ïe zastfie‰ení této problematiky spadá do sféry
ãinnosti ekonomického úseku, pfiijal jsem nabídku redakce ãasopisu Lesu zdar vyjádfiit se
k podnûtÛm, které autor pfiiná‰í, jiÏ v tomto ãísle. Pfiipomínky, které povaÏuji za podnûtné
a konstruktivní, lze rozdûlit do dvou okruhÛ: formální, t˘kající se nástrojÛ pro sestavení rozpoãtu a jeho dal‰ího sledování, porovnávání
s provedenou skuteãností; obsahové, resp. filosofické, t˘kající se principÛ sestavení rozpoãtu
organizaãní jednotky.

Technická podpora
sestavení a sledování
rozpoãtu
Nástroje pro sestavení rozpoãtu jsou jiÏ del‰í dobu témûfi triviální a od dob, kdy organizaãní jednotky LâR pfiipravují svÛj rozpoãet, nedoznaly Ïádn˘ch zásadních zmûn. Pfiipomínám, Ïe dílãí rozpoãet organizaãní jednotky

LâR je soupisem nákladÛ a v˘nosÛ v ãlenûní
podle úãetních v˘konÛ s doplnûním pfiíslu‰n˘ch
technick˘ch jednotek. Jedná se o aplikaci v MS
Excel, která je vlastnû elektronickou podobou
plánovacího formuláfie se v‰emi popisovan˘mi
„nectnostmi". Organizaãní jednotka nesestavuje rozpoãet v podobû finanãního v˘kazu
(Rozvaha, V˘sledovka).
Nemyslím si, Ïe pfiíprava rozpoãtu je ãinností, nad kterou tráví lesní správce se sv˘m zástupcem fiadu bezesn˘ch nocí, nicménû zejména sledování v˘voje skuteãnosti v prÛbûhu roku
v porovnání s plánovan˘mi hodnotami opravdu
pfiíli‰ velkou programovou podporu nemá.
Pevnû vûfiím, Ïe to uÏ nebude trvat dlouho.
V loÀském roce zásadním zpÛsobem pokroãily
práce na nejvût‰ím softwarovém projektu v historii LâR, datovém skladu, kter˘ by mûl obsáhnout v‰echny dÛleÏité údaje vznikající v nejrÛznûj‰ích prvcích informaãního systému LâR v rÛzné dobû uspofiádané do struktur standardní databáze se standardními dotazovacími i v˘vojov˘mi nástroji pro koncové uÏivatele. Informace
v datovém skladu jsou jiÏ dnes k dispozici specialistÛm z fieditelství LâR a po dokonãení
vnitropodnikové komunikaãní a datové sítû bu-
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dou moci b˘t vyuÏívány libovolnou organizaãní
jednotkou LâR. Pfiíprava rozpoãtu s pouÏitím
historick˘ch dat úãetnictví, projektÛ, v˘robních
evidencí a sledování skuteãného v˘voje trÏeb,
ãerpání nákladÛ i objemu proveden˘ch prací
v technick˘ch jednotkách je typickou aplikací
pro datov˘ sklad. Tato aplikace by mûla b˘t v leto‰ním roce k dispozici. Na druhé stranû je v‰ak
nutné pfiipomenout, Ïe s rostoucím vyuÏíváním
elektronick˘ch informací fiádovû vzrostou nároky na kvalitu vykazovan˘ch údajÛ i kázeÀ pfii
pravidelném zasílání dávek dat z organizaãních jednotek.

Filosofie sestavení
rozpoãtu a hospodafiení
organizaãní jednotky
Otázky t˘kající se principÛ sestavení rozpoãtu souvisejí s hospodafiením samotn˘m a jsou
podstatnû sloÏitûj‰í. Organizaãní jednotky mají
své základní ukazatele odvozeny od podnikového rozpoãtu do podoby nepfiekroãiteln˘ch limitÛ (investice, celkové náklady, reÏie, pûstební
ãinnost, opravy a údrÏby). Limity mají dvojí

DISKUSE
funkci. Jednak zaji‰Èují dodrÏení nákladov˘ch
stránek rozpoãtu, pfiiãemÏ stanovení jejich konkrétních v˘‰í je v˘razem urãité hospodáfiské strategie ãi koncepce. Nemohu souhlasit s názorem,
Ïe limit pûstební ãinnosti je ménû dÛleÏit˘ v kontextu celkov˘ch nákladÛ. Tento limit v˘znamnû
souvisí s koncepcí hospodafiení celého podniku,
je odrazem lesnické politiky a pomûrnû sloÏitá
metodika odvozování limitÛ Pâ se právû snaÏí
zohledÀovat intenzitu hospodafiení jak z hlediska nákladové nároãnosti pfiíslu‰n˘ch hospodáfisk˘ch souborÛ a vûkov˘ch stupÀÛ, tak jejich potenciální v˘nosovosti.

Motivaãní prvky
Za závaÏn˘ problém povaÏuji otázku motivace, zejména motivace lesního správce - vedoucího základní organizaãní jednotky LâR,
a od nûho odvozené motivace revírníka jako základního provozního pracovníka. Ukazatele
rozpoãtu hospodáfiské organizace by takov˘mi
motivaãními nástroji mûly b˘t. Je otázkou, zda
negativní stimulace (nepfiekroãení nákladÛ) pro
vût‰inu vedoucích organizaãních jednotek je dostateãná. Pozitivní motivace spojená s pfiíslu‰nou
hmotnou zainteresovaností sehrála v˘znamnou
roli pfii posunu v hospodafiení pfiímo fiízen˘ch
lesních závodÛ LâR. Na druhé stranû lesní
správce má ménû moÏností, jak objem trÏeb pfiímo ovlivÀovat a lesní správa není tím subjektem,
kter˘ umisÈuje obchodní sortimenty dfiíví na trh
a kter˘ je odpovûdn˘ za jeho co nejefektivnûj‰í
a ãasovû udrÏitelné zpenûÏení. Pfies v‰echny pochybnosti, které sebou pfiímá zainteresovanost
lesního správce na v˘sledku hospodafiení pfiiná-

‰í, v‰ak jsem pfiesvûdãen, Ïe se tímto smûrem
budeme muset vydat.
Souhlasím s názorem Ing. Cáby, Ïe „neovlivniteln˘" objem mezd THP, tvofiící spolu s odvody
v˘znamnou ãást limitovan˘ch reÏijních nákladÛ,
ohroÏuje logiku tohoto ukazatele. DokáÏu si
v‰ak pfiedstavit, Ïe by se pfiímo limitovan˘ objem
mezd mohl stát jedním ze zdrojÛ rÛstu produktivity práce a souãasnû reálné mzdy schopnûj‰ích
pracovníkÛ.

Diferenciální renta
Princip stanovení míry nákladÛ a investic
vracen˘ch „zpût do lesa" adekvátnû dosaÏenému hospodáfiskému v˘sledku za minul˘ rok vypadá samozfiejmû. NaráÏí v‰ak minimálnû na
dva problémy:
1. Rok je pfiíli‰ krátká doba na takové pfiímé
odvození souvislostí (pfiíkladem mohou b˘t dÛsledky zpracování rozsáhlej‰ích kalamit), vût‰ina lesních majetkÛ proto pracuje s dlouhodobûj‰ími rezervami.
2. Objektivní podmínky pro dosaÏení srovnateln˘ch v˘sledkÛ jsou na rÛzn˘ch organizaãních jednotkách velmi odli‰né. Nástrojem pro
objektivizaci ekonomick˘ch podmínek pÛsobení
organizaãních jednotek by se v‰ak skuteãnû mohla stát metodicky stejnû vyãíslená a uplatnûná
diferenciální renta a moÏnost vyuÏití relativnû
voln˘ch prostfiedkÛ vygenerovan˘ch nad rámec
odvedené ãi pfiijaté renty. Zku‰enosti z lesních

závodÛ ukazují, Ïe dÛleÏitûj‰í neÏ samotná
pfiesnost a „spravedlnost" vyãíslení této renty je
dodrÏení urãité minimální doby pro uplatÀování
takového nástroje spolu s pfiíslu‰n˘mi pravidly
a rovnûÏ moÏnost odloÏení ãásti u‰etfien˘ch ãi
navíc vydûlan˘ch prostfiedkÛ do budoucna (opak
pravidla co utratím, to uÏ mi nikdo nevezme).

Pfierozdûlování zdrojÛ
na úrovni OI
Pfiiznám se, Ïe nejsem zastáncem pfierozdûlování rozpoãtov˘ch prostfiedkÛ na úrovni OI.
Spolupráci odboru investic se speciality HIM na
OI pfii stanovování objektivizovan˘ch priorit
u investiãních akcí v oblasti pÛsobnosti inspektorátu pfiitom za takové pfierozdûlování nepovaÏuji, rovnûÏ tak konzultace a stanoviska OI ve
fázi návrhu rozpoãtu nebo jeho rebilance.
Ekonomická kompetence totiÏ musí b˘t spojena
s pfiíslu‰nou odpovûdností. Odpovûdnost za
úãelné pouÏití finanãních prostfiedkÛ ve stanoveném objemu pak zase znovu souvisí s rozhodovací pravomocí ve vztahu k lesní správû ãi
závodu.
Je v‰eobecnû známo, Ïe mezi dvûma
základními funkcemi, které OI plní, je urãit˘
rozpor. Jde o funkci inspekãní, která má vést
k plo‰nému uplatÀování spoleãn˘ch zásad hospodafiení na svûfieném majetku, a funkci metodickou, kdy kontrolovan˘m jednotkám je poskytován odborn˘ servis. Jsem v‰ak pfiesvûdãen, Ïe
tento rozpor není nepfiekonateln˘.
RNDr. Vladimír Vesel˘, ekonomick˘ fieditel

LESNICKOU HISTORIÍ

PfieÏijí soustfiedûné
chovy koní pro
lesní hospodáfiství?
V minulém ãísle na‰eho ãasopisu jsem v seriálu vûnovanému koním
v lesním hospodáfiství konstatoval kritickou situaci soustfiedûn˘ch chovÛ
koní. Tato krize má více pfiíãin a její poãátky lze datovat do poloviny 70.
let. Podle tehdej‰ích pfiedstav mûli b˘t konû v lese velmi rychle zcela
nahrazeni mechanizací. Proto se pfiistoupilo k rozsáhlému ru‰ení chovu
koní. Pfies razantní nástup mechanizace jsou v‰ak konû i nadále nepostradateln˘mi pomocníky pro pfiibliÏování dfiíví. Mezi souãasné nejváÏnûj‰í pfiíãiny krize patfií pfiedev‰ím nerentabilnost soustfiedûného chovu
koní, daná vysok˘mi fixními náklady a nízk˘mi prodejními cenami.
DÛvodem je dovoz levn˘ch, byÈ ménû kvalitních koní ze zahraniãí a vysoká nasycenost prostfiedí koÀmi rozprodávan˘mi z chovÛ likvidovan˘ch
v první polovinû 90. let. SloÏitou situaci si uvûdomuje i ministerstvo zemûdûlství, které soustfiedûné chovy koní zaãíná podporovat rÛzn˘mi dotacemi. Zlep‰ení by mohlo nastat aÏ se zv˘‰í poptávka po kvalitních koních

vhodn˘ch do lesa. Do té doby by mûl pfii záchranû vysoce kvalitních soustfiedûn˘ch chovÛ koní pomáhat i stát. Jedno z posledních stfiedisek chovu
koní je v Ostfietínû. V souãasné dobû jej vlastní Lesní spoleãnost Teplá, a.s.
O problémech chovu koní jsem si povídal s pfiedsedou pfiedstavenstva
spoleãnosti Janem Houskou a jejím fieditelem Ing. Otakarem Reiserem.
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Poloha Ostfietína
Ostfietín leÏí v Tepelské vrchovinû blízko obce Bezvûrov, v severní ãásti
okresu PlzeÀ-sever. Nadmofiská v˘‰ka se pohybuje mezi 650 – 720 m,
prÛmûrné roãní sráÏky jsou 600 mm, prÛmûrná roãní teplota 6,5 °C.
Celkovû drsné klimatické podmínky charakterizuje 130 mraziv˘ch dnÛ,
50 ledov˘ch dnÛ a 60 dnÛ se snûhovou pokr˘vkou. Drsné klima bylo jedním z dÛvodÛ, proã se Ostfietín vybral k chovu koní. Nároãné prostfiedí
mûlo mít, vedle dlouhodobé plemenáfiské práce, v˘razn˘ vliv na kvalitu,
otuÏilost a trvalou odolnost zde odchovávan˘ch koní. Osada vãetnû pfiilehl˘ch zemûdûlsk˘ch ploch je zarámována lesními porosty, které tak
tvofií veterinárnû – hygienickou pfiírodní clonu.

v odbytu slabého dfiíví na zaãátku 90. let se vedení spoleãnosti rozhodlo
fie‰it vlastním zpracováním tohoto sortimentu. Zaãalo se s v˘robou kÛlÛ pro
vinohrady a sady, pozdûji pfiibyly palisády, plotovky a dal‰í produkty ze
slabého dfiíví. Pilu spoleãnost neprovozuje. Manipulaãní sklad v Teplé je
orientován na slab‰í hmotu. Odbyt silnûj‰ích sortimentÛ se realizuje pfieváÏnû v lese. V˘znamn˘m problémem, kter˘ spoleãnost musela po transformaci vyfie‰it, byla ‰kolkafiská v˘roba. Po b˘val˘ch státních lesích spoleãnost získala velko‰kolku s roãní kapacitou pfies jeden milion sazenic, jeÏ
mûla zásobovat pfiedev‰ím Kru‰né hory rÛzn˘mi druhy exotÛ. Dne‰ní produkce je asi 0,7 mil. sazenic, z toho pfiibliÏnû polovina najde uplatnûní
u LS Teplá, zbytek se prodává ostatním podnikatelsk˘m subjektÛm, soukromníkÛm a obcím.
Spoleãnost jiÏ po nûkolik let kaÏdoroãnû ãást v˘chovn˘ch i m˘tních tûÏeb realizuje harvestorov˘mi technologiemi, a to v rozsahu 5 – 8000 m3.
Proti jejich vût‰ímu nasazení zde v‰ak pÛsobí nûkolik limitujících faktorÛ.
Pfiedev‰ím jsou to pfiírodní podmínky Tepelské vrchoviny – prudké, dlouhé
stránû a zra‰elinûlé náhorní plo‰iny. Asi polovinu území, kde se spoleãnost
pohybuje, zaujímá Chránûná krajinná oblast Slavkovsk˘ les. Pomûrnû
znaãn˘m problémem je také nedÛvûra lidí k tûmto technologiím. JestliÏe
terénní podmínky nevyhovují harvestorÛm, o to vût‰í uplatnûní zde najdou
konû. PfiibliÏování koÀmi pfiedstavuje v˘znamnou ãást – asi 30 % z celkového pfiibliÏování, pfiedev‰ím v probírkách, nahodilé roztrou‰ené tûÏbû
a pfii likvidaci lapákÛ. Celorepublikov˘ prÛmûr pfiibliÏování koÀmi je více
neÏ 3x niÏ‰í, tj. 5 – 10 %.

Historie
Chov koní v Ostfietínû byl zaloÏen v roce 1952 jako samostatné stfiedisko zaãlenûné pod tehdej‰í Lesní správu Beãov nad Teplou, Krajské správy lesÛ Karlovy Vary. V˘bûr lokality byl ovlivnûn dvûma dÛvody. Jednak
chtûli zakladatelé chovat konû v co nejdrsnûj‰ích pfiírodních podmínkách
a jednak museli nahradit zlikvidovan˘ soukrom˘ chov koní. Místní chov
koní byl v prvních pováleãn˘ch letech silnû utlumen. V tehdej‰í dobû po
odsunu NûmcÛ, pfiíchodu nov˘ch osídlencÛ a socializaci zemûdûlství se jiÏ
v pohraniãí pociÈoval akutní nedostatek koní nejen v zemûdûlství, ale i v lesním hospodáfiství. Pfiitom podíl koÀské síly v roce 1952 ãinil u soustfieìování 90 % a odvozu dfiíví 50 %. Zpoãátku se chov orientoval na huculského konû, kter˘ se v‰ak v podmínkách lesního hospodáfiství neosvûdãil
a v roce 1956 byl zru‰en. V letech 1956 – 1960 se chov postupnû zamûfiil na stfiednû tûÏkého konû, chladnokrevníka norického typu. Období let
1960 – 1980 je charakteristické cílevûdom˘m plemenáfisk˘m úsilím zkvalitnit ostfietínsk˘ chov chladnokrevníka norického typu. Od prvních zápisÛ
chovn˘ch klisen do plemenné knihy se postupnû vychovalo kvalitní stádo
30 klisen a ostfietínské stfiedisko bylo uznáno jako rozmnoÏovací chov.
Roky 1980 – 1990 lze nazvat jako rozvojové, kdy se realizovala koncepce chovu vysoce kvalitních koní norického typu. Chov mûl pro podnik
Západoãesk˘ch státních lesÛ zabezpeãit nejménû 40 koní roãnû. V roce
1992 v rámci transformace lesního hospodáfiství chov pfievzala Lesní spoleãnost Teplá, a. s.

Lesní spoleãnost Teplá, a. s.
Spoleãnost vznikla k 1. 9. 1992 transformací b˘valého Lesního závodu Teplá. Od poãátku zaji‰Èuje komplexní dodávky prací pro LâR Lesní
správu Teplou na v˘mûfie asi 11 000 ha. Kromû toho obhospodafiuje lesy
nûkter˘ch místních obcí a soukrom˘ch vlastníkÛ. Objem tûÏby ãiní 50 – 60
tisíc m3 roãnû, pûstební ãinnosti pro LâR asi 12 mil. Kã. Spoleãnost
zamûstnává pfiibliÏnû 160 lidí, spolu se Ïivnostníky asi 200. Kritick˘ stav

Souãasn˘ stav chovu koní
KdyÏ spoleãnost v roce 1992 stfiedisko pfievzala, mûlo chovné stádo
90 – 100 koní. Pfied pûti lety se pfiistoupilo k radikálnímu fie‰ení, protoÏe
ekonomické ztráty byly jiÏ neúnosné. Po vyhodnocení poptávky, která se
pohybuje v posledních letech kolem 25 koní roãnû, bylo upraveno chovné
stádo. Po poradû s odborníky se urãil cílov˘ stav 20 klisen, jeden chovn˘
hfiebec a tfii roãníky hfiíbat, dohromady do 50 kusÛ. Dne‰ní stav je 44
kusÛ. Také poãet zamûstnancÛ se v˘raznû sníÏil a dnes zde pracuje pût
dûlníkÛ a jeden vedoucí. V˘hledovû by jejich poãet mûl klesnout na 3 – 4.
Zhruba pfied 10 lety se prodával tfiílet˘ kÛÀ za 60 000 Kã. Dnes je maximální cena velmi kvalitního konû 40 000 Kã. Navíc dochází k daleko
vût‰í diferenciaci koní podle kvality, ménû kvalitní se prodávají za 25 - 30
tisíc Kã. Pfiitom náklady na jednoho odchovaného tfiíletého konû ãiní asi
150 000 Kã. Celkové roãní dotace ministerstva zemûdûlství urãené na
chov koní nepfiesáhly 100 000 Kã pro cel˘ chov dohromady. ·patné je, Ïe
z hlediska dotací není kÛÀ norického typu povaÏován za domácí plemeno
(kromû slezského norika).
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nitou krajinou a tepelsk˘m klá‰terem, kulturní památkou evropského
v˘znamu, pfiilákat znaãné mnoÏství lidí, hledajících spí‰e klid a moÏnost
regenerace du‰evních i tûlesn˘ch sil.
Souãasnou neutû‰enou ekonomickou situaci na tomto stfiedisku se spoleãnost snaÏí fie‰it pfiidruÏenou zemûdûlskou v˘robou s tím, Ïe základní
orientací má zÛstat chov koní. Pro vyrovnání ztrát se zavedl chov masného skotu – plemeno Aberdeen (ãern˘ bezroh˘ skot). Cílem je stádo ãítající 100 kusÛ, dne‰ní stav je 50 kusÛ. Je to plemeno, které se do zdej‰ího
kraje hodí, protoÏe je velmi odolné, nenároãné, mírné povahy. DÛleÏitou
v˘hodou je i to, Ïe krávám se rodí malá telata, která jsou hned ãiperná.
Pfii malém teleti nejsou takové problémy s porodem. V rostlinné v˘robû je
zámûrem spoleãnosti pûstovat obiloviny pouze pro vlastní spotfiebu.
K tomu by mûlo staãit asi 25 ha orné pÛdy. BûÏné zemûdûlské dotace,
které spoleãnost dostává, ãiní v prÛmûru roãnû 800 000 Kã.

Hfiíbata jsou nabízena k odprodeji jiÏ od ‰esti mûsícÛ, jejich cena se
pohybuje kolem 16 000 Kã. V˘hodou ãasného prodeje je, Ïe se nezvy‰uje finanãní ztráta. Hlavnû koãí si v poslední dobû s oblibou kupují mladé
jedno aÏ dvouleté konû k dochování a zacviãení. Spoleãnost si také ovûfiila, Ïe není zájem o zacviãení koní do lesa, byÈ by to mohlo zvednout cenu o 5 – 10 000 Kã. Konû se tak prodávají pouze se základním v˘cvikem.
Na trhu se prostû draÏ‰í konû neuplatní, aÈ jsou sebekvalitnûj‰í.
U 20 klisen lze poãítat roãnû s 15 – 16 hfiíbaty. Pfii zájmu o 25 kusÛ
roãnû mÛÏe nastat situace, Ïe poptávka bude vût‰í neÏ nabídka, coÏ by
mohlo zv˘‰it ceny. PfiibliÏnû 70 % koní jde do lesního hospodáfiství a 30 %
uÏ mimo pfieváÏnû pro rekreaãní úãely. Dva aÏ tfii kusy se prodají do
Nûmecka, ale za stejnou cenu jako v âechách. Tito konû jsou ideální pro
rekreaãní jeÏdûní pod sedlem i v zápfiahu. Ale jako typiãtí koãároví konû
se pfiíli‰ nehodí, protoÏe jsou pomalí. Proto s nimi nelze pfiíli‰ uvaÏovat pfii
vození turistÛ po mûstech, spí‰ v pfiírodû. Ale rozvoj turistiky na Tepelské
vrchovinû stále silnû zaostává za jin˘mi oblastmi republiky. ¤ídké osídlení, ‰patná dopravní a obsluÏná infrastruktura, znaãná vzdálenost od velk˘ch mûst – Plznû, Karlov˘ch Var i Mariánsk˘ch Lázní - je‰tû více oslabují rekreaãní potenciál Tepelska a zvlá‰tû Ostfietínska, které je od v‰ech vût‰ích mûst vzdáleno témûfi 50 km. Na druhé stranû se tyto nev˘hody mohou ãasem zmûnit ve v˘hody a spoleãnû se zachovalou pfiírodou, rozma-

Závûr
Cílem spoleãnosti je dostat hospodafiení stfiediska na nulu, i kdyÏ chov
koní bude dál ztrátov˘. V loÀském roce dosáhla ztráta 2 mil. Kã. Je‰tû
v leto‰ním roce se plánuje ztráta 1,1 mil. Kã. Existuje v‰ak jistá hranice
ztrátovosti, po jejímÏ pfiekroãení pfiedstavenstvo spoleãnosti jiÏ nebude
ochotné dál udrÏovat chov koní. Tato hranice se odvíjí od celkové ekonomické situace spoleãnosti, tj. pfiedev‰ím od cen dfieva. Doposud spoleãnost
kaÏd˘ rok vykazovala kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek. Za loÀsk˘ rok to
bylo po zapoãtení ztrát z chovu koní 5 mil. Kã. Také letos spoleãnost plánuje zisk. Av‰ak ceny pilafiské kulatiny se nevyvíjejí pfiíznivû a rovnûÏ
ceny vlákniny zaznamenávají pokles. Proto stanovisko pfiedstavenstva je
jednoznaãné: zachovat chov koní pouze za pfiedpokladu dosaÏení nulového hospodáfiského v˘sledku celého stfiediska.
Na závûr bych rád zdÛraznil, Ïe vedení spoleãnosti si bylo od poãátku vûdomo, Ïe na sebe bere chov koní jako závazek vÛãi celému lesnímu
hospodáfiství, jako dûdictví i jako odkaz práce minul˘ch generací lesníkÛ,
kterou by chtûli pfiedat zase sv˘m následovníkÛm. JestliÏe se shodneme, Ïe
ne jacíkoliv konû, ale konû vysoce kvalitní a geneticky hodnotní budou
v lese nepostradatelní i za dvacet let, pak snaha o udrÏení ostfietínského
chovu koní má urãitû smysl.
Jan ¤ezáã

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

Podûkování
mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ

padesátiny:
3. 5.
12. 5.
14. 5.
20. 5.
22. 5.
24. 5.
27. 5.

Ing. Ludûk ·ír
Vladimír Jurdík
Olga Tobolová
Ladislav Havelka
Alois Haváãek
Stanislav Mike‰
Franti‰ek Rezek

LS Litomûfiice
LS Teplá
LS Fr˘dek-Místek
LS Prostûjov
LZ Konopi‰tû
LZ Boubín
LS TfieboÀ

Pracovníci LesÛ âeské republiky, s. p., Lesní správy Jeseník dlouhodobû spolupracují se Stanicí mlad˘ch pfiírodovûdcÛ v Jeseníku.
Pofiádají pro mladé pfiátele pfiírody besedy, umoÏÀují pobyt dûtem ve
své lesní chatce, dopravují rÛzn˘ materiál (chvojí, hobliny),
poskytují vhodn˘ propagaãní materiál pro na‰i ãinnost, vãetnû ãasopisu Lesu zdar. Nesmírnû si této spolupráce váÏíme a pfiedev‰ím formou soutûÏí, v˘stavek a v˘ukov˘ch programÛ propagujeme a informujeme dûti o ãinnosti s. p. Lesy âR, zpÛsobech hospodafiení
a zaji‰Èování cílÛ vefiejného zájmu. Logo LâR bylo umístûno na hlavním vchodu zafiízení, finanãní ãástku 8000 Kã pouÏijeme pfiedev‰ím
na nákup cen pro soutûÏící dûti a opravy skleníkÛ.

‰edesátiny:
2. 5.
8. 5.
10. 5.
13. 5.
30. 5.

Josef ·pitálník
Ing. Stanislav Pavelka
Jaroslav âtvrtníãek
Zdenûk âermák
Jaroslav Vild

LS Ronov nad Doubravou
LS Krnov
LS Fren‰tát p. R.
OI Liberec
LS Stfiíbro

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

Jana Latnerová
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CO ZB¯VÁ DODAT?
Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví
a pfiíbuzn˘ch oborÛ

Setkání
s novináfii
Dobrou tradicí Oblastního inspektorátu Zlín
se stalo kaÏdoroãní setkávání s novináfii regionálních periodik, které se uskuteãÀuje ve spolupráci s Klubem novináfiÛ Zlín. RovnûÏ letos se
27. bfiezna se‰li zdej‰í lesníci s místními novináfii, aby je informovali o stavu státních lesÛ ve
Zlínském kraji a problémech pfii jejich správû.
V pfiedchozích letech se setkání konalo pfieváÏnû v prosinci a hlavními tématy b˘valy vánoãní
stromky a ochranná sluÏba v lesích. Letos byl
zvolen za hlavní téma Program 2000 a datum
konání se posunulo do jarního období pfied zahájením turistické sezóny.
Na otázky novináfiÛ odpovídali oblastní inspektor Ing. Milo‰ Valenta, jeho zástupce Ing.
Franti‰ek Skoupilík, lesní správci Ing. Jifií Va‰ík,
Ing. Josef Zezula, Ing. Zdenûk Zále‰ák, pan
Rudolf Hykl, za fieditelství byl pfiítomen Ing. Jan
¤ezáã. V úvodu oblastní inspektor struãnû
pfiedstavil cel˘ podnik, poté zlínsk˘ inspektorát
a jednotlivé lesní správy – Bystfiici p. H.,
Luhaãovice, Buchlovice, Vsetín, StráÏnici.
Ing. Franti‰ek Skoupilík zhodnotil hospodáfiské
v˘sledky za rok 2000. V loÀském roce dosáhl
inspektorát hrubého hospodáfiského v˘sledku
asi 53 mil. Kã pfii celkové tûÏbû 408 661 m3
dfiíví.
Hlavní ãást setkání byla vûnována prezentaci Programu 2000, v jehoÏ rámci podnik v˘raznû zlep‰uje rekreaãní infrastrukturu lesÛ.
Budování rÛzn˘ch altánÛ, odpoãívadel, vyhlídkov˘ch míst, nauãn˘ch stezek, cyklotras, opravy studánek a drobn˘ch staveb v lesích jsou pro

Rozli‰ování dubÛ a moÏnosti udrÏení druhové
ãistoty v lesních porostech
Sborník referátÛ ze semináfie
(Roztoky u Kfiivoklátu, 12. 9. 2000)

náv‰tûvníky lesÛ nejviditelnûj‰í ãástí Programu
2000 a také je velmi kladnû hodnotí. Pro nás
lesníky je to dobré vysvûdãení i kdyÏ obãas musíme fie‰it problémy s drobn˘m po‰kozováním
a odpadky, které nám turisté na tûchto místech
zanechávají.
V druhé ãásti setkání mûli novináfii moÏnost
poloÏit zástupcÛm inspektorátu nûkolik otázek.
Jejich dotazy se soustfiedily na problematiku
krádeÏí dfieva, v˘sledkÛ hospodafiení v loÀském
roce, vztahÛ myslivosti a turistiky (kde právû ve
vazbû na stále vût‰í rekreaãní vyuÏívání lesÛ
narÛstá urãité napûtí mezi myslivci a laickou
vefiejností), ‰kod zvûfií a nápravy povodÀov˘ch
‰kod v katastru mûsta Otrokovice v roce 1997.
Celkovû lze hodnotit setkání jako velmi zdafiilé. RovnûÏ ohlasy v tisku jsou pro ná‰ podnik
pfieváÏnû kladné. PovaÏujeme za velmi dÛleÏité, aby se nejen v celostátních, ale i v regionálních novinách pravidelnû objevovaly pokud
moÏno pozitivní informace o ãinnosti podniku.
Proto bychom mûli vyvinout úsilí a navázat pravidelné vztahy s novináfii na úrovni v‰ech oblastních inspektorátÛ. Tam, kde jsou funkãní
Kluby novináfiÛ ãi poboãky Syndikátu novináfiÛ,
je to samozfiejmû jednodu‰‰í.
Redakce

Setkání trubaãÛ v Kladské
fie, kter˘ byl zamûfien na zdokonalení v troubení, pfiednesu skladeb a technice troubení, uskuteãnilo i pfiijetí u starostky Mariánsk˘ch Lázní,
Mgr. Volavkové. V odpoledních hodinách se
uskuteãnil koncert na kolonádû v Mariánsk˘ch
Lázních. Zde hrály jednotlivé soubory loveckou
muziku, a to pfied lázeÀsk˘mi hosty, ktefií byli
touto akcí pfiímo nad‰eni.

Ze setkání trubaãÛ na Kladské

Dne 24. 3 a 25. 3. 2001 se uskuteãnil semináfi klubu mysliveck˘ch trubaãÛ, âeskomoravské myslivecké jednoty. Akce se zúãastnilo 51
trubaãÛ z celé âeské republiky. Tato akce, která
se uskuteãÀuje kaÏdoroãnû, probûhla tentokrát
na loveckém zámeãku Kladská, kter˘ je v majetku LâR, s. p.- Lesního závodu Kladská.
V‰echny pfiítomné pfiivítal hlavní inÏen˘r
LZ Kladská Ing. Miroslav Vani‰, kter˘ trubaãe
seznámil s historií Kladské a hospodafiením
Lesního závodu Kladská. Program byl bohat˘.
Dne 24. 3.2001 se kromû odborného seminá-

Dne 25. 3. 2001 probûhla v mûsteãku Láznû
KynÏvart „Hubertská m‰e". Byla to první âeská
Hubertská m‰e, která se v tomto kostele uskuteãnila. Pfiítomni byli i JUDr. Petr Vacek a pan
Selement, autofii této m‰e (v roce 1999 byla
pfiedvedena ve Vatikánu v rámci dne âeské
republiky pfii pfiedávání vánoãního stromu
z Beskyd). O nad‰ení pfiítomn˘ch svûdãí blahopfiání a potlesk po ukonãení vystoupení v kostele. Poté následoval na pfiání pfiítomn˘ch je‰tû
koncert na námûstí lidem, ktefií se nechtûli
rozejít. Touto vydafienou akcí se po kulturní
stránce zviditelnily i Lesy âeské republiky, s. p.,
jako hlavní organizátor, a to hlavnû u laické
vefiejnosti.
Ing. Miroslav Vani‰

- je zamûfien na rozli‰ování prakticky v˘znamn˘ch druhÛ dubÛ pomocí morfologick˘ch znakÛ a genetick˘ch markerÛ, na
náchylnost jednotliv˘ch druhÛ dubÛ k chorobám, na ekologické nároky dubÛ, mezidruhové kfiíÏení a praktické moÏnosti
udrÏení druhové ãistoty a na zahraniãní zku‰enosti s rozli‰ováním dubÛ.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost,
poboãka pfii OI LâR Kfiivoklát, 2000
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau
(Buk v ekologické stavbû lesa)
Sborník ze XIV. samostatného kolokvia ke stavbû lesa
"Brno-Tharandt", Brno a Kfitiny, 12. – 14. 10. 2000.
Vyd. MZLU, Brno, 2000
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Management of Floodplain Forests
in Southern Moravia
(Hospodafiení v luÏních lesích jiÏní Moravy)
Sborník z mezinárodního sympozia
v Îidlochovicích, 13. – 16. 5. 2000,
organizovaného LâR, s. p. – LZ Îidlochovice.
Vyd. MZLU, Brno, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Pûstování lesÛ na typologick˘ch základech
Eduard PrÛ‰a
Publikace, shrnující poznatky pûstování lesÛ na typologick˘ch
základech a doplnûná o CD-ROM s 2500 zobrazeními a texty, vychází z principu pÛvodního ãeského modelu nauky
o lesním prostfiedí – souboru lesních typÛ – od nûhoÏ se
odvíjí diferencované pfiístupy k obnovû a v˘chovû lesa.
Vyd. Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad âern˘mi lesy, 2001
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

Seznam povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu
lesa 2001
Milan ·vestka a kolektiv
Seznam schválen˘ MZe âR, odvûtvím lesního hospodáfiství,
v souladu s ustanoveními Seznamu registrovan˘ch pfiípravkÛ
na ochranu rostlin 2001. Tento seznam byl aktualizován
k 28. 2. 2001.
Vyd. MZe âR v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce,
s. r. o., Kostelec nad âern˘mi lesy, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Ohafi v‰estrann˘ jako zachránce zvûfie
Karel Podhajsk˘
Znovuvydané základní klasické dílo ãeské lovecké kynologie
z roku 1923 obsahuje autorovy dlouholeté zku‰enosti s ménû znám˘m v˘cvikem psa zachraÀujícího, resp. napravujícího chyby svého pána. Kniha je vydána v pÛvodní verzi bez
jak˘chkoliv dodatkÛ a jazykov˘ch úprav.
Vyd. âMMJ - Okresní mysliveck˘ spolek Svitavy, 1998
(zakoupeno v Myslivosti, s. r. o., Praha,
pro technickou knihovnu LâR HK)
Jifií Uhlífi

Stfiední odborné uãili‰tû
lesnické Kfiivoklát, Písky
270 23 Kfiivoklát 181, tel.: 0313/558 128 - 9
e-mail: soul.pisky@cmail.cz
zve v‰echny své absolventy
a b˘valé zamûstnance na oslavu

50. v˘roãí zaloÏení ‰koly
zahájení 30. ãervna 2001 ve 14.00 hodin
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