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ROZHOVOR

Rozhovor s v˘robnû technick˘m
ﬁeditelem Ing. LuÀákem
Ïivotopis:
Ing. Karel LuÀák, nar. 3. ãervna 1959. Absolvent SL· Písek v roce 1978 a lesnické fakulty V·Z
v Brnû formou dálkového studia v roce 1991.
V letech 1980 aÏ 1992 zamûstnancem LZ Stﬁíbro na postech lesní, ‰kolkaﬁ, technik v˘roby pro
tûÏební ãinnost, dále pak na postu zástupce vedoucího lesní správy a jako referent odbytu
a obchodu. Od roku 1992 byl zástupcem lesního správce LS Stﬁíbro, a to do roku 2000.
V letech 2001 aÏ 2005 pÛsobil jako oblastní inspektor, ﬁeditel KI PlzeÀ.
Na úvod mi dovolte pár otázek
z Va‰ich lesnick˘ch zaãátkÛ. Co
Vás pﬁivedlo k tomuto oboru
a kde jste získal lesnické vzdûlání?
K lesnictví jsem se dostal jiÏ jako
mal˘ kluk, protoÏe pocházím
z lesnické rodiny. MÛj otec, dûda
a dokonce i str˘c pracovali
v rÛzn˘ch lesnick˘ch funkcích.
Lesnické vzdûlání jsem získal na
Stﬁední lesnické ‰kole v Písku
a na Lesnické fakultû V·Z v Brnû.
Vystudoval jste SL· v Písku a následnû jste pÛsobil ve Stﬁíbﬁe
a v Plzni, tedy v jiÏních a západních âechách. Jak˘ je Vá‰ vztah
k tûmto regionÛm, kde se nachází v podstatû nejkrásnûj‰í
lesní ekosystémy v âR?
V západních âechách jsem se narodil a dosavadní profesní
Ïivot jsem spojil s tímto regionem. Musím ﬁíci, Ïe k nûmu
mám velmi vﬁel˘ vztah. Je pravda, Ïe lesní komplexy
âeského lesa a ·umavy patﬁí k nejzajímavûj‰ím v âR, a to jak
z hlediska lesnického hospodaﬁení, tak z pohledu ochrany
pﬁírody.
PÛsobil jste jako lesní, ‰kolkaﬁ a tûÏební technik, v souãasné
dobû se velmi intenzivnû prosazuje podpora zv˘‰ení podílu
pﬁirozeného zmlazení na obnovû lesa. Jak se na to díváte
z pohledu b˘valého ‰kolkaﬁe?
Jsem pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe pﬁirozenou obnovu lze vyuÏívat
v‰ude tam, kde jsou pro ni vhodné podmínky, a to z mnoha
znám˘ch dÛvodÛ, napﬁ. vyuÏití místních populací dﬁevin,
stabilita porostÛ apd. ·kolkaﬁství jako lesnická disciplina je
velmi dÛleÏité a urãitû se vzájemnû se snahou o pﬁirozenou
obnovu lesa nevyluãuje. V posledních letech je pﬁirozenou
cestou v rámci LâR obnovováno asi 25% z celkové první
obnovy a zbytek obnovy je zaji‰Èován vyuÏitím sadebního
materiálu z lesních ‰kolek. Lze tedy ﬁíci, Ïe ideální je, kdyÏ
se uvedené zpÛsoby obnovy doplÀují.
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Do jaké míry je dle Vás tﬁeba pﬁirozenou obnovu preferovat
na úkor umûlé, a to nejen z hlediska trvale udrÏitelného
hospodaﬁení nebo zmûny druhové skladby, ale i z hlediska
nákladÛ na zalesÀování?

4

Ekonomick˘ aspekt je jistû dÛleÏit˘ i pﬁi posuzování úspû‰nosti pﬁirozené obnovy. Sledování nákladÛ a porovnání
finanãního v˘sledku jednotliv˘ch druhÛ obnovy nepochybnû
patﬁí k lesnické odbornosti. KaÏdému lesníkovi je jasné, Ïe
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jsou jisté rozdíly mezi finanãní nároãností pﬁi spontánní
obnovû smrkov˘ch porostÛ pod porostem a pﬁirozenou
obnovou borovice vedle porostu. Tato problematika je ale
mnohem sloÏitûj‰í, protoÏe záleÏí na mnoha dal‰ích
podmínkách, jako jsou napﬁ. stavy spárkaté zvûﬁe, intenzita
sráÏek nebo zabuﬁenûní.
Pﬁi zmínce o zalesÀování se nelze nezmínit o problematice
kalamitních holin a zpracování dﬁevní hmoty z nahodil˘ch
kalamitních tûÏeb. Jsou dle Vás v souãasné dobû pﬁi souãasné produkci sadebního materiálu a potenciálu pﬁirozeného
zmlazení dostateãnû pokryty v‰echny nároky a poÏadavky
na zalesnûní takto vznikl˘ch holin?
Toto je velmi obecná otázka. V souãasné dobû máme
pﬁedzásobení smrkov˘m semenem asi na 8 let, borov˘m
semenem na 4 roky, jedlí na1 rok. Urãité problémy máme se
zásobou buku. Pﬁesto jsem pﬁesvûdãen, Ïe jsme pﬁipraveni
na pﬁípadnou obnovu kalamitních holin. V souvislosti
s touto problematikou pﬁipravuje odbor tvorby a rozvoje lesa
projekt ﬁe‰ící zaji‰tûní dostateãného mnoÏství semen vãetnû
komerãního vyuÏití.
Je zpracování a vyuÏití dﬁevní hmoty z kalamitních tûÏeb
v souãasné dobû oproti minul˘m letÛm v˘raznû lep‰í a efektivnûj‰í?
V posledních letech byly pro zpracování dﬁevní hmoty
z kalamit velmi ãasto vyuÏívány harvestorové technologie.
Tyto technologie zaji‰Èují velmi kvalitní zpracování dﬁevní
hmoty vãetnû sortimentace. DÛleÏitou v˘hodou je i ekonomická efektivita, bezpeãnost a hygiena práce. V nûkter˘ch
regionech âR se zaãínají dostavovat první v˘sledky zpracování vhodné biomasy ‰tûpkováním a tato hmota se na kalamitních plochách velmi ãasto nachází.
Jak byste zhodnotil a nebo porovnal situaci na poli obchodu
s dﬁevní hmotou v minul˘ch letech, resp. v dobû Va‰eho
pÛsobení na lesním závodû a dnes?
To jsou dvû nesrovnatelné situace, protoÏe za mého pÛsobení
na lesním závodû byla ve‰kerá dﬁevní hmota zpracována
vlastním personálem a obchodní ãinnost zaji‰Èoval lesní
závod ve vlastní reÏii v plném rozsahu. V té dobû bylo
naprosto odli‰né portfolio odbûratelÛ. V souãasné dobû se
k vlastní obchodní ãinnosti po dvanácti letech opût vracíme
a slibujeme si od ní vy‰‰í ekonomick˘ efekt oproti prodeji
dﬁíví smluvním partnerÛ „na pni“.
V minulém ãísle jste reagoval na ãlánek s problematikou
uplatnûní slabého borového dﬁíví, drÏí si podle Vás tato

ROZHOVOR
V posledních letech do‰lo ke sníÏení prodejních cen dﬁíví
obecnû a tato zmûna se nevyhla ani borovici. Jinak asi nelze
hovoﬁit o v˘znamn˘ch v˘kyvech v uplatnûní této dﬁeviny.
V uvedeném ãlánku v‰ak ‰lo o zpenûÏení slabé borové hmoty
a zde jsem pﬁesvûdãen, Ïe právû prodej ve vlastní reÏii LâR
z odvozního místa mÛÏe pﬁinést zajímav˘ ekonomick˘ efekt.
Nastoupil jste do funkce v˘robnû technického ﬁeditele.
S jak˘mi vizemi a pﬁedstavami?
Úsek v˘robnû technick˘ uÏ sv˘m názvem napovídá, Ïe se
zab˘vá zejména v˘robou. Mojí pﬁedstavou a vizí je úãinné
a smysluplné ﬁízení tohoto úseku se zamûﬁením na provozní
realitu. Velmi dÛleÏit˘m okruhem je rozbíhající se obchodní
ãinnost. Maximální pozornost je tﬁeba vûnovat ochranû lesa
zejména proti kÛrovcÛm, ale i kvalitní obnovû a v˘chovû
porostÛ, tvorbû LHP, investiãní v˘stavbû, správû tokÛ, souãinnosti s ochranou pﬁírody... a tak bych mohl vyjmenovat
ﬁadu dal‰ích lesnick˘ch aktivit. Samostatnou kapitolu tvoﬁí
problematika smluvních vztahÛ s dodavateli lesnick˘ch ãinností. V souãasné dobû probíhají jednání s dodavateli prací,

pﬁi nichÏ je ze strany LâR nabízena smlouva, která neobsahuje protisoutûÏní ujednání. I v tûchto záleÏitostech se musí
v˘robnû technick˘ úsek podílet na ﬁe‰ení souãasné situace.
MÛÏete zde nastínit nûkteré z cílÛ? Podaﬁilo se Vám jiÏ
nûkteré z nich realizovat, ãi v blízké dobû realizovány
budou?
V souãasné dobû se v rámci v˘robnû technického úseku ﬁe‰í
záleÏitosti sortimentace tûÏebního fondu a její programové
ﬁe‰ení, koncepce semenáﬁství, nov˘ pﬁíkaz G¤ pro v˘kon
práva myslivosti a koncepce myslivosti, optimalizace
obchodní ãinnosti vãetnû koncepãní obchodní politiky
a dopravy dﬁíví, problematika imisních ‰kod a vymáhání
náhrad na emitentech, centrální evidence cest a vodních
tokÛ, intranetová aplikace Natury 2000 a dal‰í. V nejbliÏ‰ích
dnech bude doﬁe‰ena problematika prvních tﬁech uveden˘ch
okruhÛ . Ostatní uvedené úkoly, které zdaleka nejsou v˘ãtem
v‰ech úkolÛ a cílÛ, jsou dlouhodobûj‰í a budou ﬁe‰eny v ﬁádu
nûkolika mûsícÛ.
><
Dûkuji za rozhovor.
Ing. Jaroslav Karas
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hospodáﬁská dﬁevina svÛj standard, a nebo jsou patrné nûjaké markantní zmûny v jejím uplatnûní?

ilustraãní foto: P. Grepl
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âím právû Ïije oddûlení
zahraniãních vztahÛ LesÛ âR?
S takovou otázkou na jazyku jsem se vydal za vedoucím tohoto oddûlení Dr. Ing. Miroslavem
Kravkou. Kdybych se teì s vámi podûlil o cel˘ velice zajímav˘ rozhovor, kter˘ jsem si z na‰eho setkání odnesl, neve‰lo by se do tohoto ãísla Lesu zdar snad uÏ ani písmenko. Proto vûﬁte,
Ïe se k tématÛm, na nûÏ se na následujících ﬁádcích nedostane, brzy vrátíme.
S Miroslavem Kravkou jsme se se‰li pár dnÛ po dobroãinné akci
âesk˘ les pro Izrael a pár dnÛ pﬁed setkáním zástupcÛ evropsk˘ch státních lesÛ v Rize. Obû události jistû stojí za zmínku.
„Charitativní akce âesk˘ les pro Izrael probûhla 29. kvûtna
2005 v âernínském paláci v Praze za úãasti asi pûti set pﬁítomn˘ch. Lesy âR se staly jedním ze tﬁí velk˘ch sponzorÛ, generální ﬁeditel podniku Ing. Vladimír Blahuta pﬁedal na místû ‰ek
v hodnotû ‰edesáti tisíc korun, dal‰ími patnácti tisíci korun
jsme se podíleli na v˘zdobû akce. Vybrané prostﬁedky byly
poukázány nadaci KKL na v˘sadbu lesa na izraelské pou‰ti.
UÏ samotné setkání s lidmi odjinud je vÏdy velice pﬁínosné, pro
nás se navíc stalo v˘zvou pokusit se do tohoto projektu více
zapojit,“ vysvûtlil Miroslav Kravka a nûkolika slovy pﬁiblíÏil
i druhé zmínûné setkání: V letovisku Jürmale nedaleko Rigy
se se‰li pﬁedstavitelé v‰ech evropsk˘ch státních lesÛ. ·lo o pﬁíleÏitost, o jejímÏ v˘znamu asi nemusím nikoho pﬁesvûdãovat.
V Evropû se státním lesem rozumí rÛzné instituce, které jsou
rÛznû silné, ale jedno mají spoleãné, a tím je politika Evropské
unie. Ta se k nám chová do znaãné míry mace‰sky. Brusel podporuje spí‰e soukromé vlastníky. Státní podnik nemÛÏe ãerpat
ani zdaleka tolik dotací jako oni.“ (Více o konferenci na str. 8)

nese startovní substrát. Existuje nûkolik podobn˘ch technologií, na‰e technologie se ukázala jako pro tato území plnû
vyhovující, protoÏe umoÏÀuje snadnûj‰í transport a vydrÏí pﬁevoz i na vût‰í vzdálenosti. V Kolumbii jsme tedy zaloÏili lesní
‰kolku, hodnû vyuÏíváme vegetativního mnoÏení a snaÏíme
se tam aplikovat principy, které se v âeské republice osvûdãily.
Kromû ‰kolkaﬁiny se soustﬁeìujeme na organizaci vznikajícího
lesa pomocí geografick˘ch informaãních systémÛ a na
evidenci porostÛ. V souãasnosti se nám podaﬁilo zalesnit
2 000 hektarÛ.
O jaké se jedná plochy?
Jsou to plochy, které byly odlesnûny pﬁed asi padesáti lety
(nelze ﬁíct pﬁesnû kdy). PouÏívali je pro zemûdûlství, pasení
dobytka. Ale jejich úÏivnost postupnû klesá, je tam ménû
dobytka a produkce hektaru uÏ není taková, jaká b˘vala. Tyto
plochy se tedy zalesÀují proto, aby se lépe vyuÏily. Podobnû
jako dal‰í latinskoamerické zemû i Kolumbie cítí, Ïe se zalesÀováním potﬁebuje nûco udûlat. Jednotlivé vlády se s tím
vyrovnávají rÛznû, kolumbijská vláda vyhlásila ambiciózní
národní lesnick˘ program do roku 2025.
Jaká je pﬁi zalesÀování va‰e strategie?
Máme ambice postupnû zavést do pûstování místní dﬁeviny.
Zatím pouÏíváme dﬁeviny, které nejsou domácí. Jde hlavnû
o akácii, ta tam má velice dobré pﬁírÛstky. Je to dﬁevina, kterou bychom mohli pouÏít i na pilaﬁské zpracování, coÏ je

Zaãali jsme tedy dvûma nedávn˘mi akcemi. Rád bych se vrátil
k otázce z názvu ãlánku: âím právû Ïije va‰e oddûlení?
Právû teì jsme ve fázi plánování. Máme za sebou úspû‰né ãtyﬁi
roky, bûhem nichÏ jsme se hodnû vûnovali projektu zalesÀování And z prostﬁedkÛ rozvojové pomoci, coÏ jsou prostﬁedky
z ministerstev zahraniãních vûcí a zemûdûlství. Zji‰Èovali jsme,
kde v‰ude v oblasti Latinské Ameriky by se mohla uchytit na‰e
technologie, a podaﬁilo se nám najít partnery v Kolumbii
a Nikaragui.
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Jaká je situace v Kolumbii?
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UÏ více neÏ dva a pÛl roku tam zalesÀujeme na‰í technologií
obalovan˘ch sazenic, která nese název Patrik. Státní podnik
Lesy âR je nositelem patentu k této technologii. Obalovaná
sadba je postavena na principu, Ïe si kaÏdá rostlinka s sebou
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ale samozﬁejmû musí b˘t materiální základ, musí se tam nûco
vyrábût a to ostatní pak pﬁijde. Hodnû se tam vyuÏívá ruãní
práce. Masivní mechanizace by pﬁipravila lidi na venkovû
o práci a je‰tû by zesílila jejich migrace do mûst, ãemuÏ se
snaÏí kolumbijské úﬁady bránit. Nicménû kde se mechanizace
pouÏít dá, tam se pouÏívá. Dodali jsme sázecí stroje a uvidíme,
co bude pﬁípadnû potﬁeba za tûÏební technologie.
Jak jsem slíbil v úvodu ãlánku, do Kolumbie urãitû ãtenáﬁe
Lesu zdar znovu brzy zavedeme, vûnujme teì ale pár slov
Nikaragui.

novinka, protoÏe v Kolumbii se zalesÀování dûlá pﬁedev‰ím pro
v˘robu celulózy. Do budoucna se tedy budeme snaÏit dostat
tam co nejvíc místních dﬁevin, které jsou cenûny je‰tû v˘‰e.
Vycházíme z toho, Ïe pokud se budou dﬁeviny, které se tûÏí
z tropického lesa, pûstovat v intenzivních kulturách, omezí se
atak na pﬁirozené lesy. Abyste totiÏ mohl vytûÏit ty nejcennûj‰í dﬁeviny, musíte se k nim logicky nejdﬁíve nûjak dostat,
a tﬁebaÏe to dûláte hodnû citlivû, musíte vytûÏit i ty ostatní.
Cenné dﬁeviny se samozﬁejmû nedají pûstovat v ãisté kultuﬁe,
poﬁád musíme dodrÏovat urãitou vzdálenost, ale tím, Ïe budeme pracovat v plantáÏích nebo v intenzivních kulturách, omezíme zmínûn˘ atak. Jak pﬁedpokládáme, dﬁevo, které se bude
tûÏit z tûchto porostÛ, vyjde levnûji.
V jak˘ch ãástech Kolumbie konkrétnû zalesÀujeme?
Na severozápadû, konkrétnû v provincii Cordoba katastrálním
území Tierra Alta. Toto území se poãítá ke karibské oblasti,
i kdyÏ je vzdáleno takov˘ch dvû stû kilometrÛ od pobﬁeÏí. Jsme
uÏ trochu v kopcích, ale i tak je tam pomûrnû vysoká teplota
(denní kolem tﬁiceti stupÀÛ) a hodnû sráÏek, takÏe to tam
rychle roste. Porosty staré dva a pÛl roku mají pût metrÛ.
Zmínil jste kolumbijsk˘ vládní program do roku 2025. Do kdy
v Kolumbii budeme pÛsobit my?
To záleÏí na tom, jak se nám podaﬁí ná‰ projekt dál realizovat.
Rozvojová pomoc, o které jsem hovoﬁil na zaãátku, skonãila
rokem 2004. Leto‰ní rok tedy máme pﬁechodn˘. NeÏ najdeme
dal‰í model financování, domluvili jsme se, Ïe toto období pﬁeklenou Lesy âR. Jedná se nám o to, aby dále probíhala v˘mûna expertÛ, tedy aby na‰i experti mohli jezdit tam a pﬁípadnû
nûkdo od nich k nám. Na‰i se do Kolumbie dostanou tak
dvakrát do roka. To je bohuÏel málo, ale jsme limitováni
finanãními prostﬁedky, které máme k dispozici. V této fázi si
nemÛÏeme dovolit Ïádné investice. Rádi bychom z celého projektu udûlali projekt komerãní. Vyjednáváme tedy s bankami
a rÛzn˘mi státními institucemi, abychom mohli pouÏít proexportní financování vlády a stali se tak zajímavûj‰ími na tamních trzích. Na‰im primárním cílem tam není vyrobit dal‰ích iks
kubíkÛ dﬁíví, ale realizovat v této oblasti cel˘ technologick˘
balík. Momentálnû uÏ víme, Ïe umíme velice efektivnû vyrobit
sadební materiál, umíme zaloÏit porost, dostali jsme se i do
fáze prvních pûstebních zásahÛ, ale logicky jsme se nemohli
dostat dál. Chtûli bychom si osahat i fázi tûÏby, abychom mûli
ucelen˘ balík vãetnû dal‰ích technologií, geografick˘ch informaãních systémÛ, pﬁípadnû informaãních systémÛ pro ﬁízení
podniku i financování. Nûco takového pak lze nabízet nejen
v Kolumbii, ale v‰ude jinde na svûtû.

V této zemi pÛsobíme pﬁibliÏnû stejnû dlouhou dobu jako
v Kolumbii, ale není tam zalesnûna tak velká plocha, spolupráce
s na‰ím tamním partnerem není v jist˘ch ohledech tak masivní.
Tuto oblast povaÏujeme za zajímavou, proto v ní máme
udrÏovací reÏim. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet do konce
leto‰ního roku. Pak budeme moudﬁej‰í.
PoohlíÏíte se i po jin˘ch koutech svûta?
Koukáme se samozﬁejmû po dal‰ích zemích. Nicménû zatím je
v‰echno na úrovni jednání. Kolumbie je pro nás dÛleÏitá právû
proto, Ïe tam jsme schopní v‰echno rychle namodelovat.
O jaké státy konkrétnû byste mûli v dohledné dobû zájem?
Jde o státy, které jsou vyjmenované v rámci rozvojové pomoci
a ve kter˘ch lze lesnicky pÛsobit. Tedy napﬁíklad Mongolsko
nebo Angola. V tûchto dvou zemích nyní ovûﬁujeme moÏnosti
pﬁípadné spolupráce. Jsou to jednání sloÏitá uÏ jen tím, jak
daleko od nás tyty státy jsou, ale zatím se zdá, Ïe jdeme správnou cestou. Musíme je pﬁesvûdãit, Ïe umíme v rozvojov˘ch
zemích pracovat, protoÏe konkurence ani tam nespí. Na‰tûstí
nám hraje do karet, Ïe zrovna pro Mongolsko a Angolu není
âeská republika neznámou zemí, naopak se mÛÏeme opﬁít
o dobré vztahy, vÏdyÈ spousta lidí od nich u nás studovala.
Obecnû se nám dle mého názoru osvûdãilo pouÏít rozvojovou
pomoc k otevﬁení dveﬁí do urãité oblasti a zaji‰tûní konkrétních
podmínek. Myslíme si, Ïe právû toto je pro rozvojovou pomoc
správn˘ model. Mûla by konãit tehdy, kdy se aktivity pﬁemûní
v komerãní projekty.
Poslední otázkou se vraÈme do âech. Co vás ãeká doma?
Konference FAO o marketingu produktÛ z lesa, jejímÏ jsme
jako státní podnik Lesy âR garantem. Probûhne koncem ﬁíjna,
jsou na ni pozvaní kolegové z kavkazské oblasti, stﬁední Asie
a Mongolska. Vedle jednoho dne konference v Praze uspoﬁádáme workshopy pﬁímo v lese. Cílem je jednak v˘mûna
informací a jednak snaha zapojit se do moÏn˘ch spoleãn˘ch
projektÛ, aÈ uÏ by z na‰í strany ‰lo o konzultantské práce,
dodávky technologií nebo zalesÀování.
><
Za rozhovor podûkoval Jaroslav Panenka

Lesnictví tak, jak ho známe od nás, v Kolumbii neexistuje.
Chybí jim lesnická kultura, to v‰echno je tﬁeba vytvoﬁit. K tomu
Dr. Ing. Miroslav Kravka (vlevo) a spolupracovníci z INAB Guatemala
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Na jaké úrovni vlastnû je lesnictví v Kolumbii?

7

DISKUSE

LâR a zahraniãní aktivity
v rámci zemí EU

LESU ZDAR

VáÏení ãtenáﬁi,

8

ná‰ podnik je po vstupu âeské republiky (1. 5. 2004) do Evropské unie (EU) postaven do nové role. Ocitli jsme se v pﬁímém
kontaktu s dal‰ími lesnicky vyspûl˘mi zemûmi v rámci novû
vzniklé EU-25. Nabízí se nám tak veliká ‰ance velmi úzce
spolupracovat s tûmito na‰imi partnery a pﬁebírat jejich zku‰enosti a ovûﬁené postupy aplikovatelné v na‰ich podmínkách.
Na 6. Mezinárodní konferenci evropsk˘ch organizací státních
lesÛ, která se konala ve dnech 7.-10. 6. 2005 v Jürmale
v Loty‰sku (Zpráva z konference bude uveﬁejnûna v pﬁí‰tím
ãísle LZ) byl pﬁedstaven projekt „benchmarkingu“ organizací
státních lesÛ. Jedná se o spoleãn˘ projekt renomované finské
poradenské spoleãnosti Savcor Indufor, pÛsobící v oblasti lesního hospodáﬁství a navazujícího prÛmyslu a ÖBf Consulting,
dceﬁiné spoleãnosti Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ. Benchmarking je metoda, která má podpoﬁit rozvoj organizací a zlep‰it
jejich v˘kon. Je to proces uãení se pomocí pochopení a dotazování se na zpÛsob provádûní urãité aktivity u partnera, kter˘
je do benchmarkingu zapojen. Jde o více neÏ pouhé srovnávání
klíãov˘ch v˘konnostních ukazatelÛ jednotliv˘ch lesnick˘ch
organizací. Cílem této iniciativy je usnadnit zúãastnûn˘m
organizacím státních lesÛ rozvoj a identifikovat moÏnosti zlep‰ení. Cel˘ projekt by mûl b˘t zahájen poãátkem ãervence 2005

a úãast v nûm doposud pﬁislíbily organizace státních lesÛ
z tûchto zemí: Finsko, Rakousko, Irsko, Skotsko, Anglie, Francie,
Loty‰sko, Litva, Estonsko, Polsko, Slovensko a âeská republika.
V následujících ãíslech Lesu zdaru Vám budeme pﬁiná‰et informace o lesnictví v okolních evropsk˘ch státech. Naleznete zde
informace nejen o základních charakteristikách lesního hopodáﬁství v jednotliv˘ch zemích, ale i o místních specifikách, hospodáﬁsk˘ch v˘sledcích a zpÛsobech prodeje dﬁíví jednotliv˘ch
organizací státních lesÛ.
Odvûtví lesního hospodáﬁství prochází ﬁadou zmûn nejen
u nás, ale i v okolních evropsk˘ch státech. Organizace státních
lesÛ jsou pﬁím˘m a efektivním nástrojem státní lesnické politiky a sílící tlak spoleãnosti na obecné vyuÏívání lesÛ má
pochopitelnû dopad i na jejich ãinnost. Aktivity jako rekreace
a turistika se v mnoha zemích Evropy stávají vemi dÛleÏit˘m
pﬁedmûtem ãinnosti organizací státních lesÛ. Také o tûchto
zmûnách Vás budeme ve v˘‰e uvedeném cyklu informovat. ><

Administrace
Prvním krokem je zpracování projektu v souladu s pﬁíslu‰n˘m
programem, platnou legislativou a strategií rozvoje daného
území. Zpracování projektové Ïádosti je pomûrnû administrativnû nároãné a vyÏaduje dÛkladné seznámení se s pﬁedepsan˘mi formuláﬁi a náleÏitostmi, které musí obsahovat. Îadatel
musí b˘t pﬁipraven na to, Ïe bude pﬁedkládat v˘pis z rejstﬁíku
trestÛ, z obchodního rejstﬁíku, popﬁ. Ïivnostensk˘ list. Dále se
prokazuje bezdluÏnost vÛãi státu a jeho institucím (FÚ, OSSZ,
zdravotní poji‰Èovna apod.), v˘pisy z úãtu, pﬁíslib bankovního
úvûru, daÀová pﬁiznání nejménû za tﬁi roky zpûtnû, prokázání
vlastnick˘ch vztahÛ k pÛdû apod. Obecnû by projekt mûl obsahovat název, jeho umístûní, zdÛvodnûní, popis, zabezpeãení,
ãasov˘ postup pﬁi realizaci, finanãní plán, v˘bûr a stanovení
indikátorÛ pro monitorování a hodnocení projektu, vliv na ÎP,
oãekávané efekty z realizace, zaji‰tûní implementace do praxe.
Zpracování projektu podle dané osnovy mÛÏe vlastník lesa
vyhotovit sám (vyjma projektu t˘kajícího se zaloÏení porostu
rychle rostoucích dﬁevin) nebo jej zadat autorizované firmû,
která se touto problematikou dlouhodobû zab˘vá. Je v‰ak
tﬁeba poãítat se zv˘‰ením nákladÛ na vlastní akci.
V pﬁípadû operaãního programu jsou formálnû a vûcnû správné
Ïádosti o podporu zaregistrovány a probûhne jejich následné
hodnocení podle pﬁedem stanoven˘ch kritérií. Na jejich základû je stanoveno poﬁadí, které je dÛleÏité v pﬁípadû, Ïe není
moÏné finanãnû uspokojit v‰echny podané Ïádosti.
Îádosti podané v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova
jsou uspokojeny v‰echny, pokud splÀují podmínky pro jejich
poskytnutí.

(EAFRD), kter˘ bude nástupcem EAGGF a kter˘ by mûl komplexnûji zastﬁe‰ovat problematiku rozvoje venkova (vãetnû
podpor zemûdûlské a lesnické oblasti). Gestor nového fondu
z ﬁady orgánÛ státní správy zatím nebyl ustanoven.
Je nutné zdÛraznit, Ïe u pﬁedkládan˘ch projektÛ je dodrÏován
princip spolufinancování, coÏ znamená, Ïe Ïadatel (popﬁípadû
ãlensk˘ stát) se urãit˘m procentem podílí na úhradû realizovaného zámûru. V˘‰e finanãní spoluúãasti vypl˘vá z konkrétních
pravidel urãen˘ch pro Ïadatele a v rámci operaãního programu
Rozvoj venkova a multifunkãního zemûdûlství je stanovena
odli‰nû pro jednotlivá podopatﬁení. Problémem mÛÏe b˘t to,
Ïe Ïadatel obdrÏí prostﬁedky aÏ po ukonãní projektu a je tedy
nutné pﬁed zahájením prací mít zaji‰tûnu celkovou ãástku
z vlastních zdrojÛ. Nedostatek vlastních prostﬁedkÛ je moÏné
vyﬁe‰it úvûrem. Jeho poskytnutí samozﬁejmû závisí na úvûrové
politice bank, nûkteré pûnûÏní ústavy zareagovaly na vzniklou
situaci a poskytují pﬁímo úvûry pro tyto úãely (âeskomoravská
záruãní a rozvojová banka apod.).
Poskytnutá dotace hradí pouze tzv. pﬁijatelné v˘daje, které
jsou pﬁesnû specifikovány v pravidlech pro Ïadatele. VyÏaduje
se oddûlen˘ úãetní systém projektu, kter˘ má zajistit snadn˘
pﬁístup k informacím potﬁebn˘m pro následn˘ monitoring.
Jeho souãástí je zﬁízení zvlá‰tního bûÏného úãtu, na nûmÏ
budou ve‰keré finanãní operace probíhat. Pﬁedmûtem kontroly se stávají náklady na projekt, jejich v˘‰e a oprávnûnost, ale
také datum jejich vzniku, které musí korespondovat se stanoven˘mi termíny zahájení a ukonãení prací.
V rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova jsou stanoveny
jednotlivé sazby dotací. Ty jsou poskytovány také zpûtnû, ale
s kaÏdoroãní frekvencí.

Financování
âerpání prostﬁedkÛ na projekty vypracované v souladu s tûmito dokumenty probíhá ve stávajícím zkráceném programovaném období 2004 – 2006 pﬁes Evropsk˘ orientaãní a záruãní
fond pro zemûdûlství (EAGGF). Od roku 2007 se plánuje zﬁízení
nového Evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova
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Studie a charakteristika operaãního programu rozvoje venkova a multifunkãního zemûdûlství
Operaãní program Rozvoj venkova a multifunkãní zemûdûlství
(dále OP Zemûdûlství) je v souãasné dobû vytyãen pro zkrácené programové období na roky 2004 – 2006. Je rozdûlen do

DISKUSE
tﬁí priorit, které se skládají ze sedmi opatﬁení a 14 podopatﬁení.
Problematika lesního hospodáﬁství je obsaÏena v Prioritû ã. 1
nazvané Podpora zemûdûlství, zpracování zemûdûlsk˘ch produktÛ a lesnímu hospodáﬁství, v opatﬁení 1.3. Lesní hospodáﬁství. Celé opatﬁení 1.3 se rozkládá na opatﬁení 4 podopatﬁení,
které se li‰í obsahem pﬁedkládaného zámûru. V˘ãet obsahuje
název podopatﬁení a znûní konkrétních investiãních zámûrÛ.
Vlastník lesa (popﬁ. sdruÏení vlastníkÛ lesa) mÛÏe vypracovat
projekt tématicky související se v‰emi podopatﬁeními. Pouze
podpora sdruÏování majitelÛ lesa (opatﬁení 1.3.3) je urãena pro
sdruÏení vlastníkÛ lesa s právní subjektivitou. Takové sdruÏení
se musí skládat alespoÀ z 10 vlastníkÛ lesa a jeho minimální
v˘mûra musí tvoﬁit alespoÀ 150 ha. Prostﬁedky jsou poskytovány
ve formû dotace. U opatﬁení 1.3.1 (Obnova lesního potenciálu
po‰kozeného pﬁírodními kalamitami a poÏárem a zavádûní pﬁíslu‰n˘ch ochrann˘ch opatﬁení) a 1.3.4 (ZalesÀování zemûdûlsky nevyuÏívan˘ch pÛd) je dotací kryto 100 % pﬁijateln˘ch
nákladÛ. V prvním pﬁípadû je ze zdrojÛ EU financováno 80 %
pﬁijateln˘ch nákladÛ na projekt, ve druhém 75 %. Zbylé prostﬁedky jsou poskytovány z domácích zdrojÛ. V pﬁípadû prorit
1.3.2 (Investice do lesÛ) a 1.3.3. (SdruÏování majitelÛ lesa) je
dotováno 50 % pﬁijateln˘ch nákladÛ, z toho maximálnû 35 %
mohou pﬁedstavovat prostﬁedky ze struktuálního fondu EU.
Podpora se udûluje na základû pﬁedloÏení Îádosti o finanãní
pomoc z OP Zemûdûlství. Tato Ïádost má standarizovan˘
formuláﬁ, kter˘ je tvoﬁen obecnou a specifickou ãástí (podle
jednotliv˘ch opatﬁení/podopatﬁení). K vlastní Ïádosti se pﬁikládá
zpracovan˘ projekt a pﬁílohy.
Projekt musí b˘t uskuteãnûn na území âR a Ïadatel nesmí na
stejn˘ úãel Ïádat prostﬁedky ze Ïádné kapitoly státního rozpoãtu, státního fondu nebo jin˘ch fondÛ EU. Vlastní práce musí
b˘t zahájeny nejpozdûji od 6 mûsícÛ ode dne podpisu Podmínek poskytnutí finanãní pomoci ze strukturálních fondÛ se
Státním zemûdûlsk˘ch intervenãním fondem. Îádost o proplacení v˘dajÛ projektu musí b˘t pﬁedloÏena nejpozdûji do jednoho
roku od podpisu Podmínek.
Studie a charakteristika horizontálního plánu rozvoje venkova
U horizontálního plánu rozvoje venkova je moÏné podávat
Ïádosti o dotaci v rámci jednoho lesnického opatﬁení. To je
koncipováno s cílem trvale sníÏit v˘mûru zemûdûlsky obdûlávané pÛdy, která je nevhodná pro zemûdûlské vyuÏití, a podpoﬁit vyuÏívání obnovitelné zdrojÛ energie.
Opatﬁení lesnictví 3.4 se vnitﬁnû ãlení na 2 podopatﬁení:
3.4.1 – ZalesÀování zemûdûlské pÛdy
3.4.2 – ZaloÏení prostorÛ rychle rostoucích dﬁevin pro energetické vyuÏití
Základní podmínkou pro získání dotace na zalesÀování zemûdûlské pÛdy je zaﬁazení pozemku v Evidenci vyuÏití zemûdûlské pÛdy. Pﬁedkladatelem projektu mÛÏe b˘t vlastník pÛdy,
spoluvlastník, popﬁípadû sdruÏení spoluvlastníkÛ s právní subjektivitou. Minimální v˘mûra je stanovena na 0,5 ha. O dotaci
se musí zaÏádat je‰tû pﬁed zapoãetím prací, a to vÏdy do
28. února pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku na pﬁíslu‰ném regionálním pracovi‰ti Státního zemûdûlského a intervenãního fondu.
Kromû jin˘ch náleÏitostí je tﬁeba pﬁedloÏit zápis z katastru
nemovitostí a projekt zalesnûní a dal‰í pﬁedepsané náleÏitosti.
Finanãní podpora je stanovena následovnû:
ZaloÏení lesního porostu – 92000 Kã/ha u listnat˘ch dﬁevin,
74000 Kã/ha u jehliãnat˘ch dﬁevin

Náhrada z dÛvodÛ ukonãení zemûdûlské ãinnosti – po dobu
20 let od zaloÏení porostu, li‰í se dle typu pÛdy
O podporu na zaloÏení porostu rychle rostoucích dﬁevin na
zemûdûlské pÛdû mÛÏe zaÏádat vlastník, spoluvlastník, nájemce nebo sdruÏení vlastníkÛ s právní subjektivitou vlastnící
dan˘ pozemek. Ten podléhá registraci v Evidenci vyuÏití zemûdûlské pÛdy. Minimální v˘mûra pozemku urãeného k v˘sadbû
je stanovena na 0,5 ha u produkãního prostoru a 0,25 ha
u prostoru reprodukãního. Dotace je poskytována ve v˘‰i
60 000 Kã/ha na reprodukãní porost a to pouze v roce jeho
v˘stavby. S pﬁijetím podpory je spojena povinnost dal‰ího hospodaﬁení po dobu alespoÀ 10, popﬁípadû 15 let a dále dodrÏení podmínek frekvence skliznû, vyuÏití biomasy atd.
Závûr
Ze zku‰eností minul˘ch let vypl˘vá, Ïe informace o moÏnosti
ãerpání prostﬁedkÛ ze strukturálních fondÛ se k potencionálním ÏadatelÛm dostávají velmi pozvolna a v omezeném rozsahu. Podrobnûj‰í zji‰Èování pﬁiná‰í ‰ok v podobû rozsahu dokumentace a vyﬁizování, které cel˘ proces provází. Místo snahy
tuto situaci pochopit a podmínky pﬁijmout se ‰íﬁí informace o
bruselské byrokracii.
O malém zájmu svûdãí i statistiky. V loÀském roce bylo v rámci
OP Zemûdûlství v lesnickém opatﬁení zaregistrováno 36 projektÛ – 15 na obnovu lesního potencionálu, 19 na investice do
lesÛ a 2 na zalesÀování zemûdûlsky nevyuÏívan˘ch pÛd. Není
pﬁekvapením, Ïe o sdruÏování majitelÛ lesa v tomto opatﬁení
není zájem. Nastavení podmínek pro podání projektu totiÏ
vyÏaduje zaloÏení sdruÏení aÏ po 31. 12. 2003, ale souãasnû
jiÏ musí vykazovat tzv. historii. Ta vyÏaduje úãetní uzavﬁení
dvou nebo více let pﬁedcházejících termínu podání Ïádosti,
kter˘ byl v tomto pﬁípadû nastaven na léto 2004 .
Nejvût‰í úspûch u koneãn˘ch pﬁíjemcÛ zatím mají dotace
na zalesnûní zemûdûlské pÛdy. Za rok 2004 jich bylo zaregistrováno témûﬁ 400. ProjektÛ na zaloÏení porostÛ rychle rostoucích dﬁevin bylo oproti tomu úspû‰nû podáno pouze 7.
><
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Péãe o lesní porost – po dobu 5-ti let od jeho zaloÏení ve v˘‰i
12000 Kã/ha
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Pomáháme ohroÏen˘m druhÛm
– tentokrát o sokolu stûhovavém

LESU ZDAR

Lesy âeské republiky, s.p. se z mnoha dÛvodÛ angaÏují v ochranû pﬁírody. K tûm hlavním
nepochybnû náleÏí snaha o pﬁispûní k naplnûní úãelu zákona na ochranu pﬁírody v souladu
se Zásadami státní lesnické politiky, Lesnickou politikou LâR, Programem trvale udrÏitelného
hospodaﬁení v lesích, Programem 2000 a dal‰ími dokumenty. Snad nejvût‰ím dÛvodem je ale
skuteãnost, Ïe praktická odborná ãinnost na úseku ochrany pﬁírodního prostﬁedí je nedílnou
historickou souãástí ãinnosti lesníkÛ.

10

Ochranu ohroÏen˘ch druhÛ provádíme mnoha zpÛsoby, mj.
téÏ vypou‰tûním v zajetí odchovan˘ch jedincÛ zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ do volné pﬁírody - tzv. reintrodukce. Své nezastupitelné místo mezi tûmito aktivitami mají
reintrodukce sokolÛ, pracovnû naz˘vané „Sokolí program”.
Jak jiÏ sám název napovídá, tento program se zab˘vá reintrodukcí sokola stûhovavého, kter˘ je dle ustanovení provádûcí vyhlá‰ky ã. 395/1992 Sb. k zákonu ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pﬁírody a krajiny, v platném znûní, zaﬁazen mezi
kriticky ohroÏené Ïivoãi‰né druhy. Souãasnû se jedná také
o Ïivoãi‰n˘ druh, kter˘ je dle zákona ã. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, zaﬁazen mezi zvûﬁ.

odchovÛm dravcÛ v zajetí a na druhou stranu se neustále
pokou‰ejí sv˘mi aktivitami zasadit sokolnictví, a tedy
i odchovÛm dravcÛ, smrtelnou ránu, se kaÏdoroãnû poãet
úspû‰nû odchovan˘ch mláìat zvy‰uje. A právû proto pak
mohou b˘t nûkterá z tûchto mláìat vypu‰tûna do volné
pﬁírody.
K zavedení v zajetí odchovan˘ch sokolích mláìat do pﬁírody
slouÏí nûkolik metod. KaÏdá z nich má své v˘hody i nev˘hody.
V˘bûr konkrétní metody je závisl˘ na celé ﬁadû faktorÛ,
napﬁ. ohroÏení pﬁirozen˘mi predátory a ãlovûkem, potravními
ãi hnízdními moÏnostmi atd. K reintrodukãním metodám
patﬁí:

Odpovûdní pracovníci státního podniku Lesy âeské republiky
si uvûdomují potﬁebnost zapojení se do aktivní ochrany
ohroÏen˘ch druhÛ a projevem této snahy je právû dlouholetá
snaha o navrácení kriticky ohroÏeného sokola stûhovavého
do volné pﬁírody, a to pﬁedev‰ím v oblasti Broumovska, kde
v minulosti téÏ byla jeho pﬁirozená hnízdi‰tû. Právû v Broumovsk˘ch stûnách bylo je‰tû poãátkem 70. let jedno
z posledních hnízd sokolÛ u nás. V dÛsledku kontaminace
Ïivotního prostﬁedí pesticidy na bázi chlorovan˘ch uhlovodíkÛ, napﬁ. nechvalnû známé DDT, i v této lokalitû, obdobnû
jako v celé stﬁední Evropû na dobu témûﬁ tﬁí desetiletí, sokol
vymizel.
V rámci Sokolího programu LâR úzce spolupracují s Klubem
sokolníkÛ âMMJ, neboÈ právû sokolníkÛm se kaÏdoroãnû
daﬁí odchovat kolem stovky sokolích mláìat. Úspû‰n˘
odchov je totiÏ základní podmínkou pro reintrodukce
provádûné LâR ãi jin˘mi subjekty. Za pozitivní lze oznaãit
skuteãnost, Ïe pﬁes tlak nûkter˘ch extrémnû orientovan˘ch
ochráncÛ ptákÛ, kteﬁí na jednu stranu odmítají vûﬁit úspû‰n˘m

1. Vypou‰tûní z vypou‰tûcí klece je nejjednodu‰‰í, a proto
nejroz‰íﬁenûj‰í metoda, která vyuÏívá osvûdãeného postupu
dávn˘ch sokolníkÛ, tzv. volného letu, k dosaÏení dokonalé
letecké dovednosti mlad˘ch dravcÛ pﬁed intenzivním sokolnick˘m v˘cvikem. Princip této metody spoãívá v umístûní
zpravidla 2-5 dorÛstajících mláìat dravcÛ do vypou‰tûcí
klece umístûné na skalách, na stromech ãi na budovách.
âelní strana klece je opatﬁena mﬁíÏí, pﬁes kterou si dorÛstající a v kleci krmení dravci mohou v prÛbûhu pobytu, cca 10
dnÛ, zafixovat okolní krajinu. Po dosaÏení jejich vzletnosti je
mﬁíÏ odstranûna a dravci mohou volnû létat v okolí klece
a kdykoliv se vracet zpût k pﬁedkládané potravû aÏ do doby
úplného osamostatnûní.
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2. Vnitrodruhová adopce je pﬁikládání mláìat ãi oplozen˘ch
vajec do pﬁirozen˘ch hnízd vlastního druhu, jestliÏe v nich je
men‰í poãet a jsou pﬁedpoklady pro zdárné vyvedení vût‰ího
poãtu mláìat (potravní moÏnosti). Tak bylo napﬁíklad
postupováno v pﬁípadu hnízdûní sokolÛ ve vûÏi T˘nského

O P¤ÍRODù

3. Mezidruhová adopce je vkládání odrostlej‰ích mláìat do
hnízd jin˘ch druhÛ dravcÛ. Tato metoda vyuÏívá schopnosti pûstounského rodiãovského páru adoptovat mláìata
jin˘ch druhÛ dravcÛ vloÏen˘ch do hnízda náhradou za odebrané vlastní potomstvo. Vlastní postup byl pﬁed více neÏ
30 lety úspû‰nû odzkou‰en a poté prakticky vyuÏíván pﬁi
reintrodukcích mlad˘ch sokolÛ adopcí v hnízdech jestﬁábÛ
v Nûmecku, pozdûji téÏ v Polsku a v letech 2000 – 2003 také
v âeské republice. Navzdory pochybnostem oponentÛ této
metody nikdy nebyl zaznamenán pﬁípad, Ïe by nedo‰lo ke
spontánní adopci mlad˘ch sokolÛ jestﬁábím párem ãi Ïe by
jim adoptivní rodiãe dokonce jakkoliv ublíÏili. Naopak se
napodobením závûreãné fáze pﬁirozené péãe o sokoly na
hnízdû i po jejich vylétnutí z hnízda tato metoda ﬁadí k tûm,
které dokáÏí úspû‰nû vyuÏít pﬁirozen˘ch procesÛ bez soustavného zasahování ãlovûka.
4. Sokolnick˘ v˘cvik s následn˘m postupn˘m osamostatnûním kombinuje v˘hody klasického sokolnického v˘cviku
s voln˘m letem. Plnû dorostlí sokoli a tedy jiÏ s vyvinut˘mi
instinkty se odeberou z péãe vlastních rodiãÛ v odchovné
voliéﬁe a následnû se cviãí pomocí upraveného sokolnického
v˘cviku. Jedná se o velmi zkrácené období získání doãasné

krotkosti nezbytné pro nutnou manipulaci s dravci a poãátky
v˘cviku v letu. Dravci se cviãí na místû budoucího vypu‰tûní
a brzy se na tomto místû ponechávají del‰í dobu, zpoãátku
pﬁes den, po nûkolika dnech i v noci a postupnû se místo
pﬁiná‰ené, jiÏ pﬁipravené potravy uãí lovit Ïivou koﬁist. Se
vzrÛstající leteckou a loveckou dovedností dochází k pozvolnému osamostatÀování, zákonitû provázenému postupnou
ztrátou krotkosti. V˘hodou této metody je moÏnost pomoci
sokolÛm pﬁi eventuelním poranûní ãi onemocnûní v prÛbûhu osamostatÀování.
Aby bylo moÏno objektivnû doloÏit úspû‰nost jednotliv˘ch
metod, bylo by zapotﬁebí vypustit kaÏdou z metod takové
mnoÏství mláìat, které by bylo ﬁádn˘m statistick˘m vzorkem,
a pﬁedev‰ím je po vypu‰tûní detailnû sledovat. S ohledem
na naprosto bûÏné ztráty vznikající aÏ po opu‰tûní klece ãi
hnízda, resp. po osamostatnûní, bylo by nezbytnou
podmínkou téÏ zaji‰tûní skuteãnû dlouhodobého sledování
vypu‰tûn˘ch jedincÛ pomocí telemetrie (vysílaãÛ), která je

v souãasné dobû jedinou moÏností k systematickému pozorování ÏivoãichÛ pohybujících se na tak rozsáhlém území
jako dravci. Navíc úspû‰nost nelze mûﬁit pouze pﬁeÏitím
vypu‰tûn˘ch jedincÛ v pﬁírodû, ale pﬁedev‰ím procentem
tûchto jedincÛ, kteﬁí se zapojí do reprodukãního procesu
populace. Pﬁitom vypu‰tûní sokoli mohou zahnízdit ve velké
vzdálenosti od místa vypu‰tûní, ﬁádovû stovky kilometrÛ.
Prokázání úspû‰nosti je tedy velmi obtíÏné a zcela pﬁesné
informace by mohlo dát pouze telemetrické sledování
vypu‰tûn˘ch dravcÛ aÏ do doby alespoÀ prvního zahnízdûní.
To lze u stﬁednû velk˘ch druhÛ dravcÛ, jako jsou sokoli,
oãekávat pﬁibliÏnû ve tﬁetím roce Ïivota.
Úspû‰nost námi proveden˘ch reintrodukcí nelze podle v˘‰e
uveden˘ch kritérií pﬁesnû urãit, neboÈ zatím nebylo v na‰ich
technick˘ch moÏnostech vypu‰tûné sokoly sledovat po celou
potﬁebnou dobu. Navíc jsme jedin˘m subjektem, kter˘
vypou‰tûné sokoly systematicky sledoval, a chybí tak moÏnost porovnání v˘sledkÛ s ostatními subjekty.
PﬁestoÏe úspû‰nost na‰ich aktivit prozatím nelze zcela
objektivizovat, lze tyto aktivity povaÏovat za pozitivní.
V mnoha zemích se na rozdíl od âeské republiky obdobné
snahy o rozmnoÏování dravcÛ a jejich následné reintrodukce hodnotí vysoce pozitivnû. Napﬁ. v Severní Americe ãi
v sousedním Nûmecku bylo vypu‰tûno ohromné mnoÏství
sokolÛ, kteﬁí se prokazatelnû stali základem pro obnovení
pﬁirozené populace. Ameriãané i Nûmci proto shodnû uvádûjí, Ïe jejich reintrodukce spolu se striktní ochranou vrátily
sokola do pﬁírody. TaktéÏ v Polsku, kde bylo vypu‰tûno mnohem ménû sokolÛ, a ve srovnání s âeskou republikou jen asi

polovina, mají jiÏ nejménû 6 párÛ sokolÛ, v nichÏ buì samec
ãi samice pochází z reintrodukcí. To jsou jasné argumenty,
které hovoﬁí ve prospûch provádûní reintrodukcí.
Naproti tomu v âeské republice nûkteré subjekty provádûjící
tzv. monitoring sokolÛ ﬁíkají, Ïe reintrodukce záchranû
sokolÛ nepomáhají, a ãasto uvádûjí své pochybnosti a nejpodivnûj‰í dÛvody proti této ãinnosti, pokud se na ní podílí
sokolníci ãi jiné neÏ ochranáﬁské subjekty. Je smutné, Ïe tyto
postoje zaujímají, aniÏ by pro to mûly objektivní dÛvod, také
nûkteré orgány státní správy ochrany pﬁírody. Bylo by pﬁece
nepochopitelné, kdyby záchranu kriticky ohroÏeného sokola
stûhovavého nepodporovali pﬁedev‰ím ti, kteﬁí mají dle
zákona o ochranû pﬁírody a krajiny moÏnost rozhodovat
o tom, zda reintrodukce sokolÛ budou pokraãovat i v pﬁí‰tích letech, ãi nikoliv.
><
Text a foto:
Ing. Petr Zvolánek
ﬁeditelství LâR, s.p.
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chrámu na Staromûstském námûstí v Praze. Touto metodou
se zvy‰uje poãet vyveden˘ch mláìat. Pﬁedpokládá v‰ak existenci pﬁirozenû hnízdících párÛ. V souãasné dobû jsou na
území âeské republiky evidovány pouze necelé 2 desítky
produktivních sokolích párÛ.
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SOUTùÎ

Stﬁelecká soutûÏ Pohár LâR 2005
VáÏení pﬁátelé sportovní stﬁelby. Po roce jsme se opût se‰li na stﬁelnici ve VráÏi u Konopi‰tû, kde
ve dnech 10. 6. – 11. 6. probûhl stﬁeleck˘ závod Pohár LâR 2005. Jako obvykle se soutûÏilo
v nûkolika stﬁeleck˘ch disciplínách.
SoutûÏe se zúãastnilo 13 druÏstev KI s 9 krajsk˘mi ﬁediteli a 47 lesními správci, 5 druÏstev lesních závodÛ s 4 ﬁediteli LZ, druÏstvo G¤ a 17 hostÛ a ãtyﬁi druÏstva hostÛ. Celkem 128 stﬁelcÛ.
Pohár LâR zahájil generální ﬁeditel LâR, s.p. ing. Vladimír Blahuta.

Zahajovací ﬁeã generálního ﬁeditele LâR Ing. V. Blahuty

Vlastní soutûÏ zaãala v 9:20 hod. podle ãasového harmonogramu. V pﬁestávkách mezi stﬁeleck˘mi poloÏkami byl ãas
nejen na obãerstvení, ale i na v˘mûnu názorÛ a ﬁe‰ení
pracovních problémÛ. Podstatnou ãást závodu tvoﬁila broková stﬁelba na letící terã, nicménû soutûÏit bylo moÏno také
ve stﬁelbû ze vzduchové pistole na klasick˘ terã a maloráÏné
lovecké zbranû na bûÏící terã. Zajímavou disciplínou doprovodn˘ch akcí byla stﬁelba z ku‰e, která byla rovnûÏ zasazena
do lesního prostﬁedí. Cenou pro vítûze byla brokovnice
zn. Beretta, vûnovaná do soutûÏe generálním ﬁeditelem
LâR Ing. Blahutou. SoutûÏ bûÏela plynule a odpoledne
vyvrcholila kvalifikací v rychlostﬁelbû. Bûhem dne probíhaly
doprovodné soutûÏe – stﬁelba na bûÏící terã divoãáka, stﬁelba ze vzduchové pistole a stﬁelba z ku‰e.
Od ‰esté hodiny veãer pﬁíjemnou atmosféru venku dokreslovala kapela Medunka od Pavla Kosiny a uvnitﬁ harmonika
a kytara lesních správcÛ Zasadila a Regenta. Zpûv, hudba
a pﬁekvapivû i tanec konãily o pÛlnoci odjezdem posledního
autobusu na ubytování do Bene‰ova.
SoutûÏ pokraãovala ráno po snídani poslední poloÏkou
loveckého parkúru a vyvrcholila rozstﬁely v kategoriích hosté
a pracovníci LâR. Následoval napínav˘ souboj ve finále rychlostﬁelby mezi druÏstvem generálního ﬁeditelství, LZ Boubín,
KI Teplice a LZ Konopi‰tû.
Dovolte nyní nûkolik slov ke stﬁelnici samotné.

LESU ZDAR

Údaje o stﬁelnici:
• zaloÏení
1999
• rozloha stﬁelnice 150 ha
• poloha
cca 30 km od Prahy po dálnici D1
(smûr Praha – Brno)
• 16 parkúrov˘ch stﬁeli‰È s témûﬁ neomezenou moÏností
roz‰íﬁení. Stﬁeli‰tû jsou zakomponována do vzrostlého lesa.
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Stﬁelnice slouÏí LâR, s.p. Lesnímu závodu Konopi‰tû ke stﬁelbû
z brokov˘ch zbraní pro mezinárodní disciplínu Loveck˘
brokov˘ parkúr, pro kulové disciplíny BûÏící terã a pro stﬁelbu

6 / 2005

Ing. V. Sova pﬁi stﬁelbû

Nová budova stﬁelnice

z krátk˘ch a dlouh˘ch kulov˘ch zbraní do vzdálenosti do 50 m,
za úãelem tréninku, poﬁádání soutûÏí (i mezinárodních)
a ke cviãn˘m úãelÛm. Stﬁelnice je schválena znaleck˘m
posudkem ã.j. 1360/121 – 2000 ze dne 1. 3. 2000.
V souãasné dobû LZ Konopi‰tû disponuje vrhaãkami pro
12 stﬁeli‰È po pûti vrhaãkách. Parkovi‰tû je pﬁímo v areálu
spoleãenského centra stﬁelnice pro 100 automobilÛ, v tûsné
blízkosti (200 m od centra stﬁelnice) pro 200 automobilÛ
a v pﬁípadû potﬁeby je k dispozici ve vzdálenosti 500 m dal‰ích 200 parkovacích míst. Dále pak stravování, sociální zaﬁízení, objekt s restauraãním zaﬁízením a barem s kapacitou
pro 100 osob. Na tento objekt navazuje dﬁevûn˘ altán
s kapacitou dal‰ích 100 osob. Dále je k dispozici venkovní
sezení pro 150 osob. Cel˘ objekt je ﬁe‰en pro bezbariérov˘
vstup handicapovan˘ch stﬁelcÛ i náv‰tûvníkÛ a pﬁi poﬁádání
soutûÏí s velk˘m poãtem stﬁelcÛ je zaji‰tûna kyvadlová doprava mezi stﬁeli‰ti, centrálním místem stﬁelnice a parkovi‰ti.

SOUTùÎ
Variabilita terénu a charakter porostu, jakoÏ i celkové uspoﬁádání stﬁelnice tvoﬁí v˘jimeãné podmínky pro stﬁelbu na
letící terã. Díky tûmto ojedinûl˘m podmínkám, umocnûn˘m
navíc moÏností mûnit jednotlivá stﬁelecká stanovi‰tû, která
nejsou stabilnû zakotvená v prostoru stﬁelnice, bylo dosaÏeno témûﬁ dokonalé iluze skuteãného lovu ve volné pﬁírodû.
ZároveÀ toto uspoﬁádání, jeÏ si zaslouÏí obdiv v‰ech úãastníkÛ a za nûÏ patﬁí uznání poﬁadatelÛm, pﬁispûlo
k mimoﬁádné obtíÏnosti stﬁelby, se kterou se soutûÏící stﬁelci
museli vyrovnávat.
Tato slova potvrdil i jeden ze soutûÏících Ing. Martin ÎiÏka
(Mze), jenÏ nám odpovûdûl na nûkolik otázek.

Ing. M. ÎiÏka

generálního ﬁeditele LâR pro celkového vítûze soutûÏe
druÏstev získal opût po roce LZ Konopi‰tû. Vyvrcholením
vyhlá‰ení v˘sledkÛ bylo losování zvlá‰tní ceny generálního
ﬁeditele ze v‰ech úãastníkÛ, pracovníkÛ LâR. Vylosován byl
a krásnou brokovnici Berretta získal stﬁelec se startovním
ãíslem 100 – Jaromír Uher z lesního závodu Îidlochovice
– blahopﬁejeme.
Pﬁíjemné dva dny zavr‰il generální ﬁeditel Ing. Vladimír Blahuta
provoláním: Pﬁí‰tímu jiÏ sedmému roãníku poháru LâR
v roce 2006 – ZDAR!!
><
text a foto: Ing. Jaroslav Karas a Ing. Miroslav Jankovsk˘

Vítûzové v kategorii ﬁeditelé

Jste zde na stﬁelnici poprvé? A jak na Vás zdej‰í prostﬁedí
zapÛsobilo?
Leto‰ního roãníku se zúãastÀuji poprvé a rovnûÏ zde na
stﬁelnici jsem vlastnû poprvé. Vãera, den pﬁed soutûÏí, jsem
mûl moÏnost si zdej‰í prostﬁedí prohlédnout. Musím ﬁíci, Ïe
mne velice upoutalo mimoﬁádné uspoﬁádání stﬁelnice vãetnû
jejího moderního a hezkého zázemí.
Co ﬁíkáte na uspoﬁádání závodu a jeho obtíÏnost?
K uspoﬁádání závodu musím ﬁíci, Ïe se mimoﬁádnû povedlo.
Zejména se mi zde líbí celková kombinace jednotliv˘ch stﬁeleck˘ch stanovi‰È a pﬁírodních podmínek. To vytváﬁí dojem
opravdového lovu a pﬁispívá ke zv˘‰ení obtíÏnosti stﬁelby,
kterou s sebou reáln˘ lov pﬁiná‰í.
Jistû se jedná i o spoleãenskou událost. Jak se na to díváte
z tohoto pohledu?
Samozﬁejmû Ïe to zde není jen sportovní akce, ale setkávají
se tu lidé, kteﬁí mají spoleãného a specifického koníãka
a zálibu, jakou stﬁelba je. Troufnu si ﬁíci, Ïe vût‰inou se
jedná téÏ o ﬁadové myslivce, takÏe takové závody jsou i hodnotnou souãástí tréninku pﬁed loveckou sezónou a bûhem ní.

Vítûzové v kategorii lesní správce

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ zahájil krátk˘m proslovem generální ﬁeditel Ing. Vladimír Blahuta. V soutûÏi jednotlivcÛ bylo tﬁem
nejlep‰ím v pûti kategoriích pﬁedáno 15 pohárÛ a dal‰ích
100 hodnotn˘ch cen. V soutûÏi druÏstev byly pﬁedány ceny
a poháry v kategorii hostÛ a druÏstev LâR. Putovní pohár
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Lze tedy ﬁíci, Ïe jste s úrovní závodu a jeho organizací spokojen, zúãastníte se i napﬁesrok?
Jsem zde velice spokojen a pokud se tato akce bude konat
pﬁí‰tí rok, tak se velice rád zúãastním. Myslím, Ïe mohu
mluvit nejen za sebe, ale i za své kolegy a ostatní soutûÏící,
z nichÏ se nûkteﬁí pravidelnû zúãastÀují kaÏd˘ rok, a ﬁíci, Ïe
takov˘ závod je svou mimoﬁádností a charakterem v republice ojedinûl˘. Stojí za to v takové tradici pokraãovat.
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Pﬁedání zvlá‰tní ceny závodu vylosovanému v˘herci

SOUTùÎ
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Jaroslav Hrouda z LZ Konopi‰tû
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Miroslav Kortan z LS Jablonec

V¯STAVA

·okující prezentace
(Ohlédnutí za právû skonãenou mezinárodní v˘stavou myslivosti, rybáﬁství a vãelaﬁství
Natura Viva 2005 v Lysé nad Labem)
âas bûÏí jako voda v ﬁece a pocit, kdy jsme pﬁem˘‰leli, jak nejlépe pﬁedvést Lesy âeské republiky, s. p.
(LâR) veﬁejnosti, hlavnû té myslivecké, stﬁídá pocit melancholie nad právû skonãenou
v˘stavou Natura Viva 2005.
Jednou v noci jsem celou hromadu pﬁehrabal, rozbalil A4
a cel˘ v˘stavnick˘ kolotoã se rozbûhl. BûÏel jako dobﬁe
promazan˘ stroj aÏ do 27. kvûtna 2005. Ten den ráno, byl
to pátek, stál uprostﬁed v˘stavní haly v Lysé nad Labem les
pln˘ ‰piãkov˘ch trofejí z honiteb LâR. Dravãí kﬁídla na úvod
vtáhla kaÏdého náv‰tûvníka dál. âasto jsem náv‰tûvníky
pozoroval, jakoby se báli vstoupit, jestli smûjí dál do tajemna na‰í expozice. Ti samí pak dlouho setrvali a zdálo se,
Ïe nechtûjí odejít. SnaÏili jsme se ukázat cestu expozicí
a náv‰tûvníka k niãemu nenutit.
V zákulisí se o prezentaci LâR hodnû mluvilo. Nûkdy i negativnû. Z tûchto negativ jsem v‰ak cítil spí‰e závist. LâR správnû
pochopily ãas i v˘znam této akce a pﬁipravily expozici, která
‰okovala.
Kdo neváhal udûlat ten jeden povûstn˘ krÛãek navíc, ihned
cel˘ zámûr pochopil a cítil se zde velmi dobﬁe. A vedle dobrého pocitu odcházel i s pocitem motta celé expozice „LâR
– Dobr˘ hospodáﬁ“.
Od jiÏní Moravy po flájskou oboru v severních âechách, od
Hukvald po Boubín. Prezentovala se celá âeská republika.
MoÏnosti lovecké turistiky, v˘sledky oborních chovÛ zvûﬁe
a hlavnû vyváÏen˘ pomûr mezi lesem a zvûﬁí. Tﬁi hlavní ãásti
expozice.

>>

LESU ZDAR

Celému pﬁedstavení, které mûlo obdobn˘ prÛbûh jako
pﬁíprava scény divadla, pﬁedcházely mûsíce práce, dﬁiny,
pﬁem˘‰lení dlouho do noci o scénáﬁi, námûtu, kulisách,
o v˘jimeãnosti a originalitû na‰eho spoleãného díla. Pod
pracovním stolem se válely desítky popsan˘ch a pokreslen˘ch papírÛ, desítky zmaﬁen˘ch a zavrhnut˘ch my‰lenek.
âasto jsme se k této hromadû vraceli a rozbalovali alespoÀ
kousíãek nûãeho dobrého, na ãem se dalo stavût. V hlavû se
nûkolik mûsícÛ rodila my‰lenka ‰okující, provokující, plnohodnotné a plnû vypovídající expozice o myslivosti u LâR.
Celou dobu jsem vûﬁil a spoléhal na okruh mimoﬁádn˘ch lidí
kolem sebe, kteﬁí jsou ochotni pracovat v noci, neznají
víkendy a svou práci milují a umí. Jejich klid dával nadûji.
KdyÏ jsem prvnû stál ve v˘stavní hale v˘stavi‰tû v Lysé nad
Labem, bylo mi hned od poãátku jasné, Ïe expozice bude
stát uprostﬁed, náv‰tûvníkovi na oãích a okamÏitû ho pﬁinutí jít právû za ní, vstoupit, ptát se a pozorovat. Musí b˘t
ãitelná, ale tváﬁit se tajemnû, pﬁístupná tak, aby se zde
náv‰tûvník cítil jak na ãerstvém vzduchu. Proto my‰lenka
kulisového lesa spojená se stylizovanou malbou byla tím
nejlep‰ím námûtem, kter˘ dlouho leÏel na hromadû
zmaãkan˘ch papírÛ pod psacím stolem, a ãekalo se na správn˘
okamÏik.
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V¯STAVA
>> A vÏdycky nûco navíc. Do ta‰ek jsme kaÏdému náv‰tûvníkovi

LESU ZDAR

zabalili myslivecké katalogy, je‰tû vonící tiskaﬁskou ãerní,
nûkolik reklamních ÏetonÛ do nákupních ko‰íkÛ s odkazem
na webové stránky LâR, dﬁevûnou tuÏku a pohlednici
z v˘stavy.
Nikdy nezapomínáme na na‰e nejmen‰í náv‰tûvníky. Jedna
soutûÏ ve stánku, druhá domÛ do pokojíãku a mal˘ dáreãek
na cestu domÛ.
S vrcholn˘m managementem LâR posedûl na stánku i pan
ministr zemûdûlství Petr Zgarba, kter˘ vysoce hodnotil
nápad celého díla.
KaÏd˘ den byl pro nás dnem zahajovacím. Jako v pátek 27.,
kdy expozice odolávala náporu náv‰tûvníkÛ, hrnuly se sem
davy lidí i poslední sobotu 4. ãervna, kdy jsme s lítostí pﬁem˘‰leli o její likvidaci.
Celá prezentace LâR v‰ak nekonãila jen u této „‰okující“
expozice. Uspoﬁádali jsme dva Dny s LâR pro dûti prvního
stupnû základních ‰kol a dûti ‰kol mateﬁsk˘ch. O úspû‰ích
tûchto akcí, z nichÏ odcházejí dûti domÛ s rozzáﬁen˘ma
oãima a v kapsiãce bundy s mal˘m dáreãkem, se napsalo na
stránkách lesnick˘ch periodik dost. Jen je tﬁeba pﬁipomenout
i lesníky, kteﬁí se k nim s láskou obracejí a trpûlivû objasÀují dûtem to fantastické lesní divadlo, které se hraje 24 hodin
dennû. Jednou zaãalo a nikdy neskonãí. A nejzajímavûj‰í je
fakt, Ïe tam mÛÏete kaÏd˘ den úplnû zadarmo vidût novû
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nastudovanou hru. Odejdûte si, kdy chcete, o nic nepﬁijdete.
Zítra je zase den nebo noc. Ve dne se budete více dívat,
v noci poslouchat a jednou se pﬁestanete v noci v lese bát.
Houká tam s˘ãek, dupe jeÏek, vrÏe star˘ posed a funí jezevec. Jinak je to v noci nejbezpeãnûj‰í místo na svûtû.
Stojím v nedûli 5. ãervna pﬁed expozicí a myslím na ãas, kdy
se zaãalo s tímto pﬁekvapiv˘m dílem. Moc rád bych zase byl
na poãátku nûjaké takové práce. Je nádherné cítit husí kÛÏi
v okamÏiku, kdy to v‰echno stojí, svítí a lidi odcházejí
s pocitem, Ïe pro nû nûkdo nûco nûjak udûlal. Îe ten nûkdo,
v tomto pﬁípadû LâR, nabídl za to, Ïe pﬁijdeme, dobrou
zábavu. My v‰ichni jsme se bavili.
KdyÏ se na závûr kaÏdého pﬁedstavení dûkuje vzájemnû na
prknech, co znamenají svût, chci touto cestou podûkovat i já
za nás v‰echny LâR za moÏnost, pracovat na tomto krásné
díle, lesním správám Hluboká nad Vltavou, VodÀany, Litvínov,
RoÏnov pod Radho‰tûm, Hoﬁice, Nasavrky, âeská Lípa, Nymburk, oblastnímu inspektorátu Brand˘s nad Labem, lesnímu
závodu Boubín za vstﬁícnost a obûtavou pomoc, panu Nikolovovi a jeho ‰tábu za profesionalitu, agentuﬁe Dorland za
‰anci, podporu a servis. V‰em, na které jsem teì zapomnûl,
dûkuji také. Byla nádhera s Vámi spolupracovat.
Tû‰ím se na dal‰ím jevi‰ti zase nashledanou.
><
Ing. Miloslav Louda
foto: Miloslav Louda a Petr Grepl
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LâR PRO DùTI A MLÁDEÎ

Práce s dûtmi a mládeÏí u LâR
aneb Jak se do lesa volá, tak se z lesa oz˘vá
Lesy âeské republiky, s. p., od roku 1999 vûnují lesnické osvûtû dûtí a mládeÏe znaãnou
pozornost. Navázaly spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Tereza, které se zamûﬁuje pﬁedev‰ím
na tvorbu ‰kolních projektÛ, a zaãaly spoleãnû s ním pﬁipravovat materiály ke ‰kolnímu projektu Les ve ‰kole – ‰kola v lese.
Cíl a obsah ‰kolního projektu Les ve ‰kole - ‰kola v lese
Cílem tohoto ‰kolního projektu je pﬁiblíÏit dûtem zajímavou
a pro nû pﬁitaÏlivou formou lesní ekosystém jako komplex, ve
kterém je v‰e propojeno vzájemn˘mi vazbami. Lesu a Ïivotu
v nûm se zde vûnuje 26 pracovních listÛ, pln˘ch krátk˘ch
textÛ, kvízÛ, hádanek, kﬁíÏovek a doplÀujících obrázkÛ, díky
nimÏ se mohou dûti nauãit mnoho nového o lese a péãi
o nûj. Pracovní listy pro dûti pak doplÀuje metodika pro uãitele, kde jsou jednotlivé pracovní listy podrobnûji rozebrány,
a pro rozdílnou nároãnost listÛ je u kaÏdého také uveden
vhodn˘ vûk dûtí. Ve ‰kolním roce 1999/2000 se do prvního,
pilotního roãníku projektu „Les ve ‰kole – ‰kola v lese“ zapojilo 200 základních ‰kol. Po zapracování pﬁipomínek
uãitelÛ vy‰la v srpnu 2000 nová verze pracovních listÛ
a v souãasné dobû materiály projektu vyuÏívají uãitelé na
1230 ‰kolách z celé âeské republiky.

LESU ZDAR

Z do‰l˘ch dotazníkÛ k projektu víme, Ïe uãitelé vyuÏívají jednotlivé pracovní listy nejen v hodinách pﬁírodopisu a pﬁírodovûdy, ale také v matematice, chemii, dûjepise nebo i v˘tvarné a hudební v˘chovû. Mimo v˘uku ve ‰kole jsou pracovní
listy a dal‰í souãásti projektu (jako publikace Lesní ãarování
I., II. a III. díl, obrázky lesních ÏivoãichÛ a rostlin, lesní obrázkov˘ kalendáﬁ nebo doplÀkové pracovní listy „Stromy“ a „Les
a voda“) vyuÏívány také v rÛzn˘ch pﬁírodovûdn˘ch krouÏcích.
Uãitelé na základních ‰kolách, kteﬁí se do projektu zapojili,
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mají také moÏnost se domluvit s pracovníky nejbliÏ‰í lesní
správy nebo lesního závodu v okolí na besedách a vycházkách pro dûti. Spolupráce organizaãních jednotek LâR se
‰kolami v rámci projektu se postupnû rozvíjí v celé âR. Uãitelé se zmiÀovali v závûreãn˘ch zprávách z projektu o velmi
dobré spolupráci napﬁíklad s lesními správami Bystﬁice pod
Host˘nem, Luhaãovice, Hoﬁice v Podkrkono‰í, Mûlník, Litomûﬁice, Pﬁimda, Ledeã nad Sázavou, Fr˘dek Místek, Îelezná
Ruda, Vítkov, Nové Mûsto na Moravû, âesk˘ Krumlov nebo
VodÀany.
Závûreãné zprávy z projektu
Konkrétní v˘sledky práce s projektem zaznamenané do tûchto
závûreãn˘ch zpráv z projektu zasílají uãitelé s dûtmi jednou
roãnû na SdruÏení pro ekologickou v˘chovu Tereza v Praze.
Uãitelé zde pí‰í, jak se jim s jednotliv˘mi ãástmi projektu pracuje a sdûlují své zku‰enosti získané pﬁi v˘uce. Spolu s tûmito cenn˘mi informacemi v‰ak vÏdy pﬁijde i velké mnoÏství
krásn˘ch kreseb, maleb a básniãek od dûtí. Dûti zde také
samy pí‰í své dojmy z lesa, doplnûné o vyplnûné pracovní
listy. Nûkdy nechybí ani fotky z besed s lesníky a procházek
do lesa s popisem rÛzn˘ch her, které se dají hrát s dûtmi
pﬁímo v lesním prostﬁedí. KaÏdoroãnû koncem kvûtna nás
tedy ãeká s pedagogy ze SdruÏení Tereza nelehk˘ úkol, a to
vybrat ‰est základních ‰kol, které poslaly nejlep‰í zprávy
z projektu a jejichÏ dûti se za odmûnu zúãastní expedice.

LâR PRO DùTI A MLÁDEÎ
Pro vítûze soutûÏe o nejlep‰í zprávy z projektu „Les ve ‰kole
– ‰kola v lese“ probíhají kaÏdoroãnû v ãervnu exkurze. V roce
2000 a 2001 to byla expedice do Bavorského lesa a na ·umavu.
V Neushonau byla pro úãastníky exkurze pﬁipravena prohlídka informaãního centra NP Bavorsk˘ les, náv‰tûva botanické
expozice a vycházka po nauãn˘ch stezkách s v˘bûhy zvíﬁat.
Na ·umavû dûti nav‰tívily informaãní stﬁedisko v Ka‰persk˘ch
horách s v˘ukov˘m programem „Îivot v lese“, Ant˘gl a pro‰ly se stezkou podél Vydry na âeÀkovu pilu. V roce 2002
a 2003 byla pro exkurzi zvolena oblast CHKO Îelezné hory
a v roce 2004 CHKO Jizerské hory.
Jak se mohou uãitelé o projektu dozvûdût?
O projektu Les ve ‰kole – ‰kola v lese se uãitelé základních
‰kol mohou dozvûdût z nabídek, které sdruÏení Tereza zasílá
jednou roãnû na v‰echny Z· v âeské republice, nebo prostﬁednictvím semináﬁÛ k projektu, které poﬁádají LâR spoleãnû
s tímto sdruÏením na pedagogick˘ch centrech v regionech.
Na tûchto semináﬁích jsou uãitelé podrobnûji seznámeni se
v‰emi materiály k projektu a vÏdy jeden z uãitelÛ, kter˘ jiÏ
s projektem pracuje, ostatním sdûluje, jak nejlépe se dají
materiály vyuÏívat pﬁi v˘uce ve tﬁídû i pﬁímo v lese ãi v rÛzn˘ch zájmov˘ch krouÏcích. Na semináﬁích jsou také pﬁítomni
pracovníci ﬁeditelství LâR a místu konání nejbliÏ‰ího krajského inspektorátu a lesní správy. Od nich se uãitelé dozvûdí
o ãinnosti LâR a jejich aktivitách v ekologické v˘chovû.
Informace o projektu naleznete na www.terezanet.cz.
Spolupráce LâR se SdruÏením SEV Pavuãina
Od roku 1999 LâR odbornû a finanãnû podporují v˘ukové
programy o lese, které provádûjí pracovníci ãlensk˘ch stﬁedisek ekologické v˘chovy SdruÏení SEV Pavuãina. Touto
formou je kaÏdoroãnû osloveno pﬁes 20 000 dûtí. Témata
v˘ukov˘ch programÛ jsou konzultována s lesníky a jsou souãástí smlouvy se SdruÏením SEV Pavuãina. Odbornû a finanãnû se LâR podílí také na pﬁípravû a vydávání publikací o lese
pro dûti a pomÛcek pro zkvalitnûní v˘ukov˘ch programÛ
o nûm. V rámci v˘bûrov˘ch ﬁízení LâR bylo za ‰est let trvání
spolupráce vybráno jiÏ 29 projektÛ jednotliv˘ch ãlensk˘ch
stﬁedisek ekologické v˘chovy, které byly odbornû a finanãnû
podpoﬁeny.
Z projektÛ SEV, jeÏ uÏ byly za podpory LâR zrealizovány, to
jsou napﬁíklad celobarevné publikace Lesní ãarování II. a III.
díl, publikace Lesní ãarování pro neãtenáﬁe, hra Bludi‰tû znalostí, pexeso o lese, pomÛcka pro v˘uku „Dﬁevûn˘ orchestr“,
lesní nauãná stezka Chaloupky s prÛvodcem a pracovními
listy pro dûti, metodická publikace pro ekologickou v˘chovu

Hurá z lavic III, 30 obsáhl˘ch souborÛ pomÛcek pro v˘ukové
programy s názvem „Krabice plná jehliãí“, didaktické puzzle
Îivot lesa, publikace PrÛvodce lesními spoleãenstvy v âR,
vybudování areálu pro v˘ukové programy v terénu, publikace
Îivot na okraji lesa, dﬁevûné puzzle „Brouci“ nebo pomÛcka
pro zkvalitnûní v˘ukov˘ch programÛ o lese „Lesy od údolí aÏ
na vrcholky hor“.
Dal‰ích devût projektÛ bude zrealizováno za podpory LâR
v roce 2005. V˘stupem bude dﬁevûné puzzle – Hmyz v lese
(VIS Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou), leporelo pro dûti
– Chytr˘ provázek a tﬁi soubory pomÛcek pro v˘ukové programy o lese „Krabice plná jehliãí“ (Rezekvítek, Brno), v˘ukov˘
prvek – Na stromech pod stromy a pracovní listy k v˘ukov˘m
a herním prvkÛm (DEV Lipka, Brno), lesní omalovánky
(Ekocentrum Paleta, Pardubice), kvarteta – Les (SEV Pálava,
Mikulov), Klíã k urãování pavoukÛ (Chaloupky, o. p. s., KnûÏice) a kvarteto – Ptaãí skupiny (SEV Vila Doris, ·umperk). Od
roku 2003 LâR pﬁipravují pro pracovníky SEV také semináﬁe
o lesním hospodaﬁení v lesnicky zajímav˘ch lokalitách v âR.
Spolupráce s âSOP
V˘znamn˘m pﬁedpokladem pro umoÏnûní lesnické osvûty
veﬁejnosti je dobrá vzájemná spolupráce s dobrovoln˘mi
organizacemi sdruÏujícími obãany s kladn˘m vztahem k pﬁírodû. Je to pﬁedev‰ím âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody a Klub
ãesk˘ch turistÛ, se kter˘mi LâR uzavﬁely smlouvu o spolupráci.
První smlouva o spolupráci mezi LâR a âSOP byla podepsána v dubnu 1999. Bûhem ‰estileté spolupráce bylo vykonáno
mnoho dobré práce v programech Ochrana biodiverzity,
Národní síÈ stanic pro zranûné a handicapované Ïivoãichy
a Environmentální osvûta, v˘chova a vzdûlávání. Jednotlivé
projekty ZO âSOP byly za toto období podpoﬁeny ãástkou
9 752 tis. Kã.
Hlavní objem spoleãné ãinnosti se t˘ká podpory biologické
rozmanitosti lesních ekosystémÛ. Pﬁedev‰ím to jsou projekty
na podporu a ochranu ohroÏen˘ch druhÛ dﬁevin a bylin
v lesích, lesních mokﬁadÛ a ochranu druhové rozmanitosti
lesních vodních tokÛ. V˘znamn˘ je také projekt t˘kající se
zvy‰ování hnízdních moÏností zpûvného ptactva, dravcÛ, sov
a netop˘rÛ vyvû‰ováním, ãi‰tûním a údrÏbou budek a ochranou
doupn˘ch stromÛ. LâR spolupracují s âSOP rovnûÏ na projektu Formica, jehoÏ náplní je inventarizace a ochrana mraveni‰È mravencÛ rodu Formica. V roce 2005 budou projekty
základních organizací âSOP podpoﬁeny ãástkou 2 200 tis. Kã.
Spolupráce mezi organizaãními jednotkami LâR a ZO âSOP
se osvûdãila pﬁi pﬁípravû národního a regionálních kol ekologické olympiády âSOP pro stﬁedo‰kolskou mládeÏ nebo pﬁi
pﬁípravû a organizaci obdobné soutûÏe pro Ïáky základních
‰kol s názvem Zelená stezka – Zlat˘ list. MnoÏství kladn˘ch
odezev má i kaÏdoroãnû vyhla‰ovaná fotografická soutûÏ
Pohledy do pﬁírody, v rámci níÏ porota hodnotí snímky od
autorÛ z celé âeské republiky.
><
Mgr. Eva Dlabolová,
odbor tiskov˘ a propagaãní, ﬁeditelství LâR,
dlabolova@lesycr.cz
foto: archiv redakce
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Expedice pro vítûze soutûÏe o nejlep‰í zprávy z projektu
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Internacionalizace je nezbytn˘m
prostﬁedkem rozvoje lesnictví
V posledních mûsících se uskuteãnilo v lesnicko - politickém sektoru na úrovni Ministerstva
zemûdûlství âeské republiky a státního podniku Lesy âeské republiky nûkolik v˘znamn˘ch
akcí: v dubnu probûhl t˘denní praktick˘ semináﬁ lesnick˘ch expertÛ ve Finsku, v kvûtnu
vyzvalo Bavorské ministerstvo zemûdûlství a lesnictví v Bruselu k vypracování akãního plánu
nové lesnické strategie v rámci evropsk˘ch norem a standardÛ. Zaãátkem ãervna se uspoﬁádalo v Loty‰sku kaÏdoroãní setkání ﬁeditelÛ státních lesÛ Evropy.

LESU ZDAR

Proã se tyto aktivity konají? Mají pouze zdvoﬁilostní charakter?
Mají vÛbec nûjak˘ smysl? Pohlédnûme do reality: ekonomická situace se pro vlastníky lesa zhor‰uje a lesnictví ve svém
klasickém pojetí není samo o sobû schopno konkurovat
rychle se rozvíjejícímu hospodáﬁskému svûtu. Rámcové
podmínky se pro pohádkovû idylick˘ obor lesnictví zmûnily
a budou je‰tû silnûji mûnit. Globalizace profesionálnû
organizovaného dﬁevozpracujícího prÛmyslu, sociologicky
podmínûn˘ nárÛst cen za poskytované sluÏby, postupná
zmûna klimatu, zvy‰ující se nároky veﬁejnosti na rekreaãní
funkce lesa a ochranu pﬁírody stojí proti recesi hlavního
zdroje pﬁíjmÛ, ceny dﬁíví, a izolovan˘m snahám jednotliv˘ch
majitelÛ lesa.
MoÏností pro vlastníka lesa, jak ãelit tûmto mezinárodním
v˘vojov˘m trendÛm, není mnoho. Vlastník mÛÏe odbourat
pﬁebyteãné náklady, dosáhnout logisticky co nejlep‰ího
finanãního zhodnocení dﬁíví a zkusit rozvinout pﬁíjmy
z jin˘ch produkãních okruhÛ. Mal˘ vlastník lesa je zde
v podstatû brzy hotov, jeho nejvût‰í moÏnost spoãívá v pravidle v utvoﬁení provoznû-odbytov˘ch uskupení. Velk˘ vlastník lesa mÛÏe podle jeho rozlohy uãinit „fit“ jeho správnû
logistickou strukturu. Nejvût‰í ‰ance zde má ov‰em státní
les, protoÏe se kaÏdé opatﬁení multiplikuje jednotkami
obrovského mnoÏství jemu náleÏící v˘mûry lesa.
Státnímu lesu v‰ak z toho pramení i povinnosti vÛãi
ostatním vlastníkÛm lesa, kter˘m by mûl b˘t inovaãním
pﬁíkladem. U nejvyspûlej‰ích lesnick˘ch velmocí mají organizace povûﬁené správou státního lesa obrovskou prestiÏ,
kterou stát uÏívá v pﬁímé ãi nepﬁímé podobû.
K dosaÏení tohoto stavu mají Lesy âeské republiky pﬁed
sebou dlouhou cestu a bez jasného zadání cílového stavu,
kontinuity funkcí vedoucích protagonistÛ a transparentního
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illustraãní foto: J. Karas
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jízdního ﬁádu není moÏné najít správn˘ smûr. To lze odvodit
i z v˘voje tûch nejlep‰ích. Státní lesy v Evropské unii mají
nejen velmi podobné poslání (jedním z nich je i transparence
vÛãi veﬁejnosti), ale i problémy. Zmûnûné rámcové podmínky vyÏadují reakci. Ta spoãívá i v hledání siln˘ch partnerÛ,
uãení se od sebe a strategickém sjednocení.
Státní podnik Lesy âeské republiky si v posledním roce
získal velkou mezinárodní podporu. Ta se bude rozvíjet jen
za pﬁedpokladu, Ïe státní podnik ukáÏe svoji jasnou a smysluplnou vizi. Je nejvy‰‰í ãas ji deklarovat a rozpracovat
v dlouhodobé podnikové koncepci, neboÈ i z posledních
vydáních odborn˘ch lesnick˘ch ãasopisÛ Österreichische
Forstzeitschrift a Allgemeine Forstzeitung vypl˘vá, Ïe Lesy
âeské republiky neví, co je jejich cílem a jak konkrétnû ho
chtûjí dosáhnout.
Dal‰í moÏnosti, jak ãelit pﬁicházejícím v˘vojov˘m trendÛm,
spoãívá pro vlastníka lesa v pÛsobení na státní zastupitelství
prostﬁednictvím asociací ãi svazÛ, aby bylo legislativnû
umoÏnûno efektivní lesní hospodaﬁení.
Mezinárodnû by pak mûl stát hájit zájmy vlastníkÛ lesa
a lesního hospodáﬁství. PﬁestoÏe tﬁetinu území Evropské unie
zaujímá lesní plocha, nemá lesnictví v evropské komisi
odpovídající postavení. Naopak – zájmy jsou podﬁazeny
konzervaci pﬁírody. Nic proti tomu. Podmínkou ale musí b˘t,
Ïe majitelé lesa za tyto funkce dostanou také adekvátní
kompenzaci. Zde by se mûly státy sjednotit a argumentaãnû
uplatÀovat pro lesnictví jejich poÏadavky. Setkání v Bruselu
dalo tûmto iniciativám jasn˘ podnût.
><
Dipl. Ing. Pavel Kitzberger, RNDr.
poradce ministra zemûdûlství
pro oblast lesního hospodáﬁství
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Zhodnocení semináﬁe
âeské lesnické spoleãnosti na téma
„Turistika, sporty v lesních majetcích
a hospodaﬁení v nich“
Ve dnech 1.-2. 6. 2005 probûhl semináﬁ „Turistika, sporty na lesních majetcích a hospodaﬁení
v nich“, kter˘ poﬁádala âeská lesnická spoleãnost ve spolupráci s Krajsk˘m úﬁadem Libereckého
kraje a Ústavem pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ, poboãkou Jablonec nad Nisou.

Semináﬁ byl rozdûlen do dvou dnÛ. První den v krásném
prostﬁedí Jizersk˘ch hor na chatû Královka bylo pﬁedneseno
celkem 17 obsáhl˘ch referátÛ, zhlédnuty dva filmy a probûhla místy velice bouﬁlivá diskuse na daná témata. Druh˘ den
si úãastníci semináﬁe prohlédli sportovní areál na Tanvaldském ·piãáku, v Harrachovû a na Je‰tûdu. Mûli moÏnost
rekreaãní problematiku prodebatovat s pﬁítomn˘mi zástupci
provozovatelÛ sportovních zaﬁízení i zástupci správcÛ
lesních majetkÛ a pracovníkÛ státní správy.
Lze konstatovat, Ïe tento semináﬁ otevﬁel velké mnoÏství
otázek, pouhé dva dny nestaãily tak ‰irokému tématu
a ﬁe‰ení velkého mnoÏství problémÛ. Úãastníci se v diskusi
shodli na následujících okruzích problémÛ, které je tﬁeba
v budoucnu ﬁe‰it:
• rekreaãní funkce lesa jako lesnická sluÏba není dosud
zaji‰tûna spolu s jin˘mi druhy lesnick˘ch sluÏeb ani lesopoliticky ani legislativnû, zÛstává nadále záleÏitostí nad‰ení a také vlastních nákladÛ vlastníkÛ a správcÛ jejich
majetkÛ

• schází úãelná aktivita státních orgánÛ v oblasti osvûty,
poradenství a iniciace vlastníkÛ a správcÛ lesa k ãinnostem
ve veﬁejném zájmu
• citelnû schází cílená lesnická aktivita i vlastníkÛ a správcÛ
v oblasti lesnick˘ch sluÏeb
• region, a to jak˘koliv, potﬁebuje vyváÏenost mezi rekreaãní
náv‰tûvností a potenciálem krajiny a jejího prostﬁedí,
proto je tﬁeba jasnû nadefinovat, pojmenovat potﬁeby
daného území a stanovit limity jeho vyuÏitelnosti
• je tﬁeba koordinovat propagaci turistického ruchu a rekreaãních aktivit na stranû jedné s potﬁebami území na stranû
druhé
• nezbytnou souãástí je vûnovat dostateãnou péãi pﬁípravû
zmûny lesní legislativy vãetnû jasného stanovení úkolÛ
a pravomocí správních orgánÛ
• je nezbytné zv˘‰it spolupráci v‰ech, kteﬁí vyuÏívají a obhospodaﬁují krajinu, pﬁi regulaci obtíÏn˘ch aktivit
Slovo závûrem:
K tomuto tématu je Ïádoucí se v následujících letech stále
vracet. Rovnováha mezi obhospodaﬁováním lesÛ, ochranou
Ïivotního prostﬁedí a rekreací jako princip trvale udrÏitelného
rozvoje mÛÏe b˘t zachována jedinû otevﬁenou komunikací
mezi v‰emi, kteﬁí se v krajinû pohybují a vzájemnû se respektují. Stanovení jasnû definovan˘ch principÛ a vymezení
limitÛ je úkol, kter˘ nás ãeká. Pokud tedy chceme i pro
budoucí generace zachovat lesy a krajinu malebnou, nepo‰kozenou, která plní v‰echny své funkce vyváÏenû.
><
text a foto: Ing. Jana âacká
pﬁedsedkynû Oblastního v˘boru âLS
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Vysoká úãast osob ‰irokého spektra profesí a zájmÛ, aÈ jiÏ
zamûstnancÛ LâR, s.p., a správcÛ lesních majetkÛ, pracovníkÛ
na úseku státní správy lesÛ, ochrany pﬁírody a územního
plánování, ale také reprezentující jednotlivé odvûtví sportu
a rekreace – pû‰í turistika, cykloturistika, orientaãní bûh,
lyÏování – svûdãila o nutnosti otevﬁenû komunikovat o vyuÏití lesÛ a krajiny pro rekreaci a sport. Nutno komunikovat
je ale také o stanovení limitÛ trvale udrÏitelného vyuÏití
krajiny.
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ANKETA

Zeptali jsme se…
Ing. Daniela Janovská (leto‰ní absolventka fakulty lesnické
a environmentální âZU v Praze, obor lesní inÏen˘rství)
1. Jak˘ je Vá‰ názor na následné pracovní ‰ance absolventÛ
lesnick˘ch oborÛ?
2. Preferovala byste spí‰e pracovní pﬁíleÏitost v lesnictví neÏ
v jiném, byÈ pﬁíbuzném, oboru?
3. Jak Vás dle Va‰eho názoru ‰kola pﬁipravila co do odbornosti na dal‰í uplatnûní v oboru?
4. Jak˘ máte vztah ke státnímu podniku LâR? Pracoval
ãi pracuje v nûm nûkdo z Va‰eho okolí a mûla byste
pﬁípadnû zájem o pracovní pﬁíleÏitost u LâR?
1. JelikoÏ jsem absolventka i stﬁední lesnické ‰koly ve Îluticích, mohu zhodnotit uplatnûní jak stﬁedo‰kolákÛ, tak
vysoko‰kolákÛ. Obecnû mají vût‰í ‰ance na pracovním
trhu vysoko‰koláci, protoÏe mají pﬁi pﬁijímacích pohovorech pﬁednost pﬁed stﬁedo‰koláky. Nicménû vzhledem
k velkému poãtu absolventÛ lesnick˘ch oborÛ jsou ‰ance
na nalezení místa v oboru jako hledání jehly v kupce sena.
Stﬁedo‰koláci z mého okolí ãasto odchází k Policii âR
a vysoko‰koláci konãí i v úplnû vzdálen˘ch oborech jako
napﬁ. stavitelství, finanãnictví atd.
2. Ne.
2. ProtoÏe napﬁ. v dﬁevozpracujícím prÛmyslu je práce lépe
finanãnû ohodnocena. Vzhledem k dne‰ní ekonomické
situaci se musí mladí lidé rozhodovat mezi finanãním
zaji‰tûním a tﬁeba i nepﬁíli‰ zábavnou prací, neÏ aby se
uplatnili v oboru, kter˘ vystudovali a kter˘ není tak
finanãnû lukrativní.
3. Myslím, Ïe mû pﬁipravila dostateãnû jak stﬁední lesnická
‰kola, tak vysoká ‰kola. Stﬁední lesnická z nás vychovala
nadûjné „provozáky“ a vysoká ‰kola budoucí vedoucí
pracovníky. Ted jen záleÏí, jakou kdo získá ‰anci pro své
uplatnûní.
4. Jak na stﬁední, tak na vysoké ‰kole jsem absolvovala
povinnou praxi na lesní správû Plasy a pokaÏdé si na mû
zamûstnanci dokázali najít ãas i v dobû velkého pracovního nasazení. Poskytli mi cenné rady z lesnické praxe, které
jsem následnû mohla pouÏít pﬁi dal‰ím studiu. Nejenom
proto mohu oznaãit svÛj vztah k LâR jako kladn˘.
><

Ing. Pﬁemysl Randa (absolvent fakulty lesnické a environmentální âZU v Praze v roce 2000, obor lesní inÏen˘rství.
V souãasné dobû zamûstnanec s.p. Lesy âR, LS DomaÏlice)
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1. Jak˘ je Vá‰ názor na souãasné pracovní ‰ance absolventÛ
lesnick˘ch oborÛ, a to nejen u LâR?
2. Jak hodnotíte s pûtilet˘m odstupem, pozitivnû i negativnû,
jak Vás ‰kola pﬁipravila co do odbornosti na uplatnûní
v lesnické praxi?
3. Byl jste pevnû rozhodnut od samého zaãátku studia,
Ïe po absolvování lesnické fakulty budete hledat zamûstnání v oblasti lesnictví, potaÏmo preferoval jste LâR?
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1. Uplatnûní kaÏdého absolventa v oboru ihned po skonãení
studií je v souãasné dobû skoro v˘jimkou. Pracovních míst
vût‰inou nepﬁib˘vá. V rámci reorganizací spoleãností (bez
ohledu na jejich pole pÛsobnosti) je kladen zv˘‰en˘ nárok
na kvalitu pracovníkÛ, nikoli na kvantitu nesoucí s sebou
neúmûrnû vysoké a neefektivnû vynaloÏené náklady.
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Je proto dÛleÏité navazovat potﬁebné kontakty jiÏ za
studií a nespoléhat se na to, Ïe na mû nûkde ãekají
s otevﬁenou náruãí. Vysoké nároky potenciálních zamûstnavatelÛ tak nahrávají pﬁedev‰ím vysoko‰kolákÛm. Pokud
se nûkdo chce „lesaﬁinû“ vûnovat na patﬁiãné odborné
úrovni, jejímÏ garantem jsou napﬁíklad LâR, je dle mého
názoru dal‰í vzdûlávání po maturitû nezbytné.
2. Stﬁedo‰kolské i vysoko‰kolské vzdûlávání je dle m˘ch
vlastních zku‰eností ze studií na SL· Písek a LF âZU
Praha na dostateãnû vysoké úrovni, zaji‰Èující dobrou
pﬁipravenost pro vyuÏití v praxi. Urãit˘ problém spatﬁuji
v nûkter˘ch pﬁípadech ve vyÏadování zbyteãného mnoÏství encyklopedick˘ch znalostí, kdy je hodnoceno takﬁka
i bezmy‰lenkovité odﬁíkávání nauãeného textu namísto
schopnosti umût se v dané problematice orientovat,
pochopit a umût s ní pracovat, jakoÏ i urãitá strnulost
nûkter˘ch vyuãujících ve v˘voji a jejich neakceptovatelnost jin˘ch názorÛ neÏ jejich vlastních. Ale ani toto
urãitû nevyboãuje z urãitého normálu bûÏného i v jin˘ch
oborech neÏ je lesnické ‰kolství.
3. „Lesaﬁina“ pro mû byla jasnou volbou od pﬁed‰kolních let
a ani po absolvování lesnické fakulty se na tom nic
nezmûnilo. LâR pro mû byly jednou z variant, nikoli v‰ak
v dobû dokonãení studií preferovanou.
><

Ing. Jan Vítámvás (odborn˘ asistent na katedﬁe dendrologie
a ‰lechtûní lesních dﬁevin FLE âZU v Praze)
1. Jak˘ je Vá‰ názor na souãasné pracovní ‰ance absolventÛ
lesnick˘ch oborÛ?
2. Jsou dle Va‰eho názoru pedagoga lesnické vzdûlávání
a následné odborné znalosti studentÛ dostaãující pro
jejich úspû‰né uplatnûní v oboru?
3. Víte v souãasné dobû o nûjaké spolupráci ãi spoleãném
projektu s LâR na katedrové (Va‰í) nebo fakultní úrovni?
4. Jak˘ je Vá‰ názor na spolupráci subjektÛ lesnického vzdûlávání s LâR.
1. Pracovní ‰ance absolventÛ lesnick˘ch oborÛ v souãasné
dobû v âR nejsou nejpﬁíznivûj‰í, lep‰í by mohla b˘t ‰ance
uplatnit se v zahraniãí. V mnoha pﬁípadech záleÏí na
odborném zamûﬁení absolventa a na poÏadavcích zamûstnavatele, ale i na ochotû absolventa dojíÏdût ãi se pﬁestûhovat za prací.
2. Student by si pﬁedev‰ím ze ‰koly mûl odnést návyk umût
pracovat s informacemi a ty pouÏít pro potﬁebu vyﬁe‰ení
nastal˘ch událostí. ·kola jen studenty seznamuje se
základy a je jiÏ na studentovi, jak si problematiku roz‰íﬁí
a osvojí. Odborné znalosti absolventÛ a osvojení problematiky jsou na dobré úrovni a jistû plnû dostaãující pro
úspû‰né uplatnûní v oboru.
3. Spolupráce na spoleãn˘ch projektech mezi fakultou,
potaÏmo katedrou a LâR je velice sporadická. Ve vût‰inû
pﬁípadÛ se jedná spí‰e o spolupráci v oblasti praktick˘ch
ukázek hospodaﬁení na demonstraãních objektech, kam
studenti zavítají v rámci exkurzí.
4. V souãasné dobû není spolupráce s LâR na nijak vysoké
úrovni, ale doufáme, Ïe se v budoucnu podíl spolupráce
zv˘‰í a bude pﬁínosem jak pro FLE, tak i pro LâR.
><

Inspirace; foto: J. Zumr

INSPIRACE

âerven…
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má v sobû hned nûkolik pﬁedzvûstí blíÏícího se léta a v‰echny se velmi úzce váÏou na ãas
stráven˘ u nás v lese. Dûti ve ‰kole dolaìují známky na vysvûdãení, ale my‰lenkami jsou jiÏ
na dovolené u babiãky na vsi, kde kaÏd˘ rok proÏívají nová dobrodruÏství, stejnû tak váÏnû
a naplno jako pﬁed lety a na stejném místû jejich rodiãe. Na ãas zapomínají na poãítaãe, hry,
televize a stávají se z nich bezstarostné dûti.
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Les nádhernû voní v tuhle roãní dobu. Rozkvetl do krásy
a chce b˘t obdivován. Sám nás láká a zve k odpoãinku. Do
ticha jara zahrál orchestr mu‰ek, vãel, kobylek a cvrãkÛ
parádní árii, která utichá aÏ veãer, kdy sluníãko odchází pﬁes
obrovské modﬁíny do mechov˘ch peﬁin. Pﬁíroda usíná a s ní
i ãerstvû narozené mládû srny, které si svoji písniãku poslechne
aÏ zítra.
Máma srna ho povede pomalu na tenk˘ch noÏkách na
„ãumendu“ lipovou alejí, která jiÏ krásnû rozkvetla a huãí
rojem vãel, projdou okolo starého bezu, jenÏ se tváﬁí, jako by
se ho blíÏící léto net˘kalo a je zahalen do bílé peﬁiny.
Zakryl se v‰ak do nádhern˘ch bíl˘ch kvûtÛ. Sníh by tady
neobstál.
Rok je v polovinû a kaÏd˘ dobr˘ hospodáﬁ uÏ myslí na zimu.
Zatím jen tak polehouãku, protoÏe sluníãko nechce o zimû
ani sly‰et, ale je tﬁeba sena su‰it a dﬁevo ze stromÛ padl˘ch
chystat do hrání.
Do lesa vyráÏím aÏ po obûdû. Povinnosti a slíbená bramboraãka ze zbytku loÀsk˘ch hub mû zdrÏely. Dnes bude v lese
ru‰no. Sluníãko svítí a nedûlní odpoledne pﬁiláká náv‰tûvníky
do stínu korun star˘ch dubÛ, které mají pod kÛrou schované
tisíce krásn˘ch pﬁíbûhÛ z dob dávno minul˘ch i souãasn˘ch.
Stovku let stojí stále na stejném místû. Stejnû neprozradí, co
sly‰ely, stejnû se tváﬁí, Ïe nic nevidûly, a vyprávût nebudou.
DodrÏují slib mlãení a chrání pﬁírodní tajemství, hlavami
moudﬁe pokyvují jeden na druhého. O jejich Ïivotû nûkdo
rozhodne…
Dlouhá lesní cesta se pomalu zaãíná svaÏovat. Voda zde
vytáhla na povrch ostré kameny a vymlela do hlíny propadající se koleje. Dál uÏ pÛjdu pû‰ky. V srdci se mi usadil neklid.
Nûkolik let jiÏ sjíÏdím do tûchto míst, kter˘m se ﬁíká „Loudova“ paseka. Pﬁed ‰esti lety jsem zde z dlouhé chvíle vyryl do
prkna kazatelny nápis „Tady je Loudovo“ a od té doby se
scházíme s myslivci „Tam, co je loudovo“. Je to krásná
paseka zarostlá borovicí, modﬁínem a bﬁízou, dokola lemovaná dubem a bukem. Na jaﬁe je jasnû zelená, na podzim
oranÏovû Ïlutá, v zimû ledová a klidná a v létû do ní mockrát
zapadne odpolední sluníãko. Pomalu zaãíná odrÛstat a bude
tﬁeba se rozlouãit a posunout kazatelnu o kus dále. V‰ak mi
pﬁinesla spoustu myslivecké radosti, i té obyãejné lidské,
a nûkolik kusÛ spárkaté zvûﬁe jsem zde ulovil. Po ‰esti letech
se sem vracím za srncem, kter˘ se mi prvnû pﬁedstavil jako
nadûjn˘ ‰piãák. Roky utíkaly a kaÏdé jaro jsme zde na sebe
mávali. Ve tﬁetím roce nosil na hlavû trofej silného, tmavého,
krásnû perleného vidláka s dlouh˘mi pﬁedními v˘sadami.
UÏ tenkrát byl lovn˘. JenÏe malá pﬁátelství a setkání jsou nad
v‰echna velká a tak jsme se respektovali a potkávali.
Rok od roku jeho ozdoba na hlavû sílila, ale v˘sady nepﬁib˘valy.
Vûdûli o nûm i moji kolegové myslivci z na‰í honitby, ale ná‰
vztah respektovali a krotili mysliveckou vá‰eÀ i ve chvíli, kdy
ho pozorovali pﬁes kﬁíÏ pu‰kohledu.
Pﬁíroda je mocn˘ nástroj ovlivÀovan˘ rukou ãlovûka. âlovûk,
povaÏující se za silnûj‰ího, ãasto s pﬁírodou soutûÏí. Po ‰esti
letech Ïivota, za nûÏ jsem nûkolik srncÛ ulovil, jedu dnes, na
poãátku mûsíce myslivosti, tam, co je „Loudovo“ svést zápas
s pﬁírodou, zápas silnûj‰ího a slab‰ího. Nade‰el ãas srnce ulovit
a dÛstojnû se tak rozlouãit s mojí pasekou. Stejn˘ pﬁíbûh pak
moÏná budu psát o kilometr dále na novû zalesnûné holinû.

Dne‰ek velmi proÏívám. Nádhern˘ ãervnov˘ podveãer je jako
stvoﬁen˘ k lovu. Sluníãko pomalu zapadá za bránu star˘ch
dubÛ a do paseky pﬁiná‰í klid, kter˘ ru‰í jen párek pﬁelétajících krkavcÛ. Srnce není vidût. Hledi‰tû paseky se zaplÀuje
dvûma zajíci, kteﬁí netu‰í, Ïe souboj je rozehrán. Na jevi‰tû
vchází srna s dvûma srnãaty. Nebojácnû hopkají okolo mámy
a radují se z posledních zbytkÛ dne. Svûtlo ub˘vá a lov bude
konãit.
Srnec stojí naproti mojí kazatelnû ve vzdálenosti 80 metrÛ
u starého posedu a krokem star‰ího, uváÏlivého mazáka,
kter˘ zde zná kaÏdou hroudu, vchází. A já jsem najednou
úplnû klidn˘. KﬁíÏ pu‰kohledu se zastavuje na komoﬁe. Ozvûna
kulové rány je dnes nûjak del‰í a smutnûj‰í. V dráze stﬁely cosi
vylétlo. Srnec stojí na svém místû, bere pa‰i a po chvíli s lehk˘m zabekáním odbíhá do temné hou‰tiny. Pﬁem˘‰lím, co se
stalo a jdu, neÏ bude úplná tma, do míst, kde se mihl stín.
Kuliãka ráÏe 7x57 mm potkala na své cestû nûkam vûtev,
kterou jsem v pu‰kohledu pﬁehlédl, a odklonila se mimo
„srdce“ mého srnce.
DrÏím v ruce vûtev, která mûla b˘t poslední poctou srnci
v jeho svíráku, a do tûla mi vstupuje pocit absolutního vítûzství. Vím, Ïe letos uÏ tady „stﬁílet“ nebudu. Vrátím se zase za
rok. Patrnû jsem ‰patnû odhadl ãas. A nebo se tohle prostû
nedûlá.
><
text a foto: Miloslav Louda

Trofej na fotografii je asi ‰est let stará ze ãtyﬁletého srnce vidláka,
uloveného v mûsíci srpnu. Srnec z paseky je jeho vûrn˘m obrazem.
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PﬁizpÛsobiví
Vedle ÏivoãichÛ, o nichÏ tvrdíme, Ïe nastal soumrak jejich existence, oÏivují ãeské luhy a háje
zvíﬁata ignorující promûny v krajinû, zmûny klimatické i nutkání k tahu. Koho dnes napadne,
Ïe by kos nebo labuÈ byli taÏn˘mi ptáky. Vla‰tovky také pﬁece odjakÏiva hnízdí v prÛjezdech,
a ne ve skalách. Ale v‰imnûme si tentokrát po‰tolky obecné.

Populaãní dynamiku má optimální, v potravû není vybíravá,
vyskytuje se u nás celoroãnû, co si víc pﬁát? PﬁizpÛsobivûj‰ího Ïivoãicha v âechách snad nenajdete.
Na na‰em území se mÛÏeme setkat se tﬁemi druhy po‰tolek.
Po‰tolka jiÏní je skuteãnû jen obãasn˘m náv‰tûvníkem
tepl˘ch moravsk˘ch níÏin. V pﬁírodû se snadno zamûní za
po‰tolku obecnou. Obû jsou prakticky stejnû zbarvené, jen
po‰tolce jiÏní chybí tmavé skvrnky na hﬁbetû. Druhou pﬁíbuznou je po‰tolka rudonohá. Ta se naopak od pﬁedchozích li‰í
v˘raznû. Sameãek je tmavû ‰edomodr˘, samiãka oranÏovû
a Ïlutohnûdû strakatá a obû pohlaví mají ãervené paﬁátky
i ozobí. A koneãnû jsme se dostali k nejroz‰íﬁenûj‰í po‰tolce,
po‰tolce obecné.
Tohle stvoﬁení by mohlo b˘t ideální do dne‰ní pﬁírody i k provozování souãasné myslivosti. Vyskytuje se v‰ude, od níÏin po
velehory. Hnízdí v‰ude. Na stromech, skalách, v konstrukcích
sloupÛ vysokého napûtí i v tolikrát publikovan˘ch kvûtinov˘ch truhlících na balkonech.

v pohybu, dal se rozeznat star˘ jedinec od dospûle vypadajícího mládûte podle postavy. Mládû bylo baculatûj‰í, rodiã
‰tíhlej‰í.
V‰echna mláìata se pﬁekﬁikovala pﬁi naﬁíkavém ‰kemrání
o potravu. AÏ dosud se jejich hlasové projevy nemíjely úãinkem. Rodiãovsk˘ pár nebyl ani teì lakom˘, ale krmení uÏ
mûlo jen charakter ochutnávky. Jeho smyslem nebylo nasytit,
n˘brÏ povzbudit chuÈ k samostatnému lovu.
Napadne vás, Ïe tady popisuji obecnû znám˘ jev. Souhlasím,
ale ne kaÏd˘ ho mÛÏe sledovat na vzdálenost do 30 metrÛ.
Opakovanû v nejrÛznûj‰ím provedení dvou dospûl˘ch a ãtyﬁ
adolescentÛ. Nejenom mladé po‰tolky, av‰ak i jiná mláìata
jsou na krátkou, omezenou dobu k lidem nápadnû dÛvûﬁivá.
KdyÏ se o nû jako o nalezence v této dobû budeme chtít
postarat, riskujeme, Ïe si vytvoﬁí k ãlovûku vztah. Jakousi
závislost, prostû nûco co jim v pozdûj‰í dobû ztíÏí, ne-li znemoÏní, pﬁirozen˘ kontakt s jejich Ïivotním prostﬁedím i se
zástupci vlastního Ïivoãi‰ného druhu.
V tomto pﬁípadû nejen Ïe mladí ptáci ignorovali pﬁítomnost
pozorovatele, ale byl lhostejn˘ i obûma dospûl˘m po‰tolkám.
Ony mne ze své krajiny pod sebou prostû vy‰krtly. Snad proto
jsem se mohl dosyta vynadívat na jejich techniku lovu, úspûchy i neúspû‰né pokusy uchvátit koﬁist. Poprvé a zároveÀ
naposled.
><
text a foto: Mirko Hain
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Bylo to spí‰ zaãátkem léta neÏ koncem jara. Po‰tolãí samec,
pozná se dle ‰edomodré hlaviãky a stejnû zbarveného ocásku
s ãern˘m pruhem na konci, opustil vûtev a vydal se ze svého
oblíbeného zákoutí nad louku posoudit, zda právû dne‰ek
nebude vhodn˘ pro Ïivotnû dÛleÏit˘ v˘cvik potomkÛ. Z horizontálního letu pﬁe‰el do tﬁepotání na místû, pak se zmûnil
v kapkovitou siluetu dravce útoãícího stﬁemhlav˘m letem.
Z trávy se ozvalo my‰í kviknutí a úspû‰n˘ lovec odlétal s ãerstv˘m soustem do míst, kde nebude v jídle ru‰en. To jako by
bylo signálem pro celou po‰tolãí rodinu k invazi do my‰ího
království. Pﬁiletûla dal‰í, chvíli se tﬁepala na místû, vzápûtí
provedla kolmici dolÛ a dal‰í my‰ák si písknul naposledy.
To uÏ se nad loukou stﬁídaly pﬁi lovu obû generace. Mladé
po‰tolky byly zbarvené jako jejich matka, tedy celé hnûdorezavé s tmav˘mi flíãky a pruhovan˘m r˘dovákem. S identifikací samce ale Ïádn˘ problém nebyl, s manÏelkou a dûtiãkami
mûl shodné jen zbarvení zad a prsou. Pokud nebyli ptáci
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Rekordní WOOD-TEC se blíÏí
(Efektivita a EUMABOIS – dva hity nadcházejícího roãníku brnûnského dﬁevaﬁského veletrhu)
S mottem „Dﬁevo – obnovitelná surovina budoucnosti“ a oficiální podporou Svazu v˘robcÛ
dﬁevoobrábûcích strojÛ a zaﬁízení, Spoleãenstva dﬁevozpracujících podnikÛ v âR a Evropského
sdruÏení v˘robcÛ dﬁevozpracujících strojÛ EUMABOIS uspoﬁádají na brnûnském v˘stavi‰ti
v termínu 18. – 21. ﬁíjna 2005 jiÏ podeváté mezinárodní veletrh strojÛ, nástrojÛ, zaﬁízení
a materiálÛ pro dﬁevozpracující prÛmysl WOOD-TEC. Na 350 vystavovatelÛ z mnoha zemí by
se zde mûlo setkat na rekordní ãisté v˘stavní plo‰e zhruba 13 000 m2.
Cílem je co nejefektivnûj‰í zhodnocení dﬁeva
Snaha po co nejefektivnûj‰ím zhodnocování tradiãní suroviny,
která je souãasnû také jednou z nejperspektivnûj‰ích a má
obrovskou pﬁednost ve své obnovitelnosti, je charakteristick˘m znakem vyspûl˘ch ekonomik. âeská republika v‰ak za
nejvyspûlej‰ími zemûmi v tomto ohledu díky vysokému
podílu exportu surového dﬁeva ãi dﬁeva s pouze základním
zpracováním a s nízk˘m podílem pﬁidané hodnoty zaostává.
Problémem dosud zÛstává nedostatek kapacit na produkci
dﬁevov˘robkÛ s vysok˘m stupnûm finalizace. Pﬁesto se tato
situace postupnû zlep‰uje a svÛj specifick˘ podíl na tom
má také WOOD-TEC, jehoÏ vlastním smyslem je pﬁispívat
k zavádûní efektivnûj‰ích strojÛ a zaﬁízení tak, aby – obraznû
ﬁeãeno – zpracovatelé dokázali jiÏ vytûÏené dﬁevo zhodnotit
co nejvíce.

pﬁíleÏitost díky pﬁedvedené kvalitû obhajovat a roz‰iﬁovat své
trÏní podíly. Samotn˘m tûÏaﬁÛm a zpracovatelÛm dﬁeva jsou
pﬁitom v pavilonech a expozicích k dispozici nejen oni, ale
i vystavovatelé na ‰iroké mezinárodní bázi.
V˘znam veletrhu WOOD-TEC vzrostl dále poté, co v loÀském
roce nejen âeská republika, ale v‰echny zemû stﬁední Evropy vstoupily do Evropské unie. To má zcela konkrétní dopady, napﬁíklad uvolÀování bariér v administrativní a celní
oblasti právû v dobû, kdy se dal‰í rozvoj dﬁevaﬁsk˘ch oborÛ
neobejde bez posílení mezinárodních vazeb a proexportní
politiky vût‰iny firem. Zájem o úãast na veletrhu WOOD-TEC
2005 proto logicky pﬁevy‰uje rekordní parametry posledního
roãníku a pﬁed odbornou veﬁejností se r˘suje jedineãná moÏnost zavítat na akci, která se v takovém rozsahu ve stﬁední
Evropa dosud neuskuteãnila.

Jedniãka ve stﬁední a v˘chodní Evropû

Pracovní i prestiÏní náv‰tûva prezidentÛ EUMABOIS

Od poãátku devadesát˘ch let pﬁedstavuje WOOD-TEC nejv˘znamnûj‰í veletrÏní nabídku materiálÛ, technologií, linek
a strojÛ pro zpracování dﬁeva i nástrojÛ a náﬁadí pro
ﬁemeslnou v˘robu na území stﬁední a v˘chodní Evropy. âe‰tí
v˘robci dﬁevozpracujících strojÛ a zaﬁízení zde mají jedineãnou

Ve dnech 20. – 21. ﬁíjna 2005 se pﬁímo v brnûnském veletrÏním
areálu uskuteãní historická událost – zasedání prezidia
a valná hromada Evropského sdruÏení v˘robcÛ dﬁevozpracujících strojÛ EUMABOIS. Jde o vysoce prestiÏní poctu, které
se veletrhu WOOD-TEC dostane, a jeho mezinárodní
postavení dále posílí. EUMABOIS dnes zastﬁe‰uje zhruba
900 v˘robcÛ, kteﬁí se podílejí cca 60 % na celosvûtové produkci dﬁevozpracující strojÛ a zaﬁízení v hodnotû pﬁes 4600
mil. Eur roãnû. Organizace je tvoﬁena národními asociacemi
z dvanácti zemí, mezi nimiÏ nechybí âeská republika.
Veletrh WOOD-TEC je oficiálnû podporován EUMABOIS
od roku 1997 a od roku 1999 se na základû doporuãení této
organizace poﬁádá s dvouletou periodicitou.
Dal‰í informace
WOOD-TEC probûhne v pavilonech Z, F a G1 a na voln˘ch
pﬁilehl˘ch plochách. Pavilon Z byl jiÏ podruhé modernizován
za poslední tﬁi roky a nyní je i ãásteãnû klimatizován.
Organizátorem a garantem doprovodného programu, jenÏ
zahrne témata Ekonomika dﬁevozpracujícího prÛmyslu,
Dﬁevo v Ïivotním prostﬁedí a Dﬁevo – zdroj energie, je tradiãnû Lesnická a dﬁevaﬁská fakulta Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû. Vystavovatelé, kteﬁí podali pﬁihlá‰ku
do termínu ﬁádné uzávûrky 15. kvûtna 2005, mohou získat
slevu za pronajatou plochu. Jinak leto‰ní ceny zÛstávají
i pﬁes nárÛst cen energií, papíru, tisku, reklamy apod.
na úrovni 2003 a nûkteré sluÏby budou dokonce levnûj‰í.
Nejen vystavovatele, ale také náv‰tûvníky potû‰í vyﬁe‰ená
dopravní situace vãetnû pﬁíjezdu na parkovi‰tû pﬁímo
z dálnice bránou ãíslo 8 nebo bránou ãíslo 4.
><
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BliÏ‰í informace:
Veletrhy Brno, a. s., V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 541 153 297, fax: tel.: 541 153 054
E-mail: wood-tec@bvv.cz, www.wood-tec.cz
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Podûkování studentÛ a uãitelÛ
Stﬁední lesnické ‰koly v Trutnovû
VáÏení kolegové,
dovolte nám podûkovat vám za v˘znamnou spolupráci pﬁi
organizování exkurzí studentÛ 4. A., 4. B. a 4. C. roãníkÛ v termínech od 18. 4.-28. 4. 2005. Jsme si vûdomi toho, Ïe ãas,
kter˘ jste nám vûnovali v pﬁípravû exkurzí, odborném v˘kladu
a pﬁedávání zku‰eností budoucím kolegÛm a absolventÛm
na‰í lesnické ‰koly, musel b˘t v tomto jarním, ãasovû nároãném období, nahrazen mimo bûÏné rámce. Studenti uveden˘ch roãníkÛ mûli moÏnost nav‰tívit demonstraãní objekty na
lesních správách Svitavy, Luhaãovice, StráÏnice, Nové Mûsto
na Moravû a LZ Îidlochovice.
Na tûchto demonstraãních objektech se seznámili s praktickou realizací principÛ trvale udrÏitelného hospodaﬁení
v lesích, pro mnohé bylo první praktickou zku‰eností to, Ïe
mohli na konkrétních pﬁíkladech vidût principy podrostního
hospodaﬁení (LS Svitavy, Nové Mûsto na Moravû, území Vláry
na LS Luhaãovice), s neznámou problematikou hospodaﬁení
na vát˘ch píscích (Bzenecko- ekotyp borovice na LS StráÏnice). V˘znamnû obsaÏn˘m informaãním zdrojem pro studenty
byla i problematika hospodaﬁení na referenãním pﬁímo

„Královna ãeského lesnictví“

Program setkání v‰ech absolventÛ ‰koly (sobota 27. srpna
2005) bude následující:
• 8,30 hod. – zahájení srazu absolventÛ ve ‰kolním arboretu, pod slavonsk˘mi duby
• 9,00 – 12,00 hod. – den otevﬁen˘ch dveﬁí ve ‰kole,
10,00 – 12,00 hod. se bude konat VIII. sjezd „SdruÏení
absolventÛ a pﬁátel lesnick˘ch ‰kol píseck˘ch“ (‰kolní aula
– 1.patro budovy ‰kolní jídelny)
• 12,00 – 13,00 hod. obûd
• 13,00 – 13,30 hod. – prÛvod absolventÛ ze ‰koly pﬁes
star˘ most na námûstí k radnici (pro ménû pohyblivé bude
zaji‰tûna doprava mikrobusy)
• 13,45 hod. – setkání absolventÛ se starostou mûsta Písku
a oficiální ukonãení srazu

• 14,00 – 18,00 hod. – vyjíÏìka na Vyhlídku píseck˘ch
lesníkÛ v Píseck˘ch horách a do ‰kolního polesí HÛrky
(zdarma) - poãínaje 14,00 hod. pojede z námûstí kaÏd˘ch
30 minut mikrobus, po okruÏní trase: námûstí - „Îivec“ –
‰kolní polesí / chata – ‰kolní polesí / areál HÛrky – námûstí
Znovu upozorÀujeme v‰echny absolventy a pﬁíznivce píseck˘ch lesnick˘ch ‰kol na termín absolventského setkání a dále
na moÏnost zajistit si k této pﬁíleÏitosti ve ‰kolním domovû
mládeÏe nocleh z pátku 26. 8. na sobotu 27. 8. nebo ze
soboty 27. 8. na nedûli 28. 8. 2005 (cena za osobu a jednu
noc je 250 Kã), anebo na obû noci (zv˘hodnûná cena jen 400 Kã
za osobu na obû noci).
Pokud by jednotlivé roãníky (event. tﬁídy), zam˘‰lely organizovat své srazy jiÏ v pátek, jsou poﬁadatelé ochotni vyhovût
poÏadavkÛm skupin i na noclehy ze ãtvrtka 25. 8. na pátek
26. 8. 2005 (cena je pak za osobu a dvû noci 400,- Kã, nebo
za osobu a tﬁi noci 600 Kã).
RovnûÏ je moÏné objednat si na sobotu 27. 8. 2005 ve ‰kolní jídelnû snídani (43 Kã) a obûd (68 Kã).
K pﬁíleÏitosti „kulatého“ v˘roãí bude vydán „Almanach“ – pro
ãleny SdruÏení absolventÛ a pﬁátel je pﬁedpokládaná cena 100 Kã,
pro ostatní je pﬁedpokládaná cena 150 Kã – a pamûtní medaile,
kterou si lze rovnûÏ objednat pﬁedem (cena bude upﬁesnûna,
ale max. 400 Kã).
Objednávky mÛÏete zasílat po‰tou (VO·LaSL· Písek, k rukám
pí. Machaté, 397 01 Písek, Lesnická 55), faxem (382 506 102)
nebo E-mailem (Machata@lespi.cz).
><

26.– 27. záﬁí 2005
OBNOVA LESNÍCH EKOSYSTÉMÒ JIZERSK¯CH HOR
Mezinárodní konferenci s exkurzí do Jizersk˘ch hor poﬁádá
Katedra pûstování lesÛ FLE âZU Praha
a VÚLHM VS Opoãno. Okruhy projednávan˘ch témat: po‰kození a degradace stanovi‰È – základní v˘zkum – hospodaﬁení
v ekosystémech – mezinárodní spolupráce. Odborní garanti:
Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc., Doc. Ing. RNDr. Marian Slodiãák, CSc., Ing. Vratislav Balcar, CSc., organizaãní garant:
Ing. Pavla Neuhöferová, CSc. Jednacím jazykem je angliãtina,
tlumoãení bude zaji‰tûno.
Kontaktní adresa: p.neuhoferova@kostelec.czu.cz; zaãátek
a místo: 10.00 hod., zámek v Kostelci nad âern˘mi lesy. ><

3. – 6. ﬁíjna 2005
MANAGEMENT OF URBAN FORESTS AROUND LARGE
CITIES
Mezinárodní konferenci s exkurzemi do praÏsk˘ch pﬁímûstsk˘ch lesÛ a do ML v Písku poﬁádá FLE âZU v Praze. Projednávaná témata: hospodaﬁení v mûstsk˘ch a pﬁímûstsk˘ch
lesích – aspekty, jedineãnost a v˘znam mûstsk˘ch a pﬁímûstsk˘ch lesÛ – mezinárodní spolupráce a v˘mûna zku‰eností.
Odborn˘ garant: Doc. Ing. Ivo Kupka, CSc., organizaãní
garant: Ing. Pavla Neuhöferová, CSc. Jednání i exkurze
budou probíhat pouze v angliãtinû.
Kontakt: p.neuhoferova@kostelec.czu.cz, zaãátek a místo:
10:00 hod, âZU Praha.
><

Vy‰‰í odborná ‰kola lesnická
a Stﬁední lesnická ‰kola Bedﬁicha Schwarzenberga
Písek, Lesnická 55,

LESU ZDAR

oslaví v roce 2005 jiÏ 120. v˘roãí svého zaloÏení, které je
zároveÀ v˘roãím souvislé existence veﬁejného ãeského lesnického ‰kolství v mûstû Písku (1885 – 2005). Oslavy „kulatého“
v˘roãí se budou konat ve dvou termínech, a to dne 27.srpna
2005 (sobota) formou setkání v‰ech absolventÛ ‰koly, a dále
dne 1. záﬁí 2005 (ãtvrtek) pro Ïáky, studenty, zamûstnance
a hosty ‰koly.
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ﬁízeném lesním závodû Îidlochovice. Exkurzními objekty zde
byla polesí Soutok, Tvrdonice, Îidlochovice, Mikulov a DMS
Bﬁeclav.
StudentÛm byla umoÏnûna prohlídka zámeãku Pohansko,
zámku v Îidlochovicích. Zajímavé byly i informace o Novoml˘nsk˘ch nádrÏích, na které navazoval pﬁechod Pálavy.
Na LS Vsetín byla podána i rámcová informace o problémech
ve vztazích LâR, státní správou a CHKO a o specifick˘ch problémech pﬁi plnûní institutu OLH ve smyslu zákona
ã. 289/1995 Sb. Není jednoduché vyjmenovat v‰echny kolegy, kteﬁí se na organizaci na‰ich exkurzí podíleli, a pokud
jsme pﬁece jen nûkoho opomnûli, tímto se omlouváme.
Podûkování patﬁí zejména Ing. Baãovskému, Ing. Zezulovi,
Ing. Pipalovi, panu Ma‰láÀovi, panu Slezákovi, panu Bisovi,
Ing. âajkovi, panu Korvasovi, Ing. Blahovi, Ing. Kugelovi,
Ing. Hromkovi, Ing. Jochovi, Ing. Novotnému, panu Bendovi,
panu Netíkovi, panu KaluÏíkovi, panu Královi, Ing. Klouparovi, Ing. Svobodovi, panu PÛlpánovi, panu Dobe‰ovi,
Ing. Neãasovi.
Pﬁínosem pro studenty jsou i materiály o jednotliv˘ch
demonstraãních objektech nav‰tíven˘ch organizaãních jednotek. Vûﬁíme, Ïe v tûchto formách spolupráce bude moÏné
pokraãovat i v budoucnu a je‰tû jednou dûkujeme.
><
V Trutnovû 4. 5. 2005
Ing. Mikulá‰ ¤íha
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ

PouÏití chemick˘ch prostﬁedkÛ v boji proti ‰kÛdcÛm, chorobám a plevelu v lesních ‰kolkách
Sborník referátÛ a odborn˘ch pﬁíspûvkÛ ze semináﬁe (Kostelec
nad âern˘mi lesy, 19. 5. 2005), jehoÏ cílem bylo informovat
o souãasné situaci ve v˘skytu ‰kodliv˘ch organismÛ a chorob
na reprodukãním materiálu lesních dﬁevin a souãasnû o platné
legislativû v oblasti moÏnosti pouÏití chemick˘ch prostﬁedkÛ
v lesních ‰kolkách a o vhodn˘ch chemick˘ch pﬁípravcích
k pouÏití.
Vyd. SdruÏení lesních ‰kolkaﬁÛ âR a âeská lesnická spoleãnost
v Lesnické práci, Kostelec nad âern˘mi lesy, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické knihovnû LâR HK/
·umava - zelená stﬁecha Evropy
Sborník referátÛ z VIII. snûmu lesníkÛ âR, Srní, 26. 5. 2005.
VIII. snûm lesníkÛ âR na téma "·umava – zelená stﬁecha
Evropy?" byl iniciován poÏadavkem ‰iroké veﬁejné diskuse
o koncepcích ochrany pﬁírody a zásadách managementu ve
velkoplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch územích na ·umavû.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK/
Prof. Ing. Josef Kon‰el, Dr.h.c.
BroÏura se vûnuje zakladateli novodobého ãeského pûstûní
lesÛ.
Vyd. Lesnická práce, Kostelec nad âern˘mi lesy, 2005, jako pﬁílohu ãasopisu Lesnická práce 4/2005
/darováno technické knihovnû LâR HK/
OhroÏen˘ hmyz níÏinn˘ch lesÛ: ochrana a management
Martin Konviãka, Luká‰ âíÏek a Jiﬁí Bene‰
Biologická rozmanitost stﬁedoevropsk˘ch listnat˘ch níÏinn˘ch
lesÛ se nám ztrácí pﬁed oãima, pﬁiãemÏ nejvût‰í ztráty utrpûly
druhy otevﬁen˘ch a svûtl˘ch stanovi‰È. K tûmto druhÛm patﬁí
na‰i nejohroÏenûj‰í mot˘li, brouci vázaní na staré oslunûné
dﬁevo a mnoho vy‰‰ích rostlin a hub. Lesy na‰ich níÏin
a pahorkatin by v pﬁirozeném stavu byly mnohem rozvolnûnûj‰í a otevﬁenûj‰í neÏ dnes; vysok˘ stinn˘ les je relativnû mlad˘m
a umûl˘m v˘tvorem. Otevﬁenou strukturu lesÛ udrÏovaly po
staletí tradiãní a dnes jiÏ zaniklé typy hospodaﬁení jako paﬁezení a lesní pastva. Zejména v˘mladkové lesy, dnes témûﬁ
vymizelé, hostily donedávna vût‰inu druhové rozmanitosti
pÛvodních lesních stanovi‰È. Na‰e nejohroÏenûj‰í lesní druhy
nepﬁeÏijí bez aktivní péãe o lokality, bez lokálního návratu
k porostním tvarÛm stﬁedního a nízkého lesa, a to zejména
v chránûn˘ch územích.
Vyd. Sagittaria, SdruÏení pro ochranu pﬁírody stﬁední Moravy,
Olomouc, 2004
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
Velk˘ encyklopedick˘ rybáﬁsk˘ slovník
Josef Pokorn˘, Zdenûk Luck˘, Stanislav Lusk, Milan Pohunek,
Miloslav Jurák, Eduard ·tûdronsk˘ a Ota Prá‰il
Nejrozsáhlej‰í dílo v oboru zahrnuje hesla z oblasti rybáﬁství

vãetnû sportovního rybáﬁství, chovu ryb v rybnících a okrasn˘ch
nádrÏích, pstruhaﬁství, akvakultur, hydrobiologie, hydrochemie
nemocí ryb a toxikologie, rybáﬁsk˘ch staveb a ekologie. Obsahuje pﬁes 6000 hesel sestaven˘ch pﬁedními odborníky z Akademie vûd âR, univerzit, v˘zkumn˘ch ústavÛ i rybáﬁské praxe.
Text provází více neÏ 1200 barevn˘ch a ãernobíl˘ch fotografií,
kreseb, schémat, grafÛ a tabulek. Rozsáhlé pﬁílohy, které
umoÏÀují rychlou orientaci pﬁi hledání technick˘ch a technologick˘ch dat z rÛzn˘ch oblastí rybáﬁství, obsahují i úplné
znûní zákona ã. 99/2004 Sb., o rybáﬁství, a jeho provádûcí
vyhlá‰ky ã. 197/2004 Sb.
Vyd. Nakladatelství Fraus, PlzeÀ, 2004
/zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR HK/
Kvûtena âeské republiky 7
editoﬁi: Bohumil Slavík a Jitka ·tûpánková
Sedm˘ svazek je pokraãováním Kvûteny âR, která je koncipována
jako moderní, kriticky pojatá kvûtena stﬁedního rozsahu,
shrnující souãasné poznatky o druhové skladbû vegetace cévnat˘ch rostlin, a navazuje na svazky vydané v letech 1988,
1990, 1992, 1995, 1997 a 2000. Tento svazek zahrnuje
poslední ﬁád dvoudûloÏn˘ch rostlin hvûzdnicotvaré (Asterales)
se 3 ãeledûmi: hvûzdnicovité – Asteraceae, ambrózovité –
Ambrosiaceae, ãekankovité – Cichoriaceae, (vyjma rodu Taraxacum), celkem s 96 rody a 402 druhy, zpracovan˘mi podrobnû,
a mnoha dal‰ími, zpracovan˘mi poznámkovou formou.
Je doplnûn 128 celostránkov˘mi obrazov˘mi tabulemi a 53
mapami roz‰íﬁení vybran˘ch druhÛ. Na jeho pﬁípravû se podílelo 25 autorÛ.
Vyd. Academia, Praha, 2004
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/
Rostliny ve svitu evropsk˘ch hvûzd
Rostliny soustavy NATURA 2000 v âeské republice
Vlastik Rybka, Romana Rybková a Renata Pohlová
BroÏura seznamuje s druhy rostlin, které se vyskytují v âeské
republice a budou chránûné soustavou NATURA 2000. PﬁibliÏuje ãtenáﬁÛm, proã jsou tak vzácné a co je ohroÏuje, ãím jsou
zajímavé, kde se vyskytují ve svûtû i u nás, co se dûlá pro jejich
ochranu. Autoﬁi se snaÏili pﬁiblíÏit 40 vybran˘ch evropsky
v˘znamn˘ch druhÛ, které zastupují sv˘mi nároky témûﬁ v‰echny typy prostﬁedí. BroÏura je napsána ménû vûdeck˘m jazykem
tak, aby byla srozumitelná ‰ir‰ímu okruhu ãtenáﬁÛ.
Vyd. Sagittaria, SdruÏení pro ochranu pﬁírody stﬁední Moravy,
Olomouc, Praha, 2004
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
Hmyz
Jiﬁí Zahradník a Franti‰ek Severa
Kniha ze série "Mal˘ prÛvodce" od na‰eho pﬁedního entomologa doc. RNDr. Jiﬁího Zahradníka, která byla jiÏ dﬁíve vydána
v devíti svûtov˘ch jazycích, se koneãnû dostává do rukou ãeského ãtenáﬁe. Autor nás v ní seznamuje s nejpoãetnûj‰í a nejrozmanitûj‰í Ïivoãi‰nou skupinou na Zemi. Odborn˘ text, kter˘
se vûnuje evropskému hmyzu, je v úvodní ãásti doplnûn autorov˘mi fotografiemi a obrazová ãást je ilustrována detailními
obrazov˘mi tabulemi akademického malíﬁe Franti‰ka Severy.
Vyd. Aventinum, Praha, 2004
/zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR HK/
><
Jiﬁí Uhlíﬁ
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Problematika zpracování a vyuÏití slabého jehliãnatého dﬁeva
Sborník referátÛ ze semináﬁe, Hradec Králové, 17. 5. 2005.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické knihovnû LâR HK/
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Vybíráme z tisku
Lesníci budují odpoãinkové koutky v lesích
Autor: JOSEF SUK
Pramen: Dûãínsk˘ deník
Rubrika: DùâÍNSKO
Strana: 18
Datum: 12. 5. 2005

kvûtna tvoﬁily pﬁedem pokácené stromy a dal‰í se na vytipovan˘ch místech je‰tû poráÏejí.
"Po kalamitním roce 2003 bylo vloni na jaﬁe velké riziko nové
kalamity. Díky preventivním opatﬁením se této hrozbû podaﬁilo
zabránit," pﬁipomnûl Ladislav PÛlpán.
V˘chodoãe‰i jsou pﬁíkladem

Text:
Dûãínsko - Odpoãívky v lesích v nejnav‰tûvovanûj‰ích lokalitách
regionu nechaly vybudovat bûhem nûkolika posledních let Lesy
âeské republiky. Dûãínská lesní správa odhaduje vynaloÏené
náklady na statisíce, jejich kolegové na ·luknovsku dokonce
hovoﬁí o v˘dajích, které se blíÏí k hranici dvou milionÛ korun.
"Na budování nejrÛznûj‰ích dﬁevûn˘ch odpoãívek a podobn˘ch
staveb jsme se zamûﬁili pﬁed nûjak˘mi ‰esti lety. A to zejména
v okolí Jedlové, kde jsme v pomûrnû krátkém ãase postavili ‰est
takov˘ch oddechov˘ch koutÛ," pﬁipomnûl Tomá‰ Frinta z rumburské správy LesÛ âeské republiky. Náklady na jeden pﬁístﬁe‰ek
se podle nároãnosti provedení pohybují od zhruba pûtadvaceti
po nûjak˘ch ‰edesát tisíc. "O to více zamrzí, kdyÏ tato zaﬁízení
vandalové úmyslnû niãí. V katastru Jiﬁetína pod Jedlovou, pﬁed
v˘stupem k hradu Tol‰tejn, dokonce pﬁed ãtyﬁmi roky jeden
takov˘ altánek docela zmizel," dodal rumbursk˘ lesník.
Do v˘ãtu zpﬁíjemnûn˘ch zastávek u cyklostezek nebo na turistick˘ch trasách patﬁí i odpoãívka nedaleko pﬁeshraniãní stezky
v Lipové, u Doubice a v dal‰ích místech. Lesníci se také mnohde postarali o pﬁístﬁe‰ky s laviãkami u obnoven˘ch a vyãi‰tûn˘ch
studánek a prameni‰È. Platí to napﬁíklad v pﬁípadû Kytlic, nad
Pryskem, na Studeném vrchu, u Chﬁibské a v dal‰ích místech.
"Ta bilance je skuteãnû rozsáhlá. V posledním ãase se pﬁitom
vûnujeme i obnovû drobnûj‰ích staveb, jako jsou takzvaná boÏí
muka, památníãky a dal‰í památky, které se na rÛzn˘ch místech
v lesích ãi ve volné krajinû objevily uÏ pﬁed sto ãi více roky
a postupnû chátraly, protoÏe se o nû nikdo nestaral," pﬁiblíÏil
snaÏení o zachování letit˘ch pamûtihodností Tomá‰ Frinta.

Lesníci bojují s kÛrovcem
Autor: KAREL HRAZDùRA
Pramen: Hradecké noviny
Rubrika: Hradeck˘/Pardubick˘ kraj
Strana: 14
Datum: 13. 5. 2005
Text:
Po poslední kÛrovcové kalamitû v roce 2003 museli správci lesÛ
v celé âeské republice zlikvidovat pﬁes milion kubíkÛ dﬁeva.
Hradec Králové - Na pﬁelomu dubna a kvûtna zaznamenali lesní
správci první pﬁípady rojení leto‰ní generace nebezpeãného
brouka kÛrovce. Ten pﬁi pﬁemnoÏení mÛÏe napáchat na smrkov˘ch porostech vysoké ‰kody. Napﬁíklad po poslední kÛrovcové
kalamitû v roce 2003 muselo b˘t vytûÏeno a odvezeno z lesÛ
celé âeské republiky pﬁes milion kubíkÛ napadeného dﬁeva.
Podle Ladislava PÛlpána z odboru lesního hospodáﬁství a ochrany pﬁírody státního podniku Lesy âR leto‰ní druhá generace
kÛrovce by se mûla vyvinout za ‰est aÏ deset mûsícÛ. "Bude
záleÏet na v˘voji poãasí. Pﬁi oteplení by se v˘voj ‰kÛdce urychlil," poznamenal.
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Prevence se vyplácí
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PÛlpán ujistil, Ïe v pﬁípadû, kdy se rojení kÛrovce podaﬁí vãas
zachytit, nemûlo by dojít k vysok˘m ‰kodám. Pracovníci státního podniku Lesy âR rozmístili v lesích více neÏ 30 tisíc lapaãÛ,
které pravidelnû kontrolují. Zhruba 35 tisíc lapákÛ pak zaãátkem

6 / 2005

Specialista na ochranu lesa je pﬁesvûdãen, Ïe se leto‰ní riziko
v˘skytu kÛrovce meziroãnû opût sníÏilo.
"Oproti loÀskému roku je v celé republice niÏ‰í asi o ‰edesát
procent. Na v˘chodû âech pokleslo riziko dokonce o sedmdesát procent. Region tak patﬁí k nejménû ohroÏen˘m. Je to dáno
i tím, Ïe se zde správci o své lesy dobﬁe starají," upﬁesnil.
Doporuãuje, aby lesníci místa pÛvodních ohnisek kÛrovce pravidelnû kontrolovali a v pﬁípadû zji‰tûní ‰kÛdce napaden˘ smrk
i stromy v okolí ihned vytûÏili.
"Vyhlá‰ka majitelÛm lesa také ukládá, aby v‰echny v uplynulé
zimû vzniklé polomy a zlomky stromÛ, které jsou Ïivnou pÛdou
pro mnoÏení kÛrovce, byly zpracovány a odvezeny z lesa nejpozdûji do konce kvûtna," dodal Ladislav PÛlpán.
Rok 2004: K odchytu kÛrovce pouÏili pﬁes 39 tisíc lapaãÛ
a 200 tisíc pﬁedem poraÏen˘ch stromÛ jako lapákÛ.
Rok 2005: Do konce kvûtna umístili více neÏ 30 tisíc lapaãÛ
a 35 tisíc lapákÛ, dal‰í stromy se podle potﬁeby kácí.

U rozhledny vyrÛstá arboretum
Autor: JANA ·RÁMKOVÁ
Pramen: Deník Jablonecka
Rubrika: JABLONECKO
Strana: 19
Datum: 17. 5. 2005
Text:
SmrÏovka - Osmnáct pÛvodních stromÛ a tﬁi keﬁe zatím ãítá
arboretum, zaloÏené roku 2002 na âerné Studnici. "Chceme
lidem na malé plo‰e ukázat v‰echny pÛvodní dﬁeviny Jizersk˘ch
hor," vysvûtlil Miroslav Kortan, jabloneck˘ lesní správce LesÛ
âeské republiky.
Pﬁímo na vrcholu âerno-studniãního hﬁebenu mohou turisté
spatﬁit napﬁíklad buk lesní, modﬁín evropsk˘, smrk ztepil˘, jedli
bûlokorou, borovici lesní i kleã, javor klen a javor mléã, jilm
horsk˘, vrbu jívu, topol osiku ãi vzácn˘ tis ãerven˘. "Tis, kter˘
pochází patrnû z roku 1925, kdy zde byla pÛvodní botanická
zahrada zaloÏena, je nosn˘m prvkem celého arboreta. Patﬁí
mezi vzácné dﬁeviny, které se v minulosti pouÏívaly na v˘robu
lukÛ," prozradil Miroslav Kortan.
Dﬁeviny, rostoucí ve v˘‰ce osm set metrÛ nad moﬁem, poznamenaly drsné povûtrnostní podmínky. NejenÏe nedosahují
závratn˘ch v˘‰ek, ale ãasto také trpí zlomy zpÛsoben˘mi velkou
námrazou a snûhovou pokr˘vkou.
Lesní správci prostor vyãistili od náletov˘ch dﬁevin, upravili pû‰inu
vedoucí arboretem a chtûjí také vytvoﬁit informaãní tabule s popisem a fotografiemi vzácn˘ch rostlin a dﬁevin. "Jedná se o tak zvan˘
Program 2000, v rámci kterého pﬁibliÏujeme pﬁírodu veﬁejnosti,"
vysvûtlil lesní správce s tím, Ïe do programu spadá také budování
lesních stezek, altánÛ, odpoãívadel a v˘hledÛ do krajiny.
PÛvodní botanická zahrada, tzv. Kvûtena vlasti, vznikla
u tehdej‰í Horské chaty na âerné Studnici v roce 1925. K jejímu roz‰íﬁení do‰lo roku 1933, av‰ak 2. svûtová válka a zejména rok 1943, kdy Horskou chatu zabraly jednotky SS, pﬁispûly
k zániku tehdej‰ího arboreta. PÛvodní botanickou zahradu
dnes pﬁipomíná uÏ jen nûkolik vzácn˘ch druhÛ dﬁevin a rostlin,
ostatní byly znovu do místa doplnûny.
><

Den s LâR na Kﬁivoklátsku
Dne 14. kvûtna uspoﬁádalo Informaãní stﬁedisko LâR Kﬁivoklát spolu s Lesní správou Kﬁivoklát první dûtsk˘ Den s Lesy âeské
republiky. Organizátoﬁi pozvali ‰irokou veﬁejnost do areálu jejich rekreaãního zaﬁízení Emilovna uprostﬁed krásn˘ch kﬁivoklátsk˘ch lesÛ.
Objednané autobusy zajistily hromadn˘ svoz náv‰tûvníkÛ, a to jak z vlakového nádraÏí na Kﬁivoklátû, tak i z okolních obcí.
Na 3 km dlouhé soutûÏní stezce bylo pﬁipraveno 8 zastávek. Dûti si zde mohly ovûﬁit své znalosti dﬁevin, bylin, ptákÛ, savcÛ,
broukÛ a mot˘lÛ, stop zvûﬁe nebo si vyzkou‰et poznávání pﬁírodnin podle hmatu. V doprovodném programu náv‰tûvníci
mohli zhlédnout ukázky práce s loveck˘mi psy, ukázky v˘cviku dravcÛ, mûli moÏnost zastﬁílet si ze vzduchovky nebo se podívat na kﬁivoklátské hasiãe a zkusit se trefit proudem vody na cíl. Po opékání buﬁtÛ na pﬁipraveném ohni se odpoledne dûti
mohly tû‰it na losování tﬁiceti hlavních cen, mezi nimiÏ nechybûly batohy, ply‰ové a dﬁevûné hraãky, puzzle nebo kníÏky
o pﬁírodû. Na závûr bylo pro dûti pﬁipraveno pﬁedstavení praÏského divadla Minaret Kominíkovo ‰tûstí.
Máme velkou radost, Ïe akce sklidila mnoÏství kladn˘ch ohlasÛ a Ïe jsme 118 dûtem a jejich rodiãÛm mohli nabídnout
pﬁíjemnû stráven˘ ãas a ukázat, Ïe slogan „Vstupte bez klepání“ není jen reklamním heslem, ale vypovídá o na‰í snaze podnûcovat pﬁedev‰ím u dûtí jejich zájem o pﬁírodu. Vûﬁíme, Ïe se Den s LâR stane na Kﬁivoklátsku tradicí.
><
TáÀa Friebertová
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ROK LÍPY
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

