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Lesy
a
kraje
Krajina západní ãásti Kru‰n˘ch hor, LS Horní Blatná; foto redakce

Pfii realizaci reformy územní správy a hlavnû
po ustavení a rozbûhu krajsk˘ch úfiadÛ se stále
ãastûji zaãínají objevovat názory o moÏnostech
pfievodu ãásti lesÛ v majetku státu do majetku
krajÛ. Jedná se pfiedev‰ím o lesní pozemky, spravované státním podnikem LâR. ProtoÏe se tento
problém bytostnû dot˘ká na‰eho podniku, poloÏili
jsme nûkolik otázek generálnímu fiediteli Ing.
Jifiímu Olivovi.
V poslední dobû zaznívají z nûkter˘ch novû
vznikl˘ch krajÛ hlasy o potfiebû pfievedení správy
státních lesÛ do jejich kompetence. Jaké k tomu
zaujímáte stanovisko?
Tuto snahu jsme oãekávali od prvních zmínek
o vzniku tzv. vy‰‰ích územnû správních celkÛ.
Není tedy niãím nov˘m a proto ani nepfiekvapuje.
RovnûÏ zku‰enosti na‰ich zahraniãních kolegÛ,
pfiedev‰ím rakousk˘ch, ukazují, Ïe jakákoliv
zmûna politického nebo správního uspofiádání
státu s sebou nese snahu o parcelaci státního lesního majetku, a to hlavnû tehdy, jde-li o majetek
prosperující. VÏdy v‰ak nakonec pfievládly racionální argumenty. Díky tomu v‰echny evropské
zemû obhospodafiují své státní lesy jako jeden
celek a bezpochyby tomu tak bude i u nás.
Jedinou v˘jimkou je ·v˘carsko, kde jsou tzv. kantonální lesy pozÛstatkem z doby, kdy byly kantony samostatn˘mi státy.
Jaké mohou b˘t dÛvody pro tyto snahy?
DÛvodem pravdûpodobnû nebude to, Ïe by
pfiedstavitelé krajsk˘ch úfiadÛ chtûli investovat do
lesÛ více prostfiedkÛ, aby tak zlep‰ili jejich stav
a zhodnocovali svûfien˘ majetek. DÛvodem mÛÏe
b˘t pfiedstava o ekonomické atraktivitû lesÛ, protoÏe LâR jsou jedin˘ správce státního majetku,
kter˘ produkuje zisk. Tyto lesy mohou b˘t také
chápány jako mocensk˘ nástroj regionální politiky, poskytující fiadu atraktivních pravomocí, napfi.
provoz myslivosti, pronájmy honiteb, vliv na
obchod se dfievem atd. To je jistû velká motivace.

V ãem vidíte hlavní problémy takového kroku?
Pfiedev‰ím je tfieba si uvûdomit, Ïe vlastnictví
samosprávní, tedy krajÛ, není vlastnictví státní
a tento krok by znamenal de facto odstátnûní,
tedy ztrátu pfiímého vlivu státu na svÛj majetek.
Podle právních rozborÛ by prakticky neexistovala
Ïádná moÏnost, jak zabránit dal‰ímu nakládání
s tímto majetkem.
Dal‰í úskalí jsou pfiedev‰ím ekonomická. Je
evidentní, Ïe LâR dosahují dobr˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ právû díky své velikosti. MÛÏeme
optimalizovat tûÏební ãinnost vzhledem k situaci
na trhu, jsme siln˘m partnerem velk˘m zpracovatelsk˘m uskupením, coÏ má vliv na stabilitu cen
dfieva i pro jiné vlastníky. Centrální cash-flowe
(finanãní toky, volné finanãní prostfiedky) umoÏÀuje získat dodatkové pfiíjmy z finanãních operací,
samozfiejmû prostfiednictvím profesionálních
správcÛ portfolia. V‰echny tyto zdroje pouÏíváme
ke zlep‰ení dÛchodové situace státních lesÛ.
JestliÏe dnes registrujeme v rámci ãtyfi aÏ pûti
krajÛ záporn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek, tento poãet
by se v pfiípadû rozdûlení urãitû zv˘‰il. Rozdûlení
správy mezi tfiináct celkÛ by urãitû znamenalo
pokles cen dfieva v fiádu pûti a moÏná více procent. To jsou obecné praktiky, které v‰ude platí
a za tímto úãelem jsme také svûdky fiady fÛzí,
protoÏe velikost je zásadní konkurenãní v˘hodou.
Nepfiízniv˘m faktorem by byl i rÛst reÏijních
nákladÛ budováním a provozem dal‰ích tfiinácti
(pokud nepoãítám Prahu) fieditelství. Jistû budeme
uji‰Èováni o úsporném obsazení, ale jenom agendy dané zákonem musí nûkdo obsluhovat a poãet
pracovníkÛ takového úfiadu by se nutnû pohyboval od ãtyfiiceti do padesáti, bez ohledu na spravovanou v˘mûru lesa. Mimo jiné by se ztratil
v˘nos z centrálnû spravovan˘ch finanãních prostfiedkÛ. KdyÏ tyto vlivy zakalkulujeme do hospodáfiského v˘sledku, vidíme, Ïe ve ztrátû budou
nikoliv ãtyfii, ale cca osm aÏ devût krajÛ. Je aÏ
neuvûfiitelné, Ïe v dobû, kdy svûtovou ekonomikou prochází vlna fÛzí za úãelem získání v˘hod,
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my uvaÏujeme o atomizaci majetku. Staãí se
podívat, jak jsou v âeské republice vlastnûny rozhodující pilafiské nebo papírenské kapacity. Jejich
vlastníci by rozdûlení státního lesního majetku
mezi kraje bezpochyby nad‰enû tleskali. Urãitû ne
proto, aby nov˘m správcÛm platili lep‰í ceny.
Existuje politická podpora podobného
rozhodnutí?
Takové rozhodnutí by se muselo naplnit zmûnou nûkolika zákonÛ. Nevím o Ïádné politické
stranû, která by jej podporovala. A Ïádná strana,
které není lhostejn˘ osud státního rozpoãtu, jej ani
podporovat nemÛÏe. Podpora zaznívá z úst
nûkter˘ch hejtmanÛ ãi krajsk˘ch zastupitelÛ hlavnû tam, kde jsou lesy v˘nosové.
MÛÏete odhadnout, jak se na problém dívají na‰i
zamûstnanci?
Bezpochyby budou zastoupeny v‰echny názory. Lze pfiedpokládat, Ïe ti, ktefií se v organizaãní
struktufie LâR dobfie uplatnili, budou podporovat
stávající zpÛsob hospodafiení na státním lesním
majetku. Urãitû v‰ak existují lesníci, ktefií se z jakéhokoliv dÛvodu cítí ohroÏeni, museli od nás odejít, nebo u LâR ani nepracovali, ale transformace
v lesním hospodáfiství, vãetnû vznikl˘ch LâR,
nenaplnila jejich ambice. Ti vidí v tomto okamÏiku
pfiíleÏitost zvratu a mohou rozdûlení podporovat.
Kolegové ve vedení podniku i já sám v‰ak cítíme
znaãnou podporu ze strany na‰ich zamûstnancÛ
na v‰ech úrovních. Tím více nás mrzí zaruãené
zvûsti o tom, na které funkce hodláme v nejbliÏ‰í
dobû odejít, a hlavnû ochota, s jakou se tûmto
nesmyslÛm vûfií. JestliÏe jsme devût let vynakládali
maximální úsilí pfii budování a obhajobû LâR,
pfieklenuli nejedno sloÏité období, nebude tomu
jinak ani teì. Skuteãnost, Ïe v˘robnû-technick˘
fieditel Ing. Franti‰ek Morávek odchází na ministerstvo zemûdûlství do funkce fieditele odboru,
nechápeme jako oslabení t˘mu, ale jako pozitivní
podporu.
Dûkujeme za rozhovor, redakce
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TûÏba dfieva
sortimentní
metodou
s vyuÏitím
harvestorÛ
a vyváÏecích
souprav
(Pokyn v˘robnûtechnického fieditele)
Harvestor VALMET na Lesní správû DvÛr Králové n. L., foto redakce

A. Obecnû platné podmínky
pro pouÏití sortimentních
technologií
1. S ohledem na hospodárnost a zejména
‰etrnost vÛãi porostÛm pfii vyklizování dfieva
patfií sortimentní metoda k podporovan˘m technologiím v rámci LâR. Zvlá‰tní pozornost je pfiitom vûnována harvestorÛm a vyváÏecím soupravám, jejichÏ vyuÏití v lesích spravovan˘ch
LâR upravuje tento pokyn.
2. Lesní správci, fieditelé LZ dbají na sladûní projektovan˘ch tûÏeb s racionálním uskupováním pracovi‰È pro nasazení harvestorÛ
a vyváÏecích souprav v ãase i místû. Lesní
správci, fieditelé LZ mají moÏnost odmítnout
pouÏití harvestorÛ a vyváÏecích souprav v konkrétním porostu, hrozí-li vznik nevratn˘ch ‰kod
na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa,
lesním porostu nebo jiném majetku LâR.
3. Po‰kození stojících stromÛ nesmí pfiesáhnout obvyklou mez danou pouÏitím jiné tûÏební
a pfiibliÏovací technologie. Za nepfiijatelná jsou
povaÏována po‰kození stromÛ vzniklá pfii
odvûtvování tûÏeného kmene odûrem stojících
stromÛ vûtvemi odvûtvovaného kmene, dále
nárazem ãel tûÏen˘ch nebo odvûtvovan˘ch
kmenÛ do stojících stromÛ a po‰kození kofienov˘ch nábûhÛ, bází kmenÛ a kmenÛ na linkách.
4. ZpÛsob vyznaãení transportních linek
a stromÛ k tûÏbû (vãetnû pfiípadné spolupráce)
dohodne zadavatel s povûfien˘m pracovníkem
dodavatele pfied zapoãetím prací. Jedná se
pfiedev‰ím o vedení transportních linek a zpÛsob jejich vyznaãení vãetnû typu barvy pfiíp.
pásky, podoby znaãek (body nebo pruhy),
v˘‰ky znaãení apod. Poãátky transportních linek
musí b˘t oznaãeny trvalou barvou. Souãasnû je

doporuãeno zpracovat technologickou kartu
a dohodnout podmínky zadání a pfievzetí pracovi‰tû, zpÛsobu rovnání hrání, rytmu odvozu,
míst skládek, zpÛsobu pfiíjmu a evidence, mûfiení hmoty a zji‰Èování prÛmûrné hmotnatosti
vãetnû postupu v pfiípadû pochybností jedné ze
smluvních stran apod.

C. Podmínky pro pouÏití
harvestorov˘ch technologií
v obnovních tûÏbách

5. Zadavatel provádí s povûfien˘m pracovníkem dodavatele ‰etfiení za úãelem zji‰tûní
prÛmûrné hmotnatosti, zji‰Èování objemu vytûÏené hmoty a zastoupení ceníkov˘ch kódÛ tûÏeného dfiíví. V˘sledky ‰etfiení musí b˘t písemnû
zdokladovány.

2. ·ífika pracovního pole mezi transportními linkami ãiní minimálnû 20 m.

6. Dfievní hmota, která není hmotou hroubí
a zÛstává v lese, nesmí svojí délkou pfiesáhnout
2,0 m.
7. Pfiirozená a umûlá obnova nesmí b˘t
nadmûrnû po‰kozována a dfiíví do míst
s obnovou (pfiirozenou i umûlou) ukládáno. Za
nadmûrné po‰kození obnovy se povaÏuje takové po‰kození, kdy vzniká potfieba umûlého
zalesnûní po‰kozen˘ch míst. VytûÏené dfiíví je
nepfiípustné ukládat mezi neochránûné stojící
stromy tak, aby tyto slouÏily jako opûry hrání.

B. Podmínky pro pouÏívání
harvestorov˘ch technologií
ve v˘chovn˘ch tûÏbách
1. ·ífika trval˘ch transportních linek ãiní
maximálnû 3,5 m.
2. ·ífika pracovního pole mezi transportními linkami ãiní cca 20 m.
3. Klest a tûÏební zbytky musí b˘t ukládány
na trasy transportních linek.
4. VyváÏecí souprava provádí transport
v porostech v˘hradnû po transportních linkách.
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1. ·ífika trval˘ch transportních linek ãiní
maximálnû 4 m.

3. TûÏba v nárostech musí b˘t korunami
tûÏen˘ch stromÛ pfiednostnû smûrována do tras
transportních linek.
4. Klest a tûÏební zbytky nesmí ohroÏovat
v rÛstu uvolÀované nálety, nárosty a kultury.
Nelze-li tuto podmínku dodrÏet, musí b˘t pfied
zapoãetím prací obûma stranami dohodnuto
umístûní klestu a tûÏebních zbytkÛ. Pro uloÏení
klestu musí b˘t maximálnû vyuÏito transportních
linek.
5. VyváÏecí souprava provádí transport
v porostech v˘hradnû po transportních linkách.

D. Stanovení prÛmûrné
hmotnatosti tûÏeného dfiíví
pfii pouÏití harvestorÛ
1. PrÛmûrná hmotnatost dfiíví tûÏeného
harvestory se stanovuje nûkter˘m z tûchto
zpÛsobÛ:
• odvozením z poãtu kmenÛ vyznaãen˘ch
k tûÏbû v porostech pfiedávan˘ch projektem
(poãítadlo, svûrkovací manuál)
• odvozením z porovnání celkového mnoÏství
tûÏené hmoty a z poãtu tûÏen˘ch kmenÛ v porostu zji‰tûn˘ch na základû poãtu tûÏen˘ch
kmenÛ na zkusné plo‰e; v porostech do 40 let
minimálnû 1 zkusná plocha o v˘mûfie 0,01 ha

AKTUÁLNù
na 1 ha, v porostech pfies 40 let minimálnû
1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha
metodou oznaãování oddenkov˘ch kusÛ pfii
tûÏbû harvestorem barvou (nástfiik kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v ãíselníku

•

metodou zji‰tûní poãtu vytûÏen˘ch stromÛ
spoãítáním pafiezÛ

•

•

vyuÏitím prÛmûrné hmotnatosti z LHP

•

vyuÏitím v˘stupu mûfiení z harvestoru

jinou metodou, pfiiãemÏ pouÏití metody musí
b˘t podloÏeno srovnávacím mûfiením

•

2. ZpÛsob stanovení prÛmûrné hmotnatosti
musí b˘t dohodnut obûma stranami písemnû
pfiedem a potvrzen oblastním inspektorem. Pfii
jeho v˘bûru je nutno na konkrétní lokalitû
posoudit zejména prokazatelnost v˘sledku
a odpovídající pfiesnost v závislosti na cenû
1 m 3. Doklad podle bodu A.5. musí b˘t vÏdy
souãástí pfiíslu‰ného ãíselníku za porostní skupinu, které se t˘ká. Podle potfieb konkrétního
porostu (napfi. terénní podmínky, pfiirozená
obnova) je v rámci jednoho porostu a období
moÏné kombinovat pouÏití sortimentních metod
s jin˘mi technologiemi. V této souvislosti je
moÏné vykázat rÛzné prÛmûrné hmotnatosti
pro kaÏdou technologii a dfievinu v rámci jednoho porostu a mûsíce.

E. Pfiíjem a evidence dfiíví
vyrábûného harvestory
1. U harvestorÛ vybaven˘ch pro mûfiení
vytûÏené hmoty mûfiícím zafiízením pravidelnû
kalibrovan˘m, je moÏné na základû proveden˘ch srovnávacích mûfiení pouÏít v˘sledn˘ch
hodnot poãítaãového v˘stupu harvestoru. Toto
vyuÏití je podmínûno prokazateln˘m pravideln˘m nebo nahodil˘m srovnávacím mûfiením

provádûn˘m organizaãní jednotkou LâR nejménû jedenkrát roãnû mûfiením ãepov˘ch tlou‰tûk
a délek v minimálním rozsahu prÛmûrného
smûnového v˘konu harvestoru. JestliÏe není
v˘sledek srovnávacího mûfiení v souladu
s mûfiením harvestoru (pfiípustná tolerance
+-2 %, pfiiãemÏ je nepfiípustn˘ pravideln˘ jednosmûrn˘ rozdíl), provádí se pfiíjem dfieva dále
mûfiením ãepov˘ch tlou‰tûk a délek.
2. Dfiíví vyrábûné harvestory pfiijímá
a ãíselník vyhotovuje dodavatel prací v lokalitû
„OM“.
3. Hmota rovnaného dfiíví do 19 cm stfiedního prÛmûru vãetnû a délkách do 2 m se zji‰Èuje mûfiením v hráních podle âSN 480050
a pfiepoãítá se na m3 b. k. pomocí pfievodních
koeficientÛ podle âSN 480089, âSN 480092
nebo souhrnnû pro V. jakostní tfiídu podle
âSN 480055 a 480056. Pro pfiíjem se
standardnû pouÏívají tyto pfievodní koeficienty:
•

jehliãnaté SM, JD – koef. 0,66

•

jehliãnaté BO – koef. 0,63

•

jehliãnaté MD – koef. 0,63

•

listnaté BK – koef. 0,59

•

listnaté DB – koef. 0,56

•

listnaté mûkké a B¤ – koef. 0,57

V pfiípadû nesouhlasu jedné ze smluvních
stran je moÏné pouÏít pfievodní koeficienty
podle místních podmínek, odvozené ze spoleãn˘ch kontrolních mûfiení obou smluvních stran
a odsouhlasené oblastním inspektorem.
4. Hmota dfiíví do 19 cm stfiedního prÛmûru
vãetnû délek od 2 do 5m se zji‰Èuje mûfiením
v hráních podle âSN 480050 a pfiepoãítává se
na m3 b. k. pomocí pfievodních koeficientÛ. Pro
pfiíjem se standardnû pouÏívají tyto pfievodní

koeficienty:
•

jehliãnaté SM, JD – 0,62

•

jehliãnaté BO – 0,62

•

jehliãnaté MD – 0,62

•

listnaté BK – 0,59

•

listnaté DB – 0,57

•

listnaté mûkké a B¤ – 0,60

V pfiípadû nesouhlasu jedné ze smluvních
stran je moÏné pouÏít pfievodní koeficienty
podle místních podmínek, odvozené ze spoleãn˘ch kontrolních mûfiení obou smluvních stran
a odsouhlasené oblastním inspektorem.
5. Hmota dfiíví se stfiedním prÛmûrem
19 cm a vy‰‰ím se zji‰Èuje mûfiením ãepov˘ch
prÛmûrÛ jednotliv˘ch kusÛ s odeãtem na kÛru
1 cm (podle âSN 480008 - Tabulky objemu
v˘fiezÛ podle ãepové tlou‰Èky). V tomto pfiípadû
je dfiíví na OM rovnáno do mûfiiteln˘ch hrání
podle vyrábûn˘ch délek vÏdy ãepem na jednu
stranu, aby pracovník povûfien˘ pfiíjmem dfiíví
mohl v pfiípadû pochybností provést kontrolní
pfiíjem pomocí pfievodních koeficientÛ nebo
mûfiením ãepov˘ch prÛmûrÛ. Jednotlivé kusy
jsou pak oznaãovány prÛmûrem ãepu (moÏno
i lesnickou kfiídou) a evidovány v ãíselníku.
6. RovnûÏ je pfiípustné mûfiení dfiíví se
stfiedním prÛmûrem 19 cm a vy‰‰ím v hráních
podle âSN 480050 a pfievodem pomocí pfievodních koeficientÛ dohodnut˘ch a odsouhlasen˘ch obûma smluvními stranami na m3 b.k. Pro
pfiíjem se standardnû pouÏívají tyto pfievodní
koeficienty:
•

jehliãnaté SM, JD – 0,68

•

jehliãnaté BO – 0,63

•

jehliãnaté MD – 0,63

•

listnaté BK – 0,59

•

listnaté DB – 0,57

•

listnaté mûkké a B¤ – 0,60

V pfiípadû nesouhlasu jedné ze smluvních
stran je moÏné pouÏít pfievodní koeficienty
podle místních podmínek, odvozené ze spoleãn˘ch kontrolních mûfiení obou smluvních stran
a odsouhlasené oblastním inspektorem.
7. JestliÏe nedojde k dohodû obou smluvních stran na pfievodních koeficientech, provádí
se mûfiení ãepov˘ch tlou‰tûk a délek.

VyváÏecí souprava VALMET na Lesní správû DvÛr Králové n. L., foto redakce
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8. Hránû musejí b˘t oznaãeny a evidovány
v ãíselníku podle pfiílohy P-7 (dfiíve E1) obchodní smlouvy. Pfii v˘skytu pfiedem nedohodnuté
smûsi dfievin nebo skupin dfievin v hráni se pouÏívá vÏdy nejvy‰‰í pfievodní koeficient a nejvy‰‰í
cena dfieviny vyskytující se ve smûsi. Vy‰‰í pfievodní koeficient se pouÏije rovnûÏ pfii pfiíjmu
hrání s hmotou bez rozli‰ení stfiedního prÛmûru
(+ a – 19 cm).

AKTUÁLNù
9. Pfii zpracování v˘chovn˘ch tûÏeb do
40 let mÛÏe b˘t prodáno vyznaãené dfiíví
k tûÏbû se zji‰tûním hmoty pfied tûÏbou. Prodej
dfiíví se zji‰tûním hmoty pfied tûÏbou mÛÏe b˘t
provádûn pouze podle metodiky stanovené
oblastním inspektorem.

F. Ceny a stanovení podílu
kvalitativních kategorií
1. Pfiipou‰tí se integrace ceny podle standardní metodiky Odboru obchodu a rozpoãtu
pro cenová jednání.
2. Pfii vyuÏití sortimentní technologie se
pouÏívají smluvní ceny dfiíví podle ceníku, platného na pfiíslu‰né územní jednotce.
3. Podíl hniloby se stanovuje buì podle
podílu hniloby na pafiezech, nebo podle prÛmûrné hmotnatosti z poãtu oddenkov˘ch kusÛ
se zji‰tûnou hnilobou v jednotliv˘ch hráních za
porostní skupinu. V tomto pfiípadû musí b˘t
oddenkové kusy zfietelnû odli‰eny od ostatních
kusÛ a jejich poãet a mnoÏství hmoty musí b˘t
uvedeny v ãíselníku.

Hránû dfieva tûÏeného harvestorovou technologií

se stanovují pfii zadání pracovi‰tû dohodou
obou smluvních stran.

4. Ve v˘chovn˘ch tûÏbách do 40 let je pfiípustné stanovit podíl hniloby na základû rozboru pau‰ální v˘‰í dohodou obou smluvních stran.

G. Doãi‰tûní porostu a pov˘robní úprava pracovi‰tû

5. Dal‰í sráÏky (zlomy, v˘vraty, pfiíp. sou‰e)

1. Cena, rozsah a zpÛsob provedení doãi‰-

tûní porostu, které je poÏadováno zadavatelem,
se urãí pfied provedením zásahu.
Platnost od: 1. 6. 2001
Vazba na stávající smûrnice: ru‰í se Pokyn
VT¤ ã. 14/1996
Ing. Franti‰ek Morávek, v˘robnû-technick˘ fieditel
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Harvestory na Lesní správû Vy‰‰í Brod
V posledním roce se opût v lesnick˘ch kruzích s vy‰‰í intenzitou hovofií o vyuÏití harvestorov˘ch technologií. Nûkterá vlastnická uskupení
firem uvaÏují o investicích do tûchto technologií
jako o dlouhodobém podnikatelském zámûru.
Av‰ak v tomto pfiípadû je to investice závislá na
postoji vlastníkÛ lesa, na dlouhodobé koncepci
lesního hospodáfiství. Nespornû se jiÏ dnes
shodneme na tom, Ïe harvestory nelze ignorovat, Ïe o jejich nasazení je nutné minimálnû
diskutovat a postupnû se zbavovat obav, které
mohou vyvolávat. Proto ná‰ podnik vydal
Pokyn v˘robnû technického fieditele pro tûÏbu
dfieva sortimentní metodou s vyuÏitím harvestorÛ a vyváÏecích souprav. V návaznosti na tuto
skuteãnost uspofiádal Odbor lesního hospodáfiství a ochrany pfiírody ¤editelství LâR v˘jezdní
pracovní poradu inspektorÛ pro genetiku
a pûstování lesa se zamûfiením na poznání
praktické problematiky nasazení harvestorÛ.
Porada se uskuteãnila ve dnech 15. – 16. kvûtna na Lesní správû Vy‰‰í Brod, kde na hlavní
v˘robní jednotce pracuje s harvestory akciová

spoleãnost Lesy Vy‰‰í Brod, a. s. Oba partnefii
mají jiÏ témûfi desetileté zku‰enosti s nasazením
harvestorÛ. PrÛvodcem nám byl pan lesní
správce Jan Märtl, jemuÏ jsem pfii této pfiíleÏitosti poloÏil nûkolik otázek. Abych doplnil celkov˘ obraz o harvestorech o pohled dodavatele prací, hovofiil jsem s fieditelem akciové

Harvestor GREMO
Pan fieditel Ing. Bfietislav Jakubec rozdává dûtem
drobné dárky
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spoleãnosti panem Petrem Du‰kem a Ing.
Miroslavem Îaloudkem, vedoucím tûÏebního
stfiediska (jejich odpovûdi jsou v poslední ãásti
ãlánku).

Charakteristika lesní
správy
Lesní správa se rozkládá v okrese âesk˘
Krumlov, v oblasti vodní nádrÏe Lipno, která
správu rozdûluje na dvû ãásti. Porostní v˘mûra
LS k 1. 5. 2001 ãiní 18 058 ha. Organizaãnû
je LS ãlenûna na 11 revírÛ o prÛmûrné v˘mûfie
1642 ha, poãetní stav – 19 pracovníkÛ. Území
LS zasahuje do dvou pfiírodních lesních oblastí:
12 – PfiedhÛfií ·umavy a Novohradsk˘ch hor
(27 % plochy) a 13 – ·umava (73 %). V˘‰kové
rozpûtí celého území je asi 540 m – nejniÏ‰í
bod 510 m n. m., nejvy‰‰í 1053 m n. m.
(VítkÛv kámen). PrÛmûrná roãní teplota se
pohybuje v rozmezí 4,5 – 6,4 °C, prÛmûrné
roãní sráÏky kolem 700 mm. Plo‰né zastoupení

REPORTÁÎ
lesních vegetaãních stupÀÛ: 5. LVS - 25,65 %,
6. LVS – 55,11 %, 7. LVS 18,59 %. Zastoupení
hlavních hospodáfisk˘ch souborÛ: HS 53 – hospodáfiství kysel˘ch stanovi‰È vy‰‰ích poloh
(54,67 %), HS 57 – hospodáfiství oglejen˘ch
stanovi‰È vy‰‰ích poloh (15,44 %), HS 77 –
hospodáfiství oglejen˘ch stanovi‰È horsk˘ch
poloh (6,59 %). V druhové skladbû v˘raznû
pfievaÏují jehliãnany, zejména smrk. Minimální
podíl MZD je v prÛmûru 25 %. Celková roãní
tûÏba se pohybuje v rozmezí 90 - 105 000 m3.
JiÏ LHP z let 1956 – 1965 zdÛrazÀoval nutnost
probírkov˘ch v˘chovn˘ch zásahÛ v pûstebnû
zanedban˘ch porostech, které se vyskytovaly
zejména v pohraniãním pásmu. Tento dluh se
podafiilo vyrovnat aÏ ve druhé polovinû 90. let.
Za decenium 1989 – 1998 bylo provedeno
7207 ha probírek, z toho za posledních pût let
platnosti LHP 4992 ha, tj. 70 %. Z celkové plochy probírek bylo 1780 ha provedeno harvestory, tj. 25 %. Od 1. 1. 1999 má lesní správa
nov˘ LHP platn˘ do 31. 12. 2008. Podíváme-li
se na podíl harvestorov˘ch tûÏeb v roce 2000,
pak v probírkách do 40 let to bylo 43 %, v probírkách nad 40 let 72 %, v tûÏbû m˘tní úmyslné
33 % a v tûÏbû nahodilé 26 %. JiÏ tyto základní údaje stály za to, abych poloÏil nûkolik otázek panu správci.

První zku‰enosti
s nasazením harvestorÛ
Kdy a proã jste se rozhodli pro nasazení
harvestorÛ?
Lesní správa Vy‰‰í Brod zdûdila po pfiedchozím lesním závodu jeden velk˘ problém,
a to byl dluh ve v˘chovn˘ch tûÏbách. Tehdy se
jednak vlivem pohraniãního pásma se zvlá‰tním reÏimem vstupu a jednak vlivem nedostatku pracovních sil nedafiilo plnit objem v˘chovn˘ch zásahÛ. Se zmûnou spoleãensk˘ch

podmínek a zru‰ením pohraniãního pásma
zaãalo b˘t reálné pokusit se zvládnout obrovsk˘ objem probírek, kter˘ pfiedepisoval LHP.
Spoleãnû s novû vzniklou akciovou spoleãností
Lesy Vy‰‰í Brod jsme hledali fie‰ení. ProtoÏe
máme pomûrnû blízko k sousedÛm do
Rakouska, pozvali nás podívat se, jak problémy s v˘chovn˘mi zásahy fie‰í u nich. Tam jsme
vidûli poprvé harvestory. V˘sledky jejich práce
motivovaly akciovou spoleãnost k rozhodnutí
pofiídit si harvestor také. Rozhodli se pro nákup
harvestoru FMG 570. První tûÏby harvestorem
jsme poté na lesní správû odzkou‰eli v ãervnu
1993.
Jak˘m zpÛsobem jste organizovali práci
harvestoru?
Zpoãátku to byla spí‰ metoda pokusÛ
a omylÛ. Na ‰kolení jsme samozfiejmû nikde
nebyli, nûco málo jsme si pfieãetli v odborné
literatufie. Zejména jsme ale ãerpali ze zku‰eností rakousk˘ch kolegÛ – jaké technologie
pouÏívají pfii nasazení srovnatelného harvestoru, jak dûlají linky, jak vyznaãují. Spoleãnû
s pracovníky akciové spoleãnosti jsme vybrali
podle na‰eho odhadu porosty, které mûly
vhodné parametry pro zaãínající osádku.
Rozãlenili jsme je linkami tak, jak jsme si mysleli, Ïe by to mohlo b˘t, a vyznaãili stromy urãené k tûÏbû. Potom, za dohledu ‰védského
instruktora, se zaãala osádka uãit. Díky tomu,
Ïe pracovníci mûli jiÏ nûjaké technické znalosti
a zku‰enosti z jin˘ch strojÛ – lanovek, OKS 25,
netrvalo uãení nijak dlouho.

V˘hody a nev˘hody
harvestorÛ
Máte takfika 10 let zku‰eností s harvestory.
V ãem vidíte jejich v˘hody a nev˘hody?
¤ekl bych, Ïe v˘hody jednoznaãnû pfievaÏují nad nev˘hodami. KdyÏ si ãlovûk zvykne na
dokonalou technologickou pfiípravu porostÛ od
rozãlenûní linek po vyznaãení, aby obsluha
mohla bez nejmen‰ího zdrÏení zásah provést,
tak potom asi neexistuje Ïádn˘ zásadní, vûcn˘
dÛvod proti nasazení této technologie. Jde spí‰
o problém v my‰lení ãlovûka, kter˘ porosty pfiipravuje. U této technologie není moÏné vracet
se v porostu zpátky jen proto, Ïe jsem zapomnûl nûco vyznaãit nebo bych to chtûl udûlat
jinak. Prostû harvestor na jedné stranû porostu
zaãne a sv˘m optimálním tempem dojede na
jeho konec. KaÏdé zdrÏení znaãnû sniÏuje
v˘kon a tím se zásah prodraÏuje.
Hovofiíte o problému v my‰lení lidí. Jak se vyvíjelo uvaÏování pracovníkÛ lesní správy?
Nûktefií revírníci, kdyÏ poprvé vidûli harvestor v ãinnosti, nevûfiícnû kroutili hlavou
a nechtûli ho ve svém revíru ani vidût. Naopak
dnes, kdyÏ máme v˘robní poradu, tak obãas
nûkter˘ revírník vstane a fiekne: mám vyznaãen˘ probírkov˘ porost a nepfieji si jinou technologii neÏ harvestorovou, je to vhodné pro harvestor a vím, Ïe harvestor mi to udûlá lépe
a s men‰ím po‰kozením porostÛ neÏ kÛÀ
v kombinaci s traktorem.

V jaké funkci jste tehdy na správû pracoval?

Kdo rozhoduje o nasazení harvestoru?

Pracoval jsem jako zástupce lesního správce pana Ing. Milo‰e Candry a mûl jsem na
starosti tûÏbu dfieva, technologickou pfiípravu
pracovi‰È, vyznaãování a dal‰í vûci, které
s tím souvisí.

Ná‰ revírník kompletnû rozãlení a vyznaãí
porosty urãené pro v˘chovn˘ zásah v pfií‰tím
roce. Pfii odevzdání prÛmyslové taxace na dal‰í
rok oznaãí porosty podle jeho názoru vhodné
pro harvestorovou technologii. Akciové spoleã-

Lesní správce Jan Märtl seznamuje inspektory pro genetiku a pûstování lesa
Lesní správce Dr. Ing. Vladimír Dolejsk˘
s problematikou harvestorov˘ch technologií
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nosti v dostateãném ãasovém pfiedstihu pfiedáme soupis porostÛ urãen˘ch k tûÏbû pro následující rok. Pracovníci spoleãnosti si pfii pochÛzce upfiesní v˘bûr porostÛ podle revírÛ.

Ekonomika a evidence
dfieva
Jak vychází nasazení harvestorÛ pro ná‰ podnik cenovû?

2

Cenovû není harvestorová technologie rozli‰ena. Probírka, aÈ se dûlá klasicky nebo harvestorem, se platí jednou cenou. Ale zejména
v minulosti jsme profitovali ze skuteãnosti, Ïe
spousta probírkov˘ch porostÛ byla v˘chovnû
zanedbaná, s vysok˘m podílem suché, odumfielé hmoty, která mûla b˘t uÏ v pfiedchozích
v˘chovn˘ch zásazích vytûÏena. ProtoÏe operátofii harvestoru pracovali v úkolové mzdû, mûli
motivaci zpracovat kaÏd˘ strom – Ïiv˘ nebo
such˘, pokud na nûj jiÏ jednou hlavicí sáhli,
a vyrobit z nûj nûjak˘ prodejn˘ sortiment. Pro
nás to znamenalo vût‰í hektarovou v˘tûÏ
a s tím spojené vût‰í trÏby. Pfii klasické technologii by zfiejmû tato hmota zÛstala leÏet
nezpracovaná v porostech.
Jak˘ podíl na tûÏbách mají harvestory? Mohl
by se do budoucna je‰tû zv˘‰it?
Dlouhodobû v letech 1994 - 2000 ãinil
podíl harvestorov˘ch probírek 37 %. My jsme
za tyto roky udûlali 6101 ha probírek, z toho
klasicky 3828 ha, harvestory 2273 ha.
Nejvût‰í v˘kon byl v roce 1998, kdy konãil
star˘ LHP. Udûlali jsme 428 ha a podíl harvestorov˘ch probírek byl 42 %. V souãasné dobû
se pohybuje v˘‰e tûÏeb za správu celkem na
úrovni 95 000 m3 za rok. Z toho akciová spoleãnost má pro rok 2001 uzavfienou obchodní
smlouvu na 82 453 m 3, rozsah probírek ãiní
462 ha. Domnívám se, Ïe podíl harvestorov˘ch
tûÏeb se bude i v budoucnu pohybovat nûkde
na úrovni 40 % a k vy‰‰ímu nárÛstu nedojde.
Není zde více vhodn˘ch terénÛ ani porostÛ.

3

Jak˘m zpÛsobem fie‰íte pfiíjem a evidenci dfiíví?
Pfiíjem a evidence dfiíví rovnûÏ pro‰ly urãit˘m v˘vojem. Pfii mûfiení omezeného mnoÏství
vytûÏené hmoty, fiádovû stovek kubíkÛ dfieva, je
samozfiejmû moÏné trvat na tom, Ïe se dfievo
musí nejdfiíve uloÏit do hrání, potom zmûfiit
a po pfievzetí odvézt. Ale pfii souãasné tûÏbû,
kdy na jednom tûÏebním bloku pracují v nûkter˘ch pfiípadech dva harvestory a hmota gravituje k jedné odvozní cestû a zároveÀ se pfiibliÏuje z nûkolika porostÛ je‰tû s rÛzn˘m
ceníkov˘m kódem - probírka do 40 let, nad
40 let, m˘tní tûÏba, tak lze tûÏko trvat na pfiíjmu dfieva, pfii nûmÏ by se pouze mûfiilo v hráních. To by totiÏ znamenalo zastavit odvoz
a harvestorovou technologii úplnû ekonomicky
zlikvidovat. V souãasné dobû pfiijímáme dfievo
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tak, Ïe za základ bereme poãítaãov˘ v˘stup
harvestoru podle porostÛ a z taxace spoãítané
kusy. Revírníci mají pfii vyznaãování na prstech
navleãené poãítadlo a podle dfievin poãítají
kusy. Tímto zpÛsobem je zaji‰tûno to, Ïe máme
naprostou kontrolu o prÛmûrné hmotnatosti
podle porostÛ, coÏ je pro prodej dfieva rozhodující hledisko. Není aÏ tak dÛleÏité, jestli se
v probírce promûfií napfiíklad ‰est kubíkÛ pfii
nûjaké cenû. Ale je dÛleÏité, aby nedo‰lo
k posunu ve stupni prÛmûrné hmotnatosti, protoÏe pak dochází k velk˘m cenov˘m skokÛm
a vztahuje se to na cel˘ objem tûÏeného porostu. To uÏ dûlá velk˘ finanãní rozdíl. Poãítaãová
sestava z harvestoru je pfiílohou ãíselníku
a odevzdává se podle porostÛ. Kontrolnû je‰tû
dûláme mûfiení odvozu za ucelené pracovi‰tû.
Je to v‰ak jen srovnávací a kontrolní údaj.

Harvestorové technologie
u akciové spoleãnosti
Lesy Vy‰‰í Brod, a. s.
Kdy jste zaãali s harvestorov˘mi technologiemi?
S harvestorov˘mi technologiemi jsme zaãali
v roce 1993. Hlavními dÛvody byl nedostatek
pracovních sil v pohraniãí a velk˘ rozsah probírek na Lesní správû Vy‰‰í Brod. Po zji‰tûní, Ïe
se probírky nedají klasickou technologií dost
dobfie zvládnout, jsme se dojeli podívat na
práci harvestoru do západních âech a rozhodli se, Ïe to také zkusíme.
Jak˘m zpÛsobem fie‰íte zauãení operátorÛ?
Pfii nákupu harvestoru je v cenû stroje
i zapracování obsluhy. U harvestoru je to o to
sloÏitûj‰í, Ïe operátor se musí nauãit ovládat
poãítaã, kter˘ fiídí tûÏbu dfieva. Je to jedno
z úskalí, protoÏe vût‰ina lidí, které jsme pfiijali,
znali poãítaãe velmi málo. Lidé se do dne‰ka
poãítaãÛ bojí, bojí se cokoliv v nich upravit.
Nejrad‰i by chtûli mít program, kter˘ jednou
nûkdo nastaví a on je potom naprosto nemûnn˘, coÏ prostû nejde. V první fiadû tedy museli
mít schopnost nauãit se pracovat s poãítaãem,
pak se seznamovali s konstrukcí harvestoru,
jeho fiízením a údrÏbou. Potom jsme je zkou‰eli
rÛzn˘mi psychotesty, jestli mají prostorové vidûní, jak rozli‰ují barvy, jak˘ mají cit, jak jsou
schopni komunikovat v malé skupinû – to je také
velmi dÛleÏité, protoÏe operátofii jsou na kaÏdém stroji tfii a stfiídají se ve dvou smûnách. Po
dvou tfiech mûsících práce na harvestoru se
ukáÏe, zda má ãlovûk pro tuto ãinnost urãité
vlohy. Zruãnost se projeví bûhem pomûrnû krátké doby, ale skuteãn˘m operátorem se stane tak
za pÛl aÏ tfii ãtvrtû roku práce s harvestorem.
Pak si mÛÏeme fiíci, jestli je schopen podávat
pro nás pfiijateln˘ v˘kon, kdyÏ ne, rozlouãíme
se. KaÏd˘ zájemce si v‰ak musí uvûdomit, Ïe
tato práce vyÏaduje znaãné psychické vypûtí,
a je takfika vylouãeno ji dûlat aÏ do dÛchodu.
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V souãasné dobû se jedno lesnické uãili‰tû rozhodlo vybudovat centrum pro v˘uku operátorÛ
harvestorÛ. Co byste oãekávali od jejich absolventa?
Jejich absolvent by nemûl umût ovládat
pouze jeden stroj, do kterého si pak sedne.
DÛleÏité by bylo, aby umûl také dûlat rÛzné
opravy celého elektrohydraulického systému,
aby mûl základní znalosti hydrauliky, slaboproudé elektriky, umûl nûco nûkde zmûfiit
a odzkou‰et. Pokud to operátor neumí, je to
katastrofální problém. Harvestor není osobní
automobil, k jehoÏ fiízení staãí fiidiãsk˘ prÛkaz
a kdyÏ se vám nûco porouchá, tak si mobilem
zavoláte do nejbliÏ‰ího servisu, aÈ vám to pfiijedou opravit. U harvestoru to takov˘mto zpÛsobem nefunguje, je potfieba, aby operátofii mûli
základní znalosti z rÛzn˘ch technick˘ch oborÛ.
Dal‰ím problémem je velmi malá znalost sortimentace dfieva. Operátor musí vûdût, co z toho
kmene lze vyfiezat a jak to ufiíznout. ProtoÏe
kdyÏ uÏ jednou do kmene fiízne, tak jej zpátky
nikdy neslepí.
Jak si vybíráte porosty pro nasazení harvestorÛ?
Pracovi‰tû vhodné pro nasazení harvestoru
si vybíráme ve spolupráci s revírníky, ktefií uÏ
za ta léta tuto technologii dobfie znají, a fiekneme si, v kterém porostu budeme tûÏbu provádût
harvestorem a ve kterém klasickou technologií.
Stromy urãené k tûÏbû vyznaãují ve v‰ech pfiípadech revírníci. Pokud je to nové pracovi‰tû,
kde to na‰i lidé neznají, vyznaãíme linky spoleãnû, aby nedocházelo k následnému po‰kození porostu. Je nutné, aby stromy urãené
k tûÏbû, byly dobfie vyznaãené, protoÏe stroj se
mÛÏe pohybovat jen po lince. Strom musí b˘t
zfietelnû oznaãen barvou, která je dobfie viditelná nejen za úplné tmy, ale i v okamÏiku, kdy
svítí sluníãko a hází skvrny po lese. Proto není
napfiíklad dobré pouÏívat Ïlutou barvu.
Existuje nûjaká zpûtná kontrola?
V podstatû bûhem celé tûÏby nás zadavatel
kontroluje, jestli po nás nezÛstávají nadmûrné
‰kody. KaÏd˘ porost se po zásahu na závûr
kontroluje spoleãnou pochÛzkou s revírníkem.
Potenciálním nepfiíjemnostem se snaÏíme pfiedcházet jiÏ v samém zárodku a kaÏd˘ zadavatel
ãi jím povûfiená osoba má právo v kterémkoliv
okamÏiku z jakéhokoliv dÛvodu tûÏbu zastavit.
Teprve po vysvûtlení dal‰ího postupu mÛÏeme
pokraãovat v tûÏbû nebo pracovi‰tû opustíme.
To se nám ale je‰tû nestalo. Pfiedat pracovi‰tû
zpût nám zatím neãiní Ïádné potíÏe.
Na závûr bych se zeptal na pfiejímku dfieva.
V‰ichni víme, Ïe pfiejímka dfieva je jedním
z nejslab‰ích momentÛ celého procesu nasazení harvestorÛ. PovaÏujete nûjak˘ zpÛsob za
optimální?
V pfiejímce dfieva by pro nás byl optimální
prodej dfieva nastojato. Myslíme si, Ïe u probí-

rek do 40 let to problém není. Samozfiejmû je
trochu potíÏ s pfiesností vyznaãení, které vlastník ãi správce lesa udûlá. V probírkách nad
40 let ukáÏe teprve budoucnost, jestli to je také
nejlep‰í zpÛsob. ZáleÏí jen na pfiesnosti taxaãních údajÛ. Domníváme se, Ïe pfii toleranci do
+ - 5 % by mohl b˘t prodej dfieva nastojato pro
obû strany nejvhodnûj‰í. Tento zpÛsob by
obûma stranám u‰etfiil hodnû ãasu, protoÏe
úvahy o tom, Ïe budeme mûfiit hránû nebo
ãepové tlou‰Èky, jsou dosti problematické jiÏ
vzhledem k tomu, Ïe harvestory pracují na dvû
smûny v nepfietrÏitém provozu a denní v˘kon
harvestoru se pohybuje mezi 60 – 100 m 3
podle hmotnatosti porostu. Zde je nutné je‰tû
podotknout, Ïe v zimním období pfii pracovní
dobû 5.00 – 20.00 pracují harvestory cca
7 hodin za tmy nebo alespoÀ za sníÏené viditelnosti pro mûfiení ãepov˘ch tlou‰tûk. Pfii této
pracovní dobû a podmínkách zde uveden˘ch
o objemu denního v˘konu harvestoru není technicky moÏné zvládnout mûfiení ãepov˘ch tlou‰tûk a ãásteãnû i hrání. V m˘tních tûÏbách lze
ãásteãnû uvaÏovat o mûfiení dfieva podle ãepov˘ch tlou‰tûk siln˘ch kulatinov˘ch v˘fiezÛ
a mûfiení hrání slab˘ch kulatinov˘ch v˘fiezÛ,
vlákninov˘ch v˘fiezÛ a paliva. Uvedenou moÏnost lze aplikovat i pfii tûÏbû silného dfieva
v nahodil˘ch tûÏbách. Pfiedev‰ím bychom ale
mûli maximálnû vyuÏívat mûfiení har vestoru,
které by podle na‰ich zku‰eností mûlo b˘t
jedno z nejpfiesnûj‰ích.
U mûfiení dfiíví harvestorem v‰ak vzniká
jeden problém. Stroj nedokáÏe rozli‰it, Ïe by
mûl je‰tû dan˘ sortiment vyrobit i kdyÏ nemá
patfiiãnou ãepovou tlou‰Èku. Je závisl˘ na tom,
aby byly u sortimentÛ splnûny dvû veliãiny –
délka a ãepová tlou‰Èka. Pokud tyto dvû veliãiny spolu nekorespondují, stroj neví, kam v˘fiez
zafiadit a v˘sledkem je rozdíl mezi skuteãností
a poãítaãovou sestavou. Pokud se ov‰em tyto
parametry nasadí pfiesnû v závislosti na pfiesnosti mûfiící soustavy harvestoru, pak i v˘sledek
mûfiení je „pfiesn˘" (tolerance). V seversk˘ch
státech, ale i v Rakousku a Nûmecku, jak jsme
se sami pfiesvûdãili, se majitelé lesa problémem
„zbytkÛ" (2 m sortimenty, které nesplÀují nastavené parametry - sílu ãepu a délku) nezab˘vají
a hmota zÛstává leÏet v porostech.
Dûkuji za rozhovor, Jan ¤ezáã

1. - 2. Pfiirozená obnova postupnû
uvolÀovaná harvestorem
3. VyváÏecí souprava GREMO
4. - 5. Dobfie viditelné vyznaãení linek a tûÏen˘ch
stromÛ je základem kvalitnû provedeného zásahu
6. Harvestor GREMO
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Slavnostní otevfiení stfiediska pro v˘uku
harvestorov˘ch technologií
Stfiední odborné uãili‰tû lesnické
ve Svobodû nad Úpou zaãíná
s v˘ukou operátorÛ harvestorÛ
3. kvûtna 2001 se ve stfiedním lesnickém uãili‰ti ve Svobodû nad Úpou
konala malá slavnost u pfiíleÏitosti otevfiení stfiediska pro v˘uku harvestorov˘ch technologií. Zúãastnili se jí pfiedstavitelé ministerstva zemûdûlství –
odvûtví lesního hospodáfiství, státního podniku Lesy âR, Odborového svazu „Dfievo lesy voda“, Kraje Hradec Králové i okresu Trutnov. Základní vybavení stfiediska tvofií simulátor pro v˘uku operátorÛ, harvestor a vyváÏecí souprava, v‰e znaãky VALMET. Celková investice byla vyãíslena ãástkou
20 mil. Kã. Na zakoupení harvestoru a vyváÏecí soupravy poskytlo ministerstvo zemûdûlství 17 mil. Kã. Simulátor zakoupil státní podnik LâR.
Uãili‰te ho má v pronájmu a bude jej splácet pût let. V úvodu setkání pfiivítal pfiítomné fieditel uãili‰tû Mgr. Jan Korbeláfi, dále promluvil námûstek
ministra zemûdûlství Ing. Pavel Rybníãek a generální fieditel LâR
Ing. Jifií Oliva.
Ukázka v˘uky na simulátoru VALMET; foto redakce

Projev Mgr. Jana Korbeláfie
Chtûl bych vám ve svém krátkém projevu sdûlit nûkolik skuteãností, které nás vedly ke zfiízení tohoto specializovaného pracovi‰tû. Vycházeli jsme
z koncepce rozvoje uãili‰tû, která byla zpracována v roce 1995. Nûkteré
na‰e pfiedstavy se ukázaly jako neperspektivní, naopak nûkteré nové my‰lenky, nové smûry v lesním hospodáfiství si vynutily úpravu a doplnûní pÛvodních pfiedstav. Pro jejich naplnûní jsme v‰ak museli v první fiadû objekt
‰koly rekonstruovat. Na rozdíl od jin˘ch lesnick˘ch uãili‰È jsme se snaÏili
o udrÏení ãistoty v zamûfiení na lesní hospodáfiství. Nepodlehli jsme dÛsledku nedostatku ÏákÛ ve snaze o záchranu zfiizováním nov˘ch uãebních
oborÛ, které s lesním hospodáfistvím nesouvisí. Zamûfiili jsme se proto na
nûkteré specializované ãinnosti v lesním hospodáfiství, u kter˘ch pfiedpokládáme do budoucna znaãnou perspektivu. Zaãali jsme lanovkami a lanov˘mi systémy. Zde jiÏ máme velice dobré v˘sledky v pfiípravû ÏákÛ, ale
i ve vzdûlávání dospûl˘ch.
Druhou oblastí, ve které chceme v rámci âeské republiky dominovat, je
pfiíprava operátorÛ harvestorÛ a vyváÏecích souprav. Harvestorové technologie v podmínkách lesního hospodáfiství dostávají stále vût‰í prostor
pro své uplatnûní a lze oãekávat, Ïe v budoucím desetiletí bude harvestory pouÏívat mnohem více vlastníkÛ lesa ãi správcÛ lesních majetkÛ, neÏ je
tomu dosud. Takzvaná sortimentní metoda, pfii které jsou harvestory a vyváÏecí soupravy pouÏívány, vznikla v 80. letech ve Skandinávii, kde je
dnes metodou dominantní, ‰ífií se velmi rychle po celém svûtû, hlavnû díky
své ‰etrnosti vÛãi Ïivotnímu prostfiedí. Navíc je spojena s vysokou produktivitou práce. V souãasné dobû se podíl tûÏby provádûné touto metodou
pohybuje i v nûmecky mluvících státech mezi 40 – 60 %, a nadále prudce
vzrÛstá. Sortimentní metoda klade velmi vysoké nároky na obsluhu tûchto
tûÏebnû dopravních zafiízení. Napfiíklad ve Finsku je v souãasné dobû nasazeno asi 1240 harvestorÛ a 1600 vyváÏecích souprav. Pracuje na nich
kolem 4000 fiidiãÛ a operátorÛ. Harvestorové technologie tak ve Finsku
zaji‰Èují 95 % tûÏby dfieva. V roce 1985 byl tento podíl asi 25 %.
Oblast harvestorov˘ch technologií, ve které se snaÏíme rozvíjet na‰i
ãinnost, je velice nároãná na strojní investice. Zafiízení a vybavení, které
vám chceme dnes ukázat, pfiedstavují náklady 20 mil. Kã. Je samozfiejmé,
Ïe bez pomoci státu, tedy ministerstva zemûdûlství, bez pomoci s. p. LâR
a nás v‰ech daÀov˘ch poplatníkÛ by nebylo co ukazovat. Proto bych chtûl

z tohoto místa podûkovat vám v‰em, ktefií jste pfiispûli k této slavnostní
chvíli, pfii níÏ mÛÏeme otevfiít první v˘ukové prostory pro v˘uku operátorÛ
v âeské republice.

Projev Ing. Jifiího Olivy
¤ekl bych hlavnû pár slov o tom, jakou roli sehrál podnik LâR pfii pfiípravû tohoto stfiediska. LâR zakoupily od firmy Valmet simulátor pro v˘uku operátorÛ a na základû smluvního vztahu jej pronajaly uãili‰ti. Proã
jsme tak uãinili? Víte, Ïe v‰echno se nûjak˘m zpÛsobem vyvíjí. Vyvíjejí se
i nové technologie v lesním hospodáfiství. Ale zde se v˘voj vÏdycky dostává do stfietu s tradicionalistick˘m, konzervativním lesnick˘m my‰lením.
A to je i pfiípad vyuÏití harvestorov˘ch technologií. Já bohuÏel uÏ jsem ãlovûkem, kter˘ dokonce mÛÏe vzpomínat na to, kdyÏ do lesÛ vtrhly jednomuÏné motorové pily a vím, jaké diskuse a odpor mezi tehdej‰ími dfievorubci to vyvolalo. Oz˘valy se argumenty typu: není moÏné, aby to jeden
ãlovûk vláãel. Zdálo se jednu chvíli, Ïe jednomuÏné motorové pily jsou témûfi odsouzené k zániku. Kdyby ale o 10 let pozdûji nûkdo pfii‰el s dvoumuÏnou motorovou pilou, tak by ji Ïádn˘ dfievorubec nevzal do ruky.
Stejnû tak se dnes díváme, tfiímajíce v ruce jednomuÏnou motorovou pilu,
na harvestorové technologie. V˘voj bude naprosto stejn˘. Bûhem nûkolika
let harvestorové technologie ovládnou lesní v˘robu, jednomuÏné motorové pily se budou pouÏívat jen na nejnutnûj‰í pfiípady. Bude to mít souvislost s ekonomikou práce, s cenou pracovní síly atd.
Je trochu problémem, Ïe zatímco s motorovou pilou se ãlovûk nauãil
pracovat relativnû dobfie bûhem nûkolika mûsícÛ, tak dobr˘ operátor harvestoru roste rok a moÏná déle, a dokonce se to vût‰ina lidí ani nenauãí.
Aã je to stroj ekologicky naprosto bezkonkurenãní, mÛÏe napáchat velké
‰kody, kdyÏ s ním zachází nekvalifikovan˘ ãlovûk. Právû to je problém,
kterého jsme si velmi dobfie vûdomi. Proto nezpochybÀujeme vyuÏití tûchto technologií, ale jde nám o kvalitní pfiípravu osádek. A zde nám mohou
velice pomoci simulátory, které pfiesunou v˘uku z porostu do uãebny a do
skuteãného harvestoru si uÏ sedne zauãen˘ ãlovûk. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe
i práce, které jsou na majetku námi spravovaném provádûné, budou lep‰í kvality. To bylo hlavním motem na‰eho vstupu.
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ZachraÀme studánky!
Na jafie roku 1999 byla âesk˘m svazem
ochráncÛ pfiírody, ministerstvem Ïivotního prostfiedí a státním podnikem Lesy âR vyhlá‰ena
celostátní kampaÀ s názvem ZACHRA≈ME
STUDÁNKY, jejímÏ cílem je obnova a údrÏba
zanikajících vodních zdrojÛ v pfiírodû a dlouhodobá péãe o nû.
Po dvou letech trvání akce je v Centru pro
dûti a mládeÏ âSOP, které kampaÀ koordinuje,
zaregistrováno 70 studánek v 27 okresech na‰í
republiky; 35 se jich nachází na pozemcích
LâR, dal‰í jsou na pozemcích obcí ãi soukrom˘ch vlastníkÛ. O studánky se stará 39 subjektÛ, vût‰inou dûtsk˘ch kolektivÛ, ale i rodin,
sourozencÛ, jednotlivcÛ. V programu je zapojeno 791 osob, kde dospûlí tvofií asi tfietinu z celkového poãtu. Kromû studánek, které jsou u nás
fiádnû zaregistrovány, máme je‰tû v ãásteãné
evidenci 15 dal‰ích studánek, jejichÏ opatrovníci se nám po prvním kontaktu jiÏ neozvali. Víme
také o velkém studánkovém hnutí v okolí Brna,
Prahy a v poslední dobû i v Beskydách. KampaÀ
je dlouhodobá, a to nejen z hlediska pÛvodních
plánÛ vyhla‰ovatelÛ, ale i podle ohlasÛ v‰ech,

ktefií se do ní zapojili. Jin˘mi slovy, do programu se stále mohou pfiihla‰ovat noví úãastníci
(a také se stále noví hlásí). Ti, ktefií uÏ mají svou
studánku registrovanou, o ni chtûjí peãovat
trvale.
Vzhledem k tomu, Ïe LâR mají pochopiteln˘
zájem na udrÏení kvalitních zdrojÛ pitné vody,
podporují úãastníky programu tfieba tím, Ïe jim
dodají materiál na zastfie‰ení a úpravu studánky, nebo pfiispívají na proplacení úpln˘ch rozborÛ vody. Náplní kampanû samozfiejmû nejsou stavitelská veledíla a pfiírodovûdná bádání
nejvy‰‰í odborné úrovnû, naopak, v‰echny aktivity jsou koncipovány tak, aby byly pfiístupné
dûtem jen s trochou ‰ikovnosti.
Souãástí kampanû a úkolem CDM je vydávání metodick˘ch materiálÛ, propagaãních letáãkÛ, samolepek atd. V‰echno se pak rozesílá
tûm, ktefií o studánky aktivnû peãují - snahou
CDM je dodat inspiraci na v‰emoÏná pozorování, bádání a také je trochu seznámit s tím, co
a jak dûlají jinde. O vyhlá‰ení akce byla vydána broÏurka, ve které úãastníci programu najdou nejrÛznûj‰í nápady, co se studánkou a ko-

lem studánky dûlat, k dispozici je i sada „studánkov˘ch” samolepek, na konci kaÏdého roku
je rozesílána souhrnná zpráva o stavu studánek
v âechách, na Moravû a ve Slezsku, která
v‰echny zúãastnûné seznamuje s tím, co se na
poli péãe o studánky za uplynul˘ rok událo.
Letos by v CDM mûla vyjít dal‰í metodická
broÏurka jako inspirace pro ty, kdo si chtûjí péãi o studánku zpestfiit jednoduch˘m pfiírodovûdn˘m pozorováním. Plánuje se i vydání plakátu
se studánkovou tématikou. Koncem roku budou
úãastníci kampanû seznámeni s v˘sledky celoroãní práce v‰ech sv˘ch kolegÛ prostfiednictvím
souhrnné zprávy. Spolupráce s LâR by mûla
probíhat i v dal‰ích letech a tak snad ãasem bude v na‰ich lesích spousta studánek zvoucích
nejen znavené poutníky, ale i lesní zvûfi k zastavení a osvûÏení.
Kontakt: Centrum dûtí a mládeÏe âSOP
Dittrichova 9, 120 00 Praha 2
tel.: 02/2491 2466
mobil: 0606/900 286
e-mail: CDMcsop@mail.cz
Martina Pirklová

Rekonstrukce studánky v Babiããinû údolí
Dne ãtvrtého kvûtna 2001 se v Babiããinû údolí u Ratibofiic konal mal˘
slavnostní akt u pfiíleÏitosti otevfiení rekonstruované studánky „V baÏantnici“. Studánka je známá jiÏ nûkolik set let. LeÏí na frekventované turistické
trase a nauãné stezce, která protíná celé Babiããino údolí. Péãí Lesní správy Rychnov nad KnûÏnou, která nechala studánku opravit nákladem
60 000 Kã, tak mohou turisté procházející pfiekrásn˘mi scenériemi podél
fieky Úpy opût svlaÏit vyprahlá hrdla kfii‰Èálovû ãistou pramenitou vodou
a odpoãinout si pod lesními velikány pfied dal‰í cestou. O studánku budou
peãovat Junáci z âeské Skalice, s nimiÏ uzavfiela lesní správa písemnou
dohodu.

U studánky se jako první se‰li Ing. Jan Vlãek, starosta âeské Skalice,
Jifií Hork˘, místostarosta, Kvûta LeÏoviãová ze Spoleãnosti pro záchranu
Babiããina údolí, Jan Hol˘ z âeskoskalického zpravodaje, Junáci ze stfiediska v âeské Skalici – náãelník Jifií Medvûd Lu‰tinec, Lenka Schejbalová
– Sluníãko. Za LâR se pfii‰li ze studánky napít Ing. Jaroslav Matiãka,
oblastní inspektor, Ing. Jifií Luke‰, lesní správce, Ing. Vladimír VáÀa, referent HIM, Hubert Polonãek, revírník, Mgr. Eva Dlabolová, fieditelství LâR.
Redakce
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DISKUSE

VyuÏití dfieva ve stavebnictví
âeské republiky
V LESU ZDAR 10/2000 pan
Ing. Franti‰ek Morávek
analyzoval situaci zpracování
dfieva ve stavbách v na‰í
republice a srovnává tuto situaci
se svûtov˘mi trendy.

DÛm s hrázdûnou dfievûnou
konstrukcí sendviãového typu

Dfievo jako stavební
materiál
MÛÏeme konstatovat, Ïe vyuÏití dfievní hmoty
v na‰em stavebnictví je skuteãnû minimální.
Dosud jedin˘m smûrem maximálního vyuÏití
dfieva je jeho pouÏívání ve stfie‰ních konstrukcích. Proã tomu tak je, kdyÏ celosvûtovû je dfievûná hrázdûná konstrukce jedním ze základních stavebnû konstrukãních systémÛ? Kanaìané jsou hrdí na slogan, kter˘ zdÛrazÀuje
pfiednosti tûchto technologií: „Dfievûná hrázdûná technologie odolává karibsk˘m hurikánÛm,
vzdoruje kanadsk˘m zimám, vytváfií teplo
domova v nevlídném klimatu anglického venkova, je dostateãnû pfiipravena na pfiívaly snûhu
seversk˘ch krajin a je plastická pro japonská
zemûtfiesení“. V âeské republice v‰ak tato technologie prohrává na celé ãáfie ve stfietu s klasick˘mi stavebními technologiemi na bázi cihel
a betonu. Jak je to moÏné? VÏdyÈ sendviãové
systémy na bázi dfieva splÀují ta nejpfiísnûj‰í
celosvûtová kritéria z hlediska ekonomiky bydlení, zejména energetické parametry vytváfiejí
pfiedpoklady bydlení s co nejmen‰ími náklady.
Proã se systémy hrázdûn˘ch dfievûn˘ch konstrukcí nedokáÏou prosadit, kdyÏ kaÏd˘ z nás
mluví, ãte a zajímá se o ekologii a právû tyto
systémy vyuÏívají v pfiírodû obnovitelnou surovinu a pfii v˘robû stavebních dílÛ nespotfiebovávají energie a nezatûÏují Ïivotní prostfiedí exhaláty a odpady? Dokonce jdou tak daleko, Ïe

garantují likvidaci stavebních dílÛ recyklací po
dokonãení uÏívání objektÛ. Odpovûdi na vyfiãené otázky jsou velmi jednoduché. Je to v absolutní nedÛslednosti na‰eho státu vytvofiit legislativní rámec pro zásadní strategie, které jsme
pfiijali nebo budeme nuceni pfiijmout s integrací
do vyspûlého svûta, zejména do EU.
Energetická koncepce ãeského státu mluví
o sniÏování energetické zátûÏe hospodáfiství.
Nov˘ energetick˘ zákon pfiijímá tuto strategii,
ale pfiitom se zapomíná, Ïe se budou stavût tisíce rodinn˘ch domkÛ, které v budoucnu zatíÏí
energetick˘ systém státu, pokud nebudou dána
tvrdá kritéria pro tepelnû izolaãní vlastnosti
tûchto staveb. V celé Evropû je znám pojem nízkoenergetického domu a právû technologie
hrázdûn˘ch stûn na bázi dfieva ve vhodné kombinaci izolací dokáÏí vytvofiit takové parametry,
se kter˘mi se klasické zdivo prakticky nedokáÏe
vypofiádat ve stejn˘ch ekonomick˘ch relacích.

Dfievo jako tepelnû
izolaãní materiál
V souãasné dobû sledujeme ekologické
causy Temelín, v˘stavbu nové cementárny
v âeském Krasu a jiné pfiípady, nad kter˘mi se
nûkdo zamyslí a jin˘ mávne rukou. Ale není sly‰et nikoho z kompetentních pracovníkÛ ministerstva Ïivotního prostfiedí o podpofie alternativních technologií, které na‰i republiku zbaví
témat navy‰ování spotfieby energií a likvidace
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malebného rázu ãeské krajiny. Pfiitom to státní
rozpoãet nebude stát Ïádné prostfiedky a naopak se posílí vyuÏitelnost domácí obnovitelné
suroviny.
Po roce 1990 jsme se ocitli v trÏním prostfiedí se v‰emi jeho ctnostmi a nedostatky.
Lobování je souãástí na‰í práce. V˘robci technologií alternativních stavebních systémÛ
postrádají sílu velk˘ch a siln˘ch korporací prosazujících rozvoj klasick˘ch technologií. Vedou
donkichotovsk˘ boj s legislativou ovládanou star˘mi pfiedsudky. Nejmarkantnûj‰í je tento stfiet
v prosazení nového pohledu na poÏární odolnost objektÛ z dfievûn˘ch hrázdûn˘ch konstrukcí. V na‰em státû jsou neustále posuzovány jako
hofilavé systémy, i kdyÏ svût je vidí z hlediska
v˘voje jako poÏárnû odolné. Tuzem‰tí v˘robci
jsou nuceni k opatfiením, která vedou nakonec
k tomu, Ïe nemohou konkurovat cenou jin˘m
stavebním systémÛm. DÛsledkem je problém
v˘stavby bytov˘ch a fiadov˘ch domÛ a v˘stavba
ve stávajících zástavbách. Pfiitom evropské
normy právû z pohledu poÏární odolnosti
umoÏnily masov˘ nástup tûchto technologií
napfi. v Rakousku, SRN a Velké Británii, nemluvû o tradiãních zemích evropského severu.
V‰ude tam je v základních strategiích státu podporována technologie v˘roby a v˘stavby domÛ
na bázi dfieva.
Pro dokreslení problematiky prosazování
tûchto technologií u nás lze uvést postup hypoteãních bank. Banky klientÛm, ktefií postaví dÛm

DISKUSE
na bázi lehké prefabrikace dfieva, sníÏí opravn˘m koeficientem hodnotu takového domu stanovenou pro v˘‰i ruãení hypoteãního úvûru
z dÛvodu niÏ‰í Ïivotnosti tûchto staveb proti klasick˘m technologiím.
V tomto textu je mnohokrát pouÏit termín
klasické technologie. To je také anomálie, protoÏe jsou známy stavby ze dfieva, které odolaly
celá staletí. Jde skuteãnû jen o uvûdomûní si
toho, jak˘ klasick˘ stavební materiál provázel
a bude provázet ãlovûka v jeho pouti Ïivotem.

Závûr
Nedostatkem prosazování zvy‰ování podílu
dfieva ve stavebnictví je osamocená a nekoordinovaná ãinnost v‰ech, ktefií se touto problematikou zab˘vají. V prvé fiadû si toto uvûdomili
v˘robci, a proto v minulém roce vznikla
Asociace dodavatelÛ montovan˘ch rodinn˘ch
domÛ. Jejími ãleny jsou tuzemské i zahraniãní
firmy, které se chtûjí prosadit na ãeském trhu
s tûmito technologiemi. V˘robci si uvûdomili, Ïe
osamocené propagaãní akce nevedou k Ïádanému cíli. Asociace má své místo v rámci Svazu
podnikatelÛ ve stavebnictví v âR. SnaÏí se prosadit systém v˘uky na stfiedních a vysok˘ch ‰kolách v souladu se svûtov˘mi trendy a hlavnû
s potfiebami praxe. Zde vidíme zaãátek problému. Jednodu‰e, absolventi tûchto zamûfiení jsou
pro zmínûné firmy dnes zcela nepouÏitelní, protoÏe o problematice jejich technologií neví
v podstatû nic. V˘robci jsou nuceni pfiejímat
zahraniãní zku‰enosti, které jsou v pfiedstihu
pfied domácí teorií. Paradoxem je, Ïe domácí
v˘robci pfieÏívají jen díky svému exportu,
zejména do SRN.
Asociace dnes oslovuje v‰echny, ktefií se
mohou podílet na vytvofiení strategie, která
bude silná sv˘mi argumenty a bude náleÏitou
alternativou pfii vytváfiení státních programÛ
bytové v˘stavby, ekologick˘ch aktivit a energetick˘ch dlouhodob˘ch programÛ. Bez tohoto
zaãátku Ïádná reklamní agentura nedosáhne
úspûchu ve zv˘‰ení podílu zahájen˘ch staveb
na bázi lehké prefabrikace dfieva v âeské
republice.
Tento text urãen˘ pro ãasopis správce lesÛ je
ãásteãnû v˘zvou ke spoleãnému postupu pfii
fie‰ení nastínûn˘ch problémÛ rozvoje technologií zpracování dfieva ve stavebnictví v âeské
republice.
Ing. Jifií Pohloudek
pfiedseda asociace dodavatelÛ
montovan˘ch rodinn˘ch domÛ
Generální fieditel Rodinné domky
R˘mafiov spol. s r. o.

Pfiíklady pouÏití dfieva pfii stavbû domÛ:
Nahofie:
Rekreaãní zafiízení Zámeãek, KRNAP,
polesí âern˘ dÛl
Uprostfied:
Rekreaãní zafiízení Emilovna, LS Kfiivoklát
Dole:
Budova Lesní správy Fr˘dek-Místek
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RECENZE

Péãe o chránûná území I., II.
Míchal I., Petfiíãek V. (editofii) a kol.

V Lesu zdar 8/2000 byla v rubrice vûnované pfiírÛstkÛm do technické knihovny LâR obsaÏena struãná informace o dvoudílné publikaci
„Péãe o chránûná území“, vydané Agenturou
ochrany pfiírody a krajiny âR v roce 1999.
Cílem tohoto pfiíspûvku je blíÏe seznámit ãtenáfie
s citovanou publikací.
První díl nese název „Nelesní spoleãenstva",
druh˘ díl „Lesní spoleãenstva“. Oba díly jsou vydány jako samostatné, nepojí je spoleãn˘ obsah
ani rejstfiíky. Základní ãlenûní obou dílÛ je v‰ak
stejné - ãást obecná, ãást speciální, ukázky plánÛ
péãe, literatura, rejstfiíky. Na tvorbû I. dílu se podílelo 12 autorÛ textÛ, na II. dílu 13 autorÛ textÛ
a 5 dal‰ích autorÛ pfiíloh. Oba díly jsou doplnûny
fiadou instruktivních fotografií, grafÛ a obrázkÛ.
Vedle konkrétních fotografií chránûn˘ch území
v âR jsou hlavnû ve II. díle obsaÏeny fotografické
ukázky z dal‰ích zemí Evropy. Drobné chyby
v textu, nedostatky v popisech obrázkÛ apod., jsou
snad v pfiípadû tak rozsáhlého díla omluvitelné.

Z hlediska obsahu informací podle jednotliv˘ch vûdních oborÛ koreluje publikace jako celek pfiedev‰ím s profesním zamûfiením obou editorÛ, ale zfiejmû také s úrovní souãasného poznání jednotliv˘ch sloÏek ekosystémÛ (zfietelná
je pfievaha botaniky a lesnické ekologie).
Rozsah obou ãástí publikace (nelesní - 456
stran, lesní - 714 stran) není v pfiímé úmûfie k velikosti území, o níÏ pojednává (nelesní - 2/3,
lesní - 1/3 rozlohy státu). DÛvodÛ jistû mÛÏe b˘t
více, ale hlavní roli pravdûpodobnû hraje vût‰í
„zachovalost“ lesních ekosystémÛ ve srovnání
s nelesními a snad také lépe rozpracované
a praxí provûfiené know-how (lesní hospodáfiské
plánování má tradici 150 let).
Editofii publikace deklarují své dílo jako
„pfiíruãku managementu“ v souladu s heslem
„(napfied) poznej a (potom) chraÀ“. Pomûrnû
znaãnou ãást obou dílÛ tedy zaujímá podrobn˘
popis jednotliv˘ch spoleãenstev, pro úãely této
publikace zvan˘ch „fyziognomicko-formaãní typy
krajiny“, zkrácenû „fyziotypy“. Popis se vztahuje
témûfi na v‰echny sloÏky krajiny vyjma zastavûn˘ch ãástí sídel (vãetnû fyziotypÛ polních kultur).
Na nûj pak navazují návrhy rÛzn˘ch konkrétních
ãinností k zaji‰tûní „Ïádoucího stavu biocenóz“.

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

‰edesátiny:

padesátiny:
5. 6.
5. 6.
8. 6.
11. 6.
11. 6.
13. 6.
15. 6.
23. 6.
27. 6.
28. 6.
28. 6.

Marie Vítková
Zbynûk Kopeck˘
Karel Îampach
Karel Kacerovsk˘ st.
Jifií Mánek
Václav Grubner
Jaroslav Krajcr
Marie Vrbková
Libu‰e Jaklová
Hana Buchnerová
Franti‰ek Hadaã

LZ Îidlochovice
LS Javorník
LZ Îidlochovice
LS DomaÏlice
LZ Boubín
LZ Dobfií‰
LZ Konopi‰tû
LZ Îidlochovice
¤ LâR
LS âesk˘ Rudolec
LZ Îidlochovice

11. 6.
14. 6.
18. 6.
20. 6.
22. 6.
30. 6.
30. 6.

Zdenûk Roh
Karel Hrbek
Stanislav Néma
Ladislav Václavek
Jan Beran
Milo‰ Bindr
Josef Macura

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

14

LZ Boubín
LS Dûãín
LZ Kladská
LS Jihlava
LZ Boubín
LS Jihlava
LZ Dobfií‰

I. Díl:
Nelesní spoleãenstva
Obecná ãást prvního dílu obsahuje informace o právních aspektech územní ochrany pfiírody; struãn˘ pfiehled v˘voje teorie a praxe péãe
o chránûná území; metodiku pfiípravy plánÛ péãe o NPR, NPP, PR a PP; typizaci vegetace; vegetaãní stupnû a systém fyziotypÛ. Zde si neodpustím malou poznámku. LâR se v letech 1997
aÏ 1999 aktivnû podílely na pfiípravû zde citované nové metodiky pfiípravy plánÛ péãe o „maloplo‰ná“ ZCHÚ, schválené MÎP v roce 1999.
Tato skuteãnost v‰ak byla jak ve vlastní metodice, tak i v této publikaci z nûjak˘ch dÛvodÛ
„taktnû zamlãena“. Jsem toho názoru, Ïe ke
‰kodû vûci.
Speciální ãást obsahuje popisy a zásady
ochrany celkem 11 skupin nelesních spoleãenstev:
1. Vodní a baÏinná spoleãenstva
2. Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È
3. Hygrofilní aÏ mezofilní travní spoleãenstva
4. Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd
5. Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy
6. Acidofilní travinná a kefiíãková spoleãenstva
7. Kfioviny
8. Subalpinská kefiová a kefiíãková spoleãenstva
9. Subalpinské a alpinské nivy a hole
10. Plevelová (segetální) spoleãenstva
(polní kultury)
11. Rumi‰tní (ruderální) spoleãenstva
Tfietí ãást obsahuje dvû ukázky plánÛ péãe
(jedním z nich je plán péãe o NPR Mohelenská
hadcová step, t˘kající se zãásti i LâR) a jeden
provádûcí projekt.

II. Díl:
Lesní spoleãenstva
Obecná ãást druhého dílu obsahuje tyto podkapitoly: Pfiírodní les a jeho dynamika; Lesnické
plánovací podklady; PoÏadavky ochrany pfiírody
na provoz lesního hospodáfiství; Pûstební plánování jako základ péãe o lesní pfiírodu; Technologie
tûÏby a pfiibliÏování dfieva jako nástroj managementu lesních porostÛ; Zvûfi jako pfiírodní bohatství; Plány péãe - nástroj kvalifikovaného uplatÀování zájmÛ ochrany pfiírody a krajiny v chránûn˘ch územích; dále obsahuje fiadu pfiíloh. Souãástí
pfiíloh je mimo jiné srovnávací tabulka hospodáfisk˘ch souborÛ, souborÛ lesních typÛ a fytocenologick˘ch asociací (z pera Ing. Vokouna).

RECENZE
Speciální ãást obsahuje popis a zásady
managementu tûchto lesních spoleãenstev:

nost stanovení urãit˘ch územních preferencí,
ale na základû vzájemné dohody.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Souãástí této dohody musí b˘t rovnûÏ napfi.
fie‰ení nákladové stránky mezi LâR jako správcem státního majetku a mezi orgány ochrany
pfiírody, které vzná‰ejí rÛzné nároky, na základû kvalifikované a konstruktivní diskuse obou
stran.

Mokfiadní a pobfieÏní kfioviny a lesy
Xerotermní doubravy
Habrové a lipové doubravy
Acidofilní doubravy
Bory
SuÈové a roklinové lesy
Buãiny a jedliny
Smrãiny
Lesní kulticenózy

Tfietí ãást obsahuje nûkolik ukázek plánÛ péãe o CHKO (ãi jejich konceptÛ) a plánÛ péãe
o „maloplo‰ná“ ZCHÚ. Metodika plánÛ péãe
o CHKO v‰ak v publikaci (na rozdíl od metodiky pro NPR, NPP, PR a PP) není obsaÏena.
Minimální (respektive témûfi Ïádná) pozornost
je vûnována plánÛm péãe o národní parky.

Závûr
Od první my‰lenky na zpracování publikace do jejího vydání uplynulo 15 let. Za tu dobu
se toho jak v lesnictví, tak v ochranû pfiírody
hodnû událo a zmûnilo. V obou oblastech
do‰lo ke zmûnám legislativy. V lesnictví se
postupnû obnovují vlastnické vztahy k lesÛm
a pfiechází se na trvale udrÏiteln˘ zpÛsob hospodafiení (pfiedev‰ím u LâR). Ochrana pfiírody
se odvrací od ryze konzervaãního postoje
a pfiiklání se k aktivnímu zpÛsobu ochrany.
Obecnû lze fiíci, Ïe v otázkách nakládání s lesy dochází mezi LâR a ochranou pfiírody trvale ke sbliÏování názorÛ. Dokladem toho mÛÏe
b˘t srovnání principÛ ve vnitropodnikov˘ch
dokumentech LâR s principy formulovan˘mi
v recenzované publikaci. K rozporÛm naopak
dochází v otázkách územních a ãasov˘ch preferencí, neboÈ LâR usilují o plo‰nou realizaci
opatfiení trvale udrÏitelného lesního hospodafiení tak, jak je formulují ve sv˘ch programov˘ch dokumentech; nikoliv o realizaci omezenou jen na plochy zvlá‰tû chránûn˘ch území,
pfiípadnû na souãásti územních systémÛ ekologické stability. Nevyluãují sice souãasnou moÏ-

FotosoutûÏ
Fotografickou soutûÏ pro v‰echny, kdo mají
rádi pfiírodu, vyhlásil âesk˘ svaz ochráncÛ
pfiírody (âSOP) ve spolupráci s LâR. ·est˘
roãník soutûÏe snímkÛ s pfiírodní tematikou
potrvá aÏ do podzimu. Vítûzné fotografie se
pfiedstaví na putovní v˘stavû, která probûhne
pfií‰tí rok. Tematické okruhy soutûÏe jsou
Kouzlo lesa, Krása lesních plodÛ, Dé‰È v lese
a Dûti v lese. Pfiíspûvky mohou fotografové
zasílat do 15. fiíjna na adresu:
Centrum pro dûti a mládeÏ âSOP
po‰tovní pfiihrádka 447
111 21, Praha l
Dal‰í informace lze získat na adrese:
www.volny.cz/csop

Ve vztahu k souãasnému dûní v souvislosti
s nov˘m zákonem o myslivosti je velmi zajímavá my‰lenka na str. 236: „V˘‰e nájemného by
mûla pokr˘t vlastníku lesa náklady na ochranu
proti ‰kodám a úhradu zvûfií zpÛsoben˘ch
‰kod“.

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví
a pfiíbuzn˘ch oborÛ
Hospodáfiská úprava lesÛ
Jaroslav Zezula a kolektiv
Publikace je urãena pfiedev‰ím pracovníkÛm lesních správ
a závodÛ LâR jako metodická pfiíruãka a zároveÀ koncepãní
materiál pro tvorbu nov˘ch lesních hospodáfisk˘ch plánÛ.
Vyd. LâR, s. p., v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., Hradec Králové, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Lesní hospodáfiství
Ivan Roãek a Josef Gross

PfiestoÏe publikace nese název „Péãe
o chránûná území“, zab˘vá se i fiadou dal‰ích
souvislostí (napfi. problematikou ÚSES, lesních
kulticenóz aj.) - a naopak - nûkter˘m aspektÛm
souvisejícím s vlastními chránûn˘mi územími
zde pozornost není (zfiejmû zámûrnû) vûnována vÛbec. Jsou jimi napfi. pfiehled dosud vyhlá‰en˘ch chránûn˘ch území, jejich vyhodnocení
z hlediska reprezentativnosti zastoupení jednotliv˘ch spoleãenstev ãi objektivnosti zafiazení do
jednotliv˘ch kategorií zvlá‰tní územní ochrany.

Publikace v nákladu 50 kusÛ obsahuje kapitoly: Úvod (vliv
trvalého osídlení na lesy v ãesk˘ch zemích), Obecnû prospû‰né mimoprodukãní funkce lesa, Les jako zdroj dfievní suroviny, Lesy v âeské republice, V˘voj majetkové drÏby lesÛ,
Dfieviny ãesk˘ch lesÛ, Pûstování lesÛ, ·kÛdci lesa abiotiãtí
a biotiãtí (ochrana lesÛ), Hospodáfiské plánování v lesním
hospodáfiství (taxace), TûÏba, doprava a zpracování dfieva,
Organizace lesního hospodáfiství, Myslivost a Lesní zákon.

Je v‰eobecnû známo, Ïe v minulosti byla
„maloplo‰ná“ chránûná území pfiírody vyhla‰ována pfiedev‰ím na extrémních stanovi‰tích,
která bylo a je z rÛzn˘ch hledisek v˘hodnûj‰í
ponechat bez úmysln˘ch zásahÛ (pfied rizikem
prodûlku ãi následn˘ch ekologick˘ch ‰kod).
Neexistuje v‰ak Ïádná koncepce ochrany pfiírody, pokud jde o lesy na produkãních stanovi‰tích.V neposlední fiadû se nezab˘vá mezinárodními souvislostmi. Dnes, zanedlouho po jejím vydání, je zfiejmé, Ïe právû tyto souvislosti
budou hrát v dal‰ích letech v ochranû pfiírody
hlavní roli. Klíãov˘m úkolem bude zejména naplnûní smûrnic ES „o ptácích“ a „o stanovi‰tích“ vãetnû povinnosti vybudování soustavy
území Natura 2000 a zabezpeãení její praktické ochrany. Z tohoto hlediska se jeví vypu‰tûní otázek reprezentativnosti území a kategorie jejich ochrany jako moudré, neboÈ právû
zde lze oãekávat v˘razné zmûny. V oblasti
„managementu“ jednotliv˘ch území by k tak
v˘razn˘m zmûnám dojít nemûlo.

Detlef Singer

PfiestoÏe ne vÏdy lze zcela souhlasit se
závûry editora druhého dílu (napfi. v souvislosti s otázkou zasahování ãi nezasahování v pfiípadû gradace l˘koÏrouta smrkového v nûkter˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch územích), jedná se
rozsahem i obsahem o mimofiádné dílo, které
si zaslouÏí pozornosti v‰ech, kdo se nûjak˘m
zpÛsobem podílejí na obhospodafiování krajiny v na‰í zemi.
Kontakt: AOPK âR
studijní a informaãní stfiedisko
Kali‰nická 4, 130 23 Praha 3
tel. 02/83069276, paní Vasilová
Cena publikace: 500,- Kã.

Dravci a sovy
(z nûmeckého originálu Greifvögel und Eulen)
Praktick˘ kapesní prÛvodce pfiedstavuje v‰echny druhy
evropsk˘ch dravcÛ a sov. Struãn˘ text doplÀuje informace patrné na 116 barevn˘ch fotografiích a dále uvádí údaje o v˘skytu ptákÛ, vãetnû území âR, a mnoho zajímavostí vztahujících se ke zpÛsobu jejich Ïivota. Skládaná obálka obsahuje
doplÀující informace: dravci v letu, sovy v pfiehledu a soví pefií.
Vyd. Nakladatelství NS Svoboda, Praha, 2000
(zakoupeno v Myslivosti, s. r. o., Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK)

Vyprávûní o rostlinách
Jaroslav Pazourek
Nedávno zesnul˘ profesor Jaroslav Pazourek, ná‰ pfiední
rostlinn˘ anatom, ve své kníÏce systematicky provádí ãtenáfie
Ïivotem rostliny od jejího klíãení aÏ po pfiípravu na zimní období. Základem vyprávûní je popis stavby rostlin a jejich jednotliv˘ch fyziologick˘ch procesÛ v prÛbûhu celého vegetaãního období. To v‰e je zarámováno pfiíjemn˘m ãtením, v nûmÏ
se zrcadlí nejen autorova láska k pfiírodû, ale i Ïivotní moudrost a zku‰enosti zralého ãlovûka. A tak kníÏka vedle pouãení o Ïivotû rostlin pfiipomene ãtenáfii i bohatost Ïivota a potfiebu harmonického souÏití ãlovûka s pfiírodou.
Vyd. Academia, Praha, 2001
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

Dále byly darovány technické knihovnû
tyto videokazety:
GIS pro Kamãatku
Projekt MZe âR „Geografické informaãní systémy na
Kamãatce“, realizovan˘ prostfiednictvím Ústavu pro hospodáfiskou úpravu lesÛ.
Distribuce: Institut v˘chovy a vzdûlávání MZe âR, 1998

Kroneck˘ zapovûdnik
Dokumentární film o nároãném pfiechodu nejvût‰í rezervace
Ruska na Kamãatce vznikl jako souãást projektu MZe âR
„Geografické informaãní systémy na Kamãatce“, realizovaného prostfiednictvím Ústavu pro hospodáfiskou úpravu lesÛ.
Pro âeskou televizi vyrobil Hartola film, 1998

RNDr. Jifií Stonawski
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