Lesu Zdar 6-7

1.7.2004

18:32

Stránka o4

6-7

LESU ZDAR
âasopis lesníkÛ a pﬁátel lesa

roãník 10
2004

2004

ROK SMRKU
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

P ro j e k t y p û s t e b n í a t û Ï e b n í ã i n n o s t i
S t ra t e g i e p o u Ï i t í k r y t o k o ﬁe n n ˘c h sa z e n i c
V ˘ k o n f u n k c e o d b o r n é h o l e s n í h o h o sp o d á ﬁe
Ke s t i n n o s t i j e d l e – o t á z k y z Ûs t á va j í
C e r t i f i k a c e l e s Û s ys t é m e m P E F C

08-21-01-/0001

Lesu Zdar 6-7

1.7.2004

18:34

Stránka o2

PROGRAM 2000
na lesní správû Litvínov

7.
1.

8.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informaãní tabule u Flájské obory
Zﬁícenina hradu Osek
Dﬁevûná lávka pﬁes Flájsk˘ potok
Flájská pﬁehrada je v˘znamn˘m
zdrojem pitné vody
Budova lesní správy Litvínov
Turistck˘ pﬁístﬁe‰ek
Studánka
Rozcestník na lesní cestû
k pﬁírodní rezervaci Vlãí dÛl

6.

Lesu Zdar 6-7

1.7.2004

18:35

Stránka 1

LESU ZDAR
6-7 / 2004

OBSAH

INFORMACE

2

Co nás ãeká v nejbliÏ‰í dobû

4

Projekty pûstební a tûÏební
ãinnosti

do rukou se Vám dostává dal‰í ãíslo na‰eho podnikového ãasopisu Lesu zdar. Jeho
nová tváﬁ by mûla b˘t v˘razem otevﬁenosti a snahy vedení podniku zv˘‰it úroveÀ
informací o aktuálním dûní nejen uvnitﬁ samotného podniku, ale i v rámci celého
odvûtví lesního hospodáﬁství. V této struãné informaci Vám alespoÀ pár vûtami ãásteãnû pﬁiblíÏím souãasn˘ bûh událostí ve vedení na‰eho podniku.
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Témata, o nichÏ se nyní nejãastûji hovoﬁí a z nichÏ jsou nûkterá zmiÀována i v celostátních médiích, naleznete v rozhovoru, kter˘ je souãástí tohoto vydání. Jedná se
zejména o stanovisko vedení podniku k závûreãné zprávû NKÚ, probíhajícímu personálnímu auditu a personálním zmûnám a také k prodeji dﬁíví ve vlastní reÏii.
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Z VEDENÍ
VáÏení ãtenáﬁi,

S ohledem na rozmary leto‰ního poãasí v prÛbûhu první poloviny ãervna, navrhlo
vedení podniku poskytnout finanãní pomoc na odstranûní následkÛ Ïivelních pohrom
obcím Litovel a Ledeã nad Sázavou. Dozorãí rada LâR, s. p,. na svém zasedání dne
14. ãervna 2004 tyto sponzorské dary schválila.
Vedení na sv˘ch posledních zasedáních projednalo tyto materiály: V˘sledky hospodaﬁení podniku za první ãtvrtletí leto‰ního roku; Ekonomiku obor, baÏantnic a samostatn˘ch reÏijních honiteb za mysliveck˘ rok od 1. 4. 2003 do 31. 3. 2004 na lesních
závodech LâR; Povinnosti plnûní vypl˘vající z novely vodního zákona. Pro dozorãí
radu podniku byl pﬁipraven dokument s názvem Strategick˘ rozvoj LâR. S hlavními
závûry vás seznámíme v samostatn˘ch pﬁíspûvcích v nûkterém z dal‰ích ãísel ãasopisu.

13 Ke stinnosti jedle
– otázky zÛstávají
18 Kontrolní závûr NKÚ
22 Otevﬁen˘ dopis
Ing. J. Sixtovi
26 Certifikace lesÛ
systémem PEFC
29 Pohár LâR 2004
30 Dárek ke dni Zemû

Nadace Dﬁevo pro Îivot
Rád bych se zde také zmínil o pﬁipravovaném projektu nadace „Dﬁevo pro Ïivot". âeská
republika patﬁí dlouhodobû mezi evropské státy s nejvy‰‰ími zásobami dﬁeva v lesích,
v pﬁepoãtu na jednoho obyvatele zaujímá 4. místo. V kontrastu s tím je ov‰em fakt,
Ïe spotﬁebou dﬁeva na obyvatele v˘raznû zaostáváme a ﬁadíme se v Evropû na jedno
z posledních míst. ProtoÏe zásoby dﬁeva v ãesk˘ch lesích stále rostou, je skuteãnost
velmi nízké spotﬁeby dﬁeva na domácím trhu neudrÏitelná.
Z tûchto dÛvodÛ MZe na jaﬁe loÀského roku iniciovalo schÛzku zástupcÛ nejvût‰ích
vlastnick˘ch a podnikatelsk˘ch subjektÛ lesního hospodáﬁství a dﬁevozpracujícího
prÛmyslu. Zde bylo konstatováno, Ïe je nanejv˘‰ naléhavé tuto situaci ﬁe‰it, zvlá‰tû
proto, Ïe ceny dﬁeva jiÏ nûkolik let stále klesají a zaãínají se projevovat potíÏe s jeho
odbytem. Na základû anal˘z vze‰el návrh zaloÏit Nadaci, tedy neziskového subjektu
podporujícího zlep‰ení vnímání dﬁeva jako ekologického produktu u ãeské veﬁejnosti.
ProtoÏe státní podnik Lesy âeské republiky je nejvût‰ím správcem lesÛ v âR a peãuje
o státní lesní majetek, oãekává se od nûj, Ïe se bude na zaloÏení a dlouhodobé práci
nadace podílet. Stejnû jako velké zpracovatelské firmy se nemohou LâR zﬁeknout
odpovûdnosti za celkov˘ stav 1/3 území âR, které pokr˘vají lesy, za ekologickou stabilitu ãeské krajiny a za sociální a ekonomické perspektivy rozvoje Ïivotní úrovnû lidí
ve venkovsk˘ch oblastech.
Závûrem mi dovolte popﬁát Vám, pﬁíjemnû proÏité chvíle bûhem nastávajících letních
mûsícÛ a naãerpání nov˘ch sil a chuti do dal‰í spoleãné práce, která pﬁed námi stojí.
><
Ing. Kamil Vysly‰el, generální ﬁeditel
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AKTUÁLNù

Co nás ãeká v nejbliÏ‰í dobû
VáÏené kolegynû a kolegové,
celá ﬁada z Vás mûla pﬁíleÏitost seznámit se s v˘sledky
‰etﬁení Nejvy‰‰ího kontrolního
úﬁadu (NKÚ) a stanoviska
vedení státního podniku Lesy
âR k nûmu, která byla obsáhle prezentována v Lesnická
práci ã. 6. Vracet se v souãasné dobû ke kontrolnímu závûru NKÚ povaÏuji jiÏ za minulost, nyní je tﬁeba se zab˘vat
pﬁítomností a budoucí strategií rozvoje podniku. Pﬁesto
v tomto ãísle na‰eho periodika „Lesu zdar" uveﬁejÀujeme
kontrolní závûr NKÚ a na‰e stanovisko k nûmu, aby v‰ichni zamûstnanci podniku byli informováni.
Pﬁipomínám a zdÛrazÀuji, Ïe NKÚ zaãal provûﬁovat hospodaﬁení podniku je‰tû za pÛsobení Jiﬁího Olivy a prakticky
celé kontrolované období spadá ãasovû do doby pÛsobnosti pﬁedchozího vedení podniku. Já sám jsem místo generálního ﬁeditele LâR pﬁijal se v‰í odpovûdností a s pﬁesvûdãením, Ïe i po dvanácti letech existence státního podniku je
moÏné je‰tû celou ﬁadu vûcí zlep‰it. Mojí hlavní snahou je
zavést do hospodaﬁení a obchodních vztahÛ podniku
transparentnost a rovn˘ pﬁístup. Tato strategie ov‰em
vyÏaduje v pﬁípadû LâR více ãasu. ¤ada smluvních vztahÛ,
které jsou v souãasné dobû realizovány, byla zaloÏena na
v˘sledcích v˘bûrov˘ch ﬁízení nebo na obchodních zámûrech
b˘valého vedení podniku.

LESU ZDAR

V˘sledky kontroly NKÚ jsou definitivnû uzavﬁeny. Osobnû
se závûry kontroly souhlasím a spolu se sv˘mi kolegy ve
vedení podniku pracuji na odstranûní nebo nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ. PovaÏuji za podstatné zdÛraznit, Ïe
v˘sledky kontroly NKÚ v Ïádném pﬁípadû nezpochybÀují
základní ãinnost podniku jako subjektu spravujícího lesy ve
vlastnictví státu ve vztahu ke stavu svûﬁeného lesa.
Naprostá vût‰ina závûrÛ NKÚ se t˘ká okolností a skuteãností, vze‰l˘ch z dÛsledkÛ transformace lesního hospodáﬁství a následn˘ch manaÏersk˘ch rozhodnutí. Ponauãením
pro mne jako generálního ﬁeditele je mimo jiné i to, Ïe
s finanãními prostﬁedky LâR, s. p., nebude v zásadû nakládáno mimo sféru lesního hospodáﬁství a zpracování dﬁeva.

2

Dosud provedené personální zmûny, o jejichÏ pﬁíãinách se
v tisku spekulovalo, jsou dÛsledkem zhodnocení postojÛ
a pﬁístupÛ nûkter˘ch pracovníkÛ. Obecn˘m faktem je,
Ïe mimo odbornou stránku musejí pracovníci LâR na urãit˘ch pozicích splÀovat i dal‰í pﬁedpoklady. Zastávám názor,
Ïe nezadateln˘m právem a pﬁedpokladem úspû‰né ãinnosti
kaÏdého vrcholového manaÏera je moÏnost vybrat si své
bezprostﬁední spolupracovníky. Toto právo nepﬁíslu‰í pouze
mnû, ale v‰em vedoucím pracovníkÛm na v‰ech ﬁídících
úrovních LâR. V této souvislosti bych rád pﬁipomnûl, Ïe po
pﬁedchozím ohlá‰ení a v pﬁedem urãen˘ch termínech mne
mÛÏe nav‰tívit kaÏd˘ pracovník LâR a seznámit mne jak se
sv˘mi problémy, tak i s pﬁipomínkami ãi návrhy na zlep‰ení ãinnosti podniku.

6-7 / 2004

Jistû ﬁada z Vás zaznamenala, Ïe bûhem mûsícÛ bﬁezna aÏ
kvûtna probûhl u na‰eho podniku také tzv. personální
audit. Cílem tohoto specializovaného auditu bylo pﬁedev‰ím zmapování potﬁeb rozvoje a potenciálu jednotlivcÛ
a manaÏersk˘ch skupin, podpora tvorby nové organizaãní
struktury a optimalizace vyuÏití osobního potenciálu
vedoucích pracovníkÛ k novû definovan˘m kompetencím.
V˘sledkem personálního auditu je popsání stávajícího personálního obsazení a moÏnosti jeho optimalizace.
Na základû tûchto v˘sledkÛ pak vyuÏití odborn˘ch a osobnostních pﬁedpokladÛ jednotliv˘ch vedoucích zamûstnancÛ
pro plnûní jejich nároãn˘ch souãasn˘ch i budoucích úkolÛ.
V‰ichni zamûstnanci, kteﬁí se zúãastnili personálního auditu, budou v nejbliÏ‰í dobû osobnû s v˘sledky auditu seznámeni. V˘sledky umoÏní zamûﬁení dal‰ího profesního
i manaÏerského vzdûlávání. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe investovat
do profesního rÛstu zamûstnancÛ na‰eho podniku se
vyplatí a chci Vás ujistit, Ïe nic jiného nebylo a není cílem
tohoto auditu. Nakonec v˘sledek personálního auditu
jasnû prokázal celkové vysoké schopnosti hodnocené skupiny, coÏ pﬁedstavuje základní pﬁedpoklad pro optimalizaci hospodaﬁení LâR.
V tûchto dnech byl u na‰eho podniku ukonãen také
právní audit, jehoÏ provedení jsme sami iniciovali, abychom
získali nezávisl˘ obraz o správnosti dosavadních postupÛ,
a to zejména v oblasti nakládání s majetkem státu.
Závûreãná zpráva právního auditu je velmi rozsáhlá, po
jejím dÛkladném vyhodnocení se v˘sledky promítnou
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AKTUÁLNù
zejména do interních pﬁedpisÛ LâR. NejdÛleÏitûj‰í závûry
a doporuãení právního auditu budou zveﬁejnûny v pﬁí‰tím
ãísle na‰eho ãasopisu.
Státní podnik Lesy âR se v roce 2003 dostal na historické
minimum v tvorbû hospodáﬁského v˘sledku. Neznamená
to, Ïe bychom vûci dûlali ‰patnû, ale je tﬁeba pﬁijmout
zásadní opatﬁení a systémové zmûny jak uvnitﬁ podniku,
tak i navenek. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe zmûny uvnitﬁ podniku
nemohou vyﬁe‰it v‰e, aÈ uÏ jde o optimalizaci organizaãní
struktury, hledání úspor vlastních nákladÛ apod. Zásadní
prostor spatﬁuji v nastavení na‰eho základního poslání,
a tím je v˘kon práva hospodaﬁit v lesích ve vlastnictví
státu, aÈ jiÏ pﬁímo (ve vlastní reÏii), nebo prostﬁednictvím
vybran˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ.
Hodnû se hovoﬁí o tom, zda si bude ná‰ podnik prodávat
dﬁíví sám. Ano, je to ná‰ zámûr. LâR hodlají urãit˘ podíl
dﬁíví realizovat na trhu prostﬁednictvím vlastního prodeje.
To ov‰em v Ïádném pﬁípadû neznamená, Ïe budeme na
celém území vykonávat rovnûÏ ãinnosti v lese ve vlastní
reÏii. Model pﬁedpokládající zapojení akciov˘ch spoleãností bude i nadále hlavní charakteristikou systému. Pro zaji‰tûní tûchto zámûrÛ, tedy pro realizaci obchodu se dﬁívím ve
vlastní reÏii podniku, vznikl pﬁímo na ﬁeditelství podniku
odbor obchodu, jehoÏ hlavní náplní je zab˘vat se zpenûÏením dﬁíví, obchodnû odbytov˘mi vztahy, logistikou apod.
Personální obsazení odboru obchodu není je‰tû uzavﬁeno,
jeho vedením je povûﬁen Ing. Jiﬁí Vykoukal, kter˘ podléhá
v˘robnû-technickému ﬁediteli. V této souvislosti bych rád
v‰echny souãasné obchodní partnery LâR ujistil, Ïe pﬁi ﬁádném plnûní vzájemn˘ch vztahÛ, zaloÏen˘ch na uzavﬁen˘ch
smlouvách, rozhodnû nedojde k nûjakému jednostrannému

ukonãování spolupráce z na‰í strany. V souãasné dobû jsme
dokonãili koncept nové obchodní smlouvy, se kterou
se zástupci prezídia âAPLH seznámili na spoleãné schÛzce
s vedením LâR dne 30. 6. v Hradci Králové.
Se zmûnami obchodní politiky souvisí i revize majetkov˘ch
úãastí LâR v obchodních spoleãnostech. Myslím, Ïe
k tûmto otázkám pﬁistupujeme velmi obezﬁetnû a hlavnû se
zájmem a péãí ﬁádného hospodáﬁe. V pﬁípadû úãasti na
podnikání, které nesouvisí s na‰ím oborem, je situace
pomûrnû jasná a mûﬁitelná. V rámci tûchto zmûn LâR
ukonãily smluvní vztah s HLDS v˘povûdí k 31. 12. 2005.
Nicménû s touto spoleãností jednáme o dal‰ích moÏn˘ch
vztazích.
Rozvíjení stávajících obchodních vztahÛ a obchodní politiky
LâR nevyluãuje aktivní spolupráci se zahraniãními partnery
vãetnû subjektÛ i mimo rámec EU. V rámci rozvíjení tûchto aktivit se zástupci LâR zúãastní pracovní náv‰tûvy âíny.
Pﬁi hledání strategick˘ch cílÛ a dal‰ího rozvoje podniku
jednoznaãnû oceÀuji práci v‰ech zamûstnancÛ LâR, kteﬁí
bez jak˘chkoli pochyb svou kaÏdodenní ãinností naplÀují
základní poslání LâR, kter˘m je péãe o lesy ve vlastnictví
státu. Dal‰í smûﬁování LâR, postavené na stabilním kolektivu zamûstnancÛ, pro které je jejich práce více posláním
neÏ pouze povoláním, bude zamûﬁeno na trvale udrÏitelné
hospodaﬁení v lesích, na transparentnost vztahÛ s na‰imi
partnery a na cílenou a úãelnou spolupráci s orgány samosprávy v zájmu rozvoje v‰ech regionÛ.
><
Ing. Kamil Vysly‰el,
generální ﬁeditel

Lesu zdar v novém hávu
VáÏení ãtenáﬁi,

Promûna ãasopisu je v˘znamnou souãástí tohoto nového
trendu. Jsme rozhodnuti pﬁebudovat Lesu zdar na celoresortní odborn˘ ãasopis pro v‰echny lesníky a pﬁátele lesa.
Velk˘ dÛraz budeme klást na popularizaci rÛzn˘ch pﬁístupÛ a zpÛsobÛ obhospodaﬁování lesa na státních, obecních
i soukrom˘ch lesních majetcích, vztahÛ k ochranû pﬁírody,
myslivosti, rekreaci, turistice, zpﬁístupnûní v˘sledkÛ lesnické vûdy a v˘zkumu, posledních trendÛ ve v˘voji lesnick˘ch
technologií. Proto také v˘raznû roz‰íﬁíme prostor pro diskusi. RovnûÏ se chceme soustavnûji vûnovat moÏnostem
vyuÏívání dﬁeva a jeho zpracování.

Po celou dosavadní existenci ãasopisu jsme museli na otázku, zda je moÏné v nûm inzerovat, odpovídat ne. Av‰ak
nyní jiÏ lze ﬁíci ANO! Ano, v Lesu zdar je moÏné odteì
inzerovat. Kdokoliv nabízí v˘robky ãi sluÏby pro vlastníky
lesÛ a lesní hospodáﬁe, mÛÏe je oslovit prostﬁednictvím
na‰eho ãasopisu. Lesu zdar dnes odebírá ‰iroké spektrum
ãtenáﬁÛ – vlastníci lesÛ, odborní lesní hospodáﬁi, pracovníci státní správy lesÛ, lesniãtí podnikatelé, profesionální
i dobrovolní ochránci pﬁírody, myslivci a v neposlední ﬁadû
také obyãejní lidé, kteﬁí rádi chodí do lesa a chtûjí o nûm
vûdût více. V souãasné dobû vychází ãasopis v nákladu
2600 v˘tiskÛ.
VáÏení ãtenáﬁi,
bez vás by ãasopis nebyl niãím, tû‰í nás, Ïe jeho obliba
vzrÛstá a va‰e ﬁady se roz‰iﬁují. Vûﬁíme, Ïe v‰echny chystané
zmûny povedou ke zv˘‰ení jeho kvality a tím i ke zv˘‰ení
va‰í spokojenosti.
><
Jan ¤ezáã

LESU ZDAR

dostáváte do rukou ná‰ ãasopis v novém, v˘raznû inovovaném
provedení. Nová grafická koncepce souvisí se zmûnami,
které chystáme postupnû zavést do konce leto‰ního roku.
Podnik, po peãlivé anal˘ze souãasného stavu v oblasti
vydávání lesnické literatury, pﬁistoupil k závaÏnému kroku,
kter˘m je roz‰íﬁení pﬁedmûtu podnikání o nakladatelskou
a vydavatelskou ãinnost. Chceme nabídnout ‰iroké lesnické
veﬁejnosti, lesnick˘m institucím i podnikatelsk˘m subjektÛm kvalitní sluÏby a moÏnost získat objektivní informace
o dûní u na‰eho podniku, stejnû jako v celém sektoru
lesního hospodáﬁství.

6-7 / 2004
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Projekty pûstební
a tûÏební ãinnosti
Zpracování projektÛ pûstební a tûÏební ãinnosti je v tomto období roku v˘znamnou ãinností
v‰ech lesních správ a závodÛ LâR. V projektech lesnick˘ch ãinností jsou prezentovány základní
zámûry a strategie lesnického hospodaﬁení na‰eho podniku. Na jejich zpracování se zásadním
zpÛsobem podílejí revírníci, lesní správci, vedoucí polesí a dal‰í pracovníci lesních správ
a závodÛ. V˘znamnou metodickou a kontrolní úlohu pak mají v prÛbûhu zpracovávání
projektÛ na v‰ech lesních správách krajské inspektoráty.
Zásady zpracování projektÛ
Pro zpracování projektÛ na pﬁí‰tí rok byly vydány dva
pokyny v˘robnû technického ﬁeditele podniku. První je
pokyn VT¤ 7/2004, kter˘ ﬁe‰í metodiku zpracování projektÛ pûstební a tûÏební ãinnosti a je dlouhodobûj‰ího charakteru. Druh˘ je pokyn VT¤ 8/2004, kter˘ ﬁe‰í termíny
a podrobnosti pro zpracování, pﬁedávání a aktualizaci projektÛ pro rok 2005.
Metodika zpracování projektÛ u LâR vychází ze základní
strategie lesnického hospodaﬁení, kterou je trvale udrÏitelné obhospodaﬁování lesÛ s cílem vytvoﬁení stabilního,
kvalitního, druhovû, prostorovû a vûkovû skupinovitû smí‰eného lesa. Tato strategie, která vypl˘vá ze zákona
289/1995 Sb. o lesích, jeho pﬁíslu‰n˘ch vyhlá‰ek a Zásad
státní lesnické politiky, byla rozpracována v Lesnické
politice LâR a doporuãen˘ch zásadách Programu trvale
udrÏitelného hospodaﬁení v lesích.

LESU ZDAR

Filosofie tvorby projektÛ pak vychází ze základního
pﬁedpokladu, Ïe pûstební a tûÏební projekty splní svÛj úãel
pﬁedev‰ím tehdy, budou-li pﬁesné ve zji‰tûn˘ch a projektovan˘ch údajích, ze kter˘ch jsou následnû kalkulovány
objektivní ceny pûstebních prací a ceny dﬁíví. Smysl má
kvalitní obhospodaﬁování lesa pﬁi pouÏívání reáln˘ch cen

4

Pﬁíprava pﬁedsunutého obnovního prvku
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pûstebních ãinností a reáln˘ch cen dﬁíví postaven˘ch na
objektivních kalkulacích.
Základní zásadou projektování v‰ech v˘konÛ pûstební
a tûÏební ãinnosti je dodrÏení ekonomické efektivnosti
projektovan˘ch technologií a materiálÛ pﬁi souãasném
zaji‰tûní odpovídajících potﬁeb lesa a respektování platn˘ch legislativních norem.
Obecné zásady, které je nutno dodrÏet pﬁi zpracování
projektÛ pûstební a tûÏební ãinnosti jako základního podkladu pro hospodaﬁení v lesích, jsou:
• projektovat ekonomicky efektivní technologie a materiály
v souladu se zaji‰tûním v‰ech potﬁeb lesa tak, aby byl
zaji‰tûn odpovídající provozní v˘sledek,
• preferovat pﬁirozenou obnovu lesa v‰ude, kde pro ni lze
vytvoﬁit nebo jsou jiÏ vytvoﬁeny pﬁíznivé podmínky a kde
to je s ohledem na budoucí cílovou skladbu porostÛ
Ïádoucí a vhodné,
• projektovat dosaÏení odpovídajícího podílu melioraãních
a zpevÀujících dﬁevin pﬁi obnovû porostÛ ekonomicky
efektivními a lesnicky odpovídajícími postupy,
• projektovat odpovídající pÛvod a kvalitu reprodukãního
materiálu pﬁi obnovû lesa,
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• neprojektovat odstraÀování pﬁimí‰en˘ch dﬁevin zvy‰ujících biodiverzitu lesních porostÛ, pokud nedochází
k ohroÏení poÏadovaného zastoupení cílov˘ch dﬁevin,
• pﬁednostnû projektovat umístûní m˘tních úmysln˘ch
tûÏeb do porostÛ za úãelem pﬁípravy porostÛ na pﬁirozenou obnovu, uvolÀování stávajících náletÛ, nárostÛ
a obnovních prvkÛ s cílem dosaÏení potﬁebné vûkové,
prostorové a druhové diferenciace a odpovídajícího ekonomického v˘nosu z takto umístûn˘ch tûÏeb,
• neprojektovat úmyslné tûÏební zásahy v nev˘nosov˘ch
ãástech lesÛ a ponechat tyto ãásti lesÛ pﬁirozenému
v˘voji,
• projektovat odpovídající rozsah ochrany lesÛ pﬁed biotick˘mi ‰kÛdci,
• vyznaãit ve‰keré projektované úmyslné tûÏby a vyznaãit
poÏadované zkusné plochy v projektovan˘ch zásazích.
Hledisko efektivity
Z tûchto zásad, které byly pﬁijaty pro zpracování projektÛ
na pﬁí‰tí rok, vypl˘vá, Ïe velkou pozornost je nutno vûnovat projektování ekonomicky efektivních a lesnicky
i ekologicky odpovídajících technologií ve v‰ech ãinnostech. K projektovan˘m technologiím je pak nutno stanovit,
jako povinnou poloÏku, i odpovídající normu podle
podmínek v jednotliv˘ch porostních skupinách ãi etáÏích.
Pro projektování pûstební ãinnosti jsme pro objemovû
a nákladovû rozhodující v˘kony pﬁipravili a na základû
posouzení souãasn˘ch ekonomick˘ch i odborn˘ch lesnick˘ch v˘sledkÛ sestavili jednotlivé projektované technologie
v poﬁadí, v jakém by mûly b˘t pﬁi tvorbû projektu zvaÏovány. Jednoznaãnû by mûly b˘t preferovány ve v‰ech porostních skupinách ãi etáÏích ekonomicky efektivní technologie s vyuÏitím chemick˘ch prostﬁedkÛ ãi mechanizovaného
zpÛsobu provedení prací. Drahé ruãní technologie by mûly
b˘t projektovány pouze v tûch pﬁípadech, kdy legislativní ãi
jiné podmínky neumoÏÀují projektování jin˘ch technologií.
Obdobnû jsme na základû posouzení rÛzn˘ch druhÛ
chemick˘ch pﬁípravkÛ a materiálÛ sestavili opût pro objemovû a nákladovû rozhodující v˘kony pûstební ãinnosti
tabulky materiálÛ v poﬁadí, v jakém by mûly b˘t pﬁi tvorbû
projektu pro pﬁíslu‰nou technologii zvaÏovány. Materiál je
v projektech vyplÀován jako povinná poloÏka.
Technologie i materiály budou zabudovány i v programu,
kter˘ bude umoÏÀovat jejich v˘bûr pﬁi vyplÀování údajÛ
k jednotliv˘m projektovan˘m v˘konÛm pûstební ãinnosti.
Je dÛleÏité ﬁíci, Ïe zmûna tvorby projektÛ ﬁe‰í i to, Ïe lesní
správa mÛÏe pﬁímo v projektu stanovit, kter˘ materiál bude
dodán dodavatelem prací a kter˘ materiál bude zakoupen
a dodán LâR. Rozhodnutí o tom, které materiály je vhodné a Ïádoucí nakupovat pﬁímo, by mûlo b˘t provedeno
a v projektech vyznaãeno do doby pﬁedání projektÛ smluvním partnerÛm.

sestaveny podle zji‰tûn˘ch, v˘‰e uveden˘ch podmínek jednotlivé projektované technologie.
Zji‰Èování a vyznaãování projektovan˘ch údajÛ
Základním poÏadavkem pﬁi tvorbû projektÛ je povinnost
pﬁesného zji‰Èování projektovan˘ch údajÛ o vzdálenostech, plochách, mnoÏstvích, prÛmûrn˘ch hmotnatostech
apod. mûﬁením.
Tento poÏadavek bude znamenat nepochybnû vût‰í pracnost pﬁi tvorbû projektÛ, zároveÀ v‰ak je nutno si uvûdomit, Ïe ve‰keré tyto zji‰Èované údaje zásadním zpÛsobem
ovlivÀují cenu v‰ech projektovan˘ch ãinností vãetnû ceny
dﬁíví. Po posouzení vybavenosti lesních správ a závodÛ
pomÛckami k mûﬁení vzdáleností, zji‰Èování poãtu kusÛ,
v˘ãetní kruhové základny, prÛmûrÛ a v˘‰ek stromÛ konstatujeme, Ïe souãasn˘ stav umoÏÀuje provádût tato mûﬁení
v leto‰ním roce pro projekty na rok 2005.
Nejsme spokojeni se stavem vybavení lesních správ a závodÛ elektronick˘mi prÛmûrkami a musíme v leto‰ním roce
zajistit nákup a vybavení v‰ech správ a závodÛ odpovídajícím poãtem tûchto prÛmûrek pro kvalitní a pﬁesné zji‰Èování projektovan˘ch objemÛ tûÏeb. Vybavení v‰ak musí b˘t
ﬁe‰eno komplexnû, spoleãnû s odpovídajícím jednotn˘m
programov˘m vybavením a pro‰kolením pracovníkÛ v‰ech
lesních správ a závodÛ. To si urãitû vyÏádá ãas na kvalitní
pﬁípravu a zaji‰tûní akce v rámci celého podniku. Proto se
domnívám, Ïe elektronick˘mi prÛmûrkami budou objemy
tûÏeb pro úãely projektÛ zji‰Èovány spí‰e aÏ pro projekty
roku 2006. Pro projekty na rok 2005 mohou b˘t pouÏity
standardní prÛmûrky a svûrkovací manuály.
Dal‰ím základním poÏadavkem pﬁi tvorbû projektÛ je
vãasné a ﬁádné vyznaãení v‰ech projektovan˘ch úmysln˘ch tûÏeb a vyznaãení v‰ech stanoven˘ch zkusn˘ch
ploch.
Úmyslné tûÏby musí b˘t v projektech umístûny do jednotliv˘ch porostních skupin a etáÏí a musí b˘t vyznaãeny pﬁed
odevzdáním projektu revírníkem (vedoucím polesí) na lesní
správu nebo závod. Stejnû tak je‰tû pﬁed odevzdáním
projektu na lesní správu ãi závod musí b˘t v projektu trval˘m zpÛsobem vyznaãeny zkusné plochy, na kter˘ch bude
zji‰Èováno mnoÏství o‰etﬁovan˘ch nebo odstraÀovan˘ch
jedincÛ a bude prezentována intenzita a zamûﬁení v˘chovného zásahu.

>>

LESU ZDAR

Pro projektování tûÏební ãinnosti je opût velmi dÛleÏité
stanovení odpovídající tûÏební technologie. Rozhodnutí
o ekonomicky efektivní a stanovi‰ti a dal‰ím podmínkám
odpovídající tûÏební technologii je postaveno na zji‰tûní
a povinném vyplnûní poloÏek, které jsou pro volbu technologie urãující. Jedná se o svaÏitost, pﬁístupnost a pﬁibliÏovací vzdálenost. Opût podobnû jako u projektÛ pûstební
ãinnosti jsou v metodice zpracování tûÏebních projektÛ
VyváÏecí souprava Vimek vhodná do probírkov˘ch porostÛ
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>> Závûr
Odbor tvorby a rozvoje lesa ﬁe‰í maximálnû moÏnou metodickou podporu pro zaji‰tûní kvalitního zpracování projektÛ pûstební a tûÏební ãinnosti na pﬁí‰tí rok a zpﬁístupÀuje
na sv˘ch intranetov˘ch stránkách v‰em pracovníkÛm podniku celou ﬁadu podkladov˘ch materiálÛ a metodik pro
zpracování projektÛ, vãetnû doplnûného seznamu povolen˘ch pﬁípravkÛ ãi v˘konov˘ch norem v lesním hospodáﬁství.
Vûﬁím, Ïe projekty na rok 2005 budou, v souladu se stanovenou metodikou, zpracovány kvalitnû a s pﬁesností,
která bude znamenat dosaÏení objektivních cen pûstebních
prací a reáln˘ch cen dﬁíví pro rok 2005.
><
Ing. Jaroslav Zezula
vedoucí odboru tvorby a rozvoje lesa
Vyznaãení pﬁibliÏovací linky pro harvestor

Strategie pouÏití
krytokoﬁenn˘ch sazenic u LâR, s. p.
V lesním hospodáﬁství byly v minulosti ãasto pouÏívány
semenáãky a sazenice v rÛzn˘ch typech obalÛ. DÛvodem
pouÏití krytokoﬁenného sadebního materiálu byly v minulosti u státních lesÛ ãasto obtíÏné aÏ velmi extrémní
podmínky lokalit, na které byl tento materiál pﬁeváÏnû
urãen. Obaly pro‰ly z tûchto dÛvodÛ sloÏitou cestu od
v‰ech moÏn˘ch druhÛ materiálÛ pouÏit˘ch pro jejich v˘robu aÏ po rÛznou velikost objemu jednotliv˘ch typÛ obalÛ.
âasto aÏ nûkolik let po v˘sadbû byla zji‰Èována vhodnost ãi
nevhodnost jednotliv˘ch typÛ obalÛ, které mnohdy
pÛsobily nezvratné deformace koﬁenÛ a následnou ‰patnou
stabilitu a zdravotní stav takto zaloÏen˘ch lesních porostÛ.
V souãasné dobû mÛÏeme konstatovat, Ïe situace se v této
oblasti v˘raznû zlep‰ila, a to jak ve v˘robû jednotliv˘ch
typÛ obalÛ, tak i v moÏnosti ovûﬁení biologické vhodnosti
jednotliv˘ch typÛ obalÛ pro pûstování semenáãkÛ a sazenic jednotliv˘ch lesních dﬁevin. Ovûﬁení biologické vhodnosti jednotliv˘ch typÛ obalÛ provádí v âeské republice
VÚLHM, v˘zkumná stanice v Opoãnû.

LESU ZDAR

Na téma pouÏití sadebního materiálu z moderních ‰kolkaﬁsk˘ch technologií byl uspoﬁádán ve dnech 3. a 4. ãervna
2004 v Opoãnû semináﬁ. Semináﬁ organizovaly VÚLHM
Jílovi‰tû-Strnady v˘zkumnou stanicí v Opoãnû a SdruÏení
lesních ‰kolkaﬁÛ âeské republiky.

6

Souãasn˘ stav pouÏívání krytokoﬁenn˘ch sazenic u LâR
Z mnoÏství vysázen˘ch obalovan˘ch sazenic v letech 2001
aÏ 2004 uvedeného v následujících tabulkách lze odvodit,
Ïe podíl obalované sadby z celkového mnoÏství sazenic
pouÏit˘ch pﬁi umûlé obnovû lesa se pohybuje v rozsahu
3,5 aÏ 4,5 milionÛ sazenic roãnû, coÏ ãiní podíl cca 5 aÏ 9 %
umûlé obnovy lesa.
Tabulka:
Podíl obalovan˘ch sazenic na obnovû lesa u LâR
Rok
2001
2002
2003
2004

tis. ks
4 491
3 333
3 532
2 999

%
8,84
4,20
6,75
5,66

Pokud se podíváme na skladbu krytokoﬁenného sadebního
materiálu podle dﬁevin, pak lze konstatovat, Ïe z pohledu
celkového mnoÏství se nejvíce pouÏívají obalené sazenice
a semenáãky smrku, borovice, buku a dubu.
Tabulka:
Podíl dﬁevin na obalované sadbû (v %)
dﬁevina/rok
BK
BO
DB
JD
MD
ost. list.
ost. jehl.
SM

2001
23
20
14
3
2
8
1
29

2002
15
15
41
3
1
5
1
20

2003
23
18
20
3
1
8
1
27

2004
21
18
14
5
1
5
1
34

Z hlediska podílu obalovan˘ch semenáãkÛ a sazenic na
umûlé obnovû jednotliv˘ch dﬁevin lze ﬁíci, Ïe nejvût‰í
Obalované sazenice smrku pûstované na vzduchovém pol‰táﬁi
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procentick˘ podíl z celkového mnoÏství sazenic je u modﬁínu a ostatních jehliãnat˘ch dﬁevin (ov‰em v absolutních
ãíslech se jedná o celkovû malá mnoÏství sazenic tûchto
dﬁevin).
Tabulka:
Podíl obalovan˘ch sazenic na umûlé obnovû dﬁeviny (v %)
dﬁevina/rok
BK
BO
DB
JD
MD
ost. list.
ost.jehl.
SM
celkem

2001
9,0
4,8
4,4
7,9
26,2
8,9
28,1
11,8
8,8

2002
6,2
2,7
0,6
4,8
30,1
4,2
29,0
9,3
4,2

2003
7,1
6,3
1,4
6,9
26,7
2,7
29,5
10,4
6,7

2004
5,2
4,4
2,0
4,0
15,5
1,9
22,0
8,3
5,7

Pokud bychom se podívali na skladbu pouÏit˘ch typÛ
obalu, pak je patrn˘ zvy‰ující se trend pouÏívání moderních typÛ biologicky ovûﬁen˘ch typÛ plastov˘ch obalÛ,
setrval˘ trend pouÏití obalÛ RCK a postupnû klesající trend
pouÏívání jin˘ch typÛ obalÛ.
Tabulka:
Podíl obalovan˘ch sazenic dle jednotliv˘ch typÛ obalÛ (v %)
obal/rok
RCK
PES
NIS
JFF
Plastobal
nespecifikovan˘

2001
45,9
11,9
2,5
0,5
20,0
19,0

2002
43,5
5,9
0,8
0,5
36,5
12,9

2003
37,0
7,7
0,5
0,9
39,3
14,5

2004
42,8
5,8
0,0
3,0
40,9
7,4

Uveden˘ stav neodpovídá souãasn˘m moderním evropsk˘m
i svûtov˘m trendÛm pouÏívání krytokoﬁenného sadebního
materiálu pﬁi obnovû lesa, ale má své dÛvody.

to sadebního materiálu z ekonomického a biologického
posouzení souãasn˘ch a v˘hledov˘ch v˘hod a nev˘hod.
V˘hody pouÏívání krytokoﬁenného sadebního materiálu
• chránûn˘ koﬁenov˘ systém, vy‰‰í odolnost pﬁi manipulaci
a pﬁepravû,
• obvykle dobr˘ pomûr mezi koﬁenov˘m systémem a nadzemní ãástí semenáãku ãi sazenice,
• vy‰‰í ujímavost, niÏ‰í ztráty po v˘sadbû,
• niÏ‰í poãet sazenic pouÏit˘ch pﬁi zalesÀování (o 20 %
ménû neÏ u prostokoﬁenn˘ch),
• rychlej‰í rÛst a krat‰í doba potﬁebná pro dosaÏení stadia
zaji‰tûného porostu,
• niÏ‰í náklady potﬁebné pro ochranu obnoveného porostu
pﬁedev‰ím proti buﬁeni, ale i zvûﬁi,
• del‰í doba v˘sadby, velmi dobré moÏnosti podzimního
zalesÀování.
Nev˘hody pouÏívání krytokoﬁenn˘ch sazenic
• vy‰‰í cena obalen˘ch semenáãkÛ a sazenic (ãasto v˘razn˘
rozdíl oproti prostokoﬁennému sadebnímu materiálu),
• obvykle draÏ‰í doprava a nákladnûj‰í manipulace,
• obvykle obtíÏnûj‰í a draÏ‰í transport na pracovi‰tích
v lese,
• vysoké nároky na kvalitu substrátu (pﬁi velk˘ch rozdílech
mezi substrátem a pÛdním prostﬁedím problémy s prorÛstáním a deformacemi koﬁenÛ),
• nevratné deformace koﬁenov˘ch systémÛ lesních dﬁevin
pﬁi pouÏití biologicky nevhodn˘ch typÛ obalÛ nebo
nedodrÏení kvality práce a technologick˘ch zásad pﬁi
v˘robû obalované sadby.
Je nutno uvést, Ïe i pﬁi pouÏívání biologicky ovûﬁen˘ch
typÛ obalÛ mÛÏe docházet k deformacím koﬁenÛ v tûchto

>>

Mezi rozhodující dÛvody nízkého podílu obalované sadby
pﬁi obnovû lesa u LâR nepochybnû patﬁí pﬁedev‰ím vy‰‰í
cena tohoto materiálu a obvykle i vy‰‰í náklady na dopravu a manipulaci s tûmito sazenicemi. Domnívám se v‰ak,
Ïe mezi dÛvody patﬁí i jistá nedÛvûra pramenící ze ‰patn˘ch zku‰eností z minulosti s deformacemi koﬁenového
systému vlivem pouÏívání nevhodn˘ch typÛ obalÛ a urãit˘
nedostatek informací o souãasn˘ch v˘hodách a nev˘hodách pouÏití obalovan˘ch semenáãkÛ a sazenic pﬁi umûlé
obnovû lesa.
Strategie pouÏití
krytokoﬁenného sadebního materiálu u LâR
Pﬁedpokladem pouÏívání krytokoﬁenného sadebního materiálu je jednoznaãn˘ poÏadavek na splnûní v‰ech kvalitativních i kvantitativních poÏadavkÛ stanoven˘ch pro
sadební materiál lesních dﬁevin âSN 482115.
Dal‰ím zásadním poÏadavkem u LâR je pouÏívání pouze
biologicky ovûﬁen˘ch typÛ obalÛ vhodn˘ch pro semenáãky
a sazenice odpovídajících druhÛ lesních dﬁevin (pﬁíloha 1
a pﬁíloha 2). Je nutno jednoznaãnû dodrÏet zásadu, Ïe jednotlivé typy obalÛ jsou vhodné pouze pro urãené dﬁeviny
a urãen˘ typ sadebního materiálu (semenáãek nebo sazenice).

LESU ZDAR

Informace o Katalogu biologicky ovûﬁen˘ch obalÛ jsou zveﬁejnûny na Intranetu LâR – OTRL – Genofond lesních dﬁevin.
LâR dále vycházejí pﬁi stanovení strategie pouÏívání tohoObalované sazenice buku pûstované na vzduchovém pol‰táﬁi
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AKTUÁLNù
>> obalech jiÏ pﬁi v˘robû, a to nedodrÏením technologick˘ch
zásad pﬁi v˘sevu, pﬁesazování apod.
Pﬁed odbûrem obalované sadby je proto nutno vÏdy provést
následující kontrolu:
zda pouÏit˘ obal je „biologicky ovûﬁen˘m obalem" (Katalog
biologicky ovûﬁen˘ch obalÛ je zveﬁejnûn na stránkách
Intranetu LâR – OTRL – Genofond lesních dﬁevin); zda
pûstovan˘ typ a dﬁevina sadebního materiálu odpovídají
typu obalu (Pﬁehled typÛ obalÛ dle dﬁevin, semenáãkÛ
a sazenic je zveﬁejnûn na stránkách Intranetu LâR – OTRL
– Genofond lesních dﬁevin); zda sadební materiál splÀuje
v‰echny kvalitativní i kvantitativní poÏadavky stanovené
pro sadební materiál lesních dﬁevin âSN 482115 zvlá‰tní
pozornost vûnovat kontrole kvality koﬁenového sytému
(zji‰tûní pﬁípadn˘ch deformací); zda pouÏit˘ substrát má
odpovídající sloÏení a jeho pH není vût‰í neÏ 4,5.
Dal‰ím závaÏn˘m problémem pﬁi pouÏívání krytokoﬁenného sadebního materiálu pﬁi obnovû lesa je ãasto chybná volba technologie v˘sadby. âasto je prezentován
myln˘ názor, Ïe nejlep‰í technologií v˘sadby pro obalované semenáãky nebo sazenice je v˘sadba pomocí sázecích
rour nebo tvarovan˘ch dut˘ch r˘ãÛ. Tato technologie
v˘sadby sice pﬁiná‰í nepochybnû v˘znamné zrychlení práce,
ale mÛÏe z následujících dÛvodÛ vyvolat váÏné deformace
koﬁenÛ, stagnaci rÛstu i úhyn vysazovan˘ch semenáãkÛ
a sazenic:
pﬁi násilném umísÈování koﬁenového balu do vytvoﬁeného
otvoru dochází k deformaci koﬁenÛ a ve spodní ãásti otvoru
ãasto vzniká vzduchová kapsa; ohlazením stûn nástrojem
pﬁi hloubení otvoru dochází k následn˘m deformacím
z dÛvodu neprorÛstání koﬁenÛ ohlazen˘mi stûnami otvoru;

nepﬁekrytím povrchu koﬁenového balu po jeho vloÏení do
vyhloubeného otvoru dochází k vysychání balu, protoÏe
substrát vysychá rychleji neÏ okolní pÛda, následnû mohou
b˘t koﬁenové baly „vytaÏeny" ze zemû pﬁi vymrzání, nejsou
vytvoﬁeny pﬁedpoklady pro tvorbu adventivních koﬁenÛ.
Z tûchto dÛvodÛ je Ïádoucí, aby pro v˘sadbu obalovan˘ch
semenáãkÛ a sazenic byla pouÏívána technologie jamkové
sadby, která umoÏní pﬁi kvalitním provedení dobr˘ následn˘ rÛst koﬁenÛ. Povrch koﬁenového balu by mûl b˘t pﬁi
v˘sadbû vÏdy pﬁekryt minimálnû 2 cm zeminy.
Budeme-li dÛslednû provádût v˘‰e uvedenou kontrolu
a pouÏívat pouze biologicky ovûﬁené typy obalÛ pro semenáãky a sazenice dle odpovídajících druhÛ jednotliv˘ch lesních dﬁevin a zajistíme-li odpovídající technologii v˘sadby,
pak stále zÛstává prakticky jedinou nev˘hodou a pﬁekáÏkou pro pouÏívání obalovaného sadebního materiálu vy‰‰í
cena transportu, manipulace a ãasto v˘raznû vy‰‰í cena
samotn˘ch obalovan˘ch semenáãkÛ a sazenic oproti prostokoﬁenn˘m.
V‰echny v˘‰e uvedené v˘hody jinak hovoﬁí jednoznaãnû
pro podstatnû vy‰‰í pouÏívání obalovan˘ch semenáãkÛ
a sazenic pﬁi obnovû lesa. Podaﬁí-li se dosáhnout na trhu
se sadebním materiálem v âeské republice ceny, které
umoÏní pﬁi vyuÏití v‰ech v˘hod i ekonomicky zdÛvodnûné
pouÏívání krytokoﬁenného sadebního materiálu, pak urãitû
dojde i u LâR v relativnû krátké dobû k v˘raznému zv˘‰ení
podílu tohoto sadebního materiálu v obnovû lesa.
><
Ing. Jaroslav Zezula
Vedoucí odboru tvorby a rozvoje lesa

Biologicky vhodné typy obalÛ pro semenáãky uveden˘ch lesních dﬁevin u LâR

Postupnû budou zaﬁazeny dal‰í typy obalÛ, podle v˘sledkÛ testování u VÚLHM - VS Opoãno.
V souãasné dobû jsou testovány typy obalÛ Hiko V120, V310, V350, V400, obaly Plantek 63F, Tubus 300, QP 15T, Patrik a dal‰í.
Biologicky vhodné typy obalÛ pro sazenice uveden˘ch lesních dﬁevin u LâR

LESU ZDAR

Postupnû budou zaﬁazeny dal‰í typy obalÛ podle v˘sledkÛ testování u VÚLHM - VS Opoãno.
V souãasné dobû jsou testovány typy obalÛ Hiko V310, V350, V530, obaly QP 6 T/20, Patrik a dal‰í.
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Projednávání národního seznamu
lokalit Natura 2000
V minulém ãísle na‰eho ãasopisu jsme v souvislosti s problematikou soustavy Natura 2000
vûnovali pozornost pﬁedev‰ím novele zákona o ochranû pﬁírody a krajiny a problematice
ptaãích oblastí. (V souãasné dobû probíhá mezirezortní projednávání návrhÛ naﬁízení vlády
o jejich vymezení.) Informace o evropsky v˘znamn˘ch lokalitách konãily dnem 27. dubna, kdy
ministr Ïivotního prostﬁedí na tiskové konferenci oficiálnû zveﬁejnil návrh národního seznamu
evropsky v˘znamn˘ch lokalit na území âeské republiky.

K zaﬁazení do národního seznamu je v âeské republice
navrÏeno celkem 905 lokalit rÛzné velikosti a charakteru,
z toho 805 lokalit v kontinentální biogeografické oblasti
a 100 lokalit v panonské biogeografické oblasti.
Pﬁedjednání lokalit v rámci panonské oblasti probíhalo
koncem roku 2003.
Pﬁedjednávání lokalit v rámci kontinentální oblasti âR
zaji‰Èuje Správa ochrany pﬁírody (dﬁívûj‰í Správa chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí âR) prostﬁednictvím jednotliv˘ch
správ chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. Samotné pﬁedjednává-

ní s vlastníky a uÏivateli pozemkÛ je nepovinn˘ proces,
kter˘ nemá pﬁím˘ odkaz v legislativû. Podle dostupn˘ch
informací by mûl b˘t tento proces, vãetnû veﬁejn˘ch jednání svolan˘ch jednotliv˘mi správami CHKO, ukonãen
do 30. 6. 2004, tedy v relativnû velmi krátké dobû.
Naﬁízení vlády
Po pﬁedjednání bude návrh národního seznamu (s pﬁípadn˘mi úpravami, které z pﬁedjednání vyplynou) vyhlá‰en
naﬁízením vlády (viz § 45a zákona ã. 218/2004 Sb.) a pﬁedloÏen Evropské komisi ke schválení. Dnem vyhlá‰ení národního seznamu naﬁízením vlády zaãnou tyto lokality poÏívat
pﬁedbûÏnou ochranu podle ustanovení § 45b téhoÏ zákona. Souãasnû budou pﬁedbûÏnou ochranu poÏívat také tzv.
sporné lokality, které oznámí MÎP ve Sbírce zákonÛ formou sdûlení (viz § 45a odst. 4 téhoÏ zákona). Spornou
lokalitou je lokalita, která splÀuje podmínky pro zaﬁazení
do národního seznamu, vyskytuje se na ní prioritní typ pﬁírodního stanovi‰tû nebo prioritní druh, ale nebyla do
národního seznamu zaﬁazena.
Schválení Evropskou komisí
Po schválení národního seznamu Evropskou komisí bude
nutné zajistit nejpozdûji do ‰esti let jejich ochranu formou
smluvnû chránûného území nebo vyhlá‰ením v kategorii
ZCHÚ navrÏené v národním seznamu (pokud jiÏ lokalita
není vyhlá‰ena). Ochranné podmínky kaÏdé lokality budou
tedy odpovídat minimálnû základním ochrann˘m podmínkám stanoven˘m u pﬁíslu‰né kategorie ZCHÚ podle platného znûní zákona ã. 114/1992 Sb. Zákon v‰ak umoÏÀuje
(podle ustanovení § 46c odst. 2) po schválení národního
seznamu naﬁízením vlády ministerstvu Ïivotního prostﬁedí
stanovit „v˘jimeãnû" a „v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech" podle
povahy evropsky v˘znamné lokality odli‰nou kategorii
ZCHÚ.
Souãástí popisu kaÏdé lokality na stránkách
http://www.natura2000.cz je vedle základní charakteristiky
lokality a interaktivní mapy také pﬁehled pﬁírodních stanovi‰È a druhÛ, pro nûÏ je lokalita navrÏena. Celková v˘mûra
navrÏené lokality je obvykle vût‰í neÏ souãet na ní se
vyskytujících ploch slouÏících ochranû jednotliv˘ch druhÛ
a stanovi‰È. Vût‰ina lokalit totiÏ obsahuje také „nenaturové" plochy, zaﬁazené z dÛvodÛ arondace. Interaktivní
mapa, která je souãástí stránky s popisem lokality, umoÏÀuje ve vût‰inû pﬁípadÛ zmûnu mûﬁítka zobrazení a mapového podkladu.

>>
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Podklady k jednotliv˘m lokalitám
Podklady, které se t˘kají jednotliv˘ch lokalit navrÏen˘ch do tzv. národního seznamu podle smûrnice EHS
o stanovi‰tích, jsou zveﬁejnûny na internetov˘ch stránkách ministerstva Ïivotního prostﬁedí na adrese
http://map.env.cz a na oficiálních stránkách Natury 2000
(http://www.natura2000.cz).
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V˘kon funkce
pro jiné
>> Management jednotliv˘ch lokalit
Z hlediska budoucího hospodaﬁení ãi managementu jednotliv˘ch lokalit je v tuto chvíli k dispozici pouze materiál
„Rámcové zásady lesního hospodaﬁení pro typy pﬁírodních
stanovi‰È v územích soustavy Natura 2000 v âeské republice" (ve formátu PDF na intranetu LâR ve sloÏce
OTRL/Oddûlení ochrany pﬁírody). Pﬁevod typÛ stanovi‰È
z pﬁílohy I. smûrnice 92/43/EHS o stanovi‰tích na soubory
lesních typÛ je uveden na stranû 12 – 15 tohoto materiálu.
Tento dokument byl na pﬁelomu let 2003-4 pﬁipomínkován
a projednáván nejen se zástupci LâR, ale i SVOL, obou
na‰ich lesnick˘ch vysok˘ch ‰kol a dal‰ích lesnick˘ch subjektÛ a pﬁipravuje se jeho vydání v ti‰tûné podobû.
Zásady managementu nelesních typÛ pﬁírodních stanovi‰È
uveden˘ch v pﬁíloze I smûrnice o stanovi‰tích a zásady managementu druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ uveden˘ch v pﬁíloze II této
smûrnice nejsou dosud zpracovány a s velkou pravdûpodobností v rámci pﬁedjednávání k dispozici nebudou.
Závazn˘ postup pro LâR
Vzhledem k v˘‰e uvedenému byly ve‰keré dostupné informace zveﬁejnûny na intranetu podniku (aÈ jiÏ pﬁímo ãi nasdílením pﬁíslu‰n˘ch stránek partnersk˘ch subjektÛ).
Souãasnû byl stanoven závazn˘ postup pro pﬁedjednání
národního seznamu pro kontinentální oblast âR u LâR,
v rámci nûjÏ v‰echny lesní správy, lesní závody a oblastní
správy tokÛ v souãinnosti s krajsk˘mi inspektoráty (KI)
v obvodu své pÛsobnosti:
• Provûﬁí, které lokality se t˘kají nemovitostí s právem hospodaﬁit LâR.
• Posoudí jednotlivé navrÏené lokality z hlediska jejich
územního vymezení (vymezení hranic), pﬁedmûtu ochrany a kategorie ochrany.
• Zajistí zaslání pﬁipomínek a aktivní úãast na veﬁejném
projednání pﬁipomínek svolaném pﬁíslu‰nou správou
CHKO.
V pﬁípadû lokalit pﬁesahujících pÛsobnost jedné organizaãní jednotky (LS, LZ) zajistí koordinované stanovisko
pﬁíslu‰n˘ KI, v pﬁípadû lokalit pﬁesahujících pÛsobnost
jednoho KI zajistí koordinaci jednání a stanovisko KI
s majoritním dotãením pozemkÛ.
Organizaãní jednotky souãasnû zpracují pﬁehled lokalit,
které se nacházejí na pozemcích s právem hospodaﬁit LâR,
pro úãely návazného jednání ﬁeditelství podniku s MÎP
v této vûci. Odbor tvorby a rozvoje lesa ﬁeditelství LâR
bude celou dobu poskytovat v‰em organizaãním jednotkám nezbytnou odbornou a konzultaãní pomoc.
><
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RNDr. Jiﬁí Stonawski,
odbor tvorby a rozvoje lesa, ﬁeditelství LâR
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Pﬁístup k ãinnosti OLH
S úãinností lesního zákona ã. 289/1995 Sb. zaãal ná‰ podnik vykonávat funkci OLH pro jiné lesní majetky. Jak
známo, zpoãátku byly názory na poskytování této sluÏby
znaãnû rÛznorodé, od vstﬁícného pﬁístupu aÏ po snahu
o úplné zbavení se této ãinnosti. Postupem doby vykrystalizovala tato ãinnost vlivem rÛzn˘ch okolností do podoby,
jak jsme ji znali do nedávné doby, tj. ‰lo o snahu udrÏet
stávající stav ve v˘mûrách a poãtech vlastníkÛ lesÛ, pro nûÏ
LâR tuto ãinnost vykonávaly. Zmûna tohoto pﬁístupu byla
ﬁeditelstvím LâR poprvé deklarována dopisem ã.j.
9386/VT¤/2002 ze dne 12. 12. 2002. NejdÛleÏitûj‰ími
principy tohoto pﬁístupu LâR jsou:
• vy‰‰í podpora smluvního v˘konu ãinnosti OLH,
• stabilizace v˘konu ãinnosti OLH ze zákona,
• vyuÏití programového prostﬁedí LES k v˘konu ãinnosti OLH.
V˘kon ãinnosti OLH pro jiné majitele lesÛ na‰imi organizaãními jednotkami (OJ) je vedením podniku v˘razn˘m
zpÛsobem podporován. Základními cíli LâR pﬁi v˘konu ãinnosti OLH proto jsou:
• udrÏení popﬁ. zvût‰ení souãasné v˘mûry, na níÏ LâR
funkci OLH vykonávají (ze zákona i smluvní),
• dlouhodobé zaji‰tûní kladného hospodáﬁského v˘sledku
pﬁi v˘konu této ãinnosti.
V˘voj v˘mûr
Podle údajÛ jednotliv˘ch OJ LâR vykonávaly LâR v roce
2003 ãinnost OLH na celkové v˘mûﬁe 287 913 ha, z toho
ze zákona na 269 651 ha (93,7 %) a smluvnû na 18 262 ha
(6,3 %). Oproti roku 2002 se tak celková v˘mûra prakticky
nezmûnila (nárÛst o 0,3 %), pﬁiãemÏ ãinnost ze zákona
poklesla o 0,8 % a ãinnost smluvní zaznamenala nárÛst
o 20,2 %. Podle jednotliv˘ch krajÛ vykonávají LâR nejvíce
ãinnosti OLH v Jihoãeském kraji (55 196 ha), kraji Vysoãina
(35 818 ha) a Zlínském kraji (32 332 ha). Nejménû podle
pﬁedpokladÛ v kraji Karlovarském (1427 ha), Ústeckém
(6324 ha) a Libereckém (6543 ha). Setrval˘ trend posledních let je dobﬁe patrn˘ z tabulky ã. 1.
Tabulka ã. 1
Rok
OLH ze zákona
OLH smluvní
Celkem

2001
264 928
14 915
279 843

2002
271 912
15 197
287 109

2003
269 651
18 262
287 913

V˘voj v˘mûr na jednotliv˘ch OJ LâR se v˘znamnû li‰í.
Na nûkter˘ch OJ byly u ãinnosti ze zákona zaznamenány
v˘raznûj‰í úbytky v˘mûr dosahující aÏ stovky ha. Zde se
pravdûpodobnû promítly zmûny v orgánech státní správy
lesÛ (OSSL) vyvolané reformou veﬁejné správy. U ãinnosti
smluvní do‰lo naopak k nárÛstu a to dokonce u 25 OJ.
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odborného lesního hospodáﬁe
lesní majetky u LâR
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek
Celkov˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek za v˘kon ãinnosti OLH
v uplynul˘ch letech byl vÏdy kladn˘, meziroãnû v‰ak
docházelo k jeho v˘znamnému kolísání. Pﬁi prakticky
nemûnn˘ch v˘mûrách, na nichÏ je tato ãinnost vykonávána, to signalizuje ãásteãnou nejednotnost v úãetním vykazování nákladÛ na tuto ãinnost. O tom svûdãí i v˘razné
rozdíly v hospodáﬁském v˘sledku mezi jednotliv˘mi lesními
správami a závody vãetnû v˘skytu v˘raznû ziskov˘ch a ztrátov˘ch OJ. PrÛmûrn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek na 1 ha
v posledních tﬁech letech je uveden v tabulce ã. 2.
Tabulka ã. 2
Rok
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek:
Zisk v mil. Kã
PrÛmûr na 1 ha

2001

2002

2003

0,776
2,77

3,399
11,84

2,554
8,87

V˘‰e úhrady nákladÛ u ãinnosti ze zákona je od roku 1999
stanovována kaÏdoroãnû pevnou sazbou ve Vûstníku MZe
v závislosti na v˘mûﬁe lesního majetku kaÏdého vlastníka.
Vlastní v˘‰e úhrady je ovlivnûna více ãi ménû subjektivní
úvahou pracovníkÛ OSSL (v˘bûrem z moÏn˘ch zpÛsobÛ
v˘poãtu stanoven˘ch vyhlá‰kou MZe ã. 219/1998 Sb., stanovováním vlastních kritérií pro pouÏití % nav˘‰ení sazeb
podle vyhlá‰ky). Sazby v Kã/ha vãetnû DPH v posledních
tﬁech letech jsou uvedeny v tabulce ã. 3 (v závorkách vãetnû maximálnû moÏného nav˘‰ení v pﬁípadû více neÏ
50 vlastníkÛ lesa).
Tabulka ã. 3
Úãinnost sazeb
2001
V˘mûra lesa
do 3 ha
264 (370)
nad 3 ha
208 (291)

2002

2003

284 (398)
224 (314)

300 (420)
236 (331)

Souãástí programového prostﬁedí LES je mimo jiné také
modul pro vedení evidence o pozemcích vlastníkÛ lesÛ,
u nichÏ LâR vykonávají funkci OLH. Sumární a detailní
pﬁehledy o tûchto vlastnících slouÏí zejména jako podklad
pro provádûní úhrady nákladÛ za tuto ãinnost. Program
bude prÛbûÏnû upravován podle poÏadavkÛ OJ.
V únoru leto‰ního roku schválilo vedení LâR materiál
„Návrh programového vybavení pro práci s daty LHP a LHO
jin˘ch vlastníkÛ, u nichÏ LâR vykonávají funkci OLH vãetnû vedení LHE, na základû právního posouzení moÏnosti
a rozsahu vyuÏití tûchto dat". Na základû tohoto rozhodnutí byly zapoãaty práce na programovém vybavení pro
práci s daty LHO, LHP a LHE jin˘ch vlastníkÛ lesa, u nichÏ
LâR vykonávají funkci OLH, tj. obdobném software jako
pouÏívají OJ LâR pro lesy ve vlastnictví státu (modul LHP).
Cílem je zajistit metodick˘ a uÏivatelsk˘ soulad v programovém vybavení pouÏívaném OJ LâR.

>>

U smluvní ãinnosti byla v˘‰e úhrady v roce 2003 stanovována minimálnû ve v˘‰i „vûstníkové" ceny plus 40 % nav˘‰ení (tzv. pevná sloÏka smluvní ãástky). Podmínkou pro
pouÏití minimální ceny byl v˘kon standardních ãinností
podle pokynu VT¤ ã. 11/1999. V kompetenci pﬁíslu‰ného
lesního správce (ﬁeditele LZ) bylo dále zv˘‰ení smluvní
ãástky o tzv. pohyblivou sloÏku v závislosti na rozsahu
nadstandardních poÏadavkÛ vlastníkÛ lesÛ.

LESU ZDAR

Programové vybavení
V roce 2003 bylo pﬁijato rozhodnutí o programovém vybavení a podpoﬁe ãinnosti OLH pro jiné lesní majetky. Modul
OSL programového prostﬁedí LES slouÏí pro poﬁizování,
vedení a poskytování údajÛ LHE o jin˘ch lesních majetcích.
V leto‰ním roce se pﬁedpokládají jeho dal‰í úpravy podle
poÏadavkÛ OJ.
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AKTUÁLNù

>> Nûkteré poznatky z ãinnosti OLH
Nekonkrétní ustanovení lesního zákona, t˘kající se práv
a povinností OLH, vedou k nadstandardním poÏadavkÛm
na OLH ze strany vlastníkÛ lesÛ, ale zejména od OSSL.
V praxi tak dochází k v˘konu prací, které jdou nad rámec
povinností OLH podle lesního zákona a LâR zbyteãnû
nákladovû zatûÏují. Ze strany ﬁeditelství LâR je v tûchto
pﬁípadech doporuãován diferencovan˘ pﬁístup podle místních podmínek a zku‰eností – rozsah úkolÛ vyÏadovan˘ch
OSSL nesmí pﬁesáhnout únosnou mez a ze strany OJ LâR
bude v tûchto pﬁípadech poÏadováno nav˘‰ení ãtvrtletní
sazby za v˘kon funkce OLH podle vyhlá‰ky MZe
ã. 219/1998 Sb.

LESU ZDAR

Ze strany nûkter˘ch vlastníkÛ bylo kritizováno „povinné"
navy‰ování pevné ãástky o 40 % s tím, Ïe jeho úãelem ve
vyhlá‰ce je zohlednûní vícenákladÛ spojen˘ch s v˘konem
funkce OLH v lesích s rozdrobenou drÏbou, pﬁiãemÏ u vût‰ích lesních majetkÛ (ãasto pﬁímo navazujících na lesní
komplex ve správû LâR) není její pouÏití adekvátní. Z uvedeného dÛvodu byl vydán pokyn VT¤ ã. 6/2004, kter˘ mûní
ãást C., ãást 3. pokynu VT¤ ã. 11/1999, t˘kající se ceny
smluvního v˘konu:

12

„Roãní cena smluvního v˘konu ãinnosti OLH u LâR, s. p.,
na 1 ha vãetnû DPH u novû uzavíran˘ch smluv se skládá
z pevné a pohyblivé sloÏky smluvní ãástky. Pevná sloÏka
smluvní ãástky odpovídá vykonávání standardních ãinností
a pﬁi jejím stanovení postupují LS (LZ) diferencovanû podle
velikosti lesního majetku vlastníka:
1) Majetky < 3 ha = „vûstníková"*) cena
(pro rok 2004 316 Kã) + 40 % nav˘‰ení
2) Majetky 3 - 50 ha = „vûstníková"*) cena
(pro rok 2004 248 Kã) + 20 % nav˘‰ení
3) Majetky > 50 ha = „vûstníková"*) cena
(pro rok 2004 248 Kã) bez nav˘‰ení

6-7 / 2004

Pohyblivá sloÏka smluvní ãástky závisí na rozsahu vykonávan˘ch nadstandardních ãinností. V˘‰e této sloÏky je
v kompetenci lesního správce (ﬁeditele LZ). Pﬁi jejím stanovení se vychází z níÏe uvedeného rozpûtí pohyblivé sloÏky:
Nadstandardní ãinnost

Rozpûtí pohyblivé
sloÏky (Kã) **)
Vyznaãování instruktáÏních plo‰ek pro provedení proﬁezávek
25 – 50
Vyznaãování v˘chovn˘ch tûÏeb do 40 let
15 – 25
Vyznaãování v˘chovn˘ch tûÏeb nad 40 let
15 – 25
Vyznaãování obnovních tûÏeb
25 – 50
Zpracování návrhu prostorového rozmístûní dﬁevin na obnovované plo‰e
10 – 25
Zpracování návrhu ochrany lesních kultur
a vylep‰ení kultur a nárostÛ do doby zaji‰tûní
10 – 25
Celkem
100 – 200

Závûr
Problematika ãinnosti OLH pro jiné lesní majetky je znaãnû rozsáhlá a v souãasné dobû je ﬁe‰ena v nûkolika rÛzn˘ch
pokynech, z nichÏ nûkteré jiÏ nejsou zcela aktuální.
Z tohoto dÛvodu pﬁedpokládáme zpracování aktualizovaného pokynu ﬁe‰ícího tuto problematiku. Trvalou pozornost bude nutno vûnovat dal‰í objektivizaci metodiky
úãtování nákladÛ na ãinnost OLH. V pﬁípadû zapoãetí prací
na novele lesního zákona budou LâR jako osoba vykonávající ãinnost OLH aktivnû prosazovat své oprávnûné zájmy.
><
Ing. Tomá‰ Dohnansk˘
odbor tvorby a rozvoje lesa, ﬁeditelství LâR
*) Jedná se o pevnou sazbu, která je kaÏdoroãnû stanovována MZe ve
Vûstníku MZe zvlá‰È pro majetky o v˘mûﬁe do 3 ha lesa a nad 3 ha lesa.
**) Rozdíly ve v˘‰i ãástek mezi jednotliv˘mi ãinnostmi zachycují rÛznou
odbornou nároãnost tûchto ãinností. Cenové rozpûtí v rámci jednotliv˘ch
ãinností umoÏÀuje zohlednit místní pﬁírodní podmínky, stav lesa, popﬁ.
funkãní zamûﬁení hospodaﬁení (zastoupení hospodáﬁsk˘ch souborÛ)."
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DISKUSE

Ke stinnosti jedle
- problém vyﬁe‰en, otázky zÛstávají

Zatímco Prof. Kon‰el ve 30. letech minulého století povaÏuje
jedli za „trpnou" dﬁevinu, jejíÏ hlavní strategií je, Ïe houÏevnatostí dovede pﬁekonat nepﬁíznivá období zástinu, dnes se
obecnû hovoﬁí o tom, Ïe jedle jako klimaxová dﬁevina naopak
ke zdárnému pozdûj‰ímu v˘voji dlouhá období hlubokého
zástinu vyÏaduje, z toho se pak vyvozují závûry, Ïe úbytek
jedle je zpÛsoben tím, Ïe souãasné hospodáﬁské zpÛsoby
a na‰e lesnická praxe nedovedou jedli takováto období zajistit.
Proti argumentÛm Ing. Ko‰uliãe nelze obecnû mnoho namítat, snad jen to, Ïe z praxe i literatury víme, Ïe schopnost
jedle vyuÏít hlubokého zástinu k pﬁeÏití i odrÛstání je
podmínûna ﬁadou dal‰ích klimatick˘ch a pÛdních faktorÛ
(k tomu dále) a Ïe celá problematika jedle je je‰tû daleko
sloÏitûj‰í. Praktick˘ lesník musí také pﬁi své práci zohledÀovat ﬁadu dal‰ích hospodáﬁsk˘ch, ekonomick˘ch a provozních
faktorÛ, v neposlední ﬁadû také stav zbytkov˘ch porostÛ se
zastoupenou jedlí.
Pokud existují oblasti s kontinuitou pﬁirozen˘ch obnov
a jedle se zmlazuje dostateãnû masivnû, zaãínejme s obnovou klidnû ve 40 letech. Bylo by zﬁejmû zloãinem, kdyby
napﬁíklad lesníci z polského Losie postupovali v obnovách
jinak, neÏ jak postupují. Problémem je, Ïe s pﬁirozenou
obnovou uÏ ani není kde zaãínat. Jedle nám témûﬁ zcela
chybí ve stﬁedních vûkov˘ch tﬁídách a zaãíná chybût i v tûch
star‰ích. Hlavní provozní problém je ale v tom, Ïe pro dnes
uÏ pﬁeváÏnû jen vtrou‰enû zmlazenou jedli budeme tûÏko
upravovat obm˘tí a obnovní dobu na úkor spontánních
kvalitních zmlazení napﬁ. buku a smrku, které vût‰inou pﬁedstavují kosterní dﬁeviny budoucích porostÛ. Zvlá‰tû dneska
lze také sotva pom˘‰let na to, Ïe budeme z jakéhokoliv
dÛvodu v dlouh˘ch obnovních dobách a dlouh˘ch obm˘tích
pûstovat neprodejné pﬁesílené dﬁíví.
Co mi vadí
Nahlédneme-li do odborné literatury uÏ od první republiky,
najdeme celkem shodu v tom, co pro obnovu jedle poÏaduje
tato literatura a co poÏadují oba v˘‰e uvedené ãlánky.
Projdeme-li knihovny v kanceláﬁích na star˘ch lesovnách,
najdeme uÏ od 50. a 60. minulého století (v té dobû bylo
jedle u nás je‰tû kolem 3 %) dostatek pﬁíruãek, návodÛ
a pokynÛ, jak jedli pûstovat. Nejsou v nich sice odkazy na
nejnovûj‰í ekologicko-genetické poznatky, návody na pûstování jedle jsou ale blízké tomu, co nám v obou ãláncích

sdûlují pan Ing. Ko‰uliã a pan Metzl. Zdá se mi v‰ak, Ïe
doporuãení pro pûstování jedle jsou obecnû vût‰inou
odvozena z jedlov˘ch obnov provádûn˘ch v ideálních podmínkách. Vybaveni takov˘mi poznatky, ‰ablonovitû je pﬁená‰íme v‰ude, jenÏe pracujeme vût‰inou v podmínkách daleko
sloÏitûj‰ích.
V posledních deseti letech jsem vidûl úspû‰né obnovy jedle
napﬁíklad v polsk˘ch Beskydech, Pieninách a dokonce
i Biesczadech, na na‰í i bavorské stranû ·umavy, jako tﬁeba
i na TﬁeboÀsku, v roce 2003 dokonce v Sinûvirském národním
parku na Zakarpatské Ukrajinû. V‰ude, kde jedle zahajuje
obnovu a úspû‰nû odrÛstá v hlubokém zástinu, lze si v‰imnout pﬁedev‰ím dobr˘ch podmínek vláhov˘ch. K zahájení
obnovy a úspû‰nému odrÛstání dovede tedy právû na tûchto
stanovi‰tích jedle vyuÏít daleko men‰ího svûtelného poÏitku
neÏ ostatní dﬁeviny obnovovan˘ch porostÛ.
Men‰í lokality, na kter˘ch se jedle spontánnû zmlazuje (i kdyÏ
jen v omezené míﬁe) a odrÛstá v hlubokém zástinu, existují
i v oblasti LS Jeseník. Nachází se na SLT 5S+5I pod smrkem,
jedlí a borovicí a na SLT 4P, 4O a 5P pod clonou smrku jedle
a buku. Obû lokality se nacházejí relativnû nízko v katastru
obce Mikulovice, leÏí na rovinû, nebo na úpatí svahu a díky
tomu jsou dobﬁe zásobeny vodou. Na obou lokalitách není
tﬁeba zvlá‰È usilovat o obnovu jedle, zmlazuje a odrÛstá zde
spontánnû, v prvním pﬁípadû zﬁejmû díky pÛdním podmínkám a borovici v horní etáÏi, v druhém pﬁípadû hlavnû díky
vysoké hladinû podzemní vody. Jedle se zde zmlazuje
a odrÛstá v hlubokém zástinu, je tﬁeba ale dodat, Ïe díky
pﬁebytku vláhy se zde obdobnû zmlazuje a odrÛstá i smrk.
Obû lokality jsou bohuÏel malé a na pﬁevaze 5. LVS, kde by
mûla b˘t jedle doma, se chová tak, jak jsem popisoval v prvním ãlánku a ve zmlazeních vût‰inou prohrává zápas
s bukem. V rozlehlej‰ích porostech, kde se zmlazuje jedle
spolu s bukem jiÏ nûkolik desítek let, najdeme vûkovû a v˘‰kovû diferencovaná zmlazení. Jsou zde jednak plochy úplnû
zastínûné a tedy bez zmlazení, plochy s iniciálním zmlazením, které pak pﬁecházejí podle prosvûtlení aÏ k plochám
zmlazení o v˘‰ce nûkolika metrÛ. Jedle se zde zmlazuje
pﬁinejmen‰ím stejnû dlouho jako buk, pﬁesto uprostﬁed porostu
v Ïádném stadiu zmlazení ani náznakem neukazuje, Ïe by
chtûla pﬁedrÛst buk a opanovat prostor. Zpravidla jen pﬁeÏívá a vût‰inou v nárostech ustupuje pod tlakem buku. Naopak
v okamÏiku, kdy se po kalamitû nebo pﬁiﬁazení obnovního
prvku dostává do okraje porostu, zaãíná pﬁirÛstat a srovnává
se v˘‰kovû s bukem. Takové chování jedle je obvyklé ve
vût‰inû porostÛ 5. LVS na mém revíru a pokud mám pﬁehled,
troufám si ﬁíct, Ïe na pﬁevaze 5. LVS na celé LS Jeseník.
Nemyslím si, Ïe by v tomto pﬁípadû ‰lo o nûjaké projevy
„geneticky korodované" jedle, jak uvádí Ing. Ko‰uliã.
Domnívám se, Ïe jedli v souãasné dobû k odrÛstání v zástinu chybí nezbytné dal‰í podmínky.

>>

LESU ZDAR

Ve spojen˘ch ãíslech 7/8 roku 2003 jsem v ãlánku „Ke stinnosti jedle" chtûl kolegÛm v na‰em ãasopisu sdûlit nûkolik
poznatkÛ k pûstování a k obnovû jedle. Vyvolal jsem (kromû
jin˘ch) odezvy v ãláncích pana Ing. Milana Ko‰uliãe a pana
Metzla. Bojím se, Ïe vyprovokováním obou ãlánkÛ jsem
zpÛsobil, Ïe po jejich pﬁeãtení odpadne poslední ãást
nad‰encÛ, kteﬁí by je‰tû chtûli s jedlí pracovat. Autoﬁi obou
ãlánkÛ jsou primárnû fandové v˘bûrného hospodáﬁského
zpÛsobu a pﬁedpokládají obrat k lep‰ímu v pûstování jedle
pouze pﬁi zmûnû celého systému hospodaﬁení.
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a odrÛstání v ideálních podmínkách, které pﬁedstavují napﬁíklad „P" a „Q" pÛdy. V pﬁirozeném zastoupení je v˘skyt jedle
ve 2. a 3. LVS témûﬁ v˘hradnû vázán na vodou ovlivnûná stanovi‰tû, ve 4. – 7. LVS zásobení vodou ovlivÀuje vzájemn˘
pomûr zastoupení jd a bk (Zatloukal 2001). Pokud dnes
nûkde je‰tû vidíme pﬁirozenou obnovu jedle, je to vût‰inou
na úpatí svahÛ, v sevﬁen˘ch údolích, v místech s dobrou
pÛdní i vzdu‰nou vlhkostí. Staré jedliny, nebo alespoÀ jejich
zbytky, vidíme ale i v˘‰e na su‰‰ích svazích. Dnes jsou v‰ak
tyto porosty vût‰inou nezvratnû podrostlé listnáãi, vût‰inou
pak bukem.
Popisoval jsem sice situaci na Jesenicku, staré jedliny
nezvratnû podrostlé listnat˘mi nárosty mÛÏeme v‰ak vidût od
rakouského Voralsbergu aÏ po Zakarpatskou Ukrajinu.
Dominující buk a potlaãená jedle ve zmlazeních není v souãasné dobû koneckoncÛ nic zvlá‰tního ani v pﬁírodním lese.
Proã se tedy jedle neobnovuje tam, kde na to mûla dostatek
ãasu? Proã uÏ více neÏ 100 let prohráváme zápas o obnovu
jedlin, kdyÏ tak perfektnû víme, jak se má postupovat?
Zbytky jedle nám zÛstaly uÏ jen ve star˘ch a pﬁestárl˘ch
porostech, vzhledem k jejich rozpracovanosti, zdravotnímu
stavu, nebo ohroÏení vûtrem si jen tûÏko dovedu pﬁedstavit,
Ïe bychom zde dále prodluÏovali obnovní dobu (u pﬁirozené
obnovy), nebo Ïe bychom tyto porosty, které jsou uÏ ãasto
nezvratnû podrostlé bukem, je‰tû podsazovali jedlí.
Pohled do historie
Pan Ing. Ko‰uliã pﬁedpokládá, Ïe problémy s pﬁirozenou
obnovou, které popisuji na svém revíru, mohou mít pﬁíãinu
v tom, Ïe zdej‰í jedle je geneticky pozmûnûna nevhodn˘mi
obnovami (krátká obnovní doba praktikovaná v Jeseníkách
po 2 – 3 generace lesa). Myslím, Ïe podobné problémy jsou
ale i tam, kde populace jedle nemohly b˘t pozmûnûny, Ïe
zhruba od zaãátku 20. století je situace v obnovách jedle
témûﬁ v‰ude stejnû ‰patná.
Zajímavé je porovnání historického v˘voje a souãasného
stavu v Jeseníkách a Beskydech, v blízk˘ch pohoﬁích, které
v‰ak pro‰ly odli‰n˘m historick˘m v˘vojem osidlování.
Pro Jeseníky zpracovávali historické prÛzkumy v 50. – 70. letech
20. stol. J. NoÏiãka, V. Samek a E. Ho‰ek. Je tﬁeba pﬁedeslat,
Ïe historické prÛzkumy provádûné v Jeseníkách ãerpaly pﬁeváÏnû ze státních archivÛ v Brnû, Opavû a Janovicích. T˘kaly
se málo Jesenicka, které patﬁilo k Nyskému panství
Vratislavského biskupství. Zajímavé a pro dne‰ního lesníka aÏ
nepochopitelné jsou údaje o zastoupení jedle na b˘valém
Bruntálském panství, rekonstruované NoÏiãkou a Samkem
podle zaﬁizovacích elaborátÛ z let 1801 – 1804.
Na Bruntálském panství se od 13. století obdobnû jako
na Jesenicku znaãnû rozvíjí hospodáﬁská ãinnost hornická
a hutnická, které vyÏadují velkou spotﬁebu dﬁíví. Bruntálské
panství je v Jeseníkách dlouhodobû hospodáﬁsky nejagilnûj‰í.
Lesy svého panství proto dlouhodobû pﬁetûÏuje, spotﬁeba
dﬁíví je zde tak veliká, Ïe v 18. století je nutno dﬁíví uÏ
i nakupovat, koncem 18. století jako první panství otvírá
tûÏbu dﬁíví na horní hranici lesa (Ho‰ek 1972).
Kromû horsk˘ch revírÛ v masivu Pradûda, které jsou tûÏeny aÏ
koncem 18. století, dochází v niÏ‰ích a pﬁístupn˘ch revírech
k exploataãním tûÏbám od samého zaãátku kolonizace.
PﬁetûÏby vrcholí poprvé v 16. století, ale pokraãují dále aÏ do

konce 18. století. Z tohoto hlediska je zajímavé aÏ témûﬁ
nepochopitelné, Ïe zaãátkem 19. století, je nejvy‰‰í zastoupení jedle na revírech nejvíce hospodáﬁsky ovlivnûn˘ch.
VÛbec nejvy‰‰í zastoupení jedle (témûﬁ 50 % ve vûku 50 – 70
let a témûﬁ 60 % ve vûku nad 80 let) mají pak dva revíry
v celkové rozloze necel˘ch 900 ha, které byly je‰tû v první
ãtvrtinû 18. století témûﬁ zcela vytûÏeny. V této souvislosti
vyvstává otázka, proã jedle sná‰ela jinak devastující toulavé
tûÏby. Je‰tû v prÛbûhu 19. století je jedle na Bruntálském
panství s úspûchem obnovována (v˘sevy a pozdûji v˘sadby
jedle na holiny pod vysetou bﬁízu jako krycí dﬁevinu). Obnova
jedle se pﬁestává daﬁit aÏ zaãátkem 20. století.
Historické prÛzkumy pro Beskydy provedl v 50. letech
20. století pro b˘valá panství Habsburské (Tû‰ínská komora)
a Hukvaldské (Olomoucké arcibiskupství) InÏ. Dr. Alois
Janãík. Dále uvedu nûkteré údaje z b˘valého panství Tû‰ínské
komory, jehoÏ ãást znám také z doby sluÏby v Beskydech.
Zatímco v Jeseníkách od 13. století probíhá naplno zemûdûlská a hornická kolonizace, v téÏe dobû je napﬁ. ve Slezské
ãásti Beskyd kolonizován teprve pohraniãní hvozd v pobeskydí
na dolních tocích ﬁek Ol‰e a Ostravice. Vala‰ská kolonizace
zasáhla Beskydy aÏ zhruba o 200 let pozdûji, a to od hﬁebenÛ hor, tedy mimo oblasti pﬁirozeného roz‰íﬁení jedle.
V Beskydech se tedy po velmi dlouhou dobu udrÏely pÛvodní porosty (také pro tûÏkou pﬁístupnost terénu). V roce 1868
tvoﬁí 42 % lesní plochy panství porosty nad 80 let vûku, to
ukazuje na vysok˘ podíl pralesÛ je‰tû v poslední tﬁetinû
19. století. Poãátkem 19. století jsou v Zadních horách,
majetku Tû‰ínské komory i sousedního arcibiskupského
Hukvaldského panství pÛvodní porosty se zastoupením aÏ 50 %
jedle. Dﬁíví z beskydsk˘ch lesÛ obou panství je sice uÏ pﬁed
polovinou 19. století vyuÏíváno jako zdroj suroviny pro v˘robu dﬁevûného uhlí pro hutû (UstroÀ, Tﬁinec, Ba‰ka, Lískovec,
Fr˘dlant), ke zpﬁístupnûní Zadních hor (v té dobû stále je‰tû
pﬁeváÏnû pro plavení dﬁíví) dochází hlavnû aÏ v dobû hospodáﬁského rozvoje po Rakousko – Pruské válce po roce 1866.
Naprosto v˘sadní postavení ve Slezsk˘ch Beskydech zaujímá
pak masiv Lysé hory, kde ke zpﬁístupnûní horsk˘ch údolí pro
plavení dochází aÏ v 60. a 70. letech 19. století a je‰tû na
zaãátku 20. století se zde dﬁíví plaví. K úãinnûj‰ímu zpﬁístupnûní odvozními cestami zde dochází hlavnû aÏ na zaãátku 20. století. Zejména v masivu Lysé hory se proto aÏ do
20. století uchovaly rozsáhlé pÛvodní jedlo-bukovo-smrkové
porosty, a to v Mazáku (dnes pralesní rezervace „Mazáck˘
GrÛnik"), v Jatném a Velkém Kobylíku. Tyto porosty ve
30. letech 20. století popisuje pﬁednosta tehdy jiÏ státní lesní
správy InÏ. Budín, zbytky tûchto porostÛ existují dodnes.
Obnova jedle ve Slezsk˘ch Beskydech se v pralesích i v prvních generacích po pralese provádí pﬁirozenû „tmavou seãí".
Pokud se provádí obnova na holinách, vyuÏívá se polaﬁení,
jedle se vysévá zhruba ve tﬁetím roce polaﬁení do obilí, a to
v pﬁedstihu pﬁed smrkem. Koncem 19. století Tû‰ínská komora
pﬁechází k okrajov˘m seãím Wagnerov˘m a seãím Gayerov˘m,
umûlá obnova se v té dobû provádí jiÏ sadbou. Po prvních
zku‰enostech s kalamitami ve velkoplo‰n˘ch smrkov˘ch
monokulturách usiluje komora v poslední tﬁetinû 19. století
o druhovou a prostorovou diferenciaci lesa a o v˘raznû maloplo‰né hospodaﬁení. Masiv Lysé hory byl tedy zpﬁístupÀován
aÏ po období smrkového boomu. V té dobû komora prosazuje zv˘‰ené zastoupení jedle v obnovovan˘ch porostech (aÏ 40 %,
jedle by mûla nahradit i hospodáﬁsky ménû potﬁebn˘ buk),
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>> za ideální obnovní cíl se pﬁed koncem století povaÏuje sm 6,
jd 2, bk 2. Jedle má v té dobû celkové zastoupení stále kolem
20 procent.
Je‰tû pﬁed koncem 19. století se daﬁí jedli pﬁirozen˘m zpÛsobem skupinovitû obnovovat spolu s bukem, ochrana jedle
proti zvûﬁi se provádí pouze v umûle zaloÏen˘ch kulturách,
souvislé skupiny jedle z pﬁirozené obnovy jsou natolik vitální, Ïe podle tehdej‰ích zpráv nejsou zvûﬁí po‰kozovány.
V dobû pﬁed 1. svûtovou válkou se ale jiÏ hovoﬁí o nezdarech
v pﬁirozené obnovû jedle, které se (v tomto pﬁípadû ve vy‰‰ích
polohách) mimo jiné zdÛvodÀují:
• Semeno jedle zÛstává utlaãeno pod snûhem v bukovém
listí, coÏ znemoÏÀuje jeho klíãení.
• Stejné potíÏe mají semenáãky, které pomístnû vyklíãily.
• Pﬁi nedostateãném uvolÀování mateﬁského porostu trpí
jedle v náletech zástinem dokonce více neÏ smrk, pﬁi uvolnûní opût útlakem rychle nastupující buﬁenû a náletu
bukového.
• Velk˘ díl neúspûchu je pﬁipisován jiÏ ‰kodám zvûﬁí.
Je zajímavé, Ïe zejména v bodû 3 popisují beskyd‰tí lesníci
uÏ pﬁed 80 – 90 lety podobné problémy s obnovou jedle, jak
jsem je popisoval v minulém i tomto ãlánku. To bylo ale
v oblasti, kde se v té dobû je‰tû obnovují pralesy, nebo lesy
v první generaci po pralese.
PﬁestoÏe v obou porovnávan˘ch oblastech JeseníkÛ a Beskyd
se dlouhodobû zcela jinak hospodaﬁí a pﬁestoÏe v oblasti
Slezsk˘ch Beskyd se je‰tû na zaãátku 20. století nacházejí
pÛvodní porosty a porosty v první generaci po pralese, je
v obou oblastech od poãátku 20. století naprosto stejn˘ stav,
co se t˘ãe obnovy jedle. Stejnû jako v oblasti JeseníkÛ, kde
bychom (snad) mohli pﬁipustit dlouhodob˘m hospodaﬁením
dûdiãnû pozmûnûnou jedli, tak i v oblasti Beskyd, kde je‰tû
v té dobû existují pralesní populace jedle, ztrácí od zaãátku
20. století jedlová zmlazení i umûlé v˘sadby vitalitu. Na rozdíl od 80. a 90. let 19. století, kdy souvislé vitální nárosty
jedle odolávají zvûﬁi (ochrana proti zvûﬁi se provádí jen u jedle
umûle obnovované), jsou po zaãátku 20. století jiÏ konstatovány ‰kody zvûﬁí. V této souvislosti je tﬁeba pﬁipomenout, Ïe
kromû medvûda je‰tû zhruba do zaãátku I. svûtové války
v Beskydech doÏívají populace velk˘ch ‰elem. V prÛbûhu
obou válek se pak tyto populace zﬁejmû obnovují.

LESU ZDAR

·kody zvûﬁí mají nepopirateln˘ vliv na jedlová zmlazení
domnívám se ale, Ïe ‰kody zvûﬁí v jedlov˘ch nárostech jsou
v té dobû aÏ druhotné. Potvrzuje to nepﬁímo InÏ. Budín,
kter˘ pí‰e, Ïe svûtlej‰í partie v˘‰e uveden˘ch pÛvodních
Beskydsk˘ch porostÛ vykazují hojn˘ nálet buku, jenÏe Ïádn˘
nálet jedle, která ov‰em trpí okusem vysoké i srnãí zvûﬁe. Zato
ale uvádí, Ïe v niÏ‰ích (ale také vlhãích – podsvahová vodou
ovlivnûná stanovistû) polohách, jako jsou Buãkula, Visalaje
a ¤íãky, odolává hojnûj‰í a tedy vitálnûj‰í zmlazení zvûﬁi lépe,
trpí v‰ak konkurencí smrku. Pralesní komplexy, které
v 30. letech 20. století popisuje v Beskydech InÏ. Budín, od
zaãátku století podrÛstají bukem.
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Tento stav je obdobn˘ i v jin˘ch pralesních rezervacích
Beskyd, v pralesích Mion‰í a Salajka. Snímky ze 60. let
20. století nám to také dokumentuje Ing. Eduard PrÛ‰a
a dne‰ní stav známe v‰ichni. Od zaãátku 20. století je
v obnovû jedle zhruba stejnû ‰patn˘ stav i v oblastech
dlouhodobû ovlivnûn˘ch hospodaﬁením i v oblastech hospo-
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daﬁením relativnû nedotãen˘ch. TûÏko lze proto souhlasit
s názory pana Ing. Ko‰uliãe o genetické „korozi" jedle jako
klimaxové dﬁeviny. Pﬁíãiny neúspûchÛ v obnovách jedle je
zﬁejmû nutno hledat i jinde. Domnívám se, Ïe problém
v obnovách jedle nespoãívá v tom, Ïe bychom jedli neposkytovali dostateãnû dlouho zástin, ale Ïe v souãasné dobû
nejsou z rÛzn˘ch dÛvodÛ naplnûny klimatické a pÛdní faktory, které odrÛstání jedle v hlubokém zástinu umoÏÀují.
Jedna z moÏn˘ch pﬁíãin
Je tûÏko ﬁíct, co pﬁineslo na zaãátku 20. století tak v˘razn˘
zlom v obnovách jedle. Od zaãátku 20. století zﬁejmû dochází
k soubûhu pro jedli nepﬁízniv˘ch podmínek. Z antropick˘ch
vlivÛ nejvíce jedli po‰kozuje nespornû vliv pﬁezvûﬁení a vliv
imisí, oba vlivy vrcholí u nás v 60. a 70. letech. MoÏn˘ vliv,
o kterém se ale ménû mluví, je vliv podnebí. JiÏ dnes mÛÏeme
v literatuﬁe najít dalekosáhlé spekulace o tom, jak klimatické
zmûny, vyvolané skleníkov˘m efektem, pozmûní budoucí
zastoupení dﬁevin v na‰ich lesích, a to pﬁesto, Ïe v názorech
na zmûny klimatu v prÛbûhu 20. století neexistuje dosud
shoda. Celkem málo jsem se ale zatím doãetl o pÛsobení bûÏn˘ch zmûn klimatu na jedli, i kdyÏ jedle je právû v tomto
ohledu nejcitlivûj‰í. Pﬁitom (kromû spekulovan˘ch klimatick˘ch zmûn vlivem skleníkového efektu) pulsace klimatu je
u nás naprosto pﬁirozená a v historii se v˘kyvy klimatu
celkem pravidelnû opakují.
Jedle se v dobû poledové do stﬁední Evropy roz‰íﬁila dvûma
cestami z Balkánu a jednou z Apeninského poloostrova (cesty
‰íﬁení jedle naznaãují lokality souãasného v˘skytu). Kromû
apeninské jedle, jejíÏ v˘skyt v Jeseníkách a Beskydech je
vylouãen, je jedle z pÛvodní domoviny navyklá spí‰e na
pﬁímoﬁské klima s vysokou pÛdní i vzdu‰nou vlhkostí a s mírn˘mi zimami. Dvacáté století ale naopak na jedli pÛsobí
v˘razn˘mi v˘kyvy smûrem ke klimatu kontinentálnímu.
V prÛbûhu celého století se navy‰uje prÛmûrná teplota
o 0,6 0C. Vyrovnaná kﬁivka desetilet˘ch klouzav˘ch prÛmûrÛ
teplot z klimatologické stanice v Klementinu (Chalupsk˘
2004) ukazuje na rozdíl v prÛmûrn˘ch teplotách mezi polovinou 19. stol a koncem 20. století dokonce témûﬁ 2 0C. Dvû
poslední dekády 20. století jsou nejteplej‰í a vykazují u nás
nejvy‰‰í vláhové deficity.
Domnívám se proto, Ïe zejména na vys˘chavûj‰ích svahov˘ch
lokalitách se jedle ani nemÛÏe v souãasné dobû zmlazovat
stejnû snadno jako v minulé generaci za sice studenûj‰ího,
ale vlhãího klimatu v prÛbûhu 19. století. Jak jsem se jiÏ
nûkolikrát zmiÀoval, jsem pﬁesvûdãen, Ïe schopnost jedle
vyuÏít hlubokého zástinu ke zmlazení a odrÛstání je spojena
pﬁedev‰ím s dostatkem vláhy, ãili Ïe její stinnost je podmínûná.
Jedle je na‰í druhou nejstinnûj‰í dﬁevinou. Není ale stinná
bezv˘hradnû. K odrÛstání jedle v hlubokém zástinu musí b˘t
naplnûno nûkolik dal‰ích podmínek, jako jsou teplo, sráÏky,
vlhkost vzduchu i pÛdy, dobré zásobení pÛdy Ïivinami, nízké
proudûní vzduchu, pﬁíznivé rozloÏení sráÏek ve vegetaãním
období. (Svoboda, Kantor). Na studenûj‰ích, vys˘chav˘ch
a chud‰ích stanovi‰tích jedle poÏadavky na svûtlo navy‰uje.
OdrÛstá-li jedle ve zmlazeních v souãasné dobû spí‰e v okraji porostu a uvnitﬁ porostu, prohrává zápas s bukem, sama
nám to nepﬁímo sdûluje.
Pomineme-li v souãasné dobû tolik diskutované, ale ne úplnû
doloÏené ovlivnûní klimatu skleníkov˘m efektem, ví se, Ïe
klima pulsuje v závislosti na v˘konu slunce a dal‰ích
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podmínkách, a to jednak v krátk˘ch, zhruba jedenáctilet˘ch
cyklech a po sinusoidû pak v del‰ích 90let˘ch a 180let˘ch
cyklech, kdy se stﬁídají teplá a suchá období s obdobími
chladnûj‰ími a vlhãími. V historické dobû jsou poznána i del‰í
klimatická období (kromû klimatického období Atlantiku),
napﬁ. v˘raznû teplé období v 11. – 13. století, naopak napﬁ.
poãátkem 17. století zaãíná v˘raznû studenûj‰í a vlhãí období, jehoÏ zaãátek byl pojmenován jako „Malá doba ledová",
které pak pﬁes krátkodobé v˘kyvy trvá do konce 19. století.
Koncem 20. století jsme ale Ïili naopak na vrcholu teplé
a suché klimatické periody, klimatologové, kteﬁí odmítají
dominantní vliv skleníkového efektu na poãasí, tvrdí, Ïe od
první dekády 21. století bude klima smûﬁovat zpût k chladnûj‰í a vlhãí periodû. V˘raznû teplá a suchá období se tedy
pravidelnû opakují, nevíme ale, jak se jedle v tûchto obdobích
obnovovala. V pﬁírodním lese u dlouhovûké jedle není dÛleÏité, zda se zaãíná zmlazovat jiÏ v 50 letech, nebo o 100
a více let pozdûji, jedle mohla pﬁeÏívat více generací buku,
její zastoupení v obnovách mohlo kolísat, neohroÏovalo to
ale její existenci. V lese vûkov˘ch tﬁíd mÛÏe jít v‰ak o existenãní záleÏitost.
Sucho ve 20. století nebylo jedin˘m v˘kyvem ke kontinentálnímu klimatu. Oslabená jedle byla tvrdû zasaÏena kontinentální zimou 1928/1929. Severská anticyklona pﬁinesla hlavnû
v únoru a na zaãátku bﬁezna roku 1929 vlnu neobvykle mrazivého poãasí, které zasáhlo hlavnû âechy, Moravu a pﬁilehl˘
jihov˘chod Nûmecka. Podle mûﬁení v praÏském Klementinu
drÏí únor roku 1929 dodnes mrazov˘ rekord v sedmi dnech
a zaãátek bﬁezna v dal‰ích dvou dnech. V horsk˘ch údolích
Beskyd dosahovaly únorové mrazy údajnû -35 aÏ -42 0C.
DÛsledky byly katastrofální a zasaÏeny byly právû nejpÛvodnûj‰í porosty. V ãásti masivu Lysé hory, kter˘ obhospodaﬁovala tehdej‰í lesní správa Dolní Staré Hamry bylo v prÛbûhu
roku 1929 a nejbliÏ‰ích letech vytûÏeno 30 000 m3 jedlov˘ch
sou‰í. ·kody byly soustﬁedûny hlavnû do horsk˘ch údolí
Satiny a ¤eãice. Zimou 1928/1929 naplno propuklo chﬁadnutí jedle, které se (snad) zastavilo aÏ na konci 20. století.
Závûr
PﬁeÏila-li jedle v Jeseníkách do zaãátku 19. století po nûkolika exploataãních vlnách v zastoupení blízkém pﬁirozenému
a naopak jestliÏe hospodaﬁením málo ovlivnûná beskydská
jedle témûﬁ nepﬁeÏila 20. století, lze tûÏko vûﬁit tvrzení pana
Ing. Ko‰uliãe a pana Metzla, Ïe je jedle geneticky „korodovaná", nebo Ïe se „zhroutila" vlivem hospodaﬁení (jedle se na
konci 20. století spontánnû revitalizuje beze zmûny hospodáﬁského zpÛsobu), zkoumání, je-li to pravda nebo ne, není
uÏ ale dnes ani nejdÛleÏitûj‰í. Víc neÏ teoretické dohady by
nám v souãasné dobû mûla ﬁíci statistika.

Ordinovat za souãasného stavu ãtyﬁicetiletou obnovní dobu
v pﬁirozen˘ch obnovách, jak to doporuãují pan Ing. Ko‰uliã
a pan Metzl, je uÏ dnes stejnû málo platné jako pouãovat
obyvatelstvo v oblasti hladomoru o zásadách správné v˘Ïivy.
Nelze ani spolehnout na to, Ïe podsadbami v dlouhé obnovní dobû plnû nahradíme u jedle pﬁirozenou obnovu tak, jak
to poÏaduje pan Metzl. Podsadby samozﬁejmû pouÏíváme
a budeme pouÏívat. Obnova podsadbami je ale u v‰ech dﬁevin ze v‰ech zpÛsobÛ umûlé obnovy nejsloÏitûj‰í a úãinnost
podsadeb u jedle není jednoznaãná ani v oblastech, kde se
nepouÏívá jin˘ sadební materiál neÏ sazenice z podokapov˘ch ‰kolek. Potvrdili nám to pﬁed ãasem i lesníci z polsk˘ch
Biesczad. V souãasné dobû také nelze provádût podsadby bez
následné ochrany proti zvûﬁi. Nedovedu si proto pﬁedstavit,
Ïe masivnû podsadíme jedlí 60leté porosty a na následujících
40 let podsazenou jedli individuálnû ochráníme proti zvûﬁi
(pokusy o to jsem jiÏ ale vidûl). Domnívám se, Ïe na tuto
válku nebudou peníze.
V souãasné dobû se také vÏilo pﬁesvûdãení, Ïe jedinû to, co
dûláme pod clonou starého porostu, je pﬁírodû blízké.
Podsadby se tedy zaãaly masovû pouÏívat. BohuÏel (vidíme to
ãasto také u smrku v 7. a 8. LVS) v místech, kde pﬁíroda skonãila s pﬁirozenou obnovou, zaãíná ãasto lesník s podsadbami
v nadûji, Ïe pﬁekoná samu pﬁírodu. K zakládání podsadeb je
tﬁeba mít urãitou zku‰enost, kde je lze úãinnû uplatnit.
V˘bûrem stanovi‰È si ale nutnû zúÏíme prostor, kde mÛÏeme
s jedlí pracovat.
Pﬁi obnovû jedle je samozﬁejmû tﬁeba v základní míﬁe respektovat poÏadavky této dﬁeviny na zástin. Abychom v‰ak alespoÀ
v minimálním mnoÏství zachovali populace jedle tam, kde
dosud byly, neobejdeme se zﬁejmû bez obnovních postupÛ,
které se panu Ing. Ko‰uliãovi a panu Metzlovi mnoho nelíbí.
Na fundamentalistické pﬁístupy k obnovû jedle byl moÏná ãas
je‰tû v polovinû minulého století. Oblasti, kde trvá kontinuita v pﬁirozen˘ch obnovách a pûstování jedle zﬁejmû jiÏ u nás
ani neexistují. Pracujeme víceménû jen se zbytky populací
jedle. Plánujeme sice zastoupení jedle nav˘‰it, myslím si ale,
Ïe v budoucnu budeme spí‰e bojovat o její záchranu. Dnes
uÏ jde hlavnû o zachování genofondu druhu Abies alba. ><
Ing. Jiﬁí Lisník, LS Jeseník

LESU ZDAR

Jedle je plo‰n˘m vûkem suverénnû na‰í nejstar‰í dﬁevinou
a kromû nejmlad‰ích vûkov˘ch stupÀÛ, kde jsme její pﬁímûsi
(zaruãenû nesprávnû) zaloÏili, se vyskytuje ve zbytcích
pﬁeváÏnû jen v pﬁestárl˘ch porostech, kde b˘vá navíc nezvratnû podrostlá listnáãi. Z 2,9 % zastoupení jedle v roce 1950
se bûhem pûti decennií sníÏilo procentické zastoupení na
pouh˘ch 0,9 % na konci 20. století. Jedle ub˘vá lineárnû
a lze proto snadno spoãítat, Ïe za dvacet let zde nebude jedle
Ïádná. Stojíme tedy nad umírajícím pacientem a místo
opatﬁení k záchranû Ïivota vedeme diskusi, jak˘ Ïe zpÛsob
umûlého d˘chání je nejlep‰í.
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ZPRÁVA NKÚ

Kontrolní závûr
Nejvy‰‰ího kontrolního úﬁadu
Majetek státu a prostﬁedky státního rozpoãtu poskytnuté státnímu
podniku Lesy âeské republiky
Kontrolní akce byla zaﬁazena do plánu kontrolní ãinnosti Nejvy‰‰ího
kontrolního úﬁadu na rok 2003 pod ãíslem 03/14. Kontrolní akci ﬁídil
a kontrolní závûr vypracoval ãlen NKÚ Ing. Mgr. Jiﬁí Kalivoda.
Cílem kontroly bylo provûﬁit hospodaﬁení státního podniku s majetkem
státu a s finanãními prostﬁedky poskytnut˘mi ze státního rozpoãtu,
zejména z hlediska úãelnosti a hospodárnosti.

V˘mûra lesních pozemkÛ v âR ãinila v roce 2001 celkem 2 639 tis. ha
a v roce 2002 celkem 2 643 tis. ha. Z uvedené v˘mûry tvoﬁily lesy ve
vlastnictví státu, se kter˘mi hospodaﬁily LâR, v roce 2001 celkem 53,2 %
a v roce 2002 celkem 52,2 %.
Pozn.: V‰echny právní pﬁedpisy uvádûné v tomto kontrolním závûru jsou
aplikovány ve znûní platném pro kontrolované období.
II. Skuteãnosti zji‰tûné pﬁi kontrole
A. Nakládání s urãen˘m majetkem

Kontrolu provedly v dobû od ãervence 2003 do ledna 2004 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství a z územních
odborÛ severov˘chodní âechy, jiÏní âechy, severozápadní âechy, severní
Morava, stﬁední Morava a jiÏní Morava.
Kontrolovan˘m obdobím byly roky 2001, 2002 a ãást roku 2003, v pﬁípadû vûcn˘ch souvislostí i období pﬁedcházející.
Kontrolovan˘mi osobami byly:
Ministerstvo zemûdûlství (dále jen „MZe");
Lesy âeské republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové (dále jen „LâR").
V rámci LâR byla kontrola provedena na tûchto objektech:
- ¤editelství LâR v Hradci Králové (dále jen „¤LâR");
- Oblastní inspektorát (dále jen „OI") âesk˘ Krumlov;
- lesní správy (dále jen „LS") Horní Blatná, Hluboká, Spálené Poﬁíãí,
Tábor, Kácov, Tﬁebíã, Námû‰È nad Oslavou, Fr˘dek-Místek, Ostravice,
Vítkov, ·ternberk, Lan‰kroun, âesk˘ Krumlov;
- Oblastní správa tokÛ (dále jen „OST") Fr˘dek-Místek;
- lesní závody (dále jen „LZ") Kladská, Boubín.
Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podaly MZe i LâR, byly
vypoﬁádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách.
Odvolání proti rozhodnutí o námitkách, které podaly rovnûÏ obû kontrolované osoby, byla vypoﬁádána usneseními senátu NKÚ.
Senát NKÚ (ve sloÏení: Ing. Mgr. Jiﬁí Kalivoda, Ing. Zdenûk Brandt, JUDr.
Jiﬁí Drábek, JUDr. Eli‰ka KadaÀová, MVDr. Rudolf Nûmeãek) na svém
zasedání konaném dne 6. dubna 2004 schválil usnesením ã. 03/14/16
kontrolní závûr v tomto znûní:

LâR pﬁedkládaly MZe v souladu se zákonem ã. 77/1997 Sb. Ïádosti
a návrhy smluv k udûlení pﬁedbûÏného souhlasu k nakládání s urãen˘m
majetkem. MZe v‰ak jiÏ neovûﬁovalo, zda LâR následnû smlouvy uzavíraly v souladu s pﬁedloÏen˘m návrhem, ke kterému MZe udûlilo souhlas.
Souhlasy neobsahovaly ani nûkteré podstatné smluvní podmínky (napﬁ.
cenu).
Kontrolou NKÚ bylo dále napﬁ. zji‰tûno, Ïe dne 30. 6. 1999 uzavﬁely LâR
s nájemcem smlouvu o nájmu hotelu a pﬁíslu‰n˘ch pozemkÛ bez souhlasu zakladatele k nakládání s urãen˘m majetkem; o ten poÏádaly aÏ dne
21. 10. 2003. Nájemní vztah upraven˘ smlouvou, kterou v takov˘ch pﬁípadech zákon ã. 77/1997 Sb. deklaruje jako neplatnou, trval více neÏ
ãtyﬁi roky. MZe souhlas udûlilo dodateãnû.
B. Hospodaﬁení s finanãními prostﬁedky
1. Neoprávnûné nakládání s doãasnû voln˘mi finanãními prostﬁedky

LâR byly zaloÏeny z rozhodnutí MZe zakládací listinou ãj. 6677/91-100
ze dne 11. 12. 1991 a zapsány Krajsk˘m soudem v Hradci Králové do
obchodního rejstﬁíku dne 1. 1. 1992. Základním právním pﬁedpisem, kter˘m se ﬁídí LâR i MZe jako zakladatel, je zákon ã. 77/1997 Sb., o státním podniku. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona byla na základû rozhodnutí zakladatele ze dne 12. 8. 1997 ãj. 3217/97-1000 zapsána zmûna
zakládací listiny. Orgány LâR jsou ﬁeditel a dozorãí rada, jejíÏ dvû tﬁetiny ãlenÛ jmenuje zakladatel. âinnost LâR dále upravuje Statut podniku
LâR, vydan˘ zakladatelem.

Dne 13. 2. 2001 nabylo úãinnosti rozhodnutí zakladatele o roz‰íﬁení
pﬁedmûtu podnikání LâR mj. o „nab˘vání, pozb˘vání majetkov˘ch úãastí v akciov˘ch spoleãnostech za úplatu v rámci plnûní sv˘ch úkolÛ a podnikání" a o „operace na finanãním trhu k optimálnímu zhodnocení
doãasnû voln˘ch finanãních prostﬁedkÛ".

Urãení a ocenûní majetku, k nûmuÏ byly LâR pﬁíslu‰né hospodaﬁit, specifikují pﬁílohy ã. 1 a 2 zakládací listiny. Hodnota kmenového jmûní
zapsaná v obchodním rejstﬁíku na základû rozhodnutí zakladatele ze dne
12. 8. 1997 ãinila 5 818 758 987 Kã. Minimální v˘‰e kmenového jmûní,
kterou je podnik povinen zachovat, je 5,5 mld. Kã.

LESU ZDAR

MZe nekontrolovalo ani nevyÏadovalo plnûní nûkter˘ch povinností, které
uloÏilo ve své „Instrukci k postupu pﬁi posuzování Ïádostí o udûlení
pﬁedbûÏného souhlasu k nakládání s lesy ve vlastnictví státu". Ta stanovila mj. povinnost právnické osobû vést v pﬁimûﬁeném rozsahu evidenci
obsahující poãty pﬁípadÛ Ïádostí o udûlení pﬁedbûÏného souhlasu, v˘mûry lesÛ a dobu nakládání s lesy. Kontrolou bylo zji‰tûno, Ïe LâR uvedenou povinnost neplnily.

I. Úvod

LâR mají dvoustupÀovou organizaãní strukturu. První stupeÀ tvoﬁí ¤LâR
a 17 regionálních pracovi‰È – OI. Druh˘ stupeÀ se skládá z 85 LS, pûti
LZ, jednoho semenáﬁského závodu a sedmi OST.

18

Urãen˘m majetkem zapsan˘m v obchodním rejstﬁíku, s nímÏ mohou LâR
nakládat jen se souhlasem zakladatele, jsou:
- pozemky urãené k plnûní funkcí lesa,
- stavby s poﬁizovací hodnotou vy‰‰í neÏ 10 mil. Kã,
- nemovit˘ a movit˘ majetek prohlá‰en˘ za kulturní památku.

K 31. 12. 2002 ãinila hodnota aktiv LâR 65,8 mld. Kã. Stálá aktiva pﬁedstavovala 60,5 mld. Kã, z toho 53,2 mld. Kã ãinila hodnota pozemkÛ,
pﬁeváÏnû lesních. Jejich podíl k 31. 12. 2002 ãinil na celkov˘ch aktivech
80,8 %.

LâR napﬁíklad:
- Dne 29. 6. 2000 uzavﬁely s obchodní spoleãností smlouvu o nákupu
cenn˘ch papírÛ t˘kající se pﬁevodu akcií H.F.C., a. s., se sídlem v Hradci
Králové (dále jen „H.F.C."), za cenu 45 mil. Kã a dne 1. 11. 2000 uzavﬁely
se stejnou firmou smlouvu o postoupení ãásti její pohledávky za H.F.C.
vypl˘vající z realizace dohodnut˘ch stavebních prací na hotelu ve v˘‰i
4,99 mil. Kã.
– Dne 14. 12. 2000 uzavﬁely s firmou H.F.C. smlouvu o postoupení
pohledávky ve v˘‰i 4,99 mil. Kã za úãelem splacení hodnoty upsan˘ch
akcií H.F.C. Postoupením pohledávka LâR za H.F.C. splynula s pohledávkou H.F.C. za LâR na splacení nepenûÏitého vkladu na nav˘‰ení základního jmûní. LâR nakládaly v uveden˘ch pﬁípadech s doãasnû voln˘mi
finanãními prostﬁedky neoprávnûnû.
2. Nákup cenn˘ch papírÛ
V roce 1999 nakoupily LâR cenné papíry zahraniãní investiãní spoleã-
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nosti za ãástku 201,43 mil. Kã. U stejné spoleãnosti v letech 2001 a 2002
nakoupily cenné papíry za dal‰ích 264,34 mil. Kã.

reÏii. Zb˘vajících 93 % obhospodaﬁovaly LS, které zaji‰Èovaly lesnické
ãinnosti smluvnû prostﬁednictvím podnikatelsk˘ch subjektÛ.

Tato zahraniãní spoleãnost nemá povolení Komise pro cenné papíry
k nabízení, vydávání, prodávání nebo zpûtnému odkupování cenn˘ch
papírÛ na území âeské republiky, jeÏ od 1. 1. 2001 vyÏaduje ustanovení
§ 35n zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech. Jedná se o fond urãen˘ pouze institucionálním
investorÛm, kter˘ vydává a zpûtnû odkupuje cenné papíry pouze v sídle
spoleãnosti, to znamená v zahraniãí. LâR sice akcie nakupovaly v sídle
spoleãnosti v zahraniãí, av‰ak nejsou institucionálním investorem ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona ã. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné
papíry. Z tohoto dÛvodu LâR nemûly v letech 2001 a 2002 tyto cenné
papíry nakupovat.

U LS uzavíraly LâR s podnikatelsk˘mi subjekty dva základní typy smluv,
a to smlouvy na dodávky komplexních lesnick˘ch prací bez v˘bûrov˘ch
ﬁízení a smlouvy na dílãí zakázky uzavírané na základû v˘bûrového ﬁízení.

LâR tím, Ïe investovaly celkem 465,77 mil. Kã u zahraniãní spoleãnosti
poskytující niÏ‰í míru ochrany, ohrozily tuto investici.
3. Majetková úãast LâR v obchodních spoleãnostech
LâR mûly k 31. 12. 2002 majetkovou úãast v Hradecké lesní a dﬁevaﬁské
spoleãnosti, a. s., se sídlem v Hradci Králové (dále jen „HLDS"), v H.F.C.
a v KOMAS, a. s., se sídlem ve ·tûtí (dále jen „KOMAS"), v celkové úãetní hodnotû 100,2 mil. Kã.
- HLDS vznikla dne 6. 6. 1994. LâR vstoupily do HLDS v roce 1998
odkoupením 49 % akcií této obchodní spoleãnosti od jejího jediného
akcionáﬁe – fyzické osoby. Majetkov˘ podíl LâR vÛãi majoritnímu akcionáﬁi – fyzické osobû byl k 31. 12. 2002 nezmûnûn a LâR vlastnily cenné
papíry ve jmenovité hodnotû 17,15 mil. Kã. Pﬁijat˘ v˘nos LâR v roce
2001 byl 72 000 Kã a v roce 2002 dosáhl 346 000 Kã.
- H.F.C. vznikla dne 12. 6. 2000. LâR do konce roku 2000 postupnû získaly 50% majetkov˘ podíl v této spoleãnosti za ãástku 49,99 mil. Kã.
VloÏené prostﬁedky nepﬁekroãily maximální limit 50 mil. Kã, kter˘ je dle
Statutu LâR v rozhodovací pravomoci generálního ﬁeditele. K 31. 12.
2002 zÛstal procentuální majetkov˘ podíl nezmûnûn a LâR vlastnily
cenné papíry H.F.C. ve jmenovité hodnotû 51,28 mil. Kã. Z této majetkové úãasti nepﬁijaly LâR Ïádn˘ v˘nos.
- Ve spoleãnosti KOMAS, která vznikla dne 17. 11. 1992, mûly LâR
k 31. 12. 2002 majetkov˘ podíl ve v˘‰i 30,6 %, odpovídající cenn˘m
papírÛm o jmenovité hodnotû 11,15 mil. Kã. Z majetkové úãasti neobdrÏely LâR rovnûÏ Ïádn˘ v˘nos. Statut podniku LâR schválen˘ zakladatelem
v roce 1997 dává generálnímu ﬁediteli ‰iroké pravomoci pﬁi nakládání
s majetkovou úãastí na podnikání právnick˘ch osob. V jeho pravomoci je
napﬁíklad vkládání finanãních prostﬁedkÛ aÏ do v˘‰e 50 mil. Kã do podnikání tûchto osob.
4. Hospodaﬁení s finanãními prostﬁedky poskytnut˘mi
LâR ze státního rozpoãtu
Stát podporoval v souladu s § 46 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní zákon), hospodaﬁení
v lesích mj. poskytováním finanãních pﬁíspûvkÛ, v rozsahu stanoveném
pﬁílohou k zákonu o státním rozpoãtu na pﬁíslu‰n˘ rok.
LâR obdrÏely podle uvedeného ustanovení lesního zákona ze státního
rozpoãtu od MZe v roce 2001 ãástku ve v˘‰i cca 19,8 mil. Kã a v roce
2002 cca 60,6 mil. Kã (z toho 46,6 mil. Kã na zpracování lesního hospodáﬁského plánu v digitální formû).
Pﬁi kontrole NKÚ na LS a LZ bylo zji‰tûno, Ïe LâR ãerpaly poskytnuté
finanãní pﬁíspûvky ﬁádnû. Pouze v jednom pﬁípadû LS neoprávnûnû nárokovala v roce 2001 ãástku vy‰‰í o 31 250 Kã a v roce 2002 vy‰‰í
o 25 850 Kã.
MZe sice provádûlo v letech 2001 a 2002 kontroly ãerpání finanãních
prostﬁedkÛ poskytnut˘ch ze státního rozpoãtu, av‰ak z v˘stupÛ kontrol
si nevytvoﬁilo dostateãn˘ pﬁehled pro vyhodnocení systému poskytování
tûchto prostﬁedkÛ.

LâR dlouhodobû preferovaly smlouvy na dodávky komplexních lesnick˘ch prací bez v˘bûrov˘ch ﬁízení na dobu neurãitou, které spoãívaly
v provádûní pûstebních ãinností a „prodeji dﬁíví nastojato". Ceny byly
tvoﬁeny kalkulací a na základû dohody smluvních stran. Kalkulace v˘poãtu cen dﬁíví nastojato je problematická, zejména z dÛvodu, Ïe pracovníci LâR na úrovni LS, OI a ¤LâR získávají informace o nákladov˘ch
poloÏkách, místních v˘robních podmínkách a o stavu trhu se dﬁívím
zprostﬁedkovanû. Správnost v˘poãtu cen závisí na dosazen˘ch vstupech,
coÏ pﬁi zprostﬁedkovan˘ch informacích, které nemusí b˘t objektivní,
mÛÏe do znaãné míry ovlivnit ceny dﬁíví pro LâR nev˘hodnû.
Dílãí zakázky podléhající reÏimu v˘bûrového ﬁízení lépe reflektují úroveÀ
poptávky a trÏních cen v dané lokalitû. Pﬁesto pﬁedstavovaly na kontrolovan˘ch LS pouze maximálnû 8 % celkového objemu prací.
Kontrola NKÚ zjistila, Ïe smlouvy na dodávky komplexních lesnick˘ch
prací bez v˘bûrov˘ch ﬁízení na dobu neurãitou pﬁedstavovaly
k 30. 6. 2003 podíl 73 % prací zadávan˘ch v reÏimu tûchto smluv.
Zb˘vající ãást tvoﬁily smlouvy na dobu jednoho roku nebo dvou let
a jedna nestandardní smlouva uzavﬁená s podnikatelsk˘m subjektem na
dobu deseti let.
K 30. 6. 2003 do‰lo k dominanci ‰esti firem, které zaji‰Èovaly práce
v rozsahu 45 % na celkové v˘mûﬁe lesa obhospodaﬁované na základû
smluv na dodávky komplexních lesnick˘ch prací bez v˘bûrov˘ch ﬁízení.
Tento systém podporuje stabilitu omezeného poãtu podnikatelsk˘ch
subjektÛ a jednostrannû je zv˘hodÀuje.
Kontrolou smluv o provádûní pûstebních ãinností a o prodeji a nákupu
dﬁíví bylo napﬁ. zji‰tûno:
- Souãástí uzavíran˘ch smluv mûly b˘t projekty tûÏební ãinnosti s uvedením mj. mnoÏství dﬁíví k prodeji dle dﬁevin a oznaãení porostu.
V nûkter˘ch pﬁípadech byly stanovené limity skuteãnou tûÏbou pﬁekraãovány (v jednom pﬁípadû dokonce aÏ o cca 40 %).
- U nûkter˘ch smluv na dílãí zakázky, které byly uzavírány na základû
v˘bûrov˘ch ﬁízení, do‰lo formou dodatku v rozporu s pÛvodnû stanoven˘mi podmínkami v˘bûrov˘ch ﬁízení ke zmûnû cen dﬁíví v neprospûch
LâR.
- Nebyly dodrÏovány smlouvou stanovené lhÛty splatnosti faktur – LâR
na nûkter˘ch fakturách uvádûly lhÛty splatnosti aÏ o pût mûsícÛ del‰í,
ãímÏ neodÛvodnûnû zv˘hodÀovaly smluvní partnery.
2. Prodej dﬁíví
LâR v letech 2001 a 2002 celkem 94 % dﬁíví prodaly nastojato. Jednalo
se o prodej u LS vût‰inou v reÏimu smlouvy na dodávky komplexních lesnick˘ch prací bez v˘bûrov˘ch ﬁízení. Zb˘vajících 6 % prodaly LZ pﬁedev‰ím na odvozních místech a expediãních skladech. Pﬁi tomto prodeji
dosáhly LZ vy‰‰í zisk z prodeje za prodávanou jednotku dﬁíví, neÏ tomu
bylo u LS.
Dne 29. 12. 1998 uzavﬁely LâR s obchodním partnerem – HLDS
„Smlouvu o poskytování marketingov˘ch sluÏeb, obchodních sluÏeb
a zaji‰tûní obchodu", na základû níÏ se LâR mj. zavazují povûﬁovat HLDS
jako tﬁetí osobu ve vztahu k tzv. zpûtnému odkupu. Princip zpûtného
odkupu spoãívá v tom, Ïe komplexní smlouvy, na základû kter˘ch smluvní partneﬁi LâR provádûjí lesnické ãinnosti, tûÏí a nakupují od LâR dﬁíví,
obsahují smlouvu o smlouvû budoucí, na základû které se obû smluvní
strany zavazují, Ïe:
- podnikatelské subjekty na stranû jedné prodají LâR nebo HLDS urãité
mnoÏství dﬁíví v podobû jiÏ vyroben˘ch obchodních sortimentÛ;

1. Smluvní zaji‰Èování lesnick˘ch ãinností

- LâR se zavazují, Ïe tﬁetí osoba (HLDS) odebere a zaplatí takto dohodnut˘ objem sorti mentÛ.

Z celkové v˘mûry lesÛ státu, se kter˘mi jsou LâR pﬁíslu‰né hospodaﬁit,
obhospodaﬁovaly 7 % LZ, které zaji‰Èovaly lesnické ãinnosti ve vlastní

Zámûr tohoto zpÛsobu prodeje byl projednán a schválen dozorãí radou
LâR. Na v˘bûr obchodního partnera nebylo vyhlá‰eno v˘bûrové ﬁízení.

>>
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Podle této smlouvy objem dﬁíví umisÈovaného pro LâR na trhu v reÏimu
zpûtného odkupu prostﬁednictvím HLDS v roce 2001 pﬁedstavoval
1592 tis. m3 a v roce 2002 pﬁedstavoval 1839 tis. m3. LâR takto umisÈovaly na trhu prostﬁednictvím HLDS pﬁibliÏnû tﬁetinu vytûÏeného dﬁíví.
Ceny, za které HLDS pro LâR provádûla prodej tohoto dﬁíví, LâR pouÏívaly jako „referenãní", tj. i pro roãní cenová jednání s podnikatelsk˘mi
subjekty u smluv na komplexní dodávky lesnick˘ch prací. HLDS za realizování obchodních sluÏeb úãtovala LâR provizi ve v˘‰i 3 % z realizované
prodejní ceny dﬁíví.
Hlavní produkt své ãinnosti, kter˘m je dﬁíví, prodávají LâR z 94 % zprostﬁedkovanû, kdy surové dﬁíví uvádûjí na trh smluvní partneﬁi LâR, nebo
prostﬁednictvím HLDS. Za marketingové sluÏby LâR uhradily HLDS v roce
2001 celkem 18,9 mil. Kã a v roce 2002 celkem 6,3 mil. Kã. LâR v prÛbûhu kontroly NKÚ uvedly, Ïe pﬁedpokládají vytvoﬁení samostatného
útvaru obchodu a marketingu.
Z v˘‰e uveden˘ch skuteãností vypl˘vá, Ïe forma trÏního prodeje dﬁíví
prostﬁednictvím vlastních organizaãních jednotek je pro LâR efektivnûj‰í, neÏ je prodej dﬁíví nastojato jin˘m podnikatelsk˘m subjektÛm nebo
v reÏimu zpûtného odkupu prostﬁednictvím HLDS. Ekonomická nev˘hodnost zpûtného odkupu pro LâR v roce 2001 dosáhla ãástky 34,6 mil. Kã
a v roce 2002 ãástky 47,5 mil. Kã. Pﬁesto LâR pouÏívají trÏní zpÛsoby
prodeje dﬁíví pouze doplÀkovû.
3. Myslivost
K 31. 3. 2003 skonãila platnost pÛvodních smluv na pronájem honiteb.
V prÛbûhu roku 2003 docházelo k uzavírání nov˘ch nájemních smluv.
V souladu se zákonem ã. 449/2001 Sb., o myslivosti, byly podány návrhy na uvedení souãasn˘ch honiteb do souladu s tímto zákonem. Uzavírání
nov˘ch smluv probíhalo u LâR na základû vnitﬁního pﬁedpisu. V˘bûrová
ﬁízení na dosavadní nájemce uplatÀující pﬁednostní právo i v˘bûrová ﬁízení na nájemce bez pﬁednostního práva provádûly pﬁíslu‰né OI.
Kontrola NKÚ prokázala, Ïe:
- v˘‰e nájmu u smluv, které byly uzavﬁeny na základû uplatnûní pﬁednostního práva, je v˘raznû niÏ‰í neÏ u smluv, které byly uzavﬁeny na
základû provedeného v˘bûrového ﬁízení bez uplatnûní opãního práva;
- vnitﬁní pﬁedpis LâR napﬁ. umoÏnil, Ïe pﬁi odstoupení zájemce nabízejícího mimoﬁádnû vysokou cenu jiÏ v dal‰í fázi v˘bûrového ﬁízení nebyla
v˘‰e nájmu rozhodující a byl vybrán zájemce, kter˘ nabídl v˘raznû niÏ‰í
cenu neÏ ostatní. Provoz myslivosti u LâR vykázal v roce 2001 hospodáﬁskou ztrátu pﬁed zdanûním ve v˘‰i 18,8 mil. Kã a v roce 2002 ztrátu
25,9 mil. Kã. Tyto ztráty zvy‰ovala mimo jiné skuteãnost, Ïe i u ztrátov˘ch
reÏijních honiteb byly uplatÀovány bezpoplatkové lovy trofejové zvûﬁe.
D. Vedení úãetnictví LâR

Dále bylo zji‰tûno, Ïe LâR neuvedly v pﬁíloze k úãetní závûrce za rok
2002:
- Informaci o pﬁevzetí listinn˘ch kmenov˘ch akcií HLDS v celkové
hodnotû 4,9 mil. Kã na základû nav˘‰ení základního kapitálu této spoleãnosti.
- Informace o pﬁedmûtu podnikání v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstﬁíku, i kdyÏ se jednalo o ãinnosti v˘znamné, jako napﬁ. operace
na finanãním trhu (ve v˘‰i 3,6 mld. Kã) a nab˘vání majetkov˘ch úãastí
v obchodních spoleãnostech (ve v˘‰i 100,2 mil. Kã).
- Informaci o ãinnosti vnitropodnikové spoﬁitelny, kterou provozovaly od
roku 2001. Nesprávnosti zji‰tûné u LâR spoãívaly v nedodrÏení nûkter˘ch
ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a opatﬁení MF, kter˘mi
se stanoví úãtová osnova, postupy úãtování pro podnikatele a obsah
úãetní závûrky pro podnikatele.
E. Kontrolní systém
1. Souãinnost zakladatele a dozorãí rady LâR
Cílem kontroly NKÚ bylo mj. provûﬁit, jak˘m zpÛsobem zakladatel v kontrolovaném období vyhodnocoval ãinnost dozorãí rady LâR (dále jen
„DR") a zda sledoval, jak zejména jím jmenovaní ãlenové DR zastupují
zájmy státu. Toto hodnocení je podle vyjádﬁení MZe „osobní záleÏitostí
ministra" a „nejsou o nûm poﬁizovány písemné dokumenty".
Dohled nad LâR zakladatel provádûl monitorováním zápisÛ ze zasedání
DR a formou ústních informací podávan˘ch ministrovi na jeho vyÏádání.
Pﬁitom zápisy byly vedeny struãnou formou, která neposkytovala komplexní pﬁehled o projednávané problematice.
DR dle vyjádﬁení MZe nezjistila v kontrolovaném období Ïádné zásadní
nedostatky v ãinnosti LâR. Také pﬁi schvalování úãetní závûrky, v˘roãní
zprávy a rozdûlení zisku za roky 2001 a 2002 neuplatnila DR ani zakladatel Ïádné zásadní pﬁipomínky, pﬁestoÏe kontrola NKÚ zjistila, Ïe LâR
napﬁ. neuvedly v pﬁíloze k úãetní závûrce za rok 2002 nûkteré v˘znamné
skuteãnosti, které jsou uvedeny v ãásti II. D tohoto kontrolního závûru.
MZe nevûnovalo dostateãnou pozornost vyhodnocování ãinnosti DR
a ani nedoloÏilo, zda zejména jím jmenovaní ãlenové dÛslednû zastupují zájmy státu. AÏ v závûru roku 2003 pﬁijalo MZe urãitá opatﬁení.
2. Vnûj‰í kontrola MZe
MZe v rámci pﬁijat˘ch opatﬁení k pﬁedchozím kontrolám NKÚ stanovilo
v roce 2001 LâR povinnost podávat zakladateli pravidelné ãtvrtletní informace o hospodáﬁské ãinnosti a stavu majetku LâR. K tûmto informacím,
které zakladatel povaÏuje za svÛj nástroj kontroly LâR, MZe nepﬁijímalo
Ïádná konkrétní opatﬁení a bralo tyto informace LâR pouze na vûdomí.

Pﬁi kontrole v oblasti úãetnictví bylo zji‰tûno, Ïe LâR napﬁ.:
- Nadhodnotily stav aktiv o 31 500 000 Kã z dÛvodu nesprávnû vykazovaného majetku ke dni 31. 12. 2002, tj. nakoupen˘ majetek byl zaﬁazen
do uÏívání, pﬁiãemÏ ve stejné hodnotû byl veden jako poskytnutá záloha.
Uvedená skuteãnost nebyla zji‰tûna inventarizací ke dni
31. 12. 2002. LâR tuto skuteãnost opravily aÏ v lednu 2003.
- Neprovedly inventarizace pohledávek a závazkÛ ke dni sestavení
úãetní závûrky 31. 12. 2002, ale aÏ v dubnu 2003, pﬁiãemÏ inventurní
soupisy neobsahovaly v‰echny potﬁebné náleÏitosti. Ve dvou pﬁípadech
provedení dokladové inventury LâR nezjistily rozdíly mezi skuteãn˘m
stavem a stavem v úãetnictví. Jednalo se o inventarizaãní rozdíl na úãtu
„DaÀ z pﬁíjmu" v celkové v˘‰i 195 692 360 Kã a inventarizaãní rozdíl na
úãtu „Delimitaãní saldo" ve v˘‰i 255 313 Kã.
- Vyﬁadily v roce 2001 z úãetní evidence lesní pozemky v hodnotû
23 801 184 Kã, aniÏ by tento postup doloÏily prÛkazn˘m dokladem.
Naopak v roce 2002 zv˘‰ily hodnotu lesních pozemkÛ na základû neprÛkazného úãetního dokladu o 816 743 Kã.
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- Nezajistily návaznost koneãn˘ch a poãáteãních stavÛ (bilanãní kontinuitu) dvou rozvahov˘ch úãtÛ mezi úãetním obdobím roku 2001 a 2002.
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- Nezajistily návaznost úãetního v˘kazu Rozvaha na hlavní knihu ke dni
31. 12. 2002. Nesoulad vznikl nepromítnutím zÛstatku úãtu „Ostatní
pÛjãky" ve v˘‰i 30 000 000 Kã do odpovídající ãásti úãetního v˘kazu
Rozvaha ke dni 31. 12. 2002.
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MZe v období let 2001 aÏ 2003 provedlo dvû tematické kontroly. Îádná
z tûchto kontrol neprovûﬁovala, zda hlavní pﬁedmûty podnikání LâR
a ekonomicky v˘znamné ãinnosti byly zaji‰Èovány úãelnû a hospodárnû.
MZe nedoloÏilo, jak˘m zpÛsobem pﬁizpÛsobilo systém kontroly vÛãi LâR
zákonu ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve veﬁejné správû, kter˘ se
vztahuje i na kontrolu státního podniku vykonávanou zakladatelem.
MZe neplnilo dÛslednû nûkteré povinnosti uloÏené zakladateli zákonem
ã. 77/1997 Sb. zejména tím, Ïe dÛslednû nekontrolovalo, zda potﬁeby
státu, které LâR zabezpeãují, jsou zaji‰Èovány úãelnû a hospodárnû.
O tom mj. svûdãí skuteãnost, Ïe MZe v období let 2001 aÏ 2003 neprovedlo u LâR Ïádnou kontrolu zamûﬁenou na oblast obchodních smluv,
nakládání s doãasnû voln˘mi finanãními prostﬁedky a nab˘vání majetkov˘ch úãastí LâR v obchodních spoleãnostech.
3. Vnitﬁní kontrola LâR
Vnitﬁní kontrolní systém LâR byl zamûﬁen zejména na odbornou kontrolu. LâR mají zaveden˘ inspekãní systém, pﬁi kterém kontrolní ãinnosti
vykonávají odborné útvary ¤LâR a OI.
LâR dále zaji‰Èují kontrolu nakládání s majetkem pracovníky pro katastr
a restituce, které metodicky ﬁídí majetkoprávní odbor ¤LâR, a kontrolu
v oblasti finanãní metodiky úãetnictví, které metodicky ﬁídí vedoucí odboru úãetnictví. Inspekãní systém slouÏil v oblasti kontroly majetku a financí
více jako nástroj controllingu neÏ jako nástroj systémového interního auditu.
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ZPRÁVA NKÚ
V kontrolovaném období let 2001 aÏ 2003 nebyl u LâR zﬁízen Ïádn˘ specializovan˘ útvar zab˘vající se interní kontrolou. Zﬁízení specializovaného útvaru vnitﬁního auditu pﬁipravují LâR dle jejich sdûlení aÏ v roce
2004.
III. Vyhodnocení
V rámci kontroly hospodaﬁení LâR s majetkem státu a s finanãními prostﬁedky byla zji‰tûna ﬁada nedostatkÛ, zvlá‰tû pﬁi nakládání s finanãními
prostﬁedky. LâR zejména:
- nakládaly neoprávnûnû s doãasnû voln˘mi finanãními prostﬁedky a pﬁi
nákupu cenn˘ch papírÛ u zahraniãní spoleãnosti poskytující niÏ‰í míru
ochrany ohrozily tuto investici;

- lesnické ãinnosti zaji‰Èovaly pﬁedev‰ím prostﬁednictvím podnikatelsk˘ch
subjektÛ na základû smluv na dodávky komplexních lesnick˘ch prací bez
v˘bûrov˘ch ﬁízení;
- hlavní produkt své ãinnosti – dﬁíví – LâR z 94 % prodávaly ekonomicky nev˘hodnû, a to buì prostﬁednictvím HLDS v reÏimu zpûtného odkupu nebo prodejem dﬁíví nastojato jin˘m podnikatelsk˘m subjektÛm; trÏní
zpÛsob prodeje dﬁíví pouÏívaly LâR pouze doplÀkovû, pﬁestoÏe byl efektivnûj‰í;
- nedodrÏely nûkterá ustanovení zákona o úãetnictví.
Pﬁíãinou nedostatkÛ zji‰tûn˘ch u LâR bylo také nedÛsledné plnûní
povinností, které vypl˘vají MZe jako zakladateli LâR ze zákona o státním podniku:
- nedostateãná kontrola ze strany MZe, zda potﬁeby státu, které LâR
svou ãinností zabezpeãují, jsou zaji‰Èovány úãelnû a hospodárnû: – pﬁi
nakládání s urãen˘m majetkem MZe neovûﬁovalo, zda LâR uzavíraly
smlouvy v souladu s pﬁedloÏen˘m návrhem,
- MZe neprovedlo v období let 2001 aÏ 2003 Ïádnou kontrolu zamûﬁenou na oblast obchodních smluv ãi na nakládání LâR s doãasnû voln˘mi
finanãními prostﬁedky;
- nedostateãná souãinnost MZe a dozorãí rady LâR: – MZe nevyhodnocovalo, jak jím jmenovaní ãlenové DR zastupují zájmy státu;
- DR nezjistila v kontrolovaném období v ãinnosti LâR Ïádné zásadní
nedostatky.
- MZe aÏ v závûru roku 2003 pﬁijalo urãitá opatﬁení.
- Vnitﬁní kontrola LâR postrádala systematiãnost, zejména v oblasti kontroly majetku a financí.

Stanovisko LâR, s. p.,
ke kontrolnímu závûru NKÚ
LâR ﬁadu pﬁipomínek obsaÏen˘ch v kontrolní zprávû NKÚ
jiÏ ﬁe‰í a nastavují systém ﬁízení podniku tak, aby se pﬁipomínkované vûci nemohly opakovat. Na ﬁeditelství LâR byl
zﬁízen odbor vnitﬁního auditu a kontroly.
V kontrolním závûru je uvedeno, Ïe LâR majetkovû vstupovaly do obchodních spoleãností. Na základû proveden˘ch
anal˘z a v souladu s pﬁipravovan˘mi zásadami nové
obchodní politiky pﬁedpokládají LâR, Ïe smluvní vztah
mezi LâR a HLDS, a. s., bude v dohledné dobû revidován.
U smlouvy s HLDS, a. s., o poskytování marketingov˘ch
sluÏeb, obchodních sluÏeb a zaji‰tûní obchodu LâR byla
zkrácena v˘povûdní lhÛta s moÏností ukonãení smluvního
vztahu k 31. 12. 2005, a to pokud nedojde k jiné dohodû
smluvních stran. U spoleãností H.F.C., a. s., a KOMAS, a. s.,
posuzuje nové vedení LâR v souãasné dobû moÏnosti
ukonãení majetkové úãasti, a to za podmínky nejmen‰í
finanãní ztráty pro LâR.
Zpráva NKÚ dále kritizuje, Ïe LâR uloÏily doãasnû volné
finanãní prostﬁedky do nákupu cenn˘ch papírÛ. LâR zadaly pﬁíkaz k jejich prodeji.

hospodáﬁství. Vedení LâR v rámci pﬁipravovan˘ch zmûn
cenové a obchodní politiky LâR pracuje intenzivnû na
takov˘ch smluvních i faktick˘ch opatﬁeních, která povedou
k odstranûní nedostatkÛ. Vedení LâR zároveÀ zvaÏuje revizi smluvního vztahu s HLDS, a. s., vãetnû své majetkové
úãasti v této obchodní spoleãnosti. Na ﬁeditelství LâR byl
k 15. 3. 2004 zﬁízen nov˘ odbor obchodu, jehoÏ prostﬁednictvím bude postupnû organizován obchod se dﬁívím.
V‰echny pﬁedpokládané zmûny budou ov‰em provedeny
tak, aby v Ïádném pﬁípadû nenaru‰ily stabilitu obchodu
s dﬁívím.
K reÏijním honitbám LâR uvádûjí, Ïe bezpoplatkov˘ odlov
trofejové zvûﬁe je poskytován zamûstnancÛm LâR v zásadû
pouze jako odmûna pﬁi pﬁíleÏitosti v˘znamn˘ch pracovních
a Ïivotních v˘roãí.
LâR jiÏ pﬁijaly a dále pﬁijímají opatﬁení k odstranûní zji‰tûn˘ch nedostatkÛ opírajíce se o zku‰enosti a vysokou
odbornost pracovníkÛ LâR na v‰ech úrovních.
><

Ing. Lubomír ·álek,
tiskov˘ mluvãí LâR
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12. kvûtna 2004, Hradec Králové
K hospodaﬁení v lesích je tﬁeba konstatovat, Ïe kontrolní
závûr odpovídá skuteãnosti, ale jde o dÛsledek systému
nastaveného dﬁíve realizovanou transformací lesního
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DISKUSE
Otevﬁen˘ dopis panu Ing. Jaromíru Sixtovi
VáÏen˘ pane inÏen˘re,
pﬁeãetl jsem si Vá‰ pﬁíspûvek, uveﬁejnûn˘ v Lesnické práci
ã. 6/2004, nadepsan˘ „Normalizaãní ãistka u státních lesÛ",
jehoÏ obsah mne nutí na nûj pﬁimûﬁenû reagovat.

manaÏerské, popﬁ. i profesní vzdûlávání. Jisté v‰ak je, a to
zdÛrazÀuji, Ïe na základû v˘sledkÛ tohoto personálního auditu
nedojde ani k jediné zmûnû na Ïádné vedoucí funkci na kterékoli úrovni LâR.

Úvodem mi dovolte, abych Vás ujistil, Ïe si Vás jako svého
uãitele a v pozdûj‰ích letech i kolegy upﬁímnû váÏím, Ïe Vás
povaÏuji za nejen schopného, ale i mimoﬁádnû slu‰ného ãlovûka
a Ïe Vá‰ ãlánek, na kter˘ chci touto formou reagovat, na mém
názoru na Vás nic nezmûnil, protoÏe vûﬁím, resp. chci vûﬁit
tomu, Ïe jste zmínûn˘ ãlánek napsal bez dostateãn˘ch informací a snad i „na objednávku".

Jen pro úplnost dodávám, Ïe specializovaná firma, která
personální audit u LâR provedla, byla vybrána z více firem ve
v˘bûrovém ﬁízení, a Ïe jde o firmu, která obdobné personální
audity jiÏ dﬁíve provedla u nûkolika v˘znamn˘ch státních
i soukrom˘ch subjektÛ v âeské republice (napﬁ. âeská spoﬁitelna,
a. s.). RovnûÏ pro úplnost je‰tû dodávám, Ïe já osobnû v˘znam
rÛzn˘ch, tedy i personálních auditÛ nepﬁeceÀuji, Ïe v‰ak bych si
nedovolil pﬁirovnávat je k normalizaãním postupÛm z období
budování tzv. socializmu.

VáÏen˘ pane inÏen˘re, ve svém ãlánku napadáte ministra zemûdûlství Ing. Palase, dot˘káte se v‰ak i stávajícího vedení státního
podniku Lesy âeské republiky (dále jen „LâR").
Pokud jde o pana ministra Palase, ani Vám, ani mnû nepﬁíslu‰í
jeho kroky hodnotit, mÛÏeme v‰ak jistû vyjádﬁit svÛj názor na
nû. V tomto ohledu já – na rozdíl od Vás – rozhodnutí pana
ministra vymûnit ﬁeditele LâR a následnû i vedení odvûtví lesního hospodáﬁství na ministerstvu zemûdûlství (dále jen „MZe")
nejen chápu, ale jednoznaãnû oceÀuji i to, Ïe se k takovému
kroku na rozdíl od svého pﬁedchÛdce odhodlal.
Pí‰ete, Ïe jste „na vlastní kÛÏi" zaÏil praktiky padesát˘ch let
i pozdûj‰í „normalizaãní" období a k tûmto bezesporu temn˘m
obdobím pﬁirovnáváte nynûj‰í období zmûn na MZe i u LâR.
Konstatuji, Ïe takové pﬁirovnání opravdu velmi silnû pokulhává
a nelze ho akceptovat ani jako nadsázku.
Stejnû jako Vy, i já pracuji cel˘ Ïivot v lesním hospodáﬁství
(i kdyÏ o dobu pﬁimûﬁenû krat‰í neÏ Vy), na rozdíl od Vás jsem
v‰ak v letech 1991 aÏ 2000 pracoval na MZe v odvûtví lesního
hospodáﬁství ve funkcích, které mi daly moÏnost nahlédnout
podrobnû do dûní v odvûtví. Konstatuji, Ïe jsem také „na vlastní kÛÏi" zaÏil neãisté praktiky nûkter˘ch z tûch lidí, které ve svém
ãlánku oznaãujete za v˘znamné osoby odvûtví. Zmínûné praktiky se pﬁitom zdaleka net˘kaly jen oblasti personální, na kterou
kladete ve svém pﬁíspûvku takov˘ dÛraz.
Na rozdíl od Vás zastávám názor, Ïe pan ministr Palas uãinil
kroky nezbytné k celkovému ozdravení odvûtví lesního hospodáﬁství a k tomu, aby byl zmûnûn, resp. odstranûn systém, kter˘
podstatnou ãást v˘nosÛ z hospodaﬁení v lesích ve vlastnictví
státu poskytoval ne státu, n˘brÏ rÛzn˘m soukrom˘m subjektÛm.
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Za nedostatek pﬁijatého ﬁe‰ení je jistû nutno pokládat skuteãnost, Ïe lesní hospodáﬁství a ﬁízení státní správy lesÛ, peãující
o jednu tﬁetinu území republiky, je dnes ve struktuﬁe MZe reprezentováno pouze sekcí, v jejímÏ ãele je vrchní ﬁeditel. V˘znam
lesního hospodáﬁství by si jistû zaslouÏil, aby bylo jako odvûtví
ﬁízeno námûstkem ministra pro lesní hospodáﬁství. Jsem
pﬁesvûdãen o tom, Ïe jde o stav pouze pﬁechodn˘ a relativnû
snadno napraviteln˘.
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Pokud jde o nové vedení LâR, vyt˘káte mu vûci nebo kroky,
které jsou v na‰ich souãasn˘ch podmínkách souãástí zcela
bûÏn˘ch manaÏersk˘ch postupÛ. Tak pﬁedev‰ím probíhající tzv.
personální audit nemá zjistit vhodnost ãi nevhodnost obsazení
vedoucích funkcí, n˘brÏ má zjistit potenciál schopností lidí na
vedoucích funkcích a oblasti, kam má b˘t zamûﬁeno jejich dal‰í
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Dále novému ﬁediteli LâR vyt˘káte, Ïe rozhodl o „podepsání
slibu mlãenlivosti" a dáváte to – pro mne naprosto nepochopitelnû – do souvislosti s praktikami minulého reÏimu. Dovolte,
abych Vám v této souvislosti pﬁipomnûl ustanovení § 73 odst. 2
písm. b) zákoníku práce, které zamûstnancÛm vyjmenovan˘ch
státních orgánÛ a institucí ukládá povinnost zachovávat mlãenlivost o skuteãnostech, o nichÏ se dozvûdûli pﬁi v˘konu zamûstnání a které v zájmu zamûstnavatele nelze sdûlovat jin˘m
osobám. I kdyÏ LâR jako státní podnik mezi zamûstnavatelsk˘mi
subjekty vyjmenovan˘mi v § 73 odst. 2 zákoníku práce není, je
jeho právem jako zamûstnavatele poÏadovat od ‰piãkov˘ch
vedoucích zamûstnancÛ mlãenlivost o pﬁipravovan˘ch závaÏn˘ch koncepãních rozhodnutích a zmûnách, a to aÏ do doby,
neÏ budou ﬁádnû pﬁipraveny a podnikem zveﬁejnûny nebo realizovány, nebo o vûcech, které jsou obchodním tajemstvím (viz
§ 17 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).
Koneãnû poukazujete také na nûkteré dosud provedené personální zmûny a dovozujete, Ïe u podniku dnes vládne atmosféra
strachu a apatie. Já sám jsem zamûstnancem podniku teprve od
prosince 2003, mohu tedy hodnotit ãi posuzovat relativnû velmi
krátkou dobu. Ze sv˘ch vlastních poznatkÛ, získan˘ch z osobních kontaktÛ s mnoha kolegy na v‰ech úrovních ﬁízení LâR od
poãátku leto‰ního roku aÏ dosud jsem v‰ak pﬁesvûdãen o tom,
Ïe u podniku Ïádná atmosféra strachu ani apatie nevládne.
Nové vedení LâR staví budoucnost podniku na v‰ech jeho
zamûstnancích, chce plnû vyuÏít jejich zku‰eností, odborného
potenciálu i ochoty pﬁispût v‰emi silami k dal‰ímu rozvoji podniku v novû nastaven˘ch podmínkách. V této atmosféﬁe se o své
postavení mohou právem obávat jen ti, kdo se v minulosti zpronevûﬁili zásadám poctivé práce nebo zneuÏili chyb a nedostatkÛ
minulého systému k vlastnímu prospûchu.
VáÏen˘ pane inÏen˘re, vûﬁím, Ïe hlub‰í zamy‰lení nebo objektivní anal˘za skuteãn˘ch dÛvodÛ, které vedly ke zmûnám
v odvûtví lesního hospodáﬁství na MZe a ve vedení LâR by Vás
jistû pﬁivedly k jin˘m závûrÛm, neÏ k naprosto nepatﬁiãnému pﬁirovnání tûchto zmûn k normalizaãním ãistkám.
Tento otevﬁen˘ dopis jako reakce na Vá‰ ãlánek bude uveﬁejnûn
v podnikovém periodiku „Lesu zdar" a bude nabídnut k oti‰tûní také ãasopisu Lesnická práce.
><
Hradec Králové, 7. ãervna 2004
JUDr. Ing. Jiﬁí Stanûk, CSc.
vedoucí majetkoprávního odboru LâR

Hrad Pecka u Nové Paky v záplavû jarních lesÛ; foto Jan ¤ezáã
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Léto budiÏ pochváleno
KdyÏ uÏ léto, tak mimo mûsto. Nûkde na venkovû s vlídnou
tváﬁí krajiny. S obiln˘mi lány, polní cestou a lesníky.
Odpoledne pﬁíjezd s ubytováním, naveãer bloumání za
humny. Sto metrÛ od obce, kousek od silnice stál uprostﬁed
rumi‰tní vegetace srnec. Billboard – Ïasl by souãasn˘
uÏivatel ãeského jazyka. Mohl to b˘t ‰piãák nebo slab˘
vidláãek, ale pﬁi zapadajícím slunci byl jako velkoplo‰ná
reklama na vysnûnou dovolenou.
Na místû je otázka, v ãem spoãívá taková dovolená?
Napﬁíklad ve vylézání na posedy a kazatelny v jejich nejrÛznûj‰ím stupni rozkladu. Nebo sledování ptáka velikosti
po‰tolky, kter˘ kolem vás loví hmyz tak dlouho, dokud
v nûm nepoznáte ostﬁíÏe. Nesmí chybût ani typické projevy srnãí ﬁíje, vãetnû kopulace. Vadí jen, Ïe vás od nich dûlí
velká vzdálenost, pokládání srny nevidíte kaÏd˘ den. Nûkde
v poli v obilí vyvádûl mladé vzácnûj‰í druh motáka. âas
k jejich fotografování by byl na úkor srncÛ, tak jsem se
o jejich bliÏ‰í urãení ani nepokou‰el. Vidût srnce, jak honí
srnu, nebylo pozdûji Ïádnou vzácností. PotíÏ byla v tom,
Ïe se zdrÏovali v zastínûném, zabuﬁeném prostoru. Stín
nebyl jen, kdyÏ pr‰elo, a to byli oba chlupatí milenci zalehlí
v poseãeném poli. Do‰el jsem k nim, niãím nekryt˘, z nevelké vzdálenosti párkrát zmaãknul spou‰È, kdyÏ ale znechucenû povstali, radûji jsem od nich zase pozpátku odcouval.
Pﬁijdou okamÏiky, kdy jste nuceni stﬁídat pobyt v nemocnici s domácí pohodou. Tehdy zvaÏujete jestli se pﬁí‰tí
sezónu budete moci dívat opût, zády k vesnici, pﬁes pole
k mladoãovskému kostelíku nad zpola zalesnûn˘m údolíãkem. Chce to natrénovat celodenní pobyt venku. Pak sbalíte hejblata na fotografování, psíãka pro potû‰ení a Ïenu
kvÛli vût‰ímu pocitu jistoty a koncem ãervna jste tam.

LESU ZDAR

Nûkteré kusy poznáváte z loÀska, o pozornost se ale hlásí
i zvíﬁata nová. Dvû srny, obû se srnãaty. Nebo ãiplenka zvûdavá tak, Ïe kdyÏ mi zblízka nakoukla do obliãeje, bekla
úlekem, div jsem nezkolaboval. Potom ten loÀsk˘ pár, kter˘
mi pózoval za de‰tû. V leto‰ní sezónû zaujal ‰tíhl˘, soumûrn˘ ‰esterák s chÛzí odpichovanou jako v neustálém
stﬁehu. DÛvodÛ k tomu mûl hned nûkolik. Krajinou se
motají lidé s pejskem i bez pejska, vysedají pod okrajov˘mi
stromy, v keﬁích na mezi, pﬁed obilím. Dﬁepí jako vycpaní.
Pejsek vedle ãlovûka ne‰tûká, roura v lidsk˘ch rukách
nestﬁílí. Krajinû vládnou teploty nad tﬁicet stupÀÛ, kaÏd˘m
dnem stoupá napûtí a vzru‰ení. Pﬁichází srnãí ﬁíje.
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Fotografující musí peãlivû vybírat místo, z nûhoÏ chce
fotografovat to, co zam˘‰lí. Nízko usazen˘ ãlovûk není
z dálky snadno k spatﬁení. V˘sek terénu pﬁed sebou mÛÏe
mít mal˘, ale pﬁehledn˘. Co se dûje za zády moÏno sluchem
sledovat, ale ne fotografovat. Odvádí to pozornost.
Fotografování zvíﬁat je kombinace nezmûrné trpûlivosti
a veliké dávky ‰tûstí. Funkce, které souãasné aparáty nabízejí sv˘m vlastníkÛm, nestaãí fotografující vyuÏít. Pﬁínosn˘
je automatick˘ posun filmu a expozice. A v terénu
neopou‰tût zdánlivû prohrané pozice. Pﬁed pﬁíchodem na
své stanovi‰tû „jistit" o chlup déle neÏ zvûﬁ a pﬁi odchodu
taktéÏ. Jinak zradím zvûﬁ pﬁedev‰ím sobû. KdyÏ uÏ se mi
stane i to, je dobré se usadit, uklidnit a vyãkat vûcí pﬁí‰-
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tích. Jeden by se nejradûji zfackoval, kdyÏ si zradí srnce,
kter˘ právû pokládá srnu. KdyÏ oba ale za dvacet minut
vyklu‰ou pﬁed objektiv na sluncem zalitou louku a dûj se
tﬁicet metrÛ od vás opakuje, zamlÏí se po ãase jednomu
oko vdûãností, Ïe mu okolnosti dovolily pﬁijít, vidût, vyfotit!
Mimochodem, jakou má logiku ta myslivecká mluva, vÏdyÈ
pﬁi tom oba stojí! Kapiãka Ïe by truÀku ohnivého pozornost lovcovu zmátla? Kdoví!
><
Mirko Hain
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Zemû zapovûzená

Úpln˘ závûr Monkovy doliny v Beliansk˘ch Tatrách je nad
posledním v˘‰vihem tvoﬁen obﬁí mûlkou mísou ze skal
a kamení. Kosodﬁeviny je tam poﬁídku. ManÏelka remcá
proti v˘rostkÛm na obzoru. „Hvízdaj na sebe jako uliãníci!"
„Nehvízdaj," povídám, „hvízdá svi‰È." Místo neplodného
dohadování jsem ji postrãil pﬁed sebe a nasmûroval ke shluku kamenn˘ch blokÛ, odkud se podle mého úsudku hvizd
ozval. AÈ vidí, Ïe to rámusící zvíﬁátko existuje. Nechal nás
pﬁijít na pár metrÛ, zapanáãkoval a vyslal proti nám vpravdû bohat˘rsk˘ hvizd. Îena o krok ustoupila, obûma nám
pískalo v u‰ích.
Jak se je‰tû tent˘Ï den ukázalo, hlídkovala tu pﬁed svou
norou macatá svi‰tice, matka dvou potomkÛ. KdyÏ jsme
del‰í dobu nehnutû leÏeli v trávû mezi kosodﬁevinou,
vypravili se oba cvalíci za bylinn˘mi dobrÛtkami aÏ
k pohorkám mé Ïeny. Svi‰ti jsou vÛãi fotografÛm velmi
vstﬁícní. DokáÏou mezi sebou skotaãit, onipovat se navzájem ãumáãkama, dokáÏou se nehnutû vyhﬁívat na slunci,
rozvaleni jako mûch naplnûn˘ tekutinou. On totiÏ tuk svi‰ÈÛ je takové konzistence, Ïe po zastﬁelení jim pr˘ vytékal
z rány. Svi‰ti dokáÏou b˘t vÛãi sobû i neurvalí a agresivní.
Svi‰ti naopak nedokáÏou strpût orla skalního nad sebou
a li‰ku nebo rysa z kterékoliv strany. NedokáÏou snést,
kdyÏ se u tichého, nenápadného fotografa zastavují turisté
se slovy „… to sou ty lovy beze zbranû nebo nekrvavé lovy,
Ïe jó". To v nich probudí obezﬁetnost. Po v˘kﬁiku prsaté
padesátnice „hele pane – svi‰È, támhle máte svi‰tû" prchají oba oslovení ze scény. Svi‰È do díry, pán s fotov˘bavou
do Terryho chaty na panáka.

Dole byly koberce petrklíãÛ a potoky plné vodní tﬁí‰tû
z jarního tání. O pár set metrÛ v˘‰, po slabé hodince stoupání jsem koneãnû v mûlké kotlinû pod ·irok˘m sedlem. Je
je‰tû plná souvislé vrstvy jiskﬁícího snûhu, kter˘ pﬁekr˘vá i
seskupení mohutn˘ch skalních blokÛ, odkud se tenkrát
prezentovala sv˘m hvizdem ta svi‰tice se dvûma potomky.
Teì tu vládne boÏské ticho. Zleva od Belianské kopy, sem
sestupuje stádo kamzíkÛ, které pravidelnû odpoãívá pod
pﬁevisem, pﬁes kter˘ tající sníh vytváﬁí z drobn˘ch kapiãek
tﬁpytivou vodní záclonu. V zasnûÏeném svahu si vyﬁizují
úãty nûjací tvorové. Tﬁi siluety se za vzteklého vrãení
a mrmlání postrkují a odhánûjí. NeÏ staãí nûkter˘ z nich
odchvátat svahem mimo dohled, zjeví se odnûkud dal‰í. To
svi‰Èové opou‰tûjí noru, v níÏ pﬁezimovali a jelikoÏ probíhá
souãasnû i páﬁení, stávám se svûdkem jejich agresivního
dohadování kdo, s kterou a kam pﬁi odchodu ze spoleãné
noclehárny zamíﬁí.
Konãil první ãervnov˘ t˘den. V den mého odjezdu bylo
v pﬁírodním amfiteátru pod ·irok˘m sedlem snûhu uÏ
poskrovnu. Nora, v níÏ pﬁezimovaly populace místních svi‰ÈÛ,
teì zela prázdnotou. Jaro se usadilo v Tatrách nadobro.
Byl ãas sejít do Îiaru, sbalit a noãním vlakem uhánût
k domovu. Ve shluku kamenn˘ch blokÛ porostl˘ch spoﬁe
trsy zaschl˘ch travin se pohnul sotva znatelnû jeden drn na
znamení, Ïe to staré známé místo je svi‰tûm opût zabydleno. Pokud se tohle zvíﬁe nepohne, je sv˘m zbarvením
k nerozeznání od kopeãkÛ trávy rostoucí v‰ude na skalách,
trávy vyrudlé sluncem. Byl jsem na sebe hrd˘, Ïe vím, která
tráva je trávou a která svi‰tûm. Co jsem ale tehdy nevûdûl
bylo, Ïe procházím Monkovou dolinou naposledy.
Roku 1979 byl uzavﬁen cel˘ komplex Beliansk˘ch Tater pro
turistickou veﬁejnost kvÛli ochranû tamních biospoleãenstev.
><
Mirko Hain
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Do Tater jsem jezdíval nepravidelnû, zato rád. Dokonce
i po svatbû, kdy jsem vyÏenil partnerku, kterou neopustila
chuÈ vymetat se mnou kdejaké kouty plné pﬁírodních
zajímavostí. Ubytovali jsme se ve Îiaru a místo trmácení
v pﬁeplnûn˘ch autobusech jsme nav‰tûvovali radûji místa
dosaÏitelná v˘hradnû pû‰ky.
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DISKUSE

Certifikace lesÛ systémem PEFC
V reakci na pﬁíspûvky Ing. Morávka a Mgr. Rezka bych si dovolil pﬁedstavit systém PEFC v âR
a prezentovat svÛj názor na stav certifikace lesÛ v âR i ve svûtû a krátce se zamyslet nad dal‰ím v˘vojem certifikace.
Základní principy certifikace
V souãasném svûtû globalizace stále více narÛstají potﬁeby
organizací systémovû zajistit u sv˘ch v˘robkÛ a sluÏeb kvalitu, bezpeãnost, zdravotní nezávadnost a v neposlední
ﬁadû i ekologickou pﬁijatelnost. Certifikace a koordinovan˘
pﬁístup k systému ﬁízení má v trÏních podmínkách jednoznaãnû strategick˘ a mimoﬁádn˘ obchodní v˘znam.
DÛsledné a trvalé zlep‰ování systému ﬁízení jsou základním
pﬁedpokladem pro uplatnûní v˘robkÛ ãi sluÏeb v nároãném
konkurenãním prostﬁedí.
Certifikací lesÛ se v tomto pohledu myslí potvrzení tﬁetí
strany (nezávislé na dodavateli, odbûrateli i na tvÛrci standardÛ), Ïe dodavatel splÀuje poÏadavky trvale udrÏitelného
hospodaﬁení v lesích dané schválen˘m normativním dokumentem, kter˘ upravuje konkrétní poÏadavky.
PEFC
Program of the Endorsement of the Forest Certification
schemes (PEFC Program vzájemného uznávání systémÛ
certifikace lesÛ) vznikl v roce 1999 za úãasti zástupcÛ
11 evropsk˘ch zemí (dnes sdruÏuje zástupce 27 ãlensk˘ch
zemí) jako nezávislá nevládní nezisková organizace, která
podporuje trvale udrÏitelné hospodaﬁení v lesích prostﬁednictvím certifikace lesÛ zaji‰Èované tﬁetí nezávislou
stranou.
Jedním z impulzÛ pro vznik systému PEFC byla otázka
moÏné úãasti drobn˘ch vlastníkÛ lesÛ (kter˘ch je jenom
v âR cca 150 tis.) a návaznost na ostatní normy systému
ﬁízení, jako je ISO 9000 a 14000. Proto je systém PEFC
zaloÏen na striktním oddûlení pravomocí v rámci systému
certifikace lesÛ. V rámci PEFC není moÏné, aby se jedna
organizace podílela na vzniku systému certifikace (tvorba
standardÛ) a zároveÀ kontrolovala jejich implementaci
(certifikaãní a akreditaãní proces). To by mohlo vést k situaci, kdyby jedna organizace nebo zájmová skupina mohla
zcela kontrolovat situaci v certifikaci lesÛ ãi dokonce
v celém lesnickém sektoru.

LESU ZDAR

Jak jiÏ z názvu sdruÏení vypl˘vá, PEFC funguje na principu
vzájemného uznávání jednotliv˘ch národních standardÛ.
Národní standardy jsou po svém schválení na národní úrovni provûﬁovány pilotním testováním, následnû procházejí
revizí ze strany Rady PEFC. V pﬁípadû, Ïe splÀuje v‰echny
poÏadavky je doporuãen Valné hromadû PEFC ke schválení
a vzájemnému uznání.
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Národní standardy PEFC
Národní standardy pro trvale udrÏitelné hospodaﬁení vznikají z iniciativy národních orgánÛ PEFC a jsou diskutovány
a schvalovány za úãasti v‰ech zájmov˘ch stran, které
projeví o certifikaci systémem PEFC zájem. Odpovídají tak
nejlépe místním ekologick˘m, ekonomick˘m, legislativním,
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sociálním, kulturním a politick˘m podmínkám a jsou
v souladu i s historií a tradicemi lesního hospodáﬁství.
V˘voj a zavádûní národních certifikaãních schémat (individuální, skupinové i regionální certifikace) umoÏÀuje, aby
malí i velcí vlastníci lesÛ nesli pﬁi tvorbû certifikaãních
postupÛ svÛj díl odpovûdnosti a finanãních nákladÛ
a zároveÀ, aby z ní mûli v‰ichni stejné pﬁínosy. Národní
standardy pro trvale udrÏitelné hospodaﬁení jsou vytvoﬁeny
na základû závûrÛ MCPFE (ministerské konference na
ochranu lesÛ v Evropû), ve které jsou jednotlivé zemû
zastoupeny ministerstvy. MCPFE je spojujícím ãlánkem pro
v˘voj národních standardÛ PEFC ve v‰ech zemích Evropy.
Práce na âeském systému certifikace lesÛ (národní standard) zaãaly krátce po vzniku PEFC v roce 1999 a po
mnoha jednáních byl dokument schválen v roce 2001.
V záﬁí 2002 byl vydán certifikaãním orgánem regionální
certifikát. V souãasné dobû je v regionální certifikaci zapojeno více neÏ 700 vlastníkÛ lesÛ hospodaﬁících na celkové
plo‰e pﬁesahujících 1,9 mil ha (73 % lesÛ v âR). V následujícím roce bude zapoãata práce na revizi národních
dokumentÛ, kterou musí projít kaÏd˘ch 5 let tak, aby
reagovaly na mûnící se poÏadavky trvale udrÏitelného hospodaﬁení v lesích a zároveÀ se vyhodnotily zku‰enosti
s dosavadním fungováním systému.
Systém kontroly
V âeské republice probíhá roãnû interní audit (venkovní
‰etﬁení) na minimálnû 10 % rozlohy lesÛ zaﬁazen˘ch do
regionální certifikace. Kontrola hospodaﬁení u systému
PEFC vychází z principu presumpce neviny, proto je v˘bûr
kontrolovan˘ch lesních majetkÛ zcela náhodn˘. K náhodnû
vybran˘m vlastníkÛm se pﬁidávají je‰tû tací, u kter˘ch je
signalizován potencionální rozpor s plnûním kriterií, na
druhou stranu se do náhodného v˘bûru nezaﬁazují vlastníci,
kde jiÏ probûhl audit v nedávné dobû. Pﬁi náhodném v˘bûru
se dbá, aby proporcionálnû byli zastoupeni v‰ichni vlastníci podle velikosti, typu vlastnictví a umístûní v regionu.
To zaruãuje, Ïe audity nebudou probíhat pouze u velk˘ch
vlastníkÛ, ale soustﬁedí se i na stﬁední a drobné vlastníky.
Interními auditory jsou zku‰ení zamûstnanci Ústavu pro
hospodáﬁskou úpravu lesÛ (ÚHÚL), kteﬁí jsou dÛkladnû
pro‰koleni pro provádûní venkovních ‰etﬁení podle patﬁiãné
metodiky SdruÏení-Îadatele. Na základû v˘bûru vlastníkÛ
je provedeno pﬁiﬁazení jednotliv˘ch auditorÛ dle místní pﬁíslu‰nosti k poboãce ÚHÚL. Auditor provûﬁuje plnûní v‰ech
kriterií trvale udrÏitelného hospodaﬁení a postupuje v souladu s platnou metodikou. ÚHÚL je organizaãní sloÏka
státu s více neÏ 60 letou tradicí a dává tak záruku nezávislého a objektivního posouzení v‰ech kriterií.
Nad dÛvûryhodností celého systému vnitﬁních kontrolních
mechanismÛ dbá certifikaãní spoleãnost Bureau Veritas
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DISKUSE
PEFC âR
je zájmové sdruÏení, jehoÏ úãelem je podpora trvale
udrÏitelného hospodaﬁení v lesích a spotﬁeby dﬁeva jako
ekologicky obnovitelného zdroje a v˘robkÛ ze dﬁeva,
ochrany pﬁírody a trvale udrÏitelného rozvoje spoleãnosti prostﬁednictvím certifikace systémem PEFC. PEFC âR
je zakládajícím ãlenem Rady PEFC a jeho hlavní ãinnost je:
• vytvoﬁení a správa âeského systému certifikace lesÛ
platného na území âeské republiky vycházejícího ze
základních principÛ stanoven˘ch Radou PEFC,
• vytvoﬁení a pravidelná revize kritérií trvale udrÏitelného hospodaﬁení v lesích jako souãásti âeského systému
certifikace lesÛ s cílem postupného zlep‰ování hospodaﬁení a stavu lesa,

• vytvoﬁení a pravidelná revize pravidel pro certifikaci
spotﬁebitelského ﬁetûzce dﬁeva jako souãásti âeského
systému certifikace lesÛ,
• prezentace a propagace âeského systému certifikace
lesÛ na území âeské republiky i v zahraniãí,
• zaji‰Èování vzájemného uznání âeského systému certifikace lesÛ pﬁedev‰ím prostﬁednictvím Rady PEFC,
spolupráce a koordinace ãinnosti s obdobn˘mi certifikaãními systémy v âR i zahraniãí,
• administrace vlastnick˘ch práv a pouÏívání loga PEFC
na území âeské republiky.

Quality International (BVQI), která spolu s funkãností celého
systému zároveÀ sama provûﬁuje náhodnû vybrané vlastníky lesÛ. Negativní hodnocení systému PEFC ve studii
Footprints in the Forest vydané britskou organizací FERN,
zmiÀované v minulém ãísle Mgr. Rezkem, nepovaÏuji za
dÛvûryhodnou studii, neboÈ FERN je koordinátorem severní ekologické komory FSC a otevﬁenû hlásí svoji v˘hradní
podporu systému FSC.
Stav certifikace PEFC
K 31. 5. 2004 bylo certifikováno systémem PEFC témûﬁ
52 mil. ha lesÛ ve 13 evropsk˘ch zemích, které mají schválen˘ národní systém certifikace lesÛ (podle studie FERN
jsou schválené národní standardy FSC pouze v 9 z 59 zemí,
kde jsou systémem FSC certifikované lesy). V souãasné
dobû je dal‰ích 5 systémÛ v procesu schvalování (u italského, chilského a australského systému jiÏ proces konãí,
u portugalského a kanadského systému byl právû zahájen)

a dal‰í se pﬁipravují (napﬁ.slovensk˘ systém ukonãil pilotní
testování a pﬁipravuje se Ïádost o schvalování systému).
Podporu certifikaci lesÛ systémem PEFC vyjadﬁují nejenom
Evropské sdruÏení vlastníkÛ soukrom˘ch lesÛ (CEPF),
mnohé lesnické asociace, ekologické organizace, ale i státní lesy v âR, Finsku, Francii, Nûmecku, Norsku, Rakousku,
·panûlsku a také na Slovensku a ve Slovinsku jsou státní
lesy jedním z klíãov˘ch úãastníkÛ úãastnícího se pﬁípravy
národního standardu.
Informace o pÛvodu certifikovaného dﬁeva se pﬁedává dále
prostﬁednictvím podnikÛ, které mají zaveden˘ systém spotﬁebitelského ﬁetûzce dﬁeva (C-o-C). V souãasnosti je tûchto
podnikÛ více neÏ 1500, z toho 93 v âeské republice. V souãasné dobû jsou drÏitelé certifikátu C-o-C pﬁedev‰ím z ﬁad
tûÏebních a obchodních spoleãností, pil a takﬁka v‰ichni
rozhodující prvotní zpracovatelé. Potvrzení o certifikovaném pÛvodu je dnes témûﬁ nutností pﬁi exportu dﬁeva do
zemí na‰ich nejvût‰ích partnerÛ (Rakouska a Nûmecka).

>>
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>> Situace ve vybran˘ch zemích Evropy (platné k 1. 6. 2004)
Stát
Belgie
âR
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Litva
Loty‰sko
Lucembursko
Maìarsko
Nûmecko
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
·panûlsko
·védsko
·v˘carsko
V. Británie
Celkem Evropa

celková
v˘mûra
lesÛ
600 000
2 630 000
460 000
2 011 000
23 000 000
13 880 000
2 105 000
6 360 000
1 976 000
2 882 000
80 000
1 610 000
9 811 000
330 000
12 000 000
8 590 000
3 467 000
3 924 000
5 940 000
1 989 000
1 077 000
6 910 000
24 400 000
930 000
2 030 000

Nûkteré mimoevropské zemû
Austrálie
Brazílie
400 000 000
Chile
16 100 000
Japonsko**
Jihoaf. rep.
3 980 000
Kanada*
322 500 000
Malajsie
Mexiko
37 440 000
Nov˘ Zéland
6 200 000
USA*
298 100 000

PEFC
% cert.
v˘mûra cert.
lesÛ
lesÛ (ha)
34,42
206 524
73,46
1 932 045
1,62
7 444
ãlen PEFC
96,95
22 298 165
23,99
3 330 005
není ãlenem PEFC
dosud neschv. systém
ãlen PEFC
0,96
27 698
ãlen PEFC
není ãlenem PEFC
70,16
6 883 046
není ãlenem PEFC
76,24
9 149 100
ãlen PEFC
dosud neschv. systém
100,00
3 924 000
není ãlenem PEFC
ãlen PEFC
Ïádost o pﬁijetí PEFC 0
2,72
188 289
15,40
3 756 624
27,81
258 648
0,45
9 125
51 970 718

dosud neschv. systém
ãlen PEFC
dosud neschv. systém
není ãlenem PEFC
4,46
14 380 000
ãlenem PEFC
není ãlenem PEFC
není ãlenem PEFC
3,67
10 930 000

poãet cert.
CoC
9
93
0
0
80
472
0
2
0
13
0
0
399
2
5
0
0
265
0
0
0,00
11
46
111
35
1543

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

% cert.
lesÛ
1,00
0,40
0,08
52,89
0,00
0,11
94,46
0,18
21,89
58,50
0,00
11,72
5,06
38,50
0,04
72,01
0,00
0,10
0,53
2,20
0
0,02
42,38
26,77
56,81

0,40
2,61
37,68
1,32
1,54
10,07
1,61

FSC
v˘mûra cert.
lesÛ (ha)
5 999
10 441
372
1 063 555
93
15 325
1 988 480
11 411
432 526
1 685 932
0
188 687
496 520
127 056
5 100
6 186 018
0
4 044
31 611
43 659
11
1 135
10 340 764
248 973
1 153 334
24 041 035

246
1 606
420
278
1 499
4 253
77
578
624
4 795

poãet cert.
CoC
72
12
51
10
1
51
22
77
14
70
4
8
245
193
5
249
0
21
9
10
23
114
145
347
1764

175
962
719
314
620
822
242
194
326
890

4
151
21
162
123
101
37
15
55
406

42 116 232

2839

* Systémy v USA a Kanadû nebyly dosud uznány Radou PEFC
** Podílí se na propagaci iniciativy PEFC Asie a pﬁipravuje Ïádost o pﬁijetí do PEFC

CELKEM SVùT

51 970 718

1544

Zdroj PEFC a FSC
Pozn.: V Evropû je schválen˘ národní standard FSC pouze v Nûmecku, ·védsku a Velké Británii, dal‰í zemû certifikují podle
dosud neschváleného systému (v rÛzn˘ch fázích pﬁípravy nebo schvalovacího procesu) nebo podle mezinárodního standardu.

LESU ZDAR

>> Závûr

28

Trvale udrÏitelné hospodaﬁení v lesích je pﬁínosem pro
vlastníka i stát. Certifikace je jedním z nástrojÛ, jak odli‰it
ty vlastníky, kteﬁí dodrÏují kriteria a za to jim poskytuje
podporu formou lep‰ích moÏností na trhu. Podpora certifikace ze strany státu nesmí smûﬁovat ke konkrétnímu
systému, ale k lep‰ímu uplatnûní dﬁeva a v˘robkÛ z nûj na
trhu a tak vytváﬁet prostor pro zodpovûdné ekologické,
ekonomické a sociální hospodaﬁení v lesích. To, k jakému

6-7 / 2004

systému certifikace lesÛ se pﬁikloní vlastník lesa a zpracovatelé dﬁeva, je pﬁedev‰ím jejich svobodné rozhodnutí, ve
svém dÛsledku v‰ak plnû závisí na chování zákazníkÛ, kteﬁí
svoji podporu ekologii vyjadﬁují ochotou kupovat certifikované v˘robky ze dﬁeva. Zde je také nejvût‰í v˘znam certifikace lesÛ bez rozdílu systému.
><
Ing. Pavel Hes,
PEFC âR, e-mail: pefc@pefc.cz
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Pohár LâR 2004
Mal˘m tréninkem pro poﬁadatele blíÏícího se
37. Mistrovství Evropy v loveckém parkúru,
byl Pohár LâR v prvních kvûtnov˘ch dnech
roku 2004.
Závodníci rozdûlení do mnoha kategorií pﬁedvádûli první
den své umûní pﬁi stﬁelbû proti slunci, druh˘ den jiÏ schovávali patrony do kapes, aby jim nezvlhl prach, neboÈ nad
vráÏskou stﬁelnicí se zatáhlo a cel˘ den usilovnû pr‰elo.
JenÏe kdo umí, umí i za de‰tû a pokud má natrénováno
tak, jak tﬁeba stﬁelci ze Îidlochovic a Konopi‰tû, coÏ se
ov‰em pﬁedpokládá, neovlivní je ani nepﬁízeÀ poãasí.
U tohoto závodu jde v‰ak pﬁedev‰ím o setkání. ¤editelé,
správci, hosté, ti v‰ichni na chvíli zapomenou na ﬁeholi
lesnického povolání a mluví ﬁeãí neformálních setkání.
Závodnickou du‰i v‰ak máme v‰ichni. Proto na stanovi‰ti
stﬁídá v˘raz klidné tváﬁe napûtí, pﬁed startem holuba
a úleva po v˘stﬁelu. Zdáli mÛÏete pozorovat úspû‰ného
stﬁelce i toho, kterému holub ulétl. Obãas se potom díváme na pu‰ku, kroutíme hlavou a tﬁeseme s patronami
v kapse, zda neopomnûl v˘robce na broky.
Tak jdeme na to – Ing. Lenka Kﬁiklánová na stanovi‰ti

Bûhem dvou závodních dnÛ stﬁílel kaÏd˘ soutûÏící celkem
na 100 terãÛ. Nejlep‰ím v˘sledkem se mohl pochlubit pﬁi
vyhla‰ování vítûzÛ domácí závodník Martin TÛma s 82
zásahy. Na stupnû vítûzÛ ho potom doprovodili Jaromír
Uher (80) a Ing. Josef Dostál (77) po rozstﬁelu se ãtvrt˘m
v poﬁadí Ing. Janem Kovaﬁíkem. V kategorii ﬁeditelské zvítûzil Ing. Jan Ferkl (77), mezi správci Ing. Jan Rohan (72)
a z hostÛ byl nejlep‰í Ing. Jan Stanûk (80).
Stateãné srdce prokázaly i dvû Ïeny – Milada ·kolová,
a Ing. Lenka Kﬁiklánová.
Po souãtu spoleãn˘ch v˘sledkÛ zaplnil první stupínek vítûzÛ druÏstev LZ Îidlochovice nástﬁelem 242 terãÛ pﬁed
KI Fr˘dek Místek (227) terãÛ a KI Brand˘s nad Labem
(213 terãÛ).
KaÏd˘ závodník obdrÏel pﬁi závûreãném vyhla‰ování vítûzÛ
drobnou pozornost od poﬁadatelÛ a z úst ekonomického
ﬁeditele LâR Ing. ZdeÀka Cáby pﬁíslib podobn˘ch neformálních setkání lesníkÛ i v budoucnosti.
><

Stﬁelba na asfaltového zajíce

SoutûÏ v rychlopalbû je atraktivní pro diváky

LESU ZDAR

Miloslav Louda

Závodníci z LZ Îidlochovice nejlépe rozvrhli síly
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Dárek ke Dni Zemû
Kapitola první: Legenda a historie
Vûﬁte, nevûﬁte, bylo to tak. KdyÏ Stvoﬁitel dokonal svoje dílo
a poloÏil základy v˘voje svûta, zb˘valo mu uÏ jen rozdat v‰emu
Ïivému v panenské pﬁírodû pracovní náplnû.
„Stvoﬁil jsem Vesmír, Nebe, Zemi, Îivot na ní a k obrazu svému
i âlovûka". Odmlãel se a vzápûtí pokraãoval. „Se svou tváﬁí
bude mít ãlovûk obrovské problémy. V‰e, co jsem vykonal,
bude pro nûho nedokonalé, bude to chtít pﬁedûlat."
Tyto úvahy Adam nesly‰el. Po operaci, kterou podstoupil, spal.
Evu Stvoﬁitelova slova vyslovenû nudila, zato si se zájmem
prohlíÏela Adamovo tûlo. Sáhla mu na nos, zatáhla za u‰i, ocenila ohebnost jeho prstÛ na rukou a vyjekla, kdyÏ jeden
z podivn˘ch v˘rÛstkÛ Adamova tûla pod jejími dotyky zaãal
bytnût. Honem toho nechala a pﬁejela mu prsty hruì. Zhrozila
se, kdyÏ zjistila, kolik Ïeber Adamovi je‰tû zbylo. Co kdyÏ mu
Stvoﬁitel vyjme z hrudi dal‰í a dal‰í… NeodváÏila se pomyslet
a poopravila si úães.
„Tak bûÏ Evo, udûlej si make up, Adam se uÏ co nevidût vzbudí", ozval se Hlas BoÏí. Na jeho v˘zvu zvedla se zelenooká
koãka a py‰níc se vztyãen˘m ocasem vzne‰enû odkráãela. Pár
krokÛ za ní klop˘tala Eva.
„Vy v‰ichni v ﬁí‰i rostlinné ãi Ïivoãi‰né" pokraãoval Stvoﬁitel,
„budete respektovat pﬁírodní zákony, chcete-li zákony BoÏí.
âlovûk je v‰ak bude poru‰ovat. Vûnujte pozornost rozporu
jeho slov a ãinÛ. Budete mu uãiteli a vychovateli, protoÏe Vy
neznáte pﬁetváﬁku." Koruna stromu zãervenala a cosi v ní
zlostnû prsklo: „promiÀ, omlouvám se ti chameleone", a celá
koruna stromu se opût zazelenala.
„Tak pojìte, ukaÏte, jak vám to pÛjde." A uÏ pﬁed ním pózovala a defilovala v‰echna zvíﬁata velká i malá, slétlo se ptactvo
nebeské a v‰ichni uji‰Èovali Stvoﬁitele o své spolehlivosti. Jen
li‰ka mÏourala oãkama, jako Ïe se jí to net˘ká. Pﬁi‰li témûﬁ
nepov‰imnuti bratranci ãervotoã a kÛrovec. I jim vûnoval
Stvoﬁitel pohled a oni mu porozumûli.
Adam hlasitû oddychoval ze spánku.
„Kolik vás bude muset zahynout, aby ãlovûk nalezl pokoru?
A bude Vás na ten úkol dost?", posmutnûl Stvoﬁitel vûda, Ïe
nehybné stromy a kvûtiny ti‰e ãekají, jak˘ osud jim lidé
pﬁipraví…
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Adam se probudil a dûjiny lidstva se zaãaly ﬁítit do budoucnosti: do doby kamenné, bronzové, Ïelezné a pozor: do vûdecko-technické revoluce. AÏ do jejího vypuknutí se mûla témûﬁ
v‰echna zvíﬁata dobﬁe, jen kÛrovec Ïivoﬁil. Ne Ïe by stromÛ
bylo málo, byly obrovské, ale jeden od druhého b˘val daleko
a jejich kÛra vesmûs tvrdá. Málokde, ponejvíc v horách, na‰el
se smrk se sladkou, ‰Èavnatou kÛrãiãkou. KÛrovcovi nemûli
ãasto nic do huby. Navíc, vÏdy, kdyÏ hlava rodiny ucházela se
o pﬁízeÀ paní KÛrovcové, ta se od nûj odtáhla: „Jak bys chtûl,
prosím tebe, uÏivit dûcka?"

30

I zanevﬁel kÛrovec na Hospodina.
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Na lep‰í ãasy se bl˘sklo, kdyÏ vûdecko-technická revoluce
potﬁebovala obrovské mnoÏství dﬁeva. Zaãala hulákat na lesníky: „Proã nesadíte smrky? Rostou rychle, dﬁevo mají lehké
a hlavnû mnoho. Sázejte smrky! Jeden vedle druhého! Na co
Vás mám! Za co Vás platím! Buky, duby, pryã, pryã!" Nikomu
z lesníkÛ se do popravy stalet˘ch obrÛ nechtûlo, ale sázet
smrky zaãali. Museli.
I velebil KÛrovec âlovûka. âlovûk mu dal poﬁádnou obÏivu. Na
svého Stvoﬁitele dávno zapomnûl, ale v genech nesl stále jeho
odkaz, svou pracovní náplÀ. Konzumoval a mnoÏil se. Tu
a tam nûjak˘ ten smrk zrezavûl a uschl. To nic, ﬁíkal si âlovûk,
nechápaje, Ïe lekce kÛrovce jiÏ zaãala. Teprve kdyÏ píseÀ
„Zelení hájové" pﬁestávala b˘t hitem, ti bystﬁej‰í v epo‰e vûdecko-technické revoluce pochopili, Ïe kÛrovec je uãitelem etikety, Ïe nemá cenu proti nûmu bojovat, Ïe je lépe nechat ho b˘t,
smrky vykácet, nechat je tam, kde je Pán BÛh nasadil (ale to si
nechceme pﬁiznat a radûji proto ﬁíkáme „kde byly pÛvodní
dﬁevinou"). I bylo rozhodnuto sázet na volná místa opût duby,
buky, borovice, jedle apod.
Co k tomu dodat? Snad jen to, Ïe tady legendy a historie konãí
a zaãíná prozatímní pﬁítomnost.
Kapitola druhá: Pﬁítomnost v Raduni
RaduÀ je malá obec, leÏící 6 km jihov˘chodnû od Opavy. Má
v‰echny pﬁedpoklady k tomu, aby se stala malou perliãkou na
mapû Slezska: Zámek s anglick˘m parkem, lesy, rybníky, spojení s mûstem linkou MHD. Obec nabízí stavební místa
a tak rozvoj obce, která má dnes ztûÏí 1000 du‰í, na sebe
dlouho ãekat nedá. Próza Ïivota pﬁiná‰í uÏ nûkolik let stejn˘
obraz: TûÏké kamiony, naloÏené smrkovou kulatinou, projíÏdûjí Raduní a vyváÏejí dﬁevní hmotu do okolních dﬁevaﬁsk˘ch
podnikÛ. KÛrovec je v‰ak stále o nûkolik délek pﬁed nimi.
Obrovské kamiony dennû rachotí pod okny raduÀské ‰koly.
Vida, na ‰kolu bychom málem zapomnûli a ona mÛÏe b˘t tak
v˘znamn˘m fenoménem v Ïivotû malé venkovské obce.
Nezaznívá v dunûní mohutn˘ch motorÛ jakási otázka, v˘zva?
Zaslechla ji trojice muÏÛ, kteﬁí kdysi v ãasném podzimu
loÀského roku se‰li se u kávy a pﬁi svém rozchodu s kouskem
ironie pﬁivlastnili si hrd˘ název: „Pﬁípravn˘ a organizaãní v˘bor
pro v˘sadbu dûtského lesa v Raduni". Pánové po‰ilhávali po
sobû uÏ dlouho: Nemohla by ‰kola pomoci pﬁi obnovû lesa?
TûÏce, pﬁetûÏce osazují Lesy âR, s. p., kaÏdoroãnû vzniklé
holiny sazenicemi buku, dubu, jedle, borovice. Je to nevídaná
pﬁemûna lesa, snaha pﬁiblíÏit se skladbou dﬁevin pÛvodním
lesním porostÛm. Îádn˘ lesník nesází les pro sebe, ale pro pﬁí‰tí generace vnukÛ a pravnukÛ. Dûti by to mûly vûdût, b˘t
u toho. O podílu prospû‰nosti dûtské práce se musí veﬁejnost
dovûdût a ocenit ji. Probouzejme a pûstujme v dûtech vztah
k pﬁírodû. Vyveìme je z lavic a ukaÏme jim, jak se sází les!
Anebo ho s nimi vysaìme! Budeme mít „Dûtsk˘ les"! Kdo jsou
tito pánové a co je spojuje?
Prvním z trojice je Ing. Jiﬁí Slavíãek, revírník LesÛ âR, lesní
správa Opava. ¤ídí revír Hluboãec, kam katastr obce RaduÀ
spadá. Má citlivou du‰i: dokáÏe pozornû naslouchat názorÛm
jin˘ch, je k nim tolerantní. Je dﬁíã a svûdomitû plní v‰e, na ãem
se s partnerem v dialogu dohodl. Je ‰Èastnû Ïenat, manÏelkou
je mu paní uãitelka.
Druh˘ je pan Paedr. Leo‰ Tesárek. Je ﬁeditelem ‰koly (plné uãitelek), stojící v Raduni pod lesem. Jejich 250 ÏákÛ má ‰tûstí,
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Tﬁetím vzadu je Ing. Jaroslav Kadula. Narodil se nûkdy pﬁed
více neÏ sedmdesáti lety z lásky uãitelky a lesníka a o sobû
tvrdí, Ïe je domovníkem ve vile své Ïeny, která je otrokyní jejího kocoura a psa. Sám pr˘ pracovat nebude, ale hrál by si cel˘
den. Je myslivcem a ãlenem Spolku pro obnovu vesnice RaduÀ.
Je ‰Èastnû Ïenat˘, manÏelkou mu není uãitelka. Ale pozor!
Jeho star‰í sestra, uãitelka, pozoruje svût uÏ z obláãku a ‰vagr,
uãitel, pﬁiÏenil se do rodiny za mlad‰í sestrou, téÏ uãitelkou.
·Èastn˘m pojítkem mezi pány z pﬁípravného tria je láska
k pﬁírodû, k dûtem, ale téÏ rodinné zázemí. Také nespokojenost
se stavem spoleãnosti a pocit vlastního podílu odpovûdnosti za
tento stav. TéÏ vûdomí toho, Ïe nevykoná-li nûkdo dobr˘ skutek, k nûmuÏ má schopnost a sílu, dopou‰tí se hﬁíchu.
Kapitola tﬁetí: Slezské písnû
Ing. Slavíãek vybral a nechal odlesnit dvû plochy k osázení
buky a jedlemi. Obû jsou u turisticky frekventovan˘ch cest,
jednou z nich vede cyklotrasa. K projektu „Dûtsk˘ les" se pﬁihlásilo Myslivecké sdruÏení RaduÀka. Podle pokynÛ revírníka
myslivci obû plochy na vlastní náklady oplotili a pﬁede‰li tak
‰kodám, které by okusem mlad˘ch sazenic zpÛsobila zvûﬁ.
Rozsah zalesÀovacích prací byl nad síly jediné základní ‰koly.
Jakmile ve‰lo ve známost, co se v revíru Hluboãec chystá,
pﬁivedlo do Radunû své dûti je‰tû osm opavsk˘ch ‰kol. Podaﬁilo
se v‰ak získat i jiné pomocníky. Opavská lesní, a. s., vypomohla vlastním mikrobusem a pﬁepravila dûti na vzdálenûj‰í
a odlehlou plochu. Opavské lesní, a. s., patﬁí podûkování od
dûtí i organizátorÛ.

Fale‰ník, Josef Kozák a Vratislav Îídek. Dûkujeme Vám, Ïe jste
nauãili dûti sázet les.
A co se je‰tû v lese pﬁihodilo?
Stalo se, Ïe lesníci podcenili schopnosti jedné sedmé tﬁídy.
Sedmiãka, zaﬁazena na konci jedné pracovní smûny pracovala
tak usilovnû, Ïe chybûly sazenice. Ha, ha.
Stalo se téÏ, Ïe dvû nejmenované uãitelky se zapomnûly,
s vervou kopaly jamky a samy vysázely velké mnoÏství stromkÛ. Pak se doÏadovaly toho, aby jejich ‰kola mûla svÛj vlastní
les, aby se o jeho péãi nemusela s nik˘m dûlit! Stalo se, Ïe
jeden mlad˘ kantor pﬁi louãení pronesl témûﬁ s v˘ãitkou:
„Doufám, Ïe pﬁí‰tí rok to zopakujete zas". Stalo se, Ïe jeden
odborn˘ poradce, nemoha snést pohled na zápas obûtavého
Ïáãka s kamenem, vûzícím hluboko v zemi, vzal mu
z rukou sekeromotyku a jamku hloubil sám. Po chvíli zchvácen
odloÏil nástroj a na znamení toho, Ïe je hotov, zvolal: „Kdo na
moje místo?!" (dalo by se ﬁíci, Ïe vykﬁikl skoro s básníkem).
Paseka plná ‰tûbetající dûtí ztichla. Opakoval tedy svou otázku znovu a naléhavûji. Ticho. Zvolal tedy potﬁetí. „Kdo na moje
místo! Kdo to napsal?" Teì se mu doslalo odpovûdi ponûkud
pﬁidrzl˘m hlasem „Petr Bezruã". „To se na tebe musím podívat
zblízka ty ‰ikulo" dûl dospûlec, kráãeje pﬁes celou paseku. KdyÏ
míjel paní uãitelku, dostalo se mu informace o znalci ãeské
poezie: „Je to chytr˘ kluk, ale lajdák a flink. Dnes tu toho moc
neudûlal."
„Tak Ty zná‰ Petra Bezruãe?"
„Jasnû, je to kámo‰" znûla odpovûì.
A pak kámo‰ Petra Bezruãe zaãal kopat a sázet, aÏ se z nûho
kouﬁilo. Opou‰tûl paseku mezi posledními…

Dûti se sv˘m pedagogick˘m dozorem pﬁijíÏdûjí ve dvacetiãlenn˘ch skupinách. Pracovat s nasazením dokáÏí dvû
hodiny a pak jsou stﬁídány druhou skupinou. Na lokalitû
dostanou instrukce od lesního personálu a následnû jsou rozdûleny do dvou ãet. V kaÏdé se utvoﬁí pût smí‰en˘ch párÛ:
Chlapci kopou jamky rozmûrÛ 25 x 25 x 25 cm, dûvãata do
nich vkládají sazenice, obsypou zeminou a tu pak upûchují.
KaÏdou desítku vede jeden lesník. Lesníci pomohou radou,
upozorní na chyby, pomohou s motykou tûm, kteﬁí zápasí
s koﬁeny, kameny a bdí nad kvalitou v˘sadby. Neplechu dûti pﬁi
práci nedûlají. Atmosféra je vÏdy radostná. Na závûr, kdy lesníci za vykonanou práci podûkují, volí se Miss Motyka, kterou
se mÛÏe stát jak dûvãe, tak i chlapec. ZáleÏí jen na odvedené
práci. B˘vá veselo.

Kapitola ãtvrtá: Lesu zdar!
Závûrem bilance pro ty, kteﬁí mají rádi ãísla. V „Dûtském lese"
pracovalo devût ‰kol, které spolu vyslaly 220 dûtí. Odpracovaly
600 hodin v osmi pracovních smûnách (dnech).

A tu jsou jména tûch lesníkÛ, kteﬁí se dûtem neustále vûnovali.
Jsou to pánové: Ing. Jiﬁí Slavíãek, Martin Gratcl, Jaroslav

Na plánovan˘ poãet 1900 ks doplnili pracovníci Opavské lesní,
a. s.

1. Oplocenka – buk
rozmûr (m)
90 x 30

délka plotu (m)
240

plocha (ha)
0,25

v˘sadka (ks)
2400

plocha (ha)
0,28

v˘sadka (ks)
825*

2. Oplocenka – jedle
rozmûr (m)
120 x 25

délka plotu (m)
290

Dne 25. 6. 2004 jsme se se‰li v‰ichni na slavnosti, kterou
jsme uspoﬁádali u první oplocenky a na blízké louce. Zbude
nám vykonat je‰tû jednu práci. Postavit památníãek dûtského
snaÏení. A tak se turisté dozví, Ïe: „První dûtsk˘ les" L. P. 2004
sázely dûti z Radunû, opavsk˘ch ‰kol: Praskova, Mírová, Vrchní,
·rámkova, Maﬁadkova, Komenského, B. Nûmcové, téÏ dûti
z Kravaﬁ. Lesu Zdar!
><
Ing. Jaroslav Kadula,
Spolek pro obnovu vesnice RaduÀ
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Ïe pan ﬁeditel je nositelem typicky slezské zdrobnûliny jména
Tesaﬁ. Sekal by je za jejich lotroviny sekerou; takhle je jenom
trpûlivû a laskavû opracovává v rámci ‰kolních osnov. Botanik
a dendrolog, kantor tûlem i du‰í. Je ‰Èastnû Ïenat˘, manÏelkou
je mu paní uãitelka.
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CO ZB¯VÁ DODAT?
11. Mezinárodní soutûÏ
mysliveck˘ch trubaãÛ

Velmi pûkného umístûní dosáhli loveãtí trubaãi LesÛ âR,
s. p., LS Jeseník na 11. Mezinárodní soutûÏi trubaãÛ,
poﬁádané âMMJ ve spolupráci s Klubem mysliveck˘ch trubaãÛ, Národním památkov˘m ústavem v Plzni – zámek
L. KynÏvart a LâR, s. p., Hradec Králové, v Lázních
KynÏvartu dne 24. dubna leto‰ního roku. Z patnácti
soutûÏících souborÛ obsadili v ladûní „B" tﬁetí místo se
110 dosaÏen˘mi body, v ladûní „ES" obsadili rovnûÏ tﬁetí
místo s 90,5 body. V soutûÏi sólistÛ ladûní „B" se umístili
se 114 body na ãtvrtém místû a v ladûní „ES" pak se
105 body na sedmém místû. Soubor soutûÏil ve sloÏení
Jeﬁábková, Pla‰il, Kohoutek a Procházka, v sólistech
soutûÏili Jeﬁábková a Pla‰il.
><
Jaromír Latner

Vzpomínka
Dne 13. kvûtna t. r. zemﬁel
následkem tûÏké nemoci
ve vûku nedoÏit˘ch 55 let
pan Ing. Vladimír ZboÏínek,
od roku 1992 revírník revíru
Javorná, LesÛ âR, s. p.,
lesní správy Jeseník.

Ing. Vladimír ZboÏínek byl po celou dobu svého
pracovního Ïivota provozním lesníkem. Po absolvování
V·Z LF v Brnû nastoupil krátce na LZ Janovice
u R˘maﬁova, odkud v roce 1975 pﬁe‰el na LZ Jeseník,
kde aÏ do vzniku LâR zastával funkce technika polesí
a polesného. Jednalo se o odbornû erudovaného
pracovníka, jemuÏ lesnictví a myslivost pﬁirostla k srdci
a kter˘ tûmto ãinnostem obûtoval cel˘ Ïivot.
Lesní správa Jeseník ztrácí v osobû Ing. Vladimíra
ZboÏínka dobrého pracovníka a v˘borného kamaráda.
Za v‰e, co vykonal pro lesy a myslivost, zejména
v oblasti Zlat˘ch Hor a Rejvízu, mu patﬁí na‰e podûkování.
><

LESU ZDAR

Za kolektiv spolupracovníkÛ LS Jeseník
Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce
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Konkurs sygnalistóv
myÊliwskich „O Krysztalowy Róg"
Mezinárodní soutûÏe loveck˘ch trubaãÛ v polském Ladku
Zdroji se zúãastnily dne 15. kvûtna mimo jiné také soubory loveck˘ch trubaãÛ LesÛ âR Lesní správy Jeseník a Lesní
správy Javorník. PrestiÏní v˘znam soutûÏe, organizované
mysliveck˘mi orgány rovnûÏ podpoﬁilo ﬁeditelství regionálních státních lesÛ ve Wroclawi u pﬁíleÏitosti v˘roãí 80 let
od jejich vzniku. V krásném prostﬁedí lázeÀského mûsta
nedaleko ãesk˘ch hranic byla vystoupení ãesk˘ch trubaãÛ
pﬁijata velmi srdeãnû. Na prvním místû ve skupinû a také
absolutním vítûzem celé soutûÏe se umístil soubor loveck˘ch trubaãÛ LâR LS Javorník ve sloÏení V˘mola, Ha‰ka st.
a Ha‰ka ml. Soubor mysliveck˘ch trubaãÛ LâR LS Jeseník
obsadil ve sloÏení Jeﬁábková, Procházka a Kohoutek pûkné
ãtvrté místo.
><
Jaromír Latner

V mûsíci ãervnu a ãervenci
oslavili v˘znamná Ïivotní
jubilea tito pracovníci LâR
Padesátiny
9. 6.
Jan Procházka
9. 6.
Helena Kopfová
12. 6.
Zdenûk Kotek
12. 6.
Václav Fatka
17. 6.
Viktor Lossgot
23. 6.
Ing. Vlastimil Svoboda
23. 6.
Hana Kerberová
30. 6.
Jiﬁí Souãek
30. 6.
Emil Vokoun
3. 7.
Helena Cieslarová
3. 7.
Vladislav Miãan
4. 7.
Helena Málková
11. 7.
Zdenka Havrlantová
19. 7.
Petr Zabloudil
22. 7.
Oldﬁich BroÏ
22. 7.
Stanislav ·péra
24. 7.
Petr Rajsk˘
27. 7.
Milu‰e Minaﬁíková
30. 7.
Vûra ·ebková

LZ
LZ
LS
LZ
LZ
LS
LS
LZ
LZ
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LZ
LZ
LZ
LS

·edesátiny
2. 6.
Ing. Zbynûk Neãas
8. 6.
Ing. Jan Chromãák
24. 6.
Ing. Jan Novák
25. 6.
Karel Urban st.
12. 7.
Ing. Jan âíÏek
25. 7.
Josef Martínek
26. 7.
Ing. Karel Brabec
27. 7.
Miroslav Bure‰

ﬁeditelství podniku
LS Opava
LS Ruda n. M.
LS Litvínov
LS Svitavy
LS Plasy
LS Jihlava
LZ Konopi‰tû

Îidlochovice
Boubín
Buchlovice
Boubín
Îidlochovice
Buãovice
Ti‰nov
Îidlochovice
Kladská
Jablunkov
Hluboká n. Vlt.
DvÛr Králové
Opava
Stﬁíbro
Znojmo
Îidlochovice
Boubín
Îidlochovice
Mûlník

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

Lesu Zdar 6-7

1.7.2004

18:36

Stránka o3

I takhle si dokáÏe letní tornádo pohrát s poﬁádn˘mi stromy;
Vizovické vrchy – hﬁebenovka ze Syrákova pﬁes vrchol Vartovny
smûrem ke Vsetínu; LS Vsetín
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LESU ZDAR
âasopis lesníkÛ a pﬁátel lesa

roãník 10
2004

2004

ROK SMRKU
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku
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