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Lesy âeské republiky, s.p. se od zaãátku ãervence staly na dva roky generálním partnerem federace Spastic
Handicap-âeské federace sportovcÛ s centrálními poruchami hybnosti. Generální ﬁeditel LâR Vladimír
Blahuta podpis této smlouvy komentoval: "Jsme rádi, Ïe jsme jméno na‰í firmy mohli spojit s tûmi,
kteﬁí skuteãnû potﬁebují pomoci a kteﬁí se navíc sportem a aktivitou snaÏí pﬁekonávat nástrahy, jeÏ jim
pﬁipravil krut˘ osud."
Díky pomoci od LesÛ âR se budou moci tito mladí handicapovaní sportovci, kteﬁí patﬁí mezi nejvíce
postiÏené, pﬁipravovat nejen na sportovní akce doma, ale také na mezinárodní scénû, odkud pravidelnû vozí velké mnoÏství medailí a skvûle reprezentují na‰i republiku. Spartic Handicap je jedním
z nejvût‰ích svazÛ sdruÏen˘ch v Unii zdravotnû postiÏen˘ch sportovcÛ âR. PÛsobí na území celé âR
ve 12 sportovních klubech, kde vytváﬁí kvalifikované zázemí pro 4600 sportovcÛ se spastick˘m a jin˘m
tûlesn˘m postiÏením, zejména dûtí a mládeÏe.
"Jménem na‰ich ãlenÛ chci podûkovat státnímu podniku Lesy âeské republiky, Ïe se rozhodl spojit své
jméno s postiÏen˘mi sportovci. Jejich prostﬁednictvím bude veﬁejnost prÛbûÏnû informována o ‰lechetnosti
vedení státního podniku," ﬁekl pﬁedseda federace Franti‰ek Janouch.

Spastic Handicap-âeská federace sportovcÛ s centrálními
poruchami hybnosti,
•
•
•
•

zkrácenû: Spastic Handicap
pﬁedsedou je pan Franti‰ek Janouch
federace sídlí v Teplicích, Jaselská 355, PSâ 415 03
kanceláﬁ v Praze: Na Zámecké 11, Praha 4, PSâ 140 00
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VáÏení ãtenáﬁi,
Dovolte mi, abych se
k Vám obrátil v tomto
prázdninovém a dovolenkovém ãase s ponûkud odlehãen˘m úvodním slovem. I kdyÏ
práce je dost a je‰tû je
mnoho krokÛ pﬁed
námi, tak nejen prací
Ïiv je ãlovûk, tedy také
lesník a pﬁítel lesa.
âeské lesy právû nyní otvírají svou náruã pro statisíce
rekreantÛ od dûtí po seniory a jsou pﬁipraveny
poskytnout jim odpoãinek, úlevu od v‰edních starostí a mnoho radosti, tﬁeba pﬁi nálezu pûkn˘ch hﬁíbkÛ
ãi spatﬁení plach˘ch obyvatel lesa. Bereme to jako
samozﬁejmost a nepozastavujeme se nad tím, Ïe les
má své správce, vyÏaduje od nich odbornou erudici
a mnohaleté zku‰enosti nejen k tvorbû obnovitelné
suroviny, tedy dﬁeva, ale právû té pohody, která pﬁi
náv‰tûvû lesa vzniká.
S pﬁáním pﬁíjemnû proÏit˘ch prázdnin a dovolen˘ch
bych se nejdﬁíve chtûl obrátit na pﬁátele lesa a vÛbec
v‰echny náv‰tûvníky. Nebudu vám pﬁipomínat zásady chování v lese, sami to dobﬁe víte a my jsme zase
pﬁesvûdãeni, Ïe vandalÛ je mizivé procento. VyuÏijte
v‰ech moÏností, které vám les nabízí a pokud se vám
bude zdát, Ïe nûco není v poﬁádku, mûjte trpûlivost.
Les v prÛmûru roste déle neÏ 100 let a nûkteré vûci
pﬁes ve‰kerou na‰i snahu nelze mûnit okamÏitû. Ale
pracovníci LesÛ âR dûlají maximum, to mi vûﬁte.
M˘m kolegyním a kolegÛm pﬁeji, aby si odpoãinuli.
Aby na chvíli zapomnûli na provozní starosti a pokud
pﬁi sv˘ch dovolen˘ch nûkdy zabrousí do lesÛ, na‰ich
i cizích, aby spí‰e vnímali krásu neÏ problémy s tûÏbou ãi zalesnûním. Vím, Ïe to jde tûÏko, Ïe kaÏd˘
z nás je sv˘m povoláním postiÏen, aÈ uÏ si to pﬁizná
ãi nikoliv. Ale teì je ãas na odpoãinek, na na‰e blízké, na koníãky, a obecnû na dobití baterií a získání
energie, kterou my v‰ichni od revírníka ãi lesního
dûlníka po generálního ﬁeditele budeme potﬁebovat.
TakÏe na závûr v‰em pﬁeji pﬁíjemné proÏití dovolen˘ch,
hodnû sluníãka i sem tam nûjakou pﬁepr‰ku a mnoho
pohody mezi va‰imi blízk˘mi.
><
Ing. Vladimír Blahuta,
generální ﬁeditel státního
podniku Lesy âeské republiky

AKTUÁLNù

LâR navy‰ují mzdy zamûstnancÛ
o ‰est procent
Státní podnik Lesy âeské republiky zvy‰uje od druhého pololetí sv˘m zamûstnancÛm mzdu
v prÛmûru o ‰est procent. Oznámil to v pondûlí 18. 6. 2005 generální ﬁeditel státního podniku Vladimír Blahuta. „Kolektivní smlouva nás zavazovala k nav˘‰ení o tﬁi procenta, ale také
jsme na‰im zamûstnancÛm slíbili, Ïe v pﬁípadû pﬁízniv˘ch hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ mÛÏe b˘t
toto nav˘‰ení vy‰‰í. A to jsme splnili.“
Ekonomick˘ ﬁeditel Lesy âR Zdenûk Cába vysvûtlil, Ïe zv˘‰ení
mzdy, k nûmuÏ do‰lo díky dosaÏen˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkÛm, se t˘ká v‰ech zamûstnancÛ státního podniku od 1. 7.
Dûlnické profese budou mít zv˘‰ené tarifní mzdy o 6 %,
technicko-hospodáﬁsk˘ch pracovníkÛ se bude úprava mezd
t˘kat tak, Ïe o 3% jim budou nav˘‰eny základní mzdy
a o dal‰í 3 % pohyblivá sloÏka mzdy.
Na pracovním setkání, jehoÏ se zúãastnili i pﬁedstavitelé
odborÛ, vãetnû pﬁedsedy Odborového svazu dﬁevo, lesy, voda
Rudolfa Kyncla, se sice hovoﬁilo o zv˘‰ení mezd o 6%, ve
skuteãnosti je v‰ak tento rozdíl je‰tû v˘raznûj‰í. „Za první
pololetí byly mzdy nav˘‰eny o 4,8 % procenta, coÏ je
v porovnání s kolektivní smlouvou zaruãen˘ch tﬁech procent
znateln˘ rozdíl, v nûmÏ je‰tû není zapoãítána ãást odmûn,“
ﬁekl vedoucí odboru personalistiky Jiﬁí Pospí‰il. „Po ãervencové úpravû mezd mÛÏeme konstatovat, Ïe kolektivní
smlouva ve státním podniku Lesy âR bude v roce 2005
splnûna ve v‰ech bodech a v˘raznû pﬁekroãena v objemu
mzdov˘ch prostﬁedkÛ.“
Mzdové úpravy, o nichÏ rozhodlo vedení státního podniku
po jednání s odboráﬁi na zaãátku ãervence, komentoval také
R. Kyncl, pro nûhoÏ bylo pracovní setkání s vedením LesÛ âR
vÛbec první v historii tohoto státního podniku, takÏe pouÏil
pﬁirovnání o tlusté ãáﬁe za dosavadními vztahy. „VáÏím si
postoje pﬁedstavitelÛ LesÛ âR za splnûní slibÛ, Ïe se dobré
hospodáﬁské v˘sledky projeví na ohodnocení zamûstnancÛ,
coÏ u mnoh˘ch firem neb˘vá zvykem,“ dodal pﬁedseda
Odborového svazu dﬁevo, lesy, voda. „Jsem rád, Ïe jsme
nastolili úspû‰n˘ dialog. Máme v‰ichni zájem na tom, aby
ãeské dﬁevo slouÏilo domácím dûlníkÛm, firmám i uÏivatelÛm, jako je tomu zvykem v Evropské unii. A aby práci
v ãeském lese nacházel pﬁedev‰ím ãesk˘ dûlník.“
><

LESU ZDAR

Mgr. Václav Bendl,
Generální ﬁeditelství LâR, OTP
Foto: Petr Grepl
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pﬁedseda Odborového svazu dﬁevo-lesy-voda Rudolf Kyncl
a generální ﬁeditel LâR Vladimír Blahuta

zleva: ekonomick˘ ﬁeditel Zdenûk Cába, pﬁedseda odborového svazu
Rudolf Kyncl, generální ﬁeditel Vladimír Blahuta, v˘robnû-technick˘
ﬁeditel Karel LuÀák a personálnû-správní ﬁeditel Vladimír Sova

úãastníci jednání vedení LâR se zástupci odborÛ

AKTUÁLNù

Na pozvání rakousk˘ch kolegÛ
V pondûlí 27. ãervna 2005 se uskuteãnila náv‰tûva delegace zástupcÛ státního podniku Lesy
âeské republiky v Rakousku u státních lesÛ zastoupen˘ch kolegy z Kremsu. Garantem setkání
z rakouské strany byl Dipl. Ing. Dr. Wolfgang Chaloupek, vedoucí lesního závodu WaldviertelVoralpen der Österreichischen Bundesforste AG.

Setkání a vlastní náplÀ náv‰tûvy byly rozdûleny na dvû ãásti.
První se t˘kala obeznámení se s principy fungování lesnictví
v Rakousku, dále pak probûhla prezentace lesnické politiky
a hospodaﬁení v lesích, které jsou ve správû státních lesÛ
Österreichische Bundesforste AG. Prezentaci pﬁipravil
p. W. Chaloupek ve spolupráci s Dipl. Ing. RNDr. Pavlem
Kitzbergerem.
Druhou ãást náv‰tûvy pak tvoﬁila exkurze do porostÛ lesního
závodu Waldviertel-Voralpen. Zde bylo kromû pﬁedstavení
základních údajÛ o lesním závodu demonstrováno pûstování douglasky tisolisté. A to nejen jako podpÛrné, ale i jako
jedné z dÛleÏit˘ch hospodáﬁsk˘ch dﬁevin. Úãastníci exkurze
byli obeznámeni s principy pûstování douglasky v tamûj‰ích
podmínkách, a to od zalesÀování touto dﬁevinou, její v˘chovou aÏ do m˘tního vûku. Dále následovaly ukázky hospodaﬁení ve smí‰en˘ch porostech, jejich v˘chova a v neposlední
ﬁadû téÏ skloubení nejen pûstební ãinnosti, ale lesnického
hospodaﬁení jako celku s principy ochrany pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí.

mladé porosty douglasky tisolisté

pohled na porosty lesního závodu Waldviertel-Voralpen

Nelze nezmínit a souãasnû i nepodûkovat za skvûlé zázemí
a zorganizování náv‰tûvy, za poskytnuté informace i vstﬁícnost a obûtavost v‰ech, kteﬁí se na uspoﬁádání tohoto setkání podíleli.
Je známo, Ïe lesnictví v Rakousku svého ãasu prodûlalo téÏ
rozsáhlou reformu a transformaci. Vzhledem k tomu by bylo
vhodné a pro na‰i nejen odbornou lesnickou veﬁejnost zajímavé seznámit se podrobnûji s jejím prÛbûhem, se zmûnami, které se u na‰ich jiÏních sousedÛ v tomto ohledu udály,
a jak se s nimi rakouské lesnictví vyrovnávalo. Proto
v souãasné dobû pﬁipravujeme ve spolupráci s Ing. Dr. Wolfgangem Chaloupkem a Ing. RNDr. Pavlem Kitzbergerem
rozsáhlej‰í materiál na toto téma, kter˘ bude uveden
v nûkter˘ch z následujících ãísel ãasopisu Lesu zdar.
><
text a foto: Ing. Jaroslav Karas
Generální ﬁeditelství LâR, OTP

LESU ZDAR

prezentace rakouského lesnictví panem W. Chaloupkem

seznámení delegace LâR s praktick˘mi ukázkami hopsodaﬁení
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Vstupte do lesÛ v kraji pod Je‰tûdem
V novém seriálu postupnû nav‰tívíme v‰echny krajské inspektoráty. Dozvíme se, s jak˘mi úspûchy
se na‰i hostitelé mohou pochlubit i s jak˘mi aktuálními problémy se pot˘kají, zajedeme si také
pro rady a pochopitelnû pﬁidáme nûco zajímavostí z nav‰tíveného regionu. KaÏdá kapitola tedy
bude v˘letem za kolegy z nejrÛznûj‰ích koutÛ republiky, za jejich zku‰enostmi i za jejich osudy.
Elektrárny v Nûmecku i Polsku jsou odstaveny nebo odsíﬁeny. Jak jste na tom s kvalitou ovzdu‰í dneska?
MnoÏství síry, které se dostává do vzduchu dnes, není samo
o sobû kritické. Ale do toho nám bohuÏel vstupují oxidy
dusíku a rÛzné dal‰í ‰kodliviny, takÏe celkovû stav ovzdu‰í
stále není pro lesní porosty pﬁízniv˘. Je‰tû hor‰í je ov‰em
skuteãnost, Ïe kyselé de‰tû negativnû ovlivnily pÛdu. Do‰lo
k degradaci pÛdy, s níÏ se musíme vyrovnávat a jeÏ si vyÏaduje oproti síﬁe v ovzdu‰í ﬁe‰ení ãasovû mnohem nároãnûj‰í.
NeÏ se nám podaﬁí zmûnou druhové skladby zlep‰it pÛdu,
ubûhnou desítky let.

Je‰tûd, dominanta regionu

Na‰i pouÈ jsme zaãali na nejsevernûji poloÏeném krajském
inspektorátu, tedy v Liberci. V novotou je‰tû stále záﬁící
moderní budovû nás pﬁivítal ﬁeditel libereckého inspektorátu
Ing. Ludvík ¤iãáﬁ.
Libereck˘ inspektorát patﬁí k tûm nejmen‰ím, ostatnû i Libereck˘ kraj je jedním z nejmen‰ích v republice. Pod KI Liberec spadají ãtyﬁi lesní správy: Fr˘dlant, Jablonec, Je‰tûd
a âeská lípa. Vzhledem k tomu, Ïe znaãnou ãást regionu
zaujímají Jizerské hory se sv˘mi specifick˘mi problémy, toãila se ﬁeã zejména kolem nich.

LESU ZDAR

"V rámci krajského inspektorátu máme velké plochy mlad˘ch
porostÛ. Z toho dÛvodu pomûrnû málo tûÏíme, o to víc se
zamûﬁujeme na v˘chovu," zahajuje na‰e povídání Ludvík
¤iãáﬁ.

6

Jak˘m zpÛsobem eliminujete ‰kody zvûﬁí?
Od roku devadesát dva se nám daﬁí stavy zvûﬁe sniÏovat, tﬁebaÏe je to nyní sloÏitûj‰í, protoÏe zvûﬁ není v odrÛstajících
porostech Jizersk˘ch hor tak dobﬁe vidût jako dﬁíve na holinách. Tato redukce je pro nás dÛleÏitá právû proto, Ïe se
chceme navracet k pÛvodní dﬁevinné skladbû, tedy k buku,
javoru, jeﬁábu, jedli. Prioritou je pro nás stav lesa.
Jak se stavíte k problematice vápnûní a hnojení?
Samozﬁejmostí je, Ïe se snaÏíme stav pÛdy i porostÛ zlep‰ovat
zmûnou druhové skladby, intenzivními v˘chovn˘mi zásahy,
tzn. biologick˘mi prostﬁedky. Ale protoÏe je tento zpÛsob
zdlouhav˘, obáváme se, aby se v nûkter˘ch lokalitách nezaãaly lesní porosty ve vûku 20 - 40 let znovu rozpadat. Proto
o problematice chemické meliorace v posledních letech ãasto
diskutujeme s pracovníky ochrany pﬁírody. Chemická meliorace je pro nás jednou z dal‰ích moÏností, jak zlep‰it stav
pÛdy, a tím i lesních porostÛ.

V druhové skladbû Jizersk˘ch hor je v˘raznû zastoupen smrk
pichlav˘. PﬁipomeÀte, proã právû tato dﬁevina.
Zhruba od osmnáctého století se v Jizerkách, tak jako
v ostatních horách, muselo obnovovat umûl˘m zpÛsobem,
pÛvodní druhová skladba se mûnila a zaãal pﬁevaÏovat smrk.
UÏ tehdy se "zadûlávalo" na problémy, které se objevily
o dvû stovky let pozdûji. Jako povûstná jedna kapka za druhou pﬁicházely emise, kÛrovec, obaleã, klimatické zvraty.
Zhruba od ‰edesát˘ch let minulého století se k nám dostávaly zplodiny z elektráren v Polsku a Nûmecku. Severozápadní proudûní vzduchu, které v na‰em regionu pﬁevládá, je
vrhalo právû na Jizerské hory. Pohár pﬁetekl, do‰lo k rozpadu lesních porostÛ na náhorní plo‰inû. Období odumírání
lesÛ tu bylo dlouhé. Smrky neplodily, nebyl sadební materiál místního pÛvodu, takÏe se musel dováÏet z jin˘ch oblastí. Navíc se pﬁi tehdej‰ím mysliveckém hospodaﬁení zaãaly
zvy‰ovat stavy zvûﬁe. Lesníci v zoufalství zkou‰eli cokoli, aby
území zalesnili, a tenkrát se zaãal vysazovat i smrk pichlav˘. Ne‰lo o nezku‰enost lesníkÛ, Ïe by snad nepoznali jeden
smrk od druhého, lesníci zkrátka uÏ nevûdûli, co mají v takové situaci dûlat. A smrk pichlav˘ rostl, byÈ pomalu. Zvûﬁ ani
mráz ho nepo‰kozovaly. Pﬁed deseti lety jsme v Jizersk˘ch
horách mûli zhruba 2700 hektarÛ redukované plochy porostÛ náhradních dﬁevin. Postupnû s tûmito porosty pracujeme,
snaÏíme se obnovit pÛvodní dﬁevinnou skladbu.
nová budova inspektorátu
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KdyÏ jste zmínil ochranu pﬁírody, pojìme se zastavit je‰tû
u jednoho tématu, u turistiky. Odolávat znaãnému zájmu
turistÛ urãitû není jednoduché.
Jizerské hory jsou pomûrnû mal˘m pohoﬁím, lehce dostupn˘m velkému mnoÏství turistÛ z Liberce, z Jablonce nad
Nisou. Z Prahy jste tu za hodinu, dojedete sem za chvíli
z Dûãína, z Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, z Nûmecka
i Polska. V posledních letech se tedy velké mnoÏství turistÛ
skuteãnû stává problémem. Jezdí k nám milovníci pû‰í turistiky, cykloturisté i lyÏaﬁi a Jizerky zaãínají b˘t pﬁeplnûné.
Tento stav ﬁe‰íme s pracovníky ochrany pﬁírody i státní správy lesÛ, stejnû jako s lesníky z Nûmecka a Polska v rámci
Euroregionu Nisa. V leto‰ním roce byl zahájen projekt, kter˘
by mûl stanovit limity území pro rekreaci a sport ve vztahu
k lesnímu hospodáﬁství i ochranû pﬁírody. Bylo by pﬁínosné si
jednou provÏdy ﬁíci: tady si je‰tû dovedeme pﬁedstavit nov˘
sportovní areál ãi sjezdovku, ale tamhle uÏ ne. VÏdyÈ tak jako
existuje územní plán obce i kraje, mÛÏe existovat také plán
tûchto aktivit v rámci Jizersk˘ch hor, LuÏick˘ch hor nebo Je‰tûdského hﬁebene. My si samozﬁejmû uvûdomujeme, Ïe lesy
musí plnit i rekreaãní funkci, a hlásíme se k tomu. Ale pro
jedno nesmí b˘t po‰kozováno druhé. V opaãném pﬁípadû
jsme pﬁipraveni bránit pﬁírodu. Dal‰ím krokem projektu by
mûla b˘t snaha rozprostﬁít zájem turistÛ na co nejvíce míst.
Jakou máte zku‰enost se spoluprací v rámci euroregionu?
Tato spolupráce probíhá uÏ více neÏ deset let. Za âeskou
republiku jsou na na‰ich spoleãn˘ch schÛzkách zastoupeny
státní lesy, ochrana pﬁírody i státní správa a zhruba obdobné sloÏení je také u na‰ich sousedÛ z Nûmecka a Polska.
Scházíme se tﬁikrát aÏ ãtyﬁikrát do roka, navzájem se informujeme o aktuálním dûní na té které stranû, ﬁe‰íme spoleãné projekty a hostitelská strana pak pﬁipraví exkurzi, aby
sv˘m partnerÛm ukázala, jak si s urãit˘mi problémy poradili právû u nich.
Jak˘m zpÛsobem KI Liberec komunikuje s laickou veﬁejností?
S veﬁejností komunikujeme prostﬁednictvím medií i pﬁímo.
V bezprostﬁední komunikaci bychom se rádi (v daleko vût‰í
míﬁe neÏ dosud) vûnovali napﬁíklad ‰kolám, ale bohuÏel
není v na‰ich silách, aby zamûstnanci inspektorátu nebo lesních správ chodili s jednotliv˘mi tﬁídami na exkurze do lesa.
Takové akce si mÛÏeme dovolit jen ojedinûle. Proto ve
spolupráci se stﬁediskem ekologické v˘chovy libereckého
magistrátu poﬁádáme dvakrát do roka celodenní exkurze pro
uãitele základních a stﬁedních ‰kol. My zajistíme odbornou
ãást semináﬁe, pﬁipravíme trasu, odborné materiály a magistrát se postará napﬁíklad o zaslání informace na v‰echny
‰koly ãi o dopravu. Vycházíme z pﬁedpokladu, Ïe pﬁes jednoho uãitele oslovíme minimálnû dvû desítky ÏákÛ. Takov˘

zpÛsob komunikace s veﬁejností je v na‰ich moÏnostech,
navíc spolupráce s magistrátem je na velmi dobré úrovni.
RovnûÏ pﬁipravujeme kaÏdoroãnû odborné exkurze pro
budoucí pedagogy v rámci spolupráce s Pedagogickou
fakultou Technické univerzity v Liberci. Spolupracujeme
s Nadací pro záchranu a obnovu
Jizersk˘ch hor, s níÏ
kaÏdoroãnû poﬁádáme benefiãní pﬁedstavení, jehoÏ v˘tûÏek je vûnován na
ekologickou v˘chovu na ‰kolách Libereckého kraje. Dále
spolupracujeme
s âSOP, s rÛzn˘mi
ekologick˘mi sdruÏeními. SvÛj systém
práce s veﬁejností
pak mají i jednotlivé
lesní správy.
jabloneck˘ lesní správce Ing. Kortan
s ﬁeditelem KI Liberec Ing. ¤iãáﬁem

Ing. Ludvík ¤iãáﬁ: „Myslel jsem si, Ïe budu
revírníkem cel˘ Ïivot“
Kudy vedla va‰e profesní cesta aÏ k funkci ﬁeditele
KI Liberec?
Les byl odmaliãka mojí velkou zálibou. Po gymnáziu jsem
proto ‰el studovat na lesnickou fakultu do Brna. Tu jsem
absolvoval v roce 1988 a po vojnû jsem nastoupil na
LZ NISA v Liberci na LS Harcov, na které jsem zÛstal i po
transformaci státních lesÛ. Nejdﬁíve jsem krátce pracoval
v pozemkové evidenci a poté jsem pÛsobil jako revírník.
V roce 1997 byla LS Harcov slouãena s LS Jablonec, na
které jsem v práci revírníka pokraãoval. V roce 2000 jsem
se stal zástupcem oblastního inspektora v Liberci
a k 1. lednu 2004 jsem byl jmenován do své souãasné funkce.
âím vám tento kraj, pﬁeci jen dost zkou‰en˘, uãaroval?
Jedná se o kraj zkou‰en˘, to máte pravdu, ale hory jsou
tu úÏasné, je to mÛj rodn˘ kraj. KaÏdému, kdo pﬁijede na
náv‰tûvu, vÏdycky ﬁíkám, Ïe se nachází v nejkrásnûj‰ích
horách âeské republiky, stﬁední Evropy i svûta.
Kam byste nás ve "svém" regionu pozval?
Nejradûji do Jizersk˘ch nebo LuÏick˘ch hor. Ale k náv‰tûvû bych vám doporuãil termín, ve kterém je tu ménû lidí,
abyste si mohli tu krásu kolem skuteãnû vychutnat. TipÛ
by byla spousta: v Jizersk˘ch horách napﬁíklad vodopády, skalní vyhlídky, ra‰elini‰tû, spousta krásn˘ch míst je
také v âeském ráji, v okolí Doks na âeskolipsku, Kokoﬁínsko, to jsou nádherné lokality. Jeden mûsíc by vám na ta
krásná místa nestaãil!
KdyÏ se vrátíte zpût v ãase a pﬁedstavíte si sebe sama pﬁed
nûkolika lety, co s dne‰ními zku‰enostmi ﬁíkáte sv˘m tehdej‰ím ideálÛm a oãekáváním?
Po ukonãení studií jsem hodnû ãerpal pﬁímo z provozu,
kter˘ jsem vlastnû teprve zaãal poznávat. V rámci praxí
na fakultû k tomu pﬁíli‰ pﬁíleÏitostí nebylo. Za mnohé
vdûãím lesníkÛm, kteﬁí mû spoustu vûcí nauãili. Pokud jde
o pohled zpátky, jako revírník jsem si myslel, Ïe revírníkem zÛstanu aÏ do smrti. VÏdycky jsem si to tak pﬁál, plánoval jsem, Ïe budu cel˘ Ïivot Ïít pro svÛj revír, pro tu
svoji "zahrádeãku". B˘t revírníkem je skuteãnû krásná
práce, to si myslím dodnes. Nicménû ãlovûk míní... I ve
své souãasné funkci jsem neztratil svÛj dﬁívûj‰í vztah
k lesu a svou práci mám rád.
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Hnojení je krátkodobûj‰ím ﬁe‰ením problému nedostatku
Ïivin, lze jím pomûrnû rychle, ale ne na dlouhou dobu ﬁe‰it
napﬁíklad deficit hoﬁãíku. U vápnûní jde o sloÏitûj‰í záleÏitost, i kdyÏ v Jizersk˘ch horách se v minulosti vápnilo opakovanû. Vápenec se rozkládá pomalu, deset patnáct let,
a tak se dnes k vápnûní pﬁistupuje zejména ze strany ochrany pﬁírody s vût‰í opatrností. V souãasné dobû ãekáme na
koneãné v˘stupy ze dvou projektÛ, které se zab˘vají zdravotním stavem porostÛ a stavem pÛdy v Jizersk˘ch horách.
Jeden financovalo ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, druh˘
za‰tiÈovala Grantová sluÏba LesÛ âR ve spolupráci s ministerstvem zemûdûlství. Oba projekty probíhaly od roku 2002
do konce loÀského roku. Právû probíhá diskuse, která by
mûla vést ke spoleãnému postupu odborníkÛ v obou projektech. Rádi bychom dostali od odborníkÛ odpovûì na otázku: na jakém stanovi‰ti souãasné poznatky vûdy umoÏÀují
vápnit nebo hnojit a kde to zásadnû odmítají. Lesní správy
mají pﬁipraveny Ïádosti jak o hnojení, tak i o vápnûní na
urãit˘ch lokalitách.
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1. Pﬁírodní lesní oblasti, geologické pomûry
LS 239 âeská Lípa – LHC âeská Lípa
PLO 18 - Severoãeská pískovcová plo‰ina – oblast pahorkatin, pﬁevládá borové hospodáﬁství, zaujímá nejvût‰í plochu
lesní správy, v˘hradnû stﬁední a jiÏní ãást LHC âeská Lípa
PLO 19 - LuÏická pískovcová vrchovina – zasahuje
v severní ãásti LS (oblast LuÏick˘ch hor pﬁi hranici se SRN)
– pﬁevládá smrkové hospodáﬁství
PLO 5 - âeské Stﬁedohoﬁí – okrajovû zasahuje v SZ ãásti
LHC âeská Lípa
LS 246 Je‰tûd – LHC Je‰tûd, LHC Klokoãka a LHC Podkrkono‰í
PLO 17 – Polabí – necelé procento v˘mûry LS v jiÏní ãásti,
níÏinná oblast s úvaly ﬁek
pohled z Jizersk˘ch hor

ZpÛsob pûstování pﬁevaÏujících hospodáﬁsk˘ch dﬁevin
KRAJSK¯ INSPEKTORÁT LIBEREC V DATECH:

1. Rozloha obhospodaﬁovaného majetku
Lesní hospodáﬁství v Libereckém kraji
Lesní zákon (zákon ã. 289/1995 Sb. o lesích) charakterizuje
les jako národní bohatství, tvoﬁící nenahraditelnou sloÏku
Ïivotního prostﬁedí, a proto podporuje princip trvale udrÏitelného hospodaﬁení v lesích.
Na území Libereckého kraje zaujímají lesy plochu asi 138
300 ha. Lesnatost Libereckého kraje je velmi vysoká, o více
neÏ 10 % pﬁevy‰uje republikov˘ prÛmûr. NadprÛmûrná lesnatost je ve v‰ech okresech kraje. Okres Jablonec nad Nisou
má po okrese Jeseník nejvy‰‰í lesnatost v âR.
Lesnatost v jednotliv˘ch okresech:
âeská Lípa
Liberec
Jablonec nad Nisou
Semily
Libereck˘ kraj
âR

51
38
22
25
138
2 638

400
800
200
900
300
900

ha
ha
ha
ha
ha
ha

lesa
lesa
lesa
lesa
lesa
lesa

lesnatost
lesnatost
lesnatost
lesnatost
lesnatost
lesnatost

45
42
55
37
44
33

%
%
%
%
%
%

Lesnatost se bude dále je‰tû zvy‰ovat v dÛsledku zalesÀování nevyuÏit˘ch zemûdûlsk˘ch pozemkÛ.
Lesní zákon dûlí území âeské republiky podle pﬁírodních
podmínek na tzv. pﬁírodní lesní oblasti (PLO). Libereck˘ kraj
zasahuje do sedmi PLO (Krkono‰e, Jizerské hory, LuÏická
pahorkatina, LuÏická pískovcová vrchovina, Severoãeská pískovcová plo‰ina a âesk˘ ráj, Podkrkono‰í a âeské Stﬁedohoﬁí). Pro kaÏdou PLO je zpracován oblastní plán rozvoje lesÛ
(OPRL), kter˘ je nástrojem státní lesnické politiky a obsahuje rozsáhlé informace o faktorech majících vliv na lesní hospodáﬁství v oblasti. Jsou to údaje historické, klimatické,
pedologické, dopravní, údaje o zdravotním stavu lesa a rizikov˘ch faktorech. Plán podchycuje moÏné stﬁety zájmÛ
(ochranná pásma vodních zdrojÛ, zvlá‰tû chránûná území
atd.) a pﬁedev‰ím stanovuje pro hospodaﬁení v lesích zásady,
které jsou podkladem pro lesní hospodáﬁské plány (LHP).
LâR, s.p., KI 36 Liberec a Libereck˘ kraj

LESU ZDAR

Lesní správa
LS 239 âeská Lípa
LS 246 Je‰tûd
LS 247 Jablonec n/N
LS 249 Fr˘dlant
SA KI 36

8

7-8 / 2005

rozloha majetku
19 939 ha
16 007 ha
18 832 ha
17 943 ha
72 721 ha

ZpÛsoby pûstování jednotliv˘ch dﬁevin jsou na v‰ech
LHC shodné ãi velmi podobné. Vychází z programu
trvale udrÏitelného hospodaﬁení v lesích, v˘chovy
a obnovy
(LâR, s.p. , 1997).
SM – proﬁezávky intenzivní - otázka zv˘‰ení kvality,
stability porostÛ, ale i ekonomická (vy‰‰í intenzita a del‰í interval se pozitivnû promítá do nákladu na v˘chovu)
– probírky, do 40 let podúrovÀové, snaha realizovat vytûÏenou hmotu z podruÏného porostu
v „kladn˘ch“ ãíslech, ve star‰ích porostech úrovÀové
zásahy s cílem sníÏit poãet jedincÛ na cca 400 ks
– obnovní tûÏby – preferovány maloplo‰né (pﬁírodû
bliÏ‰í) obnovní prvky, úzké náseky (vliv boãního
porostu), bûÏnû se vytváﬁí podmínky pro pﬁirozenou obnovu (napﬁ. clonné seãe)
BO – proﬁezávky - pouze negativní v˘bûr, z dÛvodu
ãi‰tûní kmenÛ nutno zachovat znaãnou hustotu
mlazin, dÛraz na vãasnost zásahu (v oblasti ‰kody
snûhem a námrazou)
– probírky do 40 let pouze úrovÀové, zásah do
podúrovnû není Ïádoucí (opût otázka ãi‰tûní
kmenÛ, zabránûní rozko‰atûní korun) ve star‰ích
porostech pozitivní úrovÀové zásahy, péãe
o spodní patro, je-li v porostní skupinû zastoupeno, cílem je sníÏit poãet jedincÛ na cca 200-300 ks
– obnovní tûÏby – z ekonomick˘ch hledisek i ekologick˘ch nárokÛ dﬁeviny preferovány maloplo‰né
i velkoplo‰né holé seãe, bûÏnû se vytváﬁí podmínky pro pﬁirozenou obnovu (napﬁ. ‰tûpkování klestu a naorávání v pásech apod.)
BK – proﬁezávky – nutno od mládí zachovat rÛst mlaziny v plném zápoji, proto pouze negativní v˘bûr
netvárn˘ch a zdravotnû nevhodn˘ch jedincÛ, niÏ‰í
intenzita, krat‰í interval zásahÛ, dﬁevina má
sklon ke ko‰atûní, zavûtvení, vidliãnatosti
– probírky, do 40 let postup podobn˘ jako u proﬁezávek, ve star‰ích porostech se poãet jedincÛ
postupnû sniÏuje na cca 200 ks,
– obnovní tûÏby – preferovány maloplo‰né (pﬁírodû
bliÏ‰í) obnovní prvky, úzké náseky (vliv boãního
porostu), bûÏnû se vytváﬁí podmínky pro pﬁirozenou
obnovu (napﬁ. kotlíky, clonné seãe), vznikající nárosty se postupnû uvolÀují (obseky, dom˘cení horní
etáÏe apod.)
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PLO 18 – Severoãeská pískovcová plo‰ina – v˘znamné
zastoupení (nad 50 %) v rámci LS, stﬁední, jiÏní, západní
ãást, pﬁeváÏnû borové hospodáﬁství, popis viz. LS 239
PLO 19 – LuÏická pískovcová vrchovina – zhruba 6 % plochy, zasahuje v severov˘chodní ãásti LS, dominantní smrkové hospodáﬁství, popis viz. LS 239
PLO 20 – LuÏická pahorkatina – okrajovû zasahuje v JZ
ãásti správy
PLO 21 – Jizerské hory a Je‰tûd – více neÏ tﬁetinou plochy
zaujímá S a SV ãást správy, pﬁevládá smrkové hospodáﬁství,
porosty na kalamitních (imisních) holinách ve vrcholov˘ch
partiích Je‰tûdu jsou dnes ve stadiu zapojen˘ch mlazin
a tyãkovin
PLO 23 – Podkrkono‰í – zaujímá JV ãást LHC
LS 247 Jablonec n/N – LHC Jablonec
PLO 20 – LuÏická pahorkatina – okrajovû zasahuje v JZ
ãásti správy
PLO 21 – Jizerské hory a Je‰tûd – pﬁevládající oblast, zaujímá stﬁední a severní ãást správy, dominantní smrkové hospodáﬁství, porosty na kalamitních (imisních) holinách ve
vrcholov˘ch partiích Jizersk˘ch hor jsou dnes ve stadiu
zapojen˘ch mlazin a tyãkovin, stanovi‰tû jsou ãasto podmáãená a zra‰elinûlá
PLO 23 – Podkrkono‰í – zaujímá SV a V ãást LHC,
Geologické pomûry – fylitické bﬁidlice se stﬁídají s kﬁídov˘mi
pískovci, slínovci, ‰tûrkopísky
LS 249 Fr˘dlant – LHC Fr˘dlant
PLO 20 – LuÏická pahorkatina – zaujímá plochu LHC cca
20 % v severní a západní ãásti
PLO 21 – Jizerské hory a Je‰tûd – pﬁevládající oblast, zaujímá centrální ãást správy, dominantní smrkové hospodáﬁství, porosty na kalamitních (imisních) holinách ve vrcholov˘ch partiích Jizersk˘ch hor jsou dnes ve stadiu zapojen˘ch
mlazin a tyãkovin, stanovi‰tû jsou ãasto podmáãená a zra‰elinûlá

Cílov˘ HS 13 – Pﬁirozená borová stanovi‰tû (27%)
23 – Kyselá stanovi‰tû niÏ‰ích poloh (14%)
43 – Kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh (7%)
45 – Îivná stanovi‰tû stﬁedních poloh (10%)
27 – Oglejená a chudá stanovi‰tû niÏ‰ích poloh (4%)
21 – Exponovaná stanovi‰tû niÏ‰ích poloh (3%)
25 – Îivná stanovi‰tû niÏ‰ích poloh(1%)
Ostatní CHS nejsou zastoupeny ani 1 % plochy LHC.
LHC Podkrkono‰í
Nejroz‰íﬁenûj‰í CHS jsou:
Cílov˘ HS 43 – Kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh (30%)
53 – Kyselá stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (19%)
13 – Pﬁirozená borová stanovi‰tû (16%)
55 – Îivná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (14%)
41 – Exponovaná stanovi‰tû stﬁedních ploh (6%)
51 – Exponovaná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (6%)
45 – Îivná stanovi‰tû stﬁedních poloh (5%)
01 – Mimoﬁádnû nepﬁíznivá stanovi‰tû (3%)
47 – Oglejená stanovi‰tû stﬁedních poloh (2%)
57 – Oglejená stanovi‰tû vy‰‰ích poloh(2%)
Ostatní CHS nejsou zastoupeny ani 1 % plochy LHC.
LS 247 Jablonec n/N
LHC Jablonec
Nejroz‰íﬁenûj‰í CHS jsou:
Cílov˘ HS 53 – Kyselá stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (39%)
55 – Îivná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (19%)
51 – Exponovaná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (15%)
73 – Kyselá stanovi‰tû horsk˘ch poloh (8%)
43 – Kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh (4%)
79 – Podmáãená stanovi‰tû horsk˘ch poloh (3%)
77 – Oglejená stanovi‰tû horsk˘ch poloh (3%)
02 – Mimoﬁádnû nepﬁíznivá stanovi‰tû (3%)
03 – Vysokohorské lesy pod hranicí str. vegetace (2%)
V poﬁadí v˘znamnosti následují CHS 41, 71, 57, 59, 23, 29,
které nejsou zastoupeny ani 1 % plochy LHC.
LS 249 Fr˘dlant

3. Hospodáﬁské soubory
Cílové hospodáﬁské soubory (CHS):
LS 239 âeská Lípa – LHC âeská Lípa

Nejroz‰íﬁenûj‰í CHS jsou:
Cílov˘ HS 13 – Pﬁirozená borová stanovi‰tû (27%)
43 – Kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh (17%)
53 – Kyselá stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (16%)
45 – Îivná stanovi‰tû stﬁedních poloh (10%)
55 – Îivná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (7%)
V poﬁadí v˘znamnosti následují CHS 01, 41,57, 47. Ostatní
nejsou zastoupeny ani 1 % plochy LHC.

LHC Fr˘dlant
Nejroz‰íﬁenûj‰í CHS jsou:
Cílov˘ HS 43 – Kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh (21%)
02 – Vysokohorské lesy pod hranicí str. vegetace (20%)
51 – Exponovaná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (14%)
53 – Kyselá stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (11%)
01 – Mimoﬁádnû nepﬁíznivá stanovi‰tû (8%)
71 – Podmáãená stanovi‰tû horsk˘ch poloh (4%)
55 – Îivná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (4%)
73 – Kyselá stanovi‰tû horsk˘ch poloh (4%)
13 – Pﬁirozená borová stanovi‰tû (2%)
45 – Îivná stanovi‰tû stﬁedních poloh (2%)
Zastoupeny jsou také CHS 47, 57 59, 29, 41, 77, 79.
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LS 246 Je‰tûd
LHC Je‰tûd
Nejroz‰íﬁenûj‰í CHS jsou:
Cílov˘ HS 43 – Kyselá stanovi‰tû stﬁedních poloh (33%)
45 – Îivná stanovi‰tû stﬁedních poloh (22%)
55 – Îivná stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (14%)
01 – Mimoﬁádnû nepﬁíznivá stanovi‰tû (14%)
41 – Exponovaná stanovi‰tû stﬁedních poloh (9%)
13 – Pﬁirozená borová stanovi‰tû (5%)
53 – Kyselá stanovi‰tû vy‰‰ích poloh (16%)
Ostatní CHS nejsou zastoupeny ani 1 % plochy LHC.
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LHC Klokoãka
Nejroz‰íﬁenûj‰í CHS jsou:
v podhÛﬁí Jizersk˘ch hor
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>> 4. Druhová skladba, pﬁevaÏující hospodáﬁské
dﬁeviny a zpÛsob pûstování pﬁevaÏujících
hospodáﬁsk˘ch dﬁevin
LS 239 âeská Lípa
LHC âeská Lípa
Druhová skladba v %: SM 40, BO 33, BK 7, DB 5, BR 5, MD
3, OL 2, JS 1, JV 1.
Ostatní dﬁeviny nemají ani 1 % zastoupení.
PﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je tedy SM a BO.
LS 246 Je‰tûd
LHC Je‰tûd
Druhová skladba v %: SM 54, BO 15, BK 9, BR 6, MD 4 DB
3, OL 2, JS 2, JV 2.
Ostatní dﬁeviny nemají ani 1 % zastoupení.
PﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je tedy SM a BO.
LHC Klokoãka
Druhová skladba v %: BO 60, SM 21, DB 8, BR 3, MD 2, BK
1, OL 1.
Ostatní dﬁeviny nemají ani 1 % zastoupení.
V˘znamnû pﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je tedy BO,
v men‰í míﬁe i SM a DB.
LHC Podkrkono‰í
Druhová skladba v %: SM 42, BO 27, BK 9, DB 5, BR 4, VJ
3, JS 2, KL 2.
Ostatní dﬁeviny nemají ani 1 % zastoupení.
V˘znamnû pﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je tedy BO,
v men‰í míﬁe i SM a DB.
LS 247 Jablonec n/N
LHC Jablonec
Druhová skladba v %: SM 81, BK 8, SMex 3, BR 3, MD 2, BO 1.
Ostatní dﬁeviny nemají ani 1 % zastoupení.
V˘znamnû pﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je SM.
LS 249 Fr˘dlant
LHC Fr˘dlant
Druhová skladba v %: SM 55, BK 16, SMex 8, BO 5, MD 3,
BR 3, KOS 2, BK 2, OL1.
Ostatní dﬁeviny nemají ani 1 % zastoupení.
PﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je SM a BK. Specifick˘
pﬁístup (pﬁemûny) si vyÏadují rozsáhlé porosty smrku pichlavého na náhorní plo‰inû (v horizontu 30 let).

5. Podléhající organizaãní jednotky
LS 239
LS 246
LS 247
LS 249
SA: 4

LS
âeská Lípa
Je‰tûd
Jablonec n/N
Fr˘dlant

poãet revírÛ celkem
11
13
14
10
47

z toho OSL
0
3
0
0
4

LESU ZDAR

6. Rozloha lesÛ, kde LâR, s.p. vykonávají funkci
odborného lesního hospodáﬁe

10

LS
poãet ORP v˘mûra maj. v˘konu OLH poãet vlastníkÛ
239
3
1.066 ha
581
246
5
5.043 ha
3 510
247
8
5.227 ha
6 443
249
2
471 ha
8 (obce)
SA za KI: 18
11.807 ha
10 542
Pozn: ORP obec s roz‰íﬁenou pÛsobností
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7. Provozní údaje
a) prÛmûrn˘ objem tûÏeb vãetnû tûÏby nahodilé
LS
tûÏba celkem (m3)
LS 239 âeská Lípa
78 330
LS 246 Je‰tûd
68 504
LS 247 Jablonec n/N 54 947
LS 249 Fr˘dlant
49 848
SA KI 36 Liberec
251 629

z toho nahodilá (m3) v %
3 103
3 601
2 145
3 416
12 265 4,87

b) podíl pﬁirozené obnovy na zalesÀování (rok 2004)
LS
obnova celkem (ha) z toho pﬁirozená (ha)
LS 239 âeská Lípa
136,88
9,29
LS 246 Je‰tûd
118,35
14,83
LS 247 Jablonec n/N
91,93
34,77
LS 249 Fr˘dlant
77,88
8,07
SA KI 36 Liberec
425,04
66,96

v%
6,79
12,53
37,82
10,36
15,75

c) preferované sortimenty
Celková roãní produkce (2004) dﬁíví na KI Liberec ãiní cca
252 tis. m3. Podíl SM tvoﬁí 67,9 %, BO 14,9 %, MD 2,7 %,
BK, JV 9,5 %, DB 1,2 %, ost. list. 3,8 %.
Z jehliãnat˘ch sortimentÛ tvoﬁí nejvût‰í podíl vyrábûného
dﬁíví pilaﬁská kulatina SM a BO od 15 do 45 cm tlou‰Èky
ãepu – 125 tis. m3. Nejvût‰í ãetností je zastoupen
2. tlou‰Èkov˘ stupeÀ. Sortiment je vyrábûn v lese v cel˘ch
délkách nebo ve v˘ﬁezech nejãastûji 4 a 5 m, v podílu zhruba 50 % (vliv zvy‰ování podílu sortimentních technologií).
Dal‰ím nejv˘znamnûj‰ím sortimentem je jehliãnatá vláknina
pro v˘robu papírenského prÛmyslu, dﬁevotﬁískov˘ch a OSB
desek, s objemem produkce okolo 63 tis. m3.
Produkce cenn˘ch jehliãnat˘ch sortimentÛ je v objemu
kolem 5 tis. m3.
Ostatní sortimenty: kulatina MD, agregátní kulatina, dﬁevovina, tyãe, palivo, pﬁípadnû nezuÏitkovaná hmota ponechaná v porostu.
Z listnat˘ch sortimentÛ tvoﬁí nejvût‰í podíl vláknina listnatá
– 16 tis. m3. V souãasnosti vlivem nárÛstu ceny paliva tvrd˘ch listnáãÛ na úroveÀ vlákniny je tento sortiment stále
více palivem nahrazován – produkce asi 5 tis. m3.
Kulatina BK dosahuje produkce kolem 10 tis. m3, cenné sortimenty listnaté pak zhruba 1 tis. m3.
Ostatní sortimenty tvoﬁí : kulatina DB, JV, JS, tyãe, pﬁípadnû nezuÏitkovatelná hmota ponechaná v porostu.
><

Sídlo, adresa, kontaktní údaje
Lesy âeské republiky, s.p.,
Krajsk˘ inspektorát Liberec
Sokolská 1383/37
460 01 Liberec
Ústﬁedna ISDN:
GSM brána:
Fax:

485 113 052
724 524 974
485 113 117
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Zajímavosti regionu
Chov koz bezoárov˘ch

Mezi chlouby Jizersk˘ch hor patﬁí vyhlá‰ená ·ámalova chata,
opravdu nádherná dominanta Nové louky nedaleko Bedﬁichova. Pro svou malebnost a umístûní v nádherné krajinû se
nesãetnûkrát objevila v hledáãku fotoaparátÛ turistÛ, stejnû
jako na pohledech a nejrÛznûj‰ích propagaãních materiálech.
Památkáﬁsky cenûn˘ objekt má dlouhou historii, s níÏ nás
seznámí Ing. Miroslav Kortan, lesní správce LS Jablonec:
„Zaãít bychom mûli rokem 1640, kdy zde Albrecht z Vald‰tejna nechal vykácet kus lesa, protoÏe bylo tﬁeba dﬁíví na
stavbu domÛ v Liberci a Jiãínû. Sto dvacet let se na pasece
jen páslo a v boudách po okolí bydleli pastevci ãi lesní dûlníci. V roce 1756 tu postavil skláﬁ Kittl skláﬁskou huÈ, kterou
o dvacet let pozdûji prodal vûhlasnému skláﬁi Riedlovi, ten
na ní hospodaﬁil do roku 1817, kdy huÈ zavﬁel. Dal‰ích tﬁicet
let objekt chátral, huÈ se nakonec ztrhla a zÛstal jen pansk˘
dÛm, jenÏ v roce 1844 následnû koupil majitel fr˘dlatského
panství Clam-Gallas. Právû jeho zásluhou byl dÛm pﬁestaven
na loveck˘ zámeãek, tedy do takové podoby, v jaké ho
známe dnes, vãetnû velmi vkusného, ve dﬁevû vyvedeného
interiéru.
Poté, co probûhla pozemková reforma, pﬁevzal v roce 1926
zámeãek stát a zaãal ho vyuÏívat jako vládní chatu. Po druhé
svûtové válce se objekt ocitl v péãi Severoãesk˘ch státních lesÛ
Teplice a po transformaci podniku z roku 1992 v péãi LesÛ âR.
Od té doby se tu udûlal poﬁádn˘ kus práce, chata pro‰la
celou ﬁadou zásadních oprav a úprav zaﬁízení. Podaﬁilo se
dovést elektﬁinu, vyﬁe‰it odpady a v˘raznû vylep‰it moÏnosti kuchynû i ubytování.
Dnes mÛÏeme nabídnout ubytovací kapacitu kolem padesáti míst v apartmánech s vlastním sociálním zaﬁízením, vybavení a uspoﬁádání kuchynû i zázemí jsme pﬁizpÛsobili
nároãn˘m normám Evropské unie.
Mûli jsme velké ‰tûstí pﬁi v˘bûru nájemce. Pan Jiﬁí Polák si
svou péãí o objekt a v˘bornou kuchyní rychle získal dobré
jméno nejen v kraji, ale díky turistÛm vlastnû po celé republice. AÏ na ·ámalku zavítáte, urãitû v jídelníãku nepﬁehlédnûte zvûﬁinové speciality, stojí za to! Myslím, Ïe se nám
v souãasné dobû daﬁí poskytovat skuteãnû kvalitní stravovací a ubytovací sluÏby, na jaké mÛÏeme b˘t hrdí.“
Staãí, abyste na ·ámalce chvilku posedûli, pﬁípadnû ochutnali nûco z vyhlá‰en˘ch lahÛdek místní kuchynû, a jistû rádi
dáte Miroslavu Kortanovi za pravdu.
><

Za skuteãnou raritou, a to i v evropském kontextu, se mÛÏete vydat do obory Vﬁísek na âeskolipsku. Zhruba sto tﬁicet
muflonÛ tu má velice vzácnou spoleãnost. Dûlá jim ji devûtadvacet koz bezoárov˘ch, které pÛvodem pocházejí
z v˘chodního mediteránu a Pﬁední Asie.
Jedná se o jedin˘ chov v âechách (a zároveÀ vÛbec nejsevernûj‰í). Populace chovaná v oboﬁe Vﬁísek sem byla pﬁesunuta v roce 1994 z Pálavy. Zaãali s dvanácti kusy.
Ve Vﬁísku je ãekaly tvrd‰í podnební podmínky neÏ na jiÏní
Moravû, pﬁírust tu mají men‰í, neÏ oãekávali. Ov‰em i na
Pálavû byl s pﬁírustem problém, neboÈ zvûﬁ si zachovala svÛj
pÛvodní rozmnoÏovací cyklus a nepﬁizpÛsobila se zmûnû klimatu.
Koza bezoárová klade v únoru, letos dokonce koncem ledna,
v tûch nejvût‰ích mrazech. V oboﬁe mûli sedm mlad˘ch, ale
pﬁeÏili jen tﬁi.
Normovan˘ stav koz bezoárov˘ch ve Vﬁísku na ãtyﬁicet kusÛ.
V okamÏiku, kdy se tento stav naplní, se kozy mohou stát
pﬁedmûtem lovu, pravdûpodobnûj‰í ov‰em je, Ïe ãást stáda
bude prodána na dal‰í chovy.
Pﬁi velké dávce ‰tûstí by mohli v oboﬁe dosáhnout normovaného stavu do pûti let.
><
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·ámalova chata
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Pﬁedstavujeme Vám…
Zdenûk Ubias, revírník, revír Rozko‰, LS Je‰tûd
„Dûtství jsem proÏil pod
Je‰tûdem a uÏ odmala jsem
ﬁíkal, Ïe budu hajn˘m.
Nikdy v Ïivotû mû ani
nenapadlo nûco jiného,
pﬁestoÏe jsme v rodinû Ïádného lesníka nemûli. M˘m
prvním uãitelem lesa byl
pan polesn˘ Bobek, za
kter˘m jsem je‰tû na devítiletce chodil kaÏdou volnou sobotu i nedûli a kter˘
ve mnû vypûstoval lásku
k myslivosti, protoÏe sám
Zdenûk Ubias, revírník
byl v˘born˘m myslivcem.
Stra‰nû moc mi pﬁedal také kamarád Honza Lhota, myslivec
z Liberce. Koukal jsem, jak co v lese dûlá, aÏ mû chlapi vzali
mezi sebe. KdyÏ jsem pﬁi‰el z vojny, pan Lhota mi dokonce
daroval svoje flinty.
Také svou druhou vá‰eÀ jsem si v sobû nosil od dûtství. UÏ
jako mal˘ kluk jsem chtûl umût vycpávat a preparovat. KvÛli
tomu jsem jednou mûl dvojku z mravÛ. Nûkolikrát jsem
totiÏ nepozorovanû vyhodil z okna ‰kolního kabinetu vycpaninu, abych ji pak doma mohl o‰kubat a podívat se, jak je
vlastnû udûlaná. Daﬁilo se mi to aÏ do chvíle, kdy ‰kolník
zrovna pod oknem hrabal listí. KdyÏ mu pod hrábû pﬁilétl
vycpan˘ dravec, poãkal si na mû a byl z toho ohromn˘ prÛ‰vih.
Základy preparace mû pak nauãil pan Janeãek na SL·
v Trutnovû v roce 1963. Dnes jsme kolegové na na‰í lesní správû.
Na vojnû jsem dostal umístûnku sem, do Bílého kostela.

LESU ZDAR

Petr Îaba, lesní správce LS Fr˘dlant
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Do Fr˘dlantu jsem pﬁi‰el
v dobû, kdy tu je‰tû byly ony
hluboké lesy, jak se na nû
dnes s nostalgií vzpomíná.
Na rozdíl od tehdy jiÏ turisty a lyÏaﬁi vyhledávaného
Harrachova mnû Jizerské
hory pﬁipadaly jako oáza
klidu. Málokdo z nás tenkrát mûl zku‰enosti s vlivem
exhalací na les. KdyÏ zaãaly
v Jizerkách pros˘chat první
stûny smrkov˘ch porostÛ,
Ing. Petr Îaba, lesní správce
bylo málo informací, chybûla doporuãení v˘zkumu
i jasné pokyny nadﬁízen˘ch. Tehdej‰í politická situace nedovolovala oznaãit exhalace za pravou pﬁíãinu ohroÏení lesÛ a hledaly se spí‰e zástupné problémy. Jedním z nich byl kalamitní
v˘skyt obaleãe modﬁínového, kter˘ napadl star‰í smrkové
porosty na náhorní plo‰inû Jizersk˘ch hor. Po leteckém o‰etﬁení tûchto porostÛ, kdy byl jeho v˘voj skuteãnû zastaven, ale
zároveÀ zlikvidován hmyz a z hor zmizelo zpûvné ptactvo, bylo
prohlá‰eno, Ïe Jizerské hory jsou zachránûny. I my jsme si v‰ak
nechtûli pﬁipustit, Ïe zhor‰ování zdravotního stavu lesa je
nevratné.
Smrkové porosty na horách ov‰em chﬁadly dál, na poãátku
osmdesát˘ch let pﬁi‰ly pﬁísu‰ky a s nimi samozﬁejmû kÛrovec.
Aby bylo moÏné zuÏitkovat dﬁevní hmotu, nastalo období velkoplo‰ného odlesÀování, v lesích pracovaly stovky motorov˘ch
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Nastoupil jsem 1. záﬁí 1969, takÏe brzy oslavím ‰estatﬁicát˘
rok na stejném místû. Po osmnácti letech sluÏby, kdy jsem dûlal
technika polesí, jsem vystﬁídal svého ‰éfa jako polesn˘, poté jsem
se stal lesním správcem a následnû revírníkem.
Mám trochu ne‰Èastnou povahu v tom, Ïe musím mít v‰echno hned a rychle, jak se ﬁíká, vãera bylo pozdû. To pak za mû
kolikrát museli kolegové Ïehlit vûci! Napﬁíklad jsem si vzal
do hlavy, Ïe tu postavím poﬁádnou foﬁtovnu, tu starou nám
zlikvidoval silniãní obchvat. Dali nám jen dvû buÀky, ve kter˘ch bylo buì hrozné vedro, nebo velká zima. Chtûlo to prostû foﬁtovnu a mû nemohlo nic zastavit. Mûl jsem uÏ postavené patro, a je‰tû jsme ani nemûli stavební povolení. ZdrÏování se s papíry, to pro mû není. NeÏ abych ãekal na hotov˘ projekt cesty, vzal jsem ráno dva chlapy s pilou, odpoledne uÏ jsem klukovi u buldozeru vysvûtloval, kde bude vyhybka, kde toãna… a bylo to. Mûl jsem ‰tûstí na dobré kolegy,
kteﬁí mû vÏdycky podrÏeli.
MÛÏu vám ﬁíct, Ïe tu neexistuje metr ãtvereãní lesa, na kterém bych nestál vlastní nohou. Ten ná‰ les, to je poklad,
tenhle kraj je neskuteãnû bohat˘. Máme devatenáct druhÛ
dﬁevin, sto osmdesát pût let staré buãiny, hnízdí nám tu ãáp
ãern˘, v˘r, holub doutÀák, ledÀáãek. Za ãtyﬁi roky jdu do
dÛchodu a pro to v‰echno se mi nebude odcházet lehce.
Jak se dÛchod blíÏí, ãasto mû napadá, kdo pﬁijde po mnû.
Urãitû máme na lesní správû schopné mladé kluky, ale podle
mého názoru není dobré, Ïe jsou rozlítaní. Chybí mi dﬁívûj‰í kontakt adjunkta s revírníkem nûkolik let kaÏd˘ den. Jedinû tak se ten kluk uváÏe k místu, sÏije se s ním, zaloÏí si na
zdrav˘ patriotismus. Vidím to na sobû. Jdu lesem
a vím: tady jsem stﬁelil srnce, zde jiÏ roste mÛj nov˘ les,
tuhle jedli pamatuji malou a ona uÏ má tﬁi metry. Takhle
vzniká vztah k lesu, na nûco takového ale rok nestaãí.“ ><

pil, desítky traktorÛ a koní, z Kru‰n˘ch hor se k nám stûhovala tûÏká tûÏební technika, málo ‰etrná k pﬁírodnímu prostﬁedí.
Usychající porosty byly na velk˘ch souvisl˘ch plochách náhorní plo‰iny odtûÏeny. Pﬁed lesníky v‰ak stál daleko obtíÏnûj‰í
úkol, a to les opût obnovit. Nepﬁíznivé klimatické podmínky
rozsáhl˘ch holin, nekvalitní, geneticky málo vhodn˘, a pﬁesto
nedostatkov˘, sadební materiál a absence následného o‰etﬁení
zaloÏen˘ch kultur byly pﬁíãinou prvních velk˘ch neúspûchÛ pﬁi
zalesÀování. Po vzoru Kru‰n˘ch hor jsme se pokou‰eli o v˘sev
bﬁízy, kter˘ nebyl úspû‰n˘, jeﬁáb likvidovala zvûﬁ, a tak jsme
jediné moÏné ﬁe‰ení vidûli v pouÏití smrku pichlavého. Bylo to
období vysok˘ch ztrát pﬁi zalesÀování, období beznadûje. Pﬁesto, Ïe nám je nyní masové pouÏití introdukovan˘ch dﬁevin
vyt˘káno, vytvoﬁil zejména smrk pichlav˘ náhradní porosty,
kde se zachovaly i zbytky pÛvodních dﬁevin a které je moÏno
v˘chovou, prosadbou a doplÀováním MZD rekonstruovat. Dnes
pochopitelnû vnímám dal‰í problémy porostÛ Jizersk˘ch hor,
velk˘ rozsah v˘chovn˘ch zásahÛ, zhor‰ující se zdravotní stav
lesa, ohroÏení hmyzími ‰kÛdci, hlodavci i zvûﬁí a narÛstající
poÏadavky na plnûní environmentálních funkcí lesa, pﬁesto
jsme py‰ni na to, Ïe máme znovu zalesnûno, zvy‰uje se podíl
listnáãÛ, nezdary v zalesnûní jsou minimální, sniÏuje se podíl
nahodil˘ch tûÏeb a daﬁí se eliminovat negativní vliv zvûﬁe na les.
Období, za kter˘m jsem se ohlédl, je Ïivotem pÛldruhé generace lesníkÛ. Mnoh˘m z nich nebylo dopﬁáno dojít na této
cestû aÏ do cíle. Proto svoje b˘valé spolupracovníky, ty ‰Èastnûj‰í, jednou za ãas provezu po horách, abych jim ukázal, Ïe
jejich úsilí o obnovu lesÛ Jizersk˘ch hor nebylo marné.“ ><
Profil KI Liberec pﬁipravili: Jaroslav Panenka, Jaroslav Karas,
Generální ﬁeditelství LâR, OTP

INSPIRACE

âervenec a srpen…

Houby jsou droga, která nenechá vá‰nivé houbaﬁe dospat,
a ti za ranního rozbﬁesku, pomalu s baterkou v ruce prolézají kaÏd˘ kout lesa, protoÏe kdyÏ „rostou“, tak se les jen
h˘be. Pozorování a lov zvûﬁe se v tûchto mûsících stávají
daleko obtíÏnûj‰ími, neboÈ zvûﬁ z nutnosti zmûnila stávani‰tû, ode‰la do odlehl˘ch koutÛ a zv˘‰ila ostraÏitost. A pﬁesto
je to období, kdy se uloví nejvíce star˘ch srncÛ III. vûkové

zacílit, je tím nejhor‰ím v˘sledkem. Potom se vymlouváme
kdyby, protoÏe... Dûlal jsem to jako zaãínající myslivec taky
a nechtûl jsem pﬁiznat, Ïe jsem se zimou na posedu klepal
tak, aÏ jsem stﬁílel do úplného prázdna. Srnec mi zdáli
huboval bekáním, kdyÏ jsem poru‰il ten klid prázdninového
rána. Dneska uÏ nestﬁílím. Zítra je taky den a z ostudy kabát
nehﬁeje.

tﬁídy. Pﬁi‰el totiÏ ãas „milování“. Zaãíná i konãí srnãí ﬁíje.
Staﬁí „páni“, kteﬁí dosud odpoãívali v hlubok˘ch hvozdech
a vycházeli na pa‰i za úplné tmy, znaãí ﬁíji‰tû, aby mladíky
dÛraznû upozornili, Ïe je tﬁeba hledat místa, kde Ïádn˘ vládce není. O pﬁítomnosti srncÛ svûdãí „hrabánky“ v hrabance,
odﬁená kÛra na mlad˘ch stromech i neklid, kter˘ je na srnãí
zvûﬁi v tomto období patrn˘. Star˘ ‰esterák i mlad˘ ‰piãák,
v‰ichni chtûjí zaÏít ten krásn˘ akt milovní a b˘t platní
v dobû plození. Stejnû jako lidé ztratí hlavu v lásce a dûlají
vûci, které by normálnû nedûlali, ztratí hlavu i nejostraÏitûj‰í srnec, Ïenoucí se za mladou srnou ranní pasekou. Cel˘
uﬁícen˘ a zad˘chan˘ pak stojí dobu proti posedu, zhluboka
d˘chá, sotva se rozejde a vÛbec nevnímá, Ïe pﬁíroda zaﬁídila ten krásn˘ kolotoã narození a smrti tak, aby jeho Ïivot
ukonãila dobﬁe míﬁená, komorová rána myslivce, kter˘ bude
za chvíli kamarádÛm vypravovat o tom, jak o tomhle srnci
vûdûl, jen ãekal aÏ do ﬁíje. A pﬁitom vûdûl starou…
Svat˘ Hubert i Diana se mu odvdûãili za to, Ïe se v zimû
postaral a v létû uÏ zase myslí na zimu. Odvdûãili se mu za
to, Ïe je myslivec s velk˘m M.
Moje babiãka se jmenovala Anna a díky ní jsem si jiÏ
koncem ãervence pﬁibaloval na ranní ãekání silnûj‰í svetr.
Chladná rána s sebou pﬁiná‰í tahle svatá paní a pára u úst
svûdãí o pravdivosti pranostiky. Nehybné sezení na posedu,
kdy nesmí ani laÈka vrznout, nechává chlad zalézt hluboko
do kostí a roztﬁesená ruka na kulovnici, kdyÏ je tﬁeba pﬁesnû

Les má svá tajná místa, m˘tiny a kouty, kam noha nevstoupí, má své pﬁíbûhy, povûsti a báje, má také obyãejné pﬁíbûhy
lidského ‰tûstí a smutku. Na zaãátku jsem vzpomnûl srnãí ﬁíji.
JenÏe tahle doba pﬁeje v lásce i rodu lidskému. A kdyÏ to
nejde doma za dohledu rodiãÛ ãi ratolestí, nejde to v parku
ani v telefonní budce, prostû se vyrazí ta odlehlá místa
hledat. Nejãastûji v toto období stojí rÛzné znaãky vozÛ
nenápadnû pﬁedkem zaparkované na konci travnaté lesní
cesty a ok˘nka se pomalu zatahují závojem oparu. Nûkde
o kus dál právû pokládá srnec svoji vyvolenou. Ani nezastavuji pﬁi veãerní obhlídce revíru. Tihle náv‰tûvníci mi v lese
nevadí. Ne‰kodí. Jen chtûli na chvíli zaÏít nûco krásného
v místech, kde vznikala svûtová díla s erotickou tématikou.
Les je inspirující nebo jenom na chvíli poskytl azyl.
Najednou se mi zdá, Ïe je v lese nûjaké ticho. Hudebníci
zabalili nástroje a vyrazili na jiná jevi‰tû. Zaãíná ãas houfování a pﬁíprav, hnízda osiﬁela. Pomalu se zaãne lístek po lísku
sná‰et k zemi zlatavá ozdoba korun lip, dubÛ, bukÛ a javorÛ. Pﬁíroda je znatelnû z letních veder unavena a musí nabrat
sílu na zimu. Bude dlouhá a k nepﬁipraven˘m nemilosrdná.
Krásné léto v na‰em lese pomalu konãí. Je mi líto tûch
mal˘ch capartÛ, kteﬁí zase vyrazí do ‰koly. VÏdyÈ prázdniny
strávené v lese b˘vají ty nejlep‰í.
><
Text a foto: Miloslav Louda
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Dívám se ze dveﬁí hájenky ven a ve vzduchu cítím vodu. Veãer pﬁijde pravá letní bouﬁka. V‰ak
je naãase, aby se vzduch proãistil. Stromy, zvíﬁata, rostliny i lidé jsou jiÏ z dlouhotrvajících veder
unaveni. Zítra bude v Kﬁemenci zase zvesela bublat potok a malé ml˘nské koleãko, které sem
pﬁinesli trampové, se zvesela roztoãí. Pﬁíroda se vrátí k „normálu“ a porostou houby - jeden ze
symbolÛ prázdnin, dovolen˘ch a zimních veãerÛ, kdy domov provoní houbová bramboraãka.
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Pﬁesné zji‰Èování mnoÏství tûÏby
pomocí jednoduchého programu
V dne‰ní dobû, kdy se upou‰tí od holoseãného hospodaﬁení a m˘tních schémat a pﬁechází se
k jemnûj‰ím zpÛsobÛm, si pûstování lesa vyÏaduje zcela odli‰n˘ pﬁístup. Pﬁedev‰ím se jedná
o rozpracovávání porostÛ zevnitﬁ nepravidelnû a dlouhodobû, nûkde aÏ pﬁechodem k plynulé
porostní obnovû. AÈ uÏ je obnova provádûna clonn˘mi seãemi nebo je uplatÀován v˘bûrn˘
princip, vÏdy potﬁebuje mít lesní hospodáﬁ pﬁi projektování tûÏeb pﬁedstavu o v˘‰i zásahu,
pﬁípadnû si v prÛbûhu decennia ovûﬁit porostní zásobu. SnaÏil jsem se proto nalézt vhodnou
metodu urãování zásoby, kterou bych pﬁevedl do jednoduchého programu. Ten by mûl zaruãovat po poﬁízení základních taxaãních údajÛ okamÏité, rychlé a pﬁesné zji‰tûní v˘‰e tûÏby
nebo skuteãné zásoby porostu. PﬁestoÏe jsou uÏ dnes na trhu elektronické prÛmûrky, které
pravdûpodobnû komunikují s nûjak˘m softwarem umoÏÀujícím stanovení zásoby, je poﬁizovací cena natolik vysoká, Ïe i nadále, alespoÀ je‰tû po urãitou dobu, budou na lesních majetcích pouÏívány k mûﬁení dendrometrick˘ch veliãin klasické pomÛcky.
Rozhodl jsem se pro v˘poãet v˘‰e tûÏeb a zásoby porostu
vyuÏít metodu jednotn˘ch hmotov˘ch kﬁivek (JHK). DÛvodem, proã jsem zvolil právû metodu JHK bylo nûkolik:
• dostateãná pﬁesnost pro provozní úãely
• pﬁi vlastním svûrkování postaãí zaﬁazovat stromy do 4-cm
tlou‰Èkového intervalu
• omezené mûﬁení v˘‰ek (stﬁední v˘‰ku porostu nebo tûÏeného porostu získáme zmûﬁením nûkolika v˘‰ek okolo
Weiseho tlou‰Èkového stupnû a vypoãítáme jako prÛmûr
z mûﬁen˘ch v˘‰ek)
• celková rychlost metody JHK

LESU ZDAR

Podoba programu vycházela z pﬁedstavy jednoduchého pﬁevedení v lese poﬁízen˘ch dat a dále jiÏ co nejmen‰ího zásahu uÏivatele. Ve spolupráci s programátorem Ing. Petrem
Navrátilem vznikl program s pracovním názvem „JHK nafo“.
V˘sledn˘ produkt je naprogramován v C++ v prostﬁedí MS
Visual Studio 2003 s pouÏitím knihoven MFC. Program má
podobu jednoduché tabulky, je snadno ovladateln˘.
Postupn˘mi logick˘mi kroky se získá poÏadovan˘ v˘sledek.
Souãasná verze pracuje s dﬁevinami smrk, borovice, modﬁín,
buk, dub, javor a ol‰e. Praktick˘ postup je následující:
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1. v zájmovém porostu vyznaãí odborn˘ hospodáﬁ zásah,
kter˘ zároveÀ vysvûrkuje pro jednotlivé dﬁeviny v 4-cm
tlou‰Èkovém intervalu
2. takto získaná vstupní data pﬁevede do programu, tj. k jednotliv˘m tlou‰Èkov˘m stupÀÛm uvede poãet zji‰tûn˘ch
kmenÛ dané dﬁeviny
3. v pravé ãásti programu se zobrazí „Graf tﬁídních ãetností“, kter˘ poskytne úplnou pﬁedstavu o tvaru rozdûlení
ãetností tlou‰tûk zájmového porostu, z nabídky vybere
uÏivatel jeden ze ãtyﬁ základních typÛ rozdûlení a ten
zatrhne
4. kliknutím na ikonu se vypoãítá stﬁední tlou‰Èka a okamÏitû se barevnû vyli‰í stﬁed pﬁíslu‰ného tlou‰Èkového stupnû
(Weiseho tlou‰Èkov˘ stupeÀ)
5. zadáním stﬁední v˘‰ky se automaticky pﬁiﬁadí kﬁivka JHK,
vãetnû objemu jednoho kmene v tlou‰Èkovém stupni
a spoãte se hmota celková za dﬁevinu
6. v pﬁípadû zastoupení dal‰ích dﬁevin v porostu se z nabídky programu vybere dﬁevina a postupuje se stejn˘m zpÛsobem
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7. bezprostﬁednû po v˘poãtu se celková hmota za dﬁevinu
automaticky ukládá do pﬁehledné sumární tabulky,
ta obsahuje kromû uveden˘ch dat je‰tû dal‰í dva sloupce
s celkov˘m poãtem kmenÛ a prÛmûrnou hmotnatostí
za dﬁevinu, oba údaje jsou dÛleÏité pﬁedev‰ím pro projektování tûÏeb a tvorbu cen dﬁíví, sumární tabulku mÛÏe
uÏivatel kdykoliv vytisknout
8. poﬁízená a vypoãtená data se dají ukládat do souborÛ,
které lze vÏdy podle potﬁeby zpût naãíst a doplnit, pﬁípadnû opravit
Má-li b˘t program uplatÀován v praxi, musí b˘t zaji‰tûna
urãitá pﬁesnost mezi projektovanou tûÏbou a pﬁíjmem vyrobeného dﬁíví. Tato informace je pro vlastníka lesa dÛleÏitá
bez ohledu na to, jakou volí formu prodeje dﬁíví.
Z tohoto dÛvodu byla metoda JHK v programovém provedení podrobena v roce 2004 a 2005 testÛm na revírech Vidly
a Mnichov na LS Karlovice. Testování probíhalo jednak
v porostech ãistû smrkov˘ch, ale také ve smí‰en˘ch s bukem.
Stáﬁí testovan˘ch porostÛ bylo 80 aÏ 130 let. V˘sledná pﬁesnost urãení mnoÏství tûÏeného dﬁíví se pohybovala v rozmezí 5 – 8%. Taková pﬁesnost zaji‰Èuje plné uplatnûní v praxi.
Jsem si vûdom, Ïe nemÛÏe b˘t takto stanovováno kaÏdé
mnoÏství tûÏené hmoty, jelikoÏ to nelze provoznû zvládnout.
Je na rozhodnutí odborného hospodáﬁe, kdy a kde objemovou metodu vyuÏije (napﬁ. u m˘tních porostÛ, u porostÛ
tlou‰Èkovû diferencovan˘ch, u porostÛ s cenn˘mi sortimenty atd.)
Jak uÏ bylo uvedeno v úvodu ãlánku, v souãasné dobû jsou
uplatÀovány postupy pûstování lesa zaloÏené na pﬁiblíÏení
se pﬁírodním procesÛm (biologické pûstování lesa). Jsem
pﬁesvûdãen, Ïe vrcholem lesnického umûní je pûstování lesa
podle zásad v˘bûrn˘ch principÛ. V souvislosti s tím vzroste
na lesního hospodáﬁe odborná a ãasová nároãnost. Ve‰keré
zásahy v porostu musí mít dokonale promy‰lené jak po
stránce pûstební, tak i v˘nosové. Také k tomuto by mûl b˘t
lesníkovi program nápomocn˘. Zejména se jedná o stanovení tûÏební intenzity v návaznosti na objemov˘ pﬁírÛst porostu (pﬁesílené nebo naopak pﬁíli‰ slabé zásahy zpÛsobují
ztrátu na pﬁírÛstu, sniÏují stabilitu porostu). Na lesním
majetku si k uplatnûní v˘bûrn˘ch principÛ musí lesní hospodáﬁ vybrat porosty, které volí pﬁedev‰ím dle kriterií: pÛvodnost (autochtonnost), porosty s podílem jedle, vysokohorské
lesy, atd. U tûchto vybran˘ch porostÛ se zjistí zásoba

DISKUSE
(pomocí JHK) a následnû se vyznaãí a provede tûÏební zásah
nízké intenzity. Ko‰uliã [2005] doporuãuje u smrkov˘ch
porostÛ tûÏební intenzitu okolo 50 m3/ha/5let. Po uplynutí
intervalu se znovu pomocí objemové metody zjistí porostní
zásoba a vypoãte objemov˘ pﬁírÛst bûÏn˘. Tyto údaje poskytnou hospodáﬁi pﬁedstavu o v˘‰i dal‰ího zásahu,
tj. vytûÏit jen to, co pﬁirostlo. Kromû objemového pﬁírÛstu se
pouÏitím programu JHK získá obraz o rozloÏení ãetnosti

tlou‰tûk konkrétního porostu a zjistí se dynamika tlou‰Èkov˘ch pﬁírÛstÛ (graf tﬁídních ãetností). Tyto informace jsou
neménû dÛleÏité vzhledem k potﬁebû upravit tlou‰Èkovou
strukturu porostu (lesy v˘bûrné) nebo pro stanovení optimální cílové tlou‰Èky jako doplÀkového kritéria obnovní tûÏby.
Nepﬁedpokládám, Ïe kaÏd˘ lesník bude zji‰Èovat v˘‰í tûÏby
popsan˘m zpÛsobem. Radûji bude spoléhat na svÛj pocit
a provozní odhad. Pokud ale bude (a musí b˘t) hospodáﬁ
zainteresován do prodeje dﬁíví, potom
je v˘hodné vûdût co nejpﬁesnûji v˘‰i
tûÏby, vãetnû informace o tlou‰Èkové
struktuﬁe tûÏeného porostu v návaznosti na sortimentaci. UmoÏní nám
to lépe se orientovat na konkrétní trh
a poskytne reálnou pﬁedstavu o zisku.
Ani stanovení tûÏební intenzity nebo
ovûﬁení porostních zásob a pﬁírÛstÛ
není takto perfekcionisticky moÏné
u v‰ech porostÛ zvládnout. Pouze
vhodn˘m vytipováním porostÛ a periodick˘m mûﬁením lze získat informace
o rÛstu dﬁevin a v˘voji porostÛ na
daném majetku. Data mohou poslouÏit jako vstup pro moderní simulace.
Je jen otázkou ãasu, kdy bude
podrobné lesnické plánování nahrazeno poãítaãovou simulací.
><
Text a foto: Ing. Svatopluk Folta,
LS Karlovice, revír Vidly
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Podoba programu „JHK nafo“

Porost 707D11 po tûÏbû (revír Vidly). MnoÏství tûÏby bylo zji‰Èováno pomocí programu „JHK nafo“
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Lesnictví v Loty‰sku
Loty‰ské státní lesy (Latvijas valsts meÏi)

Základní údaje
Lesnictví v Loty‰sku má velmi bohatou historii. Lesní hospodáﬁství a dﬁevozpracující prÛmysl zde dlouhodobû zaujímají
velmi v˘znamné postavení v rámci ostatních prÛmyslov˘ch
odvûtví. Lesy pokr˘vají v Loty‰sku 45% celkové rozlohy, tedy
2,91 mil ha. (viz mapka). Zastoupení jednotliv˘ch dﬁevin
je následující – borovice 48%, bﬁíza 24%, smrk 21%, ostatní druhy 7%; tedy 69% jehliãnanÛ a 31% listnáãÛ (viz graf).
Ve vlastnictví státu je dnes 50% lesÛ, tj. 1,46 mil. ha; 46%
lesÛ, tj. 1,33 mil ha lesÛ je soukrom˘ch a 4% lesÛ pﬁedstavují ostatní formy vlastnictví, tj. 102 tis. ha. Celkem je
v Loty‰sku okolo 150 000 vlastníkÛ lesÛ pﬁi prÛmûrné v˘mûﬁe 8,4 ha lesa na jednoho vlastníka. Ve‰keré státní lesy jsou
certifikovány systémem FSC.

Historie a v˘voj Latvijas valsts meÏi
– Loty‰sk˘ch státních lesÛ

LESU ZDAR

Organizace státních lesÛ Loty‰ska - Latvijas Valsts MeÏi (dále
jen „LVM“) byla zaloÏena v ﬁíjnu roku 1999 na základû rozhodnutí loty‰ské vlády, a tím byl zapoãat systém transformace státních lesÛ v Loty‰sku. Dosavadní zpÛsob zji‰Èování
zásob (ze stojících stromÛ) byl zásadnû zmûnûn. Od základu
byl pﬁeorganizován systém tûÏebních oblastí za úãelem
získávání objektivních údajÛ o zásobách jednotliv˘ch sortimentÛ v porostech. Dále byly studovány a analyzovány
náklady na tûÏební operace, shromáÏdûna data o odbytu
dﬁíví a vyvinuta metodika zji‰Èování úrovnû cen jednotliv˘ch
sortimentÛ v závislosti na jednotliv˘ch regionech Loty‰ska.
Tyto ãinnosti umoÏnily získat znaãné mnoÏství ekonomick˘ch informací, které jsou uÏiteãné pro LVM i dnes. Postavení LVM v rámci lesního hospodáﬁství v Loty‰sku je patrné
z diagramu.
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V listopadu 2001 a v následujících mûsících do‰lo ke zmûnû
organizaãní struktury LVM. LVM byly transformovány na
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akciovou spoleãnost, jejímÏ 100% vlastníkem je stát. Nejprve byly zaloÏeny organizaãní úseky pro lesnictví, osivo
a sazenice a odbyt surového dﬁíví, pozdûji pro rekreaci
a myslivost. LVM má rovnûÏ vlastnick˘ podíl ve v˘‰i 100% ve
spoleãnosti SIA Juanmoku pils (spravuje nemovit˘ majetek)
a 38% vlastnick˘ podíl jako spoluzakladatel (spoleãnû
s Loty‰skou federací lesního hospodáﬁství a Loty‰skou zemûdûlskou univerzitou) v Institutu pro v˘voj a v˘zkum lesnick˘ch a dﬁevaﬁsk˘ch produktÛ.
Pro následující rozvoj byla vypracována strategie LVM
v letech 2004-2008. Cílem této strategie je zajistit hospodaﬁení ve státních lesích trvale udrÏiteln˘m zpÛsobem a pﬁedstavit veﬁejnosti i v‰em dal‰ím zainteresovan˘m subjektÛm
moderní podnik, kter˘ je schopen zajistit rovnováhu mezi
potﬁebami moderní spoleãnosti, ekonomikou hospodaﬁení
a ochranou pﬁírody (více na http://www.lvm.lv/eng/lvm/corporate_strategy/).
Na základû zákona o státním rozpoãtu jsou LVM povinny
odvádût roãní pﬁíspûvky do státních a obecních rozpoãtÛ.
Nejvût‰í ãást tûchto plateb pﬁedstavuje daÀ za vyuÏití státních
lesÛ (uzákonûno), která ãiní kaÏdoroãnû více jak 11,4 mil.
V roce 2004 byla s podporou vlády a ministerstva zemûdûlství uãinûna dÛleÏitá strategická rozhodnutí. Byla zru‰ena
zv˘hodnûní pro smluvní partnery s dlouhodob˘mi kontrakty
na práce ve státních lesích. Maximální povolen˘ rozdíl
v cenû dﬁíví nastojato, sjednané v rámci dlouhodobého kontraktu, nemohl pﬁesáhnout 20% oproti cenû trÏní, zatímco
od roku 2005 není povolen rozdíl vût‰í jak 7%.
Díky v˘‰e uveden˘m zmûnám bylo dosaÏeno vût‰í efektivity
v jednotliv˘ch sférách ãinností LVM. V souãasné dobû
dochází u LVM k v˘razn˘m zmûnám ve zpÛsobu prodeje
dﬁíví (viz tabulka). Do roku 2002 bylo tvoﬁeno 95% celkového obratu z prodeje dﬁíví nastojato.
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2% z celkového obratu tvoﬁil pﬁíjem z pronájmu honiteb
a 1% z prodeje reprodukãního materiálu. V následujícím
roce do‰lo k v˘raznému nárÛstu prodeje dﬁíví ve vlastní reÏii.
Tato ãinnost se podílela 20% na celkov˘ch pﬁíjmech v roce
2003. V˘voj hospodáﬁského v˘sledku a obratu LVM v letech
2000-2004 je znázornûn v grafu.

Loty‰ské státní lesy se v posledních letech transformovaly na
moderní akciovou spoleãnost ve 100% vlastnictví státu.
Postupné zvy‰ování prodeje dﬁíví ve vlastní reÏii, logistiky
pohybu dﬁevní hmoty a vyuÏití moderních harvestorov˘ch
technologií jsou hlavními prioritami. V˘sledky LVM dosaÏené bûhem posledních let jsou v˘zvou i pro ná‰ podnik. ><

V prÛbûhu roku 2004 byl nastaven systém stﬁednûdob˘ch
kontraktÛ v délce 3 let, t˘kající se dodávek surového dﬁíví
odbûratelÛm. Tyto stﬁednûdobé kontrakty jsou rovnûÏ uplatÀovány u zakázek na tûÏbu a dopravu dﬁíví, které zadává
LVM.

Literatura:
• v˘roãní zpráva LVM za rok 2004
• prezentace z 6. konference organizací státních lesÛ konané v Rize
• www.lvm.lv/eng

Text a foto: Ing. Vít Obrdlík
Generální ﬁeditelství LâR

Základní hospodáﬁské charakteristiky

Postavení organizace státních lesÛ

Export dﬁíví a v˘robkÛ ze dﬁeva

LESU ZDAR

Zasoupení dﬁevin v loty‰sk˘ch lesích
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Z âech aÏ na konec svûta – Chile
(1. ãást) ¤íká se, Ïe kdyÏ BÛh tvoﬁil JiÏní Ameriku, vzal, co mu zbylo – kousky hor, ledovcÛ,
údolí, pou‰tí, stepí, de‰tn˘ch pralesÛ, pobﬁeÏí i lesÛ – a stvoﬁil Chile. VyuÏil jsem nabídky
chilské vládní organizace Corporación nacional forestal (CONAF) a za její pomoci nav‰tívil
ﬁadu lesnicky zajímav˘ch míst, nûkterá z nich doslova na konci svûta.
Dnes je tak teplo, Ïe si pÛjdu zalyÏovat

LESU ZDAR

Chile tvoﬁí úzk˘ pás mezi Tich˘m oceánem a andsk˘mi
vrcholy, rozkládající se od subtropÛ po polární oblast
Antarktidy. Délka tohoto pásu je pﬁibliÏnû 4 300 kilometrÛ,
prÛmûrná ‰íﬁka 200 kilometrÛ. Není potom divu, kdyÏ movití lidé si po ránu vychutnávají sluneãní paprsky v níÏinách
a po obûdû si jedou zalyÏovat. S koupáním v moﬁi to není
nijak slavné. Do vody se dá bez obav vstoupit v oblasti Aricy
u peruánsk˘ch hranic. V ostatních oblastech se pﬁi koupání
v moﬁi mnohdy neobejdete bez neoprénu. PobﬁeÏí je ochlazováno studen˘mi proudy, a to zpÛsobuje, Ïe u moﬁe je
citelnû chladnûji neÏ ve vnitrozemsk˘ch údolích, kryt˘ch ve
stﬁední ãásti zemû pobﬁeÏní Kordilerou. Letní rekreace
u vody se odehrává u ãetn˘ch vnitrozemsk˘ch jezer.
Chile je geograficky extrémnû rozmanitou zemí a po pravdû
ﬁeãeno, právû to je jejím nejvût‰ím turistick˘m magnetem.
Na severu panuje suché pou‰tní tropické podnebí, ve stﬁedu
subtropické se sráÏkami v zimním období, na jihu pak
pomûrnû drsné chladné. Tomu odpovídá i rostlinstvo: na
jihu smí‰ené i listnaté lesy, dále k severu pak suchomilné
keﬁe, subtropické lesy i pou‰tû. V horách savany a horské
stepi.
Rozloha Chile je 756 950 km2, Ïije zde okolo 15 330 000
obyvatel. Tﬁi ãtvrtiny obyvatel Ïije na 20 % plochy v hlavní
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TuãÀáci magellan‰tí v soukromé rezervaci Seno Otway.
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zemûdûlské oblasti stﬁedního Chile. Úﬁední ﬁeãí je ‰panûl‰tina a jinak neÏ ‰panûlsky se tady nedomluvíte. Zemû je rozdûlena do 12 oblastí; hlavní mûsto tvoﬁí samostatn˘ region.
Jednotlivé regiony jsou oãíslovány od severu k jihu a mají
i své názvy.

Zemû za ploty
Stﬁedoevropan zvykl˘ na voln˘ pohyb v krajinû je pﬁekvapen
mnoÏstvím plotÛ po celém území Chile. Oplocen je kaÏd˘
pozemek, vãetnû lesa. V˘robci ostnatého drátu zde mají
dobr˘ odbyt. V Chile je soukrom˘ majetek nedotknuteln˘.
Vstup soukromé osoby na pozemek bez pﬁedchozího povolení vlastníka skonãí obvykle vzdorováním smeãce psÛ
a následném vysvûtlováním na policii, v hor‰ím pﬁípadû
stﬁelbou. Absolutní ochrana vlastnick˘ch práv je dozvukem
událostí pﬁed více neÏ tﬁiceti lety, kdy v Chile docházelo ke
znárodÀování se v‰emi dÛsledky. Za totálního ekonomického rozvratu, kdy zemû stála na prahu obãanské války
(levicová vláda si budovala obdobu na‰ich lidov˘ch milicí,
které cviãily na Kubû), zasáhnul mediálnû znám˘ generál
Pinochet, jenÏ pﬁekvapiv˘m protiúderem zvrátil situaci.
Oãekávalo se, Ïe po konsolidaci pﬁedá generál moc zpût do
rukou parlamentu a budou vypsány ﬁádné volby. Nestalo se
tak a v˘sledek je dobﬁe znám.

REPORTÁÎ
Corporación nacional forestal
CONAF (Corporación nacional forestal) – práce této instituce
probíhá ve dvou liniích ãinností:
• Dosáhnout toho, aby venkované a vlastníci vnímali les
a lesnictví jako jednu z moÏností rentabilní produkce na
sv˘ch pozemcích.
• âerpat a chránit pﬁírodní dûdictví Chile, minimalizovat
po‰kozování lesních ekosystémÛ.

Od pláÏe po horské ledovce. Leteck˘ pohled na ostrovy OhÀové zemû.

Ekonomika

CONAF pÛsobí jako obdoba na‰í státní správy lesÛ, která
také zabezpeãuje správu v 95 chránûn˘ch územích. Z toho
je 32 národních parkÛ, 48 národních rezervací a 15 pﬁírodních památek. Chilsk˘ zákon z roku 1994 umoÏnil také
vytváﬁení soukrom˘ch pﬁírodních parkÛ a rezervací, kter˘ch
je v souãasné dobû 104. Nejv˘znamnûj‰í soukromé chránûné
území je park Pumalín v X. regionu. Ve v‰ech chránûn˘ch
územích se bez rozdílu vlastnictví platí vstupné. V ﬁadû pﬁípadÛ je moÏn˘ i vjezd autem na udrÏovaná místa zaﬁízená
pro piknik.
V rámci mezinárodní spolupráce se v posledních tﬁech letech
rozbûhnul velk˘ projekt „Trvale udrÏitelné obhospodaﬁování
pﬁirozen˘ch lesÛ v Chile“ s celkov˘m objemem spoleãn˘ch
investovan˘ch chilsko – nûmeck˘ch prostﬁedkÛ ve v˘‰i
30 milionÛ EUR.
Ústﬁedí CONAF je v hlavním mûstû, v jednotliv˘ch oblastech
jsou zﬁízena regionální ﬁeditelství a deta‰ovaná pracovi‰tû.

Chilská hospodáﬁská situace se v uplynul˘ch letech v makroekonomickém mûﬁítku rychle zlep‰ovala, ale tûsné ekonomické
vazby pﬁes Pacifik ji ãinily zranitelnûj‰í, zejména vÛãi asijské
ekonomické krizi. Mezi nejdÛleÏitûj‰í obchodní partnery
Chile patﬁí Evropská unie, Spojené státy, Japonsko, Argentina a Brazílie. V poslední dobû vzrÛstá v˘znam âíny. To má
odraz i v tom, Ïe se na chilsk˘ch ‰kolách zaãíná zavádût také
v˘uka ãín‰tiny a Chile je pro âíÀany jednou ze zemí, kam
mohou cestovat bez zvlá‰tních omezení.
Pﬁes 40 % v˘vozu tvoﬁí mûì a kaÏd˘ náhl˘ pokles amerického
hospodáﬁství má bezprostﬁední dopad na Chile. V posledních
letech se Chile stalo druh˘m nejvût‰ím producentem lososÛ,
ryb a rybího oleje a pát˘m nejvût‰ím v˘vozcem vína na
svûtû.

Dosud nedotãen˘ prales.

Není les jako les
V chilsk˘ch podmínkách není za les povaÏována jakákoliv
formace dﬁevin. Jsou vymezeny tﬁi skupiny: pﬁírodní lesy
(bosque nativo), kam patﬁí dosud nedotãené lesy a porosty
obnovené pÛvodními dﬁevinami. Dal‰í kategorií jsou lesy
domácích dﬁevin druhotnû vzniklé na b˘valé zemûdûlské
pÛdû (renovales), které jsou nejãastûji v˘mladkového pÛvodu. Tﬁetí skupinou jsou plantáÏové kultury introdukovan˘ch
dﬁevin (Eucalyptus globulus, Pinus radiata, topolové kultivary). První dvû skupiny jsou povaÏovány za les a pro jejich
hospodáﬁské vyuÏití jsou zpracovávány hospodáﬁské plány.
Pro plantáÏe není Ïádné omezení lesnického charakteru,
jsou to v podstatû pole, na nichÏ se pûstuje dﬁevo.
KaÏd˘ vlastník, kter˘ chce ve svém lese tûÏit, musí mít zpracovan˘ hospodáﬁsk˘ plán. Hospodáﬁské plány se zab˘vají
popisem porostÛ a zji‰tûním zásob, zpravidla relaskopickou
metodou nebo prÛmûrkováním na zkusn˘ch plochách. Údaje
v plánu slouÏí jako podklad pro odhad v˘‰e m˘tních tûÏeb
pro vlastníka. TûÏba se povoluje v plo‰e, nikoliv v objemu.
DÛvod je prost˘, z lesa je vyvezeno pouze to, co lze zpenû-
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Objem prÛmyslu zpracování dﬁeva se stále zvy‰uje. To má
dopad na úbytek pÛvodních chilsk˘ch lesÛ, protoÏe je dávána pﬁednost zalesnûní rychle rostoucími druhy s rychlou
návratností investice. Produkce dﬁeva a dﬁevotﬁísky dosahuje
okolo 11 % celkového objemu v˘vozu.
Chile je pﬁidruÏen˘m ãlenem sdruÏení Mercosur a má dohodu
o volném obchodu s Kanadou a Spojen˘mi státy. V roce
2002 byla podepsána smlouva o volném obchodu s Evropskou unií. Jak se zdá, zpÛsob postupného oboustrannû
v˘hodného otevírání se svûtu v situaci, kdy domácí ekonomika posílila natolik, Ïe mohla mezinárodnû konkurovat ve
volném trÏním prostﬁedí, je úspû‰nûj‰í neÏ jednostranné
vyhlá‰ení otevﬁenosti bez pﬁedchozí prÛpravy, kde jsou místní firmy v nerovném boji rychle poraÏeny mezinárodními
podnikatelsk˘mi zájmy.
Chilané jsou draví podnikatelé. Investováním se zab˘vají
vût‰inou jen tehdy, pokud je návratnost do tﬁí aÏ pûti,
v˘jimeãnû do deseti a více let. To je také dÛvod, proã ﬁada
vlastníkÛ nevûnuje patﬁiãnou pozornost lesnímu hospodaﬁení s pÛvodními, pomaleji rostoucími, dﬁevinami.
Sociální rozdíly jsou v Chile propastné. Zdravotní, sociální ãi
dÛchodová péãe tak, jak je známe od nás, jsou tady pro
nemalou ãást lidí neznám˘m nebo nedosaÏiteln˘m pojmem.
To má na druhé stranû obrovsk˘ vliv na pracovitost, pﬁem˘‰livost a podnikavost lidí. Mezi Ïebráky tu najdete, kromû
pﬁíslu‰níkÛ jisté nepﬁizpÛsobivé men‰iny roz‰íﬁené po velké
ãásti svûta, jen opravdu nemohoucí invalidní osoby, o které
se nemá kdo postarat. Ostatní pilnû shánûjí Ïivobytí.
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>> Ïit. Z jednoho hektaru je k dal‰ímu zpracování vyuÏito celkovû 120 – 150 m3, v renovales to je ménû. Zbytek shnije na
zemi.
Obnova se provádí dvoufázovou clonnou seãí. Pﬁi prvním
zásahu se zakmenûní sníÏí na 5 – 6. Jakmile vznikne nálet
po celé plo‰e, je povoleno vytûÏit zbytek mateãného porostu. V˘chova ani umûlá obnova místními dﬁevinami se prakticky neprovádí. Je ekonomicky nerentabilní a její pﬁípadná
návratnost je natolik vzdálená, Ïe pﬁedem odradí kaÏdého
vlastníka. Pokud jsem nûkde vidûl v˘chovn˘ zásah, pak byl
proveden na nûkolika zkusn˘ch porostech u lesnicky uvûdomûlého vlastníka nebo byl financován z prostﬁedkÛ CONAF.
Pro stát je to investice do budoucnosti. Vlastník ãi jeho
následovníci budou moci porovnat ekonomick˘ v˘sledek pﬁi
m˘tní tûÏbû, kter˘ by je mûl pﬁesvûdãit o uÏiteãnosti v˘chovy porostÛ.

MagellanÛv prÛliv a OhÀová zemû
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Cesta po Chile zaãala v OhÀové zemi, ve XII. regionu. OhÀová zemû je tvoﬁena mnoha ostrovy, vût‰inou neobydlen˘mi,
z nichÏ nejvût‰í je Isla Grande de Tierra del Fuego. Obyvatelé tuto oblast s nádechem hrdosti oznaãují jako Magellania.
Mimo obydlené oblasti jsou na severu velkého ostrova stepi,
na zbytku najdete lesy, baÏiny, skály, sníh a ledovce. Souostroví je oddûleno od pevniny Magellanov˘m prÛlivem,
do vzniku Panamského prÛplavu dÛleÏitou dopravní tepnou.
JiÏ v roce 1584 zaloÏili ·panûlé v tomto prÛlivu „Mûsto
krále Filipa“. ProtoÏe v té dobû je‰tû Evropané nepostﬁehli,
Ïe na jiÏní polokouli jsou roãní období oproti severu posunuta o pÛl roku, byli osadníci vysazeni v bﬁeznu. Vykluãili
les, postavili obydlí, zaseli – a pﬁi‰la zima.
KdyÏ za pár let pﬁiplula ‰panûlská loì, aby zjistila, jak úspû‰nû se kolonie rozvíjí, nalezli jediného Ïivého ãlovûka. Ostatní podlehli hladu, nemocem, indiánsk˘m útokÛm a vnitﬁním
rozbrojÛm. Od tûch dob se toto místo naz˘vá Puerto Hambre
(pﬁístav hladu). Dnes je zde mal˘ pomníãek u rozvalin kostela a vojenské rekreaãní stﬁedisko. Teprve v roce 1843 vyslalo Chile vojenskou v˘pravu do této oblasti, která zaloÏila
vojenskou pevnost Fuerte Bulnes, demonstrující chilskou
pﬁítomnost v této oblasti. Nechránûná poloha, nedostatek
potravin a pitné vody v‰ak brzy donutily posádku místo
opustit a pﬁesunout tábor o nûco dále. Skupina nad‰encÛ
zde vystavûla repliku dﬁevûné pevnosti, jeÏ je v sezónû turistick˘m lákadlem.
Hlavním stanem bylo mûsto Punta Arenas s dodnes patrn˘mi stopami chorvatské, anglické a irské kolonizace (znak
mûsta, pﬁíjmení, místní názvy). V 19. století mûsto bohatlo
z lodního provozu, zejména po objevení uhlí v bezprostﬁední blízkosti mûsta. Obrovsk˘ rozmach nastal koncem 19. sto-
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Mechanizace na lesním manipulaãním skladu.
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Lokomobily vystavované jako zajímavosti jsou na ﬁadû odlehl˘ch míst
v provozu dodnes.

letí, kdy se masovû roz‰íﬁil chov ovcí. V centru mûsta stojí
ﬁada palácÛ, které patﬁí místní honoraci. Klasická chilská
v˘stavba je mnohem prost‰í. Základem domku je dﬁevûná
konstrukce vyplnûná izolaãní hmotou (nejãastûji polystyrenem), z obou stran obitá prkny a na venkovní stranû je‰tû
plechem kvÛli vûtru. Topení je plynové – z velik˘ch bomb za
domky.
Odtud se vyráÏelo na exkurze do okolních lesÛ. Ve zdej‰ích
lesích zcela pﬁevládají porosty pabuku (Nothofagus pumilio
– „lenga“, Nothofagus antarctica – „ñirre“) s v˘skytem Drimys winteri („canelo“) v podúrovni. V minulosti bylo uãinûno nûkolik pokusÛ o zavádûní introdukovan˘ch dﬁevin
(douglaska, cypﬁi‰, rÛzné druhy borovic), ale klimatické podmínky jsou natolik nepﬁíznivé, Ïe po tﬁiceti letech z tûchto
v˘sadeb zbyla ubohá krnící torza. Zbyl pouze úspû‰nû odrÛstající Nothofagus.
Dosud nedotãené pﬁírodní lesy tvoﬁí jednoetáÏové porosty
s vûkem zpravidla okolo 250 aÏ 300 let. Bylo velmi zajímavé, Ïe jejich v˘stavba vÛbec neodpovídala obrázkÛm v˘stavby pralesa v evropsk˘ch uãebnicích. Pﬁitom klimatické
a stanovi‰tní podmínky byly srovnatelné s Evropou. Dokonce i Nothofagus, kter˘ je pﬁíbuzn˘m na‰eho buku, vykazuje
velmi podobné biologické i technické vlastnosti. Rozdûlení
tlou‰Èkov˘ch ãetností bylo zpravidla v˘raznû levostranné
(podle na‰ich teorií by mûlo b˘t klesající). Obnova v pﬁírodním lese se dostavila vÏdy na nûjaké svûtlinû po spadlém
nebo odumﬁelém stromu. Jak se ale okolní stromy postupnû
rozrÛstaly do mezery, zmlazení zaniklo nebo z nûj zbylo
nûkolik neÏivotaschopn˘ch potlaãen˘ch jedincÛ. Rozsáhlé
a úspû‰nû odrÛstající zmlazení se dostavilo teprve s totálním

Pilnice s kotouãovou pilou v akci.
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odbûratelÛ. Dﬁevní odpad se v obrovsk˘ch hromadách kupí
okolo pil, protoÏe není nikoho, kdo by o nûj mûl zájem.
Palivové dﬁíví se vyrábí omezenû – je v porovnání s plynem
pﬁíli‰ drahé. Dﬁevem se topí vût‰inou jen v dopravnû nepﬁístupn˘ch oblastech.
V okolí Punta Arenas je ﬁada rezervací. Velmi zajímavá je
soukromá rezervace v Seno Otway, kde Ïije pﬁibliÏnû 6 000
párÛ tuãÀákÛ magellansk˘ch. Z kryt˘ch pozorovatelen lze
sledovat tuãÀáky pﬁi lovu, koupání, slunûní i hraní.
Po nûkolika dnech jsem pﬁeletûl do Puerto Wiliams na ostrovû
Navarino. Mûsto je vlastnû vojenská základna s potﬁebnou
infrastrukturou. Elektrická energie je vyrábûna nepﬁetrÏitû
bûÏícími agregáty na pobﬁeÏí, dﬁíve fungovala i malá vodní
elektrárna vyuÏívající spád vody. Ostrov je jednou z nejvzdálenûj‰ích v˘sep lesa na jiÏní polokouli. JiÏnûji jsou porostlé
lesem uÏ jen nedaleké ostrovy Hornova mysu. Horní hranice
lesa je zde dosti nízko. Dál uÏ je Antarktida. I z letadla byly
patrné v˘razné známky devastace Ïivotního prostﬁedí vysazen˘m bobrem, kter˘ se v této oblasti pﬁemnoÏil. Díky nepﬁístupnému terénu je jeho redukce velmi problematická. V souãasné dobû je za bobry vypsáno zástﬁelné a místní restaurace
bobry vykupují do sv˘ch kuchyní. Bobﬁí maso je tmavé, pﬁed
pﬁípravou je nutné jej dobﬁe zbavit tuku, a takov˘ bobr na
vínû je opravdu v˘born˘. K místním kulináﬁsk˘m specialitám
patﬁí i velcí krabi („centolla“). Z této delikatesy si vytvoﬁili
v˘born˘ obchod na argentinské stranû. Kdo nebyl v Ushuayi,
nebyl v Argentinû, hlásají reklamní slogany. Na chilské stranû
kanálu Beagle jsou v tomto smûru je‰tû tro‰ku pozadu.
Z této oblasti smûﬁovala má cesta dále na sever, do jednoho
z nejkrásnûj‰ích národních parkÛ na americkém kontinentu,
Torres del Paine.
><
Ing. Pﬁemek ·tipl, PhD.
Krajsk˘ inspektorát LâR Hradec Králové
Foto: archiv
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velkoplo‰n˘m rozpadem pﬁestárlého mateãného porostu,
kter˘ díky rozsáhl˘m hnilobám probíhá relativnû rychle.
Plo‰nû souvislé zmlazení není pﬁíli‰ vûkovû diferencované
a rychle vytváﬁí jednoetáÏov˘ dorÛstající porost pod postupnû hynoucími zbyl˘mi v˘stavky. To, co v Evropû povaÏujeme
za v˘bûrn˘ les, ve zdej‰ích srovnateln˘ch podmínkách v pﬁírodním lese prakticky nenajdete. Ze v‰eho se, bez ohledu na
vûkovou rozrÛznûnost, stává jednovrstevn˘ porost.
Dopravnû pﬁístupné lesy jsou postupnû odtûÏovány v˘‰e
zmínûnou dvoufázovou clonnou seãí. Místní pracovníci
CONAF nemûli dﬁíve dost zku‰eností s uvolÀováním zmlazení, které se provádûlo v dobû, kdy následn˘ porost mûl v˘‰ku
i pﬁes jeden metr a zmlazení se pﬁi dom˘tné seãi nevyhnutelnû silnû po‰kodilo. Nûkteﬁí z nich byli na stáÏi v Evropû
a nabyté zku‰enosti zaãínají aplikovat pﬁi poradenské ãinnosti vlastníkÛm lesa. Postupem ãasu by rádi pﬁe‰li na soustavu vûkov˘ch tﬁíd, kterou povaÏují za optimální zpÛsob
dlouhodobého zabezpeãení lesnické produkce i v‰ech funkcí lesa.
I kdyÏ je v této oblasti pﬁebytek listnatého dﬁeva, zÛstává
jeho podstatná ãást leÏet bez uÏitku v lese. Pﬁed nûkolika
lety, kdy byla z japonské strany poptávka po ‰tûpce, se
zuÏitkovalo prakticky ve‰keré silnûj‰í dﬁíví nezasaÏené hnilobou. Japonci ale uzavﬁeli kontrakt s Ruskem a ze dne na den
skonãil odbyt. Dnes tuto dobu pﬁipomínají v lese hromady
hnijícího dﬁíví cest.
V souãasnosti se z lesa odváÏí jen to, co je vyuÏitelné pro
trÏní realizaci – truhláﬁské v˘robky, stavební dﬁíví, popﬁ.
vláknina pro papírny. Dﬁíví je zpracováváno v mnoÏství pilaﬁsk˘ch provozÛ rÛzné velikosti. PﬁevaÏují malé pily s jednou
ãi dvûma obrovsk˘mi cirkulárkami, u nichÏ je samotná ‰íﬁka
ﬁezu 2 – 3 cm. Rámové pily jsou k vidûní jen ve velk˘ch
provozech. Na „pilnici“ navazuje truhláﬁská dílna, v níÏ se
naﬁezané hranoly upravují podle poÏadavkÛ konkrétních

V˘roba dﬁevûného uhlí je v Chile ekonomicky zajímavá záleÏitost.
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Listujeme scénáﬁem pﬁipravovaného
dokumentu Obora – místo v krajinû
„OttÛv slovník nauãn˘ charakterizuje oboru jako trvale ohrazen˘ les pﬁimûﬁené rozlohy, urãen˘
pro udrÏování a chov zvûﬁe za úãelem vydatné a zábavné honby. A dále praví: Co do místních pomûrÛ v obornictví pﬁízniv˘ch jest tu nejhlavnûj‰í podmínkou nejménû jeden stál˘, Ïiv˘
potok a údolí, luhy i rozlehlej‰í níÏiny, tu a tam moãály, nûkolik rozlehlej‰ích paloukÛ, pahorky
s jiÏními sklony a skaliska jsou pro oboru nejen velmi v˘hodné, ale namnoze i nezbytné.“

LESU ZDAR

Tak tato slova stojí na samém zaãátku scénáﬁe dokumentárního filmu Obora – místo v krajinû, kter˘ od leto‰ního jara
natáãí reÏisér Ing. Ivan Stﬁítesk˘ ve spolupráci s odborn˘mi
poradci Ing. Josefem Valá‰kem, RNDr. Jiﬁím Stonawsk˘m,
Ing. Janem ¤ezáãem a Petrem Greplem i za vydatné pomoci lesních správcÛ, ﬁeditelÛ lesních závodÛ a oborníkÛ.
Jméno Ivana Stﬁíteského najdete v titulcích celé ﬁady filmov˘ch dokumentÛ, zmiÀme napﬁíklad snímky jako Zelené
dûdictví, NeÏ za‰umí les, LuÏní lesy nad soutokem, Komáﬁí
ráj, ÎízeÀ lesa, Lesy âR, Lesník a pﬁíroda, Cesty lesem aneb
o Programu 2000.
Proã se zku‰en˘ filmaﬁ a fotograf tentokrát rozhodl vydat
s kamerou právû po oborách? „Spoleãnû s vedením podniku
Lesy âR jsme se shodli, Ïe poﬁad o oborách tu chybí. Podobnû jako je tomu u Programu 2000, mají se i zde Lesy âR ãím
chlubit. Chtûli jsme ukázat, Ïe obory nejsou jen o provozu
myslivosti, ale Ïe jsou pozoruhodné také z mnoha jin˘ch
stránek. Nezamûﬁujeme se jenom na zvûﬁ, snaÏíme se nabídnout i pohled do historie, ozﬁejmit souvztaÏnost s ochranou
pﬁírody… Zkrátka snaÏíme se pﬁedstavit obory ze ‰ir‰ího
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rozsáhlé lesy LS Hluboká: v levé ãásti je Stará obora, za ﬁekou obora Ponû‰ice
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pohledu, v neposlední ﬁadû samozﬁejmû také jako místa
pﬁístupná veﬁejnosti. Jde nám o to, aby se divák dozvûdûl,
jak se má v oboﬁe chovat, jaká pravidla musí respektovat,“
odpovídá Ivan Stﬁítesk˘.
V rámci natáãení filmaﬁi nav‰tívili pﬁes deset obor ve správû
LesÛ âR, s.p. Dosud se toãilo ãi se chystá natáãení napﬁíklad
v oborách Hukvaldy, Kopidlno, Klokoãka, Fláje, Îleby, Sedlice, Ponû‰ice, Stará obora, Vﬁísek, Jabkenice, Jino‰ov, Buhary ãi Kralice. Téma dokumentu je rozdûleno do nûkolika
kapitol.
Úvod nabízí obecnûj‰í vysvûtlení, proã a jak˘m zpÛsobem
vlastnû obory vznikaly, jaká byla motivace pro jejich zaloÏení.
„Na majetku spravovaném státním podnikem Lesy âR jsou
v souãasné dobû obory vnímány jako cenná souãást krajinného
rázu, slouÏí k uchování genofondu lovné zvûﬁe, jejich správa
stále více smûﬁuje k tomu, aby se staly harmonickou souãástí
krajiny a pﬁispívaly k zv˘‰ení její ekologické stability,“ doplÀují autoﬁi historick˘ úvod. Jednotlivé kapitoly jsou pak kamínky
do mozaiky celkového pohledu na obory a Ïivot v nich. Poodkryjme nedoãkavû jiÏ v pÛlce natáãení nûkteré z nich.
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zleva: Ivan Stﬁítesk˘ s kamerou a Ing. Jan Zasadil spolu s pracovnicí
státního zámku Hluboká pﬁi filmování na hlavní vûÏi hlubockého zámku

Pﬁíprava pﬁed leteck˘m filmováním na Hosínském leti‰ti. Spolu s kameramanem I. Stﬁítesk˘m se pﬁipravuje i Ing. Jindﬁich BroÏovsk˘, oborník
obory Sedlice.

u Hluboké nad Vltavou, kde se intenzivnû zmlazuje pﬁedev‰ím buk, ale téÏ lípy, smrk a jedle, a oceníme úspû‰né zmlazení jedle v oboﬁe Hukvaldy. Film zmíní také ochranu star˘ch
stromÛ ãi napﬁíklad zv˘‰ení druhové diverzity dﬁevin (jeﬁáb
oskeru‰e v oboﬁe Bulhary).
V dokumentu Obora – místo v krajinû dostane velk˘ prostor
téma ochrany pﬁírody. Jak se diváci dozvûdí, nûkteré z obor
se staly natolik cenn˘mi, Ïe jsou souãástmi chránûn˘ch
území ãi stanovi‰Èmi zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ (nav‰tívíme
pﬁírodní rezervaci Libochovka s bohatou populací kapradiny
pérovníku p‰trosího ãi pﬁírodní rezervaci Sedlická obora
se zachoval˘mi zbytky pﬁirozen˘ch lipov˘ch buãin). Vedle
památn˘ch stromÛ v oborách najdeme chránûné druhy
ptákÛ a hmyzu nebo cenné biotopy. „V minulosti se nûkolikrát objevily konflikty oborního chovu s ochranou pﬁírody,
dne‰ní pﬁístup k hospodaﬁení je ov‰em uÏ jin˘, ménû
konfliktní. Ochrana pﬁírody je stále ãastûji realizována ve
spolupráci se správci obor,“ ﬁíkají tvÛrci dokumentu.
Obory se ve filmu pﬁedstaví i v jiném svûtle neÏ jako místa
lovu nebo jako cenná útoãi‰tû pro ﬁadu vzácn˘ch druhÛ.
Kromû pﬁírodních hodnot k oborám pﬁeci patﬁí také historické
objekty, aÈ uÏ lovecké zámeãky a chaty, nebo tﬁeba studánky, historické seníky apod.
V této souvislosti autoﬁi dokumentu pﬁipomínají, Ïe obory
jiÏ v dávn˘ch dobách slouÏily k setkávání znám˘ch osobností, oborní scenérie se stávaly inspirací nejen pro malíﬁe, ale
i pro dal‰í umûlce. JiÏ zmínûná obora v Hukvaldech zanechala svou stopu v díle Leo‰e Janáãka, v oboﬁe v Jabkenicích
proÏil závûr svého Ïivota Bedﬁich Smetana.
Jak plyne z v˘‰e napsaného, obory lákají vedle myslivcÛ
i ‰irokou veﬁejnost. Vybízejí k procházkám, k obdivu zvûﬁe
i historick˘ch objektÛ. Je jasné, Ïe obora má slouÏit pﬁedev‰ím zvûﬁi, nicménû odborníci se dnes snaÏí vyjít veﬁejnosti
vstﬁíc, a tak pﬁes nûkteré obory vedou turistické ãi cyklistické trasy. „Nádhern˘m pﬁíkladem toho, Ïe lze zájmy zvûﬁe
i veﬁejnosti skloubit, je Stará obora. V pozdním jaru zde pravidelnû mají t˘denní ozdravn˘ pobyt sluchovû postiÏen˘ch
dûtí. V oboﬁe se také poﬁádají organizované náv‰tûvy dûtí
z místních základních ‰kol, vãetnû dûtského dne s pochodem, soutûÏemi, loutkov˘m divadlem a ukázkou práce
záchranáﬁÛ se psy,“ zmiÀují autoﬁi ve scénáﬁi.
„Chci divákÛm ukázat, Ïe tam, kde veﬁejnost do obory
mÛÏe, si toho má povaÏovat a chovat se s ohledem na zvûﬁ
a rostliny. Lidé by se zde mûli chovat jako v parku, zahradû
nebo tﬁeba v pﬁírodní rezervaci,“ uzavírá Ivan Stﬁítesk˘.
Dokument Obora – místo v krajinû by mûl b˘t hotov do
leto‰ních Vánoc. DrÏme autorÛm palce!
><
Jaroslav Panenka, Generální ﬁeditelství LâR, OTP
Foto: Jaromír Zumr

LESU ZDAR

V ãásti dokumentu, pojednávající o péãi o vzácné druhy
zvûﬁe, se podíváme za bíl˘mi jeleny do obory v Kopidlnû ãi
za kozami bezoárov˘mi do obory Vﬁísek na âeskolipsku.
Péãe o zvûﬁ je pochopitelnû jen jednou z ãinností v oboﬁe.
Dokumentaristé pﬁipomínají také péãi o lesní porosty a zároveÀ vysvûtlují, jak˘mi zpÛsoby lze realizovat obnovu lesa.
MoÏnosti obnovy lesních porostÛ si spoleãnû s nimi prohlédneme v rámci demonstraãního objektu v oboﬁe v Ponû‰icích

Leteck˘ pohled na oboru Ponû‰ice se známou loveckou chatou
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Jak se Ïije na zámku?
Tato otázka napadne asi kaÏdého, kdyÏ pozná nûkoho, kdo opravdu Ïije v zámeckém prostﬁedí. Takov˘m ãlovûkem je i pan inÏen˘r Václav Kasal, ﬁeditel lesnického, rybáﬁského a mysliveckého muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou u âesk˘ch Budûjovic. Leto‰ním rokem konãí
svou velice plodnou pûtadvacetiletou aktivní kariéru a odchází do, vûﬁíme, Ïe aktivního,
dÛchodu. Nav‰tívili jsme ho proto v pﬁekrásném prostﬁedí loveckého zámeãku a poloÏili mu
nûkolik otázek, abychom pﬁiblíÏili zajímavosti „Ïivota na zámku“, ale také pﬁedstavili ãtenáﬁÛm tohoto v˘jimeãného ãlovûka, kter˘ se svou v˘znamnou mûrou zaslouÏil o zachování
historického dûdictví pro dal‰í generace nejen myslivcÛ, rybáﬁÛ a lesníkÛ.

Ing. Václav Kasal
narozen 6. 11. 1943
• stﬁedo‰kolské vzdûlání dokonãil v roce 1960
• vysoko‰kolské vzdûlání, lesnická fakulta v Brnû v roce
1965
• od roku 1965 do roku 1967 pracoval u Lesprojektu
(dne‰ní UHUL)
• od roku 1967 do 1968 na LZ Klá‰terec nad Ohﬁí
• od roku 1968 do roku 1979 pracoval na ONV Chomutov,
odbor pro lesnictví a myslivost
• od roku 1980 do roku 2005 ve funkci ﬁeditele muzea
Ohrada

Jste vzdûláním lesník, co vás k tomuto oboru pﬁivedlo?
A mÛÏete struãnû vylíãit svoji cestu k této profesi?
Vztah k pﬁírodû se u mne utváﬁel jiÏ v dûtství. Ve‰keré mé
pﬁíbuzenstvo bylo sv˘m zpÛsobem spjato s pﬁírodou
a v tomto prostﬁedí jsem vyrÛstal. NeÏ jsem zaãal chodit do
‰koly, dosti ãasu jsem trávil u svého str˘ce a tety v Tymákovû u Plznû. Nav‰tûvoval jsem dûdu Bou‰Û na hájovnû
a s babiãkou jsem byl mnohokráte v lese. Táta byl myslivcem, kynologem, chovatelem rÛzného domácího zvíﬁectva,
exotického ptactva a rybáﬁem. Máma mimo jiÏ zmínûné záliby pûstovala je‰tû kvûtiny.
V roce 1945 jsme se s rodiãi pﬁestûhovali do pohraniãí, a to
do krásného mûsta Klá‰terec nad Ohﬁí, které bylo v˘znamné
nejen svojí historií, ale i svojí okolní krajinou s ﬁekou Ohﬁí,
hrady ·umná a Lestkov, zámkem a zámeck˘m parkem, minerální vodou a jednou z nejstar‰ích porcelánek v Evropû.
O prázdninách jsem jezdil do Tymákova a zde jsem se str˘cem, kter˘ je lesní inÏen˘r a pracoval v ÚHUL PlzeÀ, jezdil
po celém plzeÀském kraji po lesích, aÈ to byla ·umava, âesk˘
les, Slavkovsk˘ les aj. Zde se téÏ utváﬁel mÛj vztah k pﬁírodû, zvíﬁatÛm, lesu a historii. Proto mé rozhodnutí, kam jít po
absolvování stﬁední ‰koly, bylo jednoduché, a to V·Z - lesnická fakulta v Brnû. Zde jsem jako student mûl ‰testí na
v˘borné profesory, kteﬁí nás i mimo rámec osnov uãili ‰irokému náhledu na les. Víceúãelové poslání lesa, estetika lesa,
les a strom jako krajinotvorn˘ prvek jsou pﬁinejmen‰ím stejnû dÛleÏité jako jeho ekonomické a produkãní schopnosti.
To byly zásady, které nás uãili.

LESU ZDAR

Jakému lesnickému odvûtví jste se pﬁed sv˘m nástupem
do funkce ﬁeditele muzea vûnoval?
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Po absolvování V· jsem nastoupil k ÚHUL PlzeÀ, dále jsem
pracoval na LZ Klá‰terec a na ONV Chomutov, kde jsem mûl
na starost lesy a myslivost. Vzhledem k tomu, Ïe jsem velmi
dobﬁe znal lesy a jejich zdravotní stav v okrese Chomutov
a okolí, rozhodl jsem se opustit tuto “mûsíãní krajinu”.
Tepelné elektrárny a dÛlní ãinnost prakticky zmûnila tento
malebn˘ kout âech. Zaniklo mnoho vesnic a mûsteãek
v dÛsledku tûÏby uhlí a exhalace následnû zniãily horní partie lesÛ. Energetika mûla zelenou na rozdíl od stromÛ, ty ve
velkém usychaly. TéÏ kvÛli zdraví sv˘ch dcer jsem se chtûl
odstûhovat, i kdyÏ vût‰ina znám˘ch tomu nevûﬁila, vûdûli,
jak˘ jsem patriot, ale stalo se. Shánûl jsem místa na nûkolika LZ a téÏ jsem se pﬁihlásil na konkurz v Ústavu vûdeckotechnick˘ch informací pro zemûdûlství Praha na místo ﬁeditele zemûdûlského muzea, loveckého zámku Ohrada. Tento
konkurz jsem vyhrál a zaãátkem roku 1980 jsme ze severu
âech pﬁesídlil na jih. Na zámku jsem vydrÏel aÏ do souãasné
doby, kdy jsem dovr‰il dÛchodov˘ vûk.
Jaké poznatky a zku‰enosti z praxe jste si pﬁinesl a do
jaké míry vám byly uÏiteãné, kdyÏ jste se ujal vedení
muzea?
Domnívám se, Ïe urãitá praxe je vÏdy dobrá, ãlovûk má jistû
vût‰í pﬁehled, kdyÏ nastupuje na nové místo a na urãité vûci
je jiÏ pﬁipraven. Pro‰el jsem nûkolik lesnick˘ch profesí, mám
téÏ v˘uãní list lesního dûlníka, povaÏuji to za velmi dobré.
KdyÏ hodnotím svoji ãinnost, jsem plnû pﬁesvûdãen, Ïe má
dﬁívûj‰í zamûstnání a dal‰í mimopracovní aktivity byly pro
mé pÛsobení v muzeu velmi cenné i nenahraditelné. Myslím
si, Ïe jsem tak mohl objektivnû hodnotit práci lesních dûlníkÛ, lesníkÛ, myslivcÛ a chovatelÛ pﬁi své dal‰í odborné práci

ROZHOVOR
v muzeu. Mohl jsem si udûlat ucelenûj‰í náhled na lesnickou tématiku v historickém kontextu. Nelze téÏ opomenout
získané osobní styky s profesními odborníky, pﬁáteli
a dal‰ími lidmi z mého dﬁívûj‰ího pÛsobení. Tyto trvalé pﬁátelské svazky jsem nadále prohluboval i na novém pracovi‰ti v muzeu k jeho prospûchu. PﬁíkladÛ bych mohl uvádût
mnoho, ale jeden pﬁipomenu, a to opravu zámku. V dobû
nedostatku stavebních kapacit jsem zásluhou mnoha kamarádÛ v polovinû osmdesát˘ch let zámek opravit, coÏ se ukázalo jako velmi dobré. Nevím, zda by se v souãasné dobû
sehnaly na rekonstrukci zámku finance, kdyÏ je nemáme ani
na men‰í opravy.
Co nejvíce vás ovlivnilo ve volbû tohoto druhu kariéry?

Cel˘ v˘voj lidské spoleãnosti je zajímav˘ a i pro souãasnost
pouãn˘. Staãí si pﬁipomenou spirálu v˘voje lidské spoleãnosti a ãlovûka, kdy v poãátcích byl obyvatelem lesÛ, lovil zvûﬁ
a sbíral lesní plody. Pﬁes v‰echna ta historicky v˘vojová
období se dostáváme k souãasnosti a na‰í snahou je vûdomky i nevûdomky se opût více pﬁiblíÏit pﬁírodû. PovaÏuji za
jeden z prvoﬁad˘ch úkolÛ nejen historikÛ, ale nás v‰ech,
dokumentovat tuto dobu co nejpﬁesnûji a dÛkladnû, aby
dal‰í generace mûly ucelen˘ pﬁehled o této etapû v˘voje
lidstva. Proto mám rád z historického hlediska souãasnost
a 20. století.
Jaké oblasti historie je‰tû preferujete kromû lesnictví,
rybáﬁství a myslivosti, které tvoﬁí hlavní náplÀ muzejních
expozic?
Specializace muzea na historii oborÛ lesnictví, rybáﬁství
a myslivosti prakticky zasahuje do v‰ech vrstev lidské spoleãnosti. Zkoumání tûchto vztahÛ je téÏ velmi dÛleÏité. Vztah
ãlovûka k pﬁírodû, myslivosti, lesnictví, rybáﬁství, jeho spolková, osvûtová a spoleãenská ãinnost. Vztah ãlovûka k pﬁírodû a umûní. Oblastí zájmu je mnohem více, ov‰em i zde
jsou limitující faktory finance a lidi.

OpusÈme nyní va‰i kariéru praktického lesníka a vûnujme
se kariéﬁe de facto lesníka historika. Historie je zajisté
va‰ím koníãkem. Jaká nebo jaké období je vám nejbliÏ‰í?

Zdej‰í krásn˘ zámeãek je pevnû spjat s rodem SchwarzenberkÛ, setkal jste se ve své bohaté kariéﬁe s nûkter˘m ãlenem tohoto aristokratického rodu?

>>

LESU ZDAR

DÛvodÛ zmûny zamûstnání bylo nûkolik, ty hlavní jsem jiÏ
uvedl. Historie byla pro mne vÏdy pﬁitaÏlivá. Pﬁesvûdãoval
jsem se o tom, Ïe historii a historické zku‰enosti na‰ich
pﬁedkÛ je nutno uchovat nejen pro mojí generaci, ale i pro
ty dal‰í. Celá lidská spoleãnost je nedílnou souãástí pﬁírody,
bez které nemÛÏe existovat. âlovûk musí ctít dlouhodobá
pﬁírodní pravidla, jejich poru‰ení se nám namnoze jiÏ
vymstila.
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>> Ohrada patﬁila hlubocko-krumlovské vûtvi rodu SchwarzenberkÛ, její poslední majitel Adolf byl bez dûtí, ale s dcerou
jeho sestry jsem byl, dá se ﬁíci, dobr˘ kamarád. S hrabûnkou
Josi Reverterovou jsem se seznámil v roce 1990 a od té doby
jsme se nejménû jedenkrát v roce nav‰tûvovali. ·koda, Ïe
tato velmi inteligentní paní, milovnice koní, v minulém roce
zemﬁela.
Za mnoho let svého pÛsobení v této funkci jste jistû zaÏil
nepﬁeberné mnoÏství krásn˘ch i hor‰ích okamÏikÛ...
Za dvacet pût let mého pÛsobení na zámku bylo záÏitkÛ
mnoho. Jasnû pﬁevaÏují ty pﬁíjemné, krásné a milé. Ménû
pﬁíjemn˘ch bylo s ohledem na to ãtvrtstoletí minimum. Dá
se ﬁíci, Ïe pﬁicházely v poãátcích mého pÛsobení na Ohradû,
neÏ jsem si zvykl na místní specifické jednání, a téÏ ménû
pﬁíjemné je období souãasné. Vztah vedení NZM v Praze
vÛãi venkovním poboãkám není v mnoha pﬁípadech dle
mého názoru správn˘, je antimotivaãní a direktivní.
A co vám naopak pﬁiná‰elo radost?
Úspû‰n˘ch akcí, z nichÏ mûl ãlovûk pﬁíjemn˘ pocit, bylo
mnoho, byly to rÛzné kulturní akce v prostorách zámku,
spoleãenská setkání, odborné semináﬁe a ‰kolení, pﬁedná‰ky
ãi besedy se ‰koláky, ãetné sezónní v˘stavy v areálu zámku
i mimo nûj. Pﬁátelská setkání s lesáky, myslivci, rybáﬁi i ostatními náv‰tûvníky muzea... tak bych mohl pokraãovat. Nevím,
co bych mûl vyzdvihnout, ale asi na‰e Ohradské slavnosti
a dlouholetou spolupráci s lesáky pﬁi vedení “dokumentace
souãasnosti”. Navázaná pﬁátelství a kamarádství bûhem
mého pÛsobení na zámku Ohrada jsou dle mého názoru
nenahraditelná.
Musel jste se vypoﬁádat i se stinn˘mi stránkami tohoto
povolání, nabízí se tedy otázka, jakou úlohu hrálo a hraje
zázemí, které jste si zde vybudoval?
Mluví se o mém úspe‰ném pÛsobení na loveckém zámku
a o tom, Ïe jsem zde nûco prospû‰ného udûlal. Je to moÏná
pravda, ale je jisté, Ïe bez velmi dobré party spolupracovníkÛ
v muzeu i ostatních organizacích bych niãeho nedosáhl.
Velmi vysoce hodnotím dlouhodobou spolupráci s orgány
samosprávy jak Hluboké n. Vlt. a regionu, tak i s dobrovoln˘mi organizacemi, jako jsou âeskomoravská myslivecká
jednota, âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz. VyuÏíváme pro svoji práci téÏ
organizace LesÛ âR, Rybáﬁského sdruÏení âR, ÚHUL, odborné a vysoké ‰koly a mnohé dal‰í.
Bez nad‰ení a nezi‰tného jednání m˘ch spolupracovníkÛ
a pﬁátel by aktivity konané muzeem Ohrada byly minimální.
TéÏ pochopení i pomoc celé mojí rodiny a m˘ch osobních
kamarádÛ stálo za úspechem mnoha akcí.
Jak˘ je „Ïivot na zámku“?
Odpovûd je velmi struãná. Krásn˘! ·koda, Ïe jiÏ nemohu
tvrdit: “máme se jak na zámku, aÈ to trvá vûãnû”. V‰e má
svÛj zaãátek i konec. Jedna kapitola se uzavﬁela a otvírá se
dal‰í.

LESU ZDAR

Jste znám˘m holubáﬁem, jaké radosti nebo úspûchy vám
tento koníãek pﬁinesl?

26

Mám rád zvíﬁata a dá se ﬁíci, Ïe m˘m osudem je holub,
holub po‰tovní - Columba livia, forma domestika - tabelaria. Ná‰ rod chová po‰tovní holuby jiÏ od roku 1914. Chov
holubÛ má stejnû jako ostatní chov zvíﬁat mnoho pozitiv,
které si poﬁádnû neuvûdomujeme. Koncepãnost, cílevûdomost, trpûlivost, cit a pﬁedvídavost jsou souãástí úspû‰né
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práce chovatele. Mnohé z toho mÛÏe ãlovûk uplatnit ve
svém vlastním Ïivotû. Myslím si, Ïe mÛj zájem o historii
chovu po‰tovních holubÛ téÏ rozvinul zájem o celkovou historii na‰ich dûjin. JiÏ patnáct let vydávám soukrom˘ odborn˘ ãasopis pro chovatele po‰tovních holubÛ, kter˘ jsem
v dÛsledku své práce dosti zanedbával, a proto se jiÏ tû‰ím,
aÏ budu mít více ãasu. Také samotn˘m holubÛm jsem vûnoval minimum svého volného ãasu. I to musím napravit. Mám
velmi kvalitní kmen závodníkÛ, a ti si mojí péãi jistû zaslouÏí. Závody holubÛ jsou pro mnohé z nás pﬁíjemn˘m zpestﬁením Ïivota a ne‰kodnou drogou. Co jsem v‰ak získal zásluhou holubÛ, je mnoho znám˘ch z rÛzn˘ch oborÛ a profesí
nejen v na‰í republice, jejichÏ spoleãn˘m pojítkem je po‰tovní holub.
Jaké dal‰í koníãky je‰tû máte?
Jsem názoru, Ïe kdyÏ chce ãlovûk dûlat nûco na vysoké
úrovni, nemÛÏe se rozptylovat mnoha dal‰ími vûcmi. Proto
jsem se v poslední dobû vûnoval pouze holubÛm, na ostatní zájmy nebyl ãas. Vûﬁím, Ïe se naskytne ãas, abych si opatﬁil exotické ptactvo a psa, kter˘ byl dﬁíve nedílnou souãástí
na‰í rodiny. Dále, kdyÏ zdraví dovolí, bych chtûl opût zaãít
trénovat dûti na Hluboké.
Jak se vám daﬁí skloubit pracovní povinnosti a voln˘ ãas?
V mém pﬁípadû se nedá v podstatû mluvit o volném ãase.
Bydlím na zámku, tak jsem k dohledání v kaÏdou denní
i roãní dobu a na to si mnoho spolupracovníkÛ jiÏ zvyklo.
Musí v‰ak podotknout, Ïe se tomu nebráním. Období volného ãasu snad jiÏ brzy nastane.
Máte ve sbírkách muzea exponát, k nûmuÏ se váÏe nejvíce
va‰ich vzpomínek?
Zde téÏ nemÛÏe platit jednoznaãná odpovûd. Nebyla by
pravdivá. Z tûch dvaceti tisíc je mnoho sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
raritních a unikátních. S nûkter˘mi se váÏou mé osobní
vzpomínky na jejich b˘valé majitele. Obsáhlou a velmi kvalitní kolekci ‰perkÛ z paroÏí a obrazy muzeu daroval mÛj
star˘ pﬁítel Václav Bláha z Teplé, obdobnû je tomu i u sbírky kulového a brokového stﬁeliva od Antonína Kluce
z â. Budûjovic. Nejen k mé ‰kodû jiÏ neÏijí, ale jejich sbírka
bude uchována v muzeu pro generace dal‰ích obdivovatelÛ
‰ikovnosti a umu ãlovûka.
V leto‰ním roce se uzavírá va‰e bohatá kariéra ﬁeditele
tohoto ojedinûlého a v˘jimeãného muzea, dovolím si
tvrdit, Ïe va‰e angaÏovanost pro jeho bezproblémov˘
chod bude pokraãovat. Jaké jsou va‰e pﬁedstavy v tomto
smûru?
Odcházím v nadûji, Ïe chod muzea bude nejen pokraãovat,
ale Ïe se nadále bude i rozvíjet. Jeho republiková pÛsobnost
a zapojení do rÛznorod˘ch aktivit s dlouholet˘mi partnery
se odchodem jednoho ãlovûka nemÛÏe zastavit. Vûﬁím
v dal‰í rozvoj muzea, i kdyÏ souãasná situace není ta nejlep‰í. Muzeum by si svojí jedineãností a historick˘mi základy
zaslouÏilo mnohem vût‰í sobûstaãnosti, neÏ je mu v souãasné dobû dáváno. Centralizované ﬁízení ve‰keré ãinnosti,
neznalost místních pomûrÛ, neprÛhledné pﬁidûlování finanãních prostﬁedkÛ omezují celkovû jeho ãinnost. Od roku 1992
jsem stále toho názoru, Ïe muzeum mûlo b˘t zaﬁazeno do
resortu Ministerstva zemûdûlství âR.
Ohlédnete-li se zpût, jste spokojen s vybudovan˘m dílem,
které pﬁedáváte svému nástupci?

ROZHOVOR

Zmûní se nûjak pracovní vytíÏení „ﬁeditele ve v˘sluÏbû“?
Zmûní a na tuto zmûnu jsem se jiÏ prÛbûÏnû pﬁipravoval,
nechtûl jsem b˘t touto skuteãností nemile pﬁekvapen. Ale
urãitému pﬁekvapení a nepﬁedvídan˘m reakcím nûkter˘ch lidí
se ãlovûk nevyhne. Opût se vracím k historii a pouãení z ní.

KaÏd˘ z nás si musí uvûdomit, Ïe je vÏdy nahraditeln˘.
Nûkdo snáze, nûkdo obtíÏnûji, ãasem se musí v‰ak nahradit
kaÏd˘. V˘voj pokraãuje dál, zastavit se nedá, to je jistota,
se kterou musíme poãítat.
Rád bych nadále pracoval v o.p.s. Orbis viridis na organizaci
a prÛbûhu vzdûlávacích programÛ, hlavnû zamûﬁenou na
laickou veﬁejnost a ‰kolství. Dále bych se chtûl podílet na
pﬁípravû dal‰ích roãníkÛ Oradsk˘ch a mysliveck˘ch slavností.
Vûﬁím, Ïe budu moci aktivizovat dal‰í své záliby, na které
nebyl prozatím dostatek ãasu.
Na své pÛsobení na loveckém zámku Ohrada v‰ak budu asi
vzpomínat stále. Dûkuji tímto v‰em spolupracovníkÛm
a pﬁátelÛm za podporu a pochopení.
Dovolím si vám tedy touto cestou podûkovat za va‰i práci
a úsilí, které jste po tolik let vûnoval svému povolání,
a popﬁát vám nejen za redakci ãasopisu, ale i za v‰echny
ãtenáﬁe mnoho zdraví a radosti do dal‰ích let.
><
Text a foto: Jaroslav Karas,
Generální ﬁeditelství LâR, OTP
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âlovûk nemÛÏe b˘t nikdy spokojen. Velké uspokojení je
sebeklam, kter˘ ‰kodí dal‰ímu pokroku. Jak jiÏ bylo ﬁeãeno,
pﬁi kaÏdé práci se dûlají men‰í ãi vût‰í chyby a my i na‰i
nástupci se musíme snaÏit tyto chyby napravit a ve své dal‰í
práci se jim vyvarovat. To je také souãást práce historikÛ.
Pouãit se z chyb a kladÛ pﬁede‰l˘ch generací a z nich vyvodit optimální závûry pro dal‰í práci. JelikoÏ znám osobnû
svého nového zástupce, Mgr. Martina Slabu, tak jsem plnû
pﬁesvûdãen, Ïe loveck˘ zámek Ohrada bude nadále patﬁit
k tûm nejlep‰ím a spolupráce s ostatními se bude vylep‰ovat. Loveck˘ zámek Ohrada by se mûl stát osvûtov˘m
centrem nejen pro odborníky, ale hlavnû pro ‰irokou
veﬁejnost. Cílem je poskytování objektivních a odborn˘ch
informací a sluÏeb pro co nej‰ir‰í vrstvu obyvatelstva, podílet se na zv˘‰ení spoleãenského postavení a prestiÏe lesníkÛ,
rybáﬁÛ i myslivcÛ.
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Studenti zmûﬁili své síly
na celostátní pﬁehlídce SOâ v Opavû
Cílem této soutûÏe, vyhla‰ované Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy a garantované
Institutem dûtí a mládeÏe M·MT, je vést talentované studenty k samostatnému a tvoﬁivému
pﬁístupu pﬁi ﬁe‰ení odborn˘ch problémÛ v 17 vûdních oborech. SoutûÏ probíhá na úrovni
okresních a krajsk˘ch kol kaÏdoroãnû zakonãen˘ch celostátní pﬁehlídkou nejúspû‰nûj‰ích individuálních nebo kolektivních prací, které studenti osobnû obhajují pﬁed porotou. ¤e‰itelé
nejlépe hodnocen˘ch prací pak mají moÏnost prezentovat své práce na obdobn˘ch mezinárodních soutûÏích.
âeská spoﬁitelna a.s. Vedle tûchto cen bylo udûleno úspû‰n˘m ﬁe‰itelÛm mnoho vûcn˘ch cen i od dal‰ích sponzorÛ.
Lesy âeské republiky, s. p. vûnovaly hodnotné ceny pro nejúspû‰nûj‰í ﬁe‰itele v oborech Zemûdûlství, potravináﬁství,
lesní a vodní hospodáﬁství, Ochrana a tvorba Ïivotního
prostﬁedí, Biologie, Geologie a geografie.
Nejúspû‰nûj‰í ﬁe‰itelé SOâ se pravidelnû zúãastÀují obdob-

denti pﬁíleÏitost seznámit se s tím, co vytvoﬁili kolegové
z ostatních krajÛ, z obdobn˘ch ãi jin˘ch typÛ ‰kol a získat
impulsy pro dal‰í práci. Novû, v leto‰ním, jiÏ 27. roãníku,
museli studenti odevzdávat pﬁihlá‰ku a své soutûÏní práce
také v elektronické podobû. To se velmi osvûdãilo a poprvé
si tak mohli porotci a porotkynû ve vût‰ím ãasovém pﬁedstihu opravdu dÛkladnû prostudovat postupující práce. Mûli
tak více ãasu se na diskusi se studenty pﬁipravit. Pﬁi posuzování práce pak velmi záleÏelo na samotné ústní obhajobû
a následné diskusi s porotci. Do Opavy pﬁijely prezentovat
své práce také studentky ze Slovenska, a to z Trebi‰ova
a Krupiny. Se slovenskou soãkou se tak i po rozdûlení republiky udrÏují funkãní a neformální kontakty.
První tﬁi vítûzové v kaÏdém oboru získali diplom laureáta
Celostátní pﬁehlídky Stﬁedo‰kolské odborné ãinnosti v Opavû
spolu s vûcnou cenou od ministrynû ‰kolství Petry Buzkové,
jeÏ osobnû pﬁedal námûstek ministrynû Dr. Müllner
a finanãní odmûnu od generálního sponzora SOâ, kter˘m je

n˘ch mezinárodních soutûÏí. Na nejstar‰í a nejprestiÏnûj‰í
soutûÏ v USA (Intel ISEF) byly nominovány práce Adama
Janeãka z Opavy z oboru Fyzika - Laviny vírÛ v supravodiãích, Martina Olejára z Prahy z oboru Elektrotechnika,
elektronika, telekomunikace a technická informatika
– Analogovû-digitální analyzátor s oscilátorem a Petry
Bezchlebové a Jany Malcové ze StráÏnice z oboru Strojírenství, hutnictví, doprava a prÛmyslov˘ design – Problematika
odívání tûlesnû postiÏen˘ch. Jako náhradník byl urãen Milan
Pospí‰il z Brna s prací Schopnost lesního porostu poutat
oxid uhliãit˘ – spojitost s globální zmûnou klimatu z oboru
Ochrana a tvorba Ïivotního prostﬁedí. Na soutûÏ EU ve ·védsku 2006 (Europian Union Contest) byli nominováni Ján
Záhornadsk˘ z Prahy s prací o algoritmech z oboru Matematika a matematická informatika a Zuzana TvarÛÏková z KromûﬁíÏe s prací VyuÏití digitální fotografie k záznamu zmûn
barvy listÛ odrÛd p‰enice ozimé z oboru Zemûdûlství, potravináﬁství, lesní a vodní hospodáﬁství. Zuzana TvarÛÏková se
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V Mendelovû gymnáziu v Opavû, které se ujalo od 15. do
19. ãervna role hostitele leto‰ní celostátní pﬁehlídky SOâ,
obhajovalo své soutûÏní práce v sedmnácti soutûÏních oborech témûﬁ 300 studentÛ, vítûzÛ krajsk˘ch kol SOâ. Stﬁedo‰kolská odborná ãinnost byla pro ﬁadu z nich prvním krokem
k samostatné práci a úãast na celostátní pﬁehlídce prvním
v˘znamn˘m úspûchem. Vedle diskuse s porotou mûli stu-
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svojí pátou úãastí v celostátním kole SOâ, z ãehoÏ tﬁikrát
byla její práce ocenûna stupnûm nejvy‰‰ím, stala vÛbec
nejúspû‰nûj‰í soãkaﬁkou.
Velmi dobﬁe byly hodnoceny i práce s lesnickou tématikou.
Napﬁíklad práce Martiny Divi‰ové, studentky SO· v ·umperku, L˘koÏrout smrkov˘ (Ips typographus) na ·umpersku,
Hany Truksové z téÏe ‰koly - Srovnání epigeonu v lesních
a paseãn˘ch biotopech, ZdeÀka Spí‰ka, studenta Gymnázia
v Rájci-Jestﬁebí Jeﬁáb oskeru‰e v âR nebo práce Libu‰e Weinerové, studentky Stﬁední lesnické ‰koly ve Îluticích, V˘skyt
jedle bûlokoré na Îluticku a její obnova.
PﬁeváÏná vût‰ina prací na SOâ samozﬁejmû vykazovala i urãité nedostatky vûdeck˘ch prvotin. Zpracování takové práce je
v‰ak pro mnohé cennou zku‰eností pro dal‰í studium na
vysoké ‰kole a tvorbu nároãnûj‰ích prací, aÈ jiÏ bakaláﬁsk˘ch
nebo diplomov˘ch.
><
Mgr. Eva Dlabolová,
Generální ﬁeditelství LâR, OTP

Andrea ·panihelová

LES
Kdopak ví, co je to les
To není mûsto ani Ïádná ves
Les ten pﬁíroda je
A kaÏd˘, kdo v nûm byl
Na nûj rád vzpomene
Îijí tam ptáci a rÛzná zvíﬁata,
Je to pﬁíroda hodnû bohatá
Jsou tam také rostliny
A nad lesem mraky jak peﬁiny
O les se stará kaÏd˘, kdo ho rád má
A v‰echnu péãi co má, tak mu dá
Tak choìte v‰ichni do lesa,
VÏdy srdce vám tam zaplesá

Dûti vyjely za lesními hrami do Saska
V rámci pﬁíhraniãní spolupráce se Sask˘mi státními lesy – konkrétnû se sousedním Lesním
úﬁadem v Klingenthalu – byla Lesní správa Kraslice (KI Karlovy Vary) jiÏ podruhé pﬁizvána ke
spoluúãasti na organizaci sedmého roãníku Sask˘ch dûtsk˘ch lesních her. Spoleãnû se Ïáky
4. tﬁíd z Klingenthalu se her zúãastnily také dûti ze základní ‰koly v Kraslicích.

n˘ch se bûhem dne ukázalo sluníãko, v prÛbûhu vytyãené
trasy tedy byly odloÏeny plá‰tûnky i svetry. Na závûr her se
jednotlivé disciplíny vyhodnotily a dûti si spolu s krásn˘mi
záÏitky z pﬁíjemnû proÏitého dne v lese odnesly i upomínkové pﬁedmûty pﬁipravené Lesním úﬁadem Klingenthal a Lesy âR
(viz foto).
Co ﬁíci závûrem? Doufejme, Ïe na‰e snaÏení zanechalo
v dûtsk˘ch du‰iãkách pozitivní pﬁístup k lesu, lesníkÛm
a lesnímu hospodáﬁství a Ïe si jednou jako jiÏ dospûlí
vzpomenou na tento den a budou se s porozumûním do lesa
vracet.
><
Anita âerníková,
LS Kraslice
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Cílem lesních her bylo zábavnou formou pﬁiblíÏit dûtem problematiku lesního hospodáﬁství a zároveÀ jim osvûtlit
v˘znam lesa, zejména pak ve vzájemn˘ch vazbách na ekologii, ekonomiku i rekreaci.
Celkem na deseti stanovi‰tích si dûti na nauãné stezce mohly
vyzkou‰et napﬁíklad vnímání lesa jako domova dal‰ích ÏivoãichÛ a rostlin – to kdyÏ v „ãern˘ch skﬁíÀkách“ mûly po
hmatu uhodnout schované pﬁedmûty – kamínky, ulitu hlem˘Ïdû, ‰i‰ky, parÛÏek, mech nebo bukovou vûtviãku. Dále si
vyzkou‰ely bûh v ãlenitém terénu, kter˘ simuloval úprk
zvûﬁe pﬁed nebezpeãím. Na dal‰ím stanovi‰ti byly dûti pouãeny o smyslu myslivosti ve vazbách na ochranu lesa - zde
byly pﬁipraveny názorné ukázky loupání a okusu zvûﬁe, prostﬁedky pro ochranu dﬁevin pﬁed ‰kodami zvûﬁí a zároveÀ jim
byla vysvûtlena nutnost sniÏování poãetních stavÛ zvûﬁe,
spojená s ukázkou myslivecké kynologie. Nebylo opomenuto ani zuÏitkování ulovené zvûﬁe spojené s ochutnávkou
loveckého salámu. Na dal‰í stanici dûti zhlédly ukázky kácení stromÛ a mûly moÏnost se seznámit s dﬁevorubeck˘mi
pomÛckami. V programu nescházela ani problematika pﬁibliÏování dﬁíví. „Transport dﬁeva“ si pak dûti zkusily na vlastní
kÛÏi ve ‰tafetû, kde mûly za úkol pﬁenést 10 polínek po pﬁedepsané trati v co nejkrat‰ím ãase. U dal‰ího stanovi‰tû na
‰koláky ãekaly ukázky dﬁev, vûtviãek a plodÛ bûÏnû se vyskytujících druhÛ dﬁevin. Dûti si mohly ovûﬁit rozdíl mezi mûkk˘m a tvrd˘m dﬁevem pﬁi zatloukání hﬁebíkÛ do pﬁipraven˘ch
hranolkÛ, také si vyzkou‰ely spoãítat stáﬁí stromu na letokruzích. Na dal‰ím zastavení probûhla debata o tom, jak je
tﬁeba se chovat v lese a co do lesa nepatﬁí. V rámci tohoto
bodu dûti absolvovaly i cviãn˘ sbûr pﬁedem pﬁipraven˘ch
„odpadkÛ“ v ohraniãeném úseku lesa.
Celá akce se konala 24. kvûtna 2005 na správním území
Lesního úﬁadu Klingenthal. Ke spokojenosti v‰ech zúãastnû-
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Hrad Valeãov rozzáﬁil
dûtsk˘ smích
V nádherné krajinû âeského ráje v okolí hradu Valeãov nedaleko obce BoseÀ u Mnichova
Hradi‰tû pﬁipravily Lesní správa Nymburk a Krajsk˘ inspektorát Brand˘s nad Labem v sobotu
16. ãervence jiÏ ‰est˘ tradiãní Den s Lesy âeské republiky.

LESU ZDAR

Bûhem dopoledne pro‰lo stezkou v okolí hradu, kde byly
pﬁipraveny rozliãné znalostní a sportovní disciplíny, témûﬁ
170 dûtí. Dûti si zde mohly ovûﬁit své znalosti dﬁevin, hub,
ptákÛ, stop zvûﬁe, mohly si v‰ak vyzkou‰et i ﬁezání dﬁeva,
v˘stup po provazovém Ïebﬁíku, hod do otevﬁen˘ch úst loupeÏnické chásky, sloÏit dﬁevûná puzzle - broukÛ, urãit rÛzné
vÛnû, sestavit kuláã z jednotliv˘ch v˘ﬁezÛ nebo podle hmatu
urãovat rÛzné pﬁedmûty a pﬁírodniny. Splnûní úkolu bylo na
kaÏdém stanovi‰ti potvrzeno razítkem do startovací listiny.
Za získání v‰ech pûti razítek pak obdrÏel kaÏd˘ úãastník
malé dárky od LâR, s. p. - pexeso, dﬁevûnou tuÏku, bonbóny, odznáãek datlíka a poukázku na buﬁtíka. Startovní ãíslo
pak bylo je‰tû zaﬁazeno do dal‰ího slosování o 40 hlavních
cen, mezi nimiÏ nechybûla triãka, k‰iltovky, ply‰áci, dﬁevûné
hraãky, puzzle, batÛÏky, dûtské penûÏenky nebo kníÏky
o pﬁírodû.
Pod hradem Valeãov postavila obec BoseÀ pﬁed nûkolika lety
pﬁírodní amfiteátr vãetnû celého zázemí. Zde, na pﬁipraveném ohni, si kaÏd˘ úãastník mohl vysoutûÏeného buﬁtíka
opéci a koupit si i dal‰í dobroty a pití. V areálu pod hradem
dûti rády vyuÏily moÏnosti zhoupnout se na dﬁevûn˘ch hou-
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paãkách nebo zastﬁílet si ze vzduchovky do pﬁipraven˘ch
terãÛ. V doprovodném programu si dûti s rodiãi nenechali
ujít ani ukázky v˘cviku dravcÛ. Sokolník p. Dobrkovsk˘
o kaÏdém z nich krátce pohovoﬁil, ukázal zpÛsob v˘cviku,
krmení, nechal nûkteré dravce prolétnout a odváÏlivcÛm
dovolil si vyzkou‰et i pﬁílet dravce na ruku. Po tûchto ukázkách se malí i velcí mohli je‰tû tû‰it na pohádku „Kominíkovo ‰tûstí“, kterou jim pﬁijeli zahrát herci praÏského divadla
Minaret.
Krásné sluneãné odpoledne a blízkost hradu Valeãov i Drábsk˘ch svûtniãek nalákala také spoustu úãastníkÛ k prohlídce
tohoto krásného koutu na‰í malebné zemû.
Velk˘ dík náleÏí rovnûÏ zamûstnancÛm Lesní správy Mûlník,
kteﬁí 13. ãervence zorganizovali dûtsk˘ den v okolí sídla revíru Vald‰t˘n mezi obcemi Bﬁezovice a Bezdûz, kde kromû
plnûní úkolÛ na 8 stanovi‰tích mohly dûti shlédnout ukázky
v˘cviku psÛ nebo si vyzkou‰et stﬁelbu ze vzduchovky. ><
Mgr. Eva Dlabolová,
Generální ﬁeditelství LâR, OTP
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Pomáháme ohroÏen˘m druhÛm
- tentokrát o tetﬁevu hlu‰ci
Tetﬁev hlu‰ec (Tetrao urogallus) je nejvût‰ím zástupcem tetﬁevovit˘ch. Tento druh je ponejvíce
roz‰íﬁen v Palearktickém jehliãnatém pásmu lesa, izolované populace vyskytující se ve stﬁední
a západní Evropû jsou tedy na jiÏním okraji areálu roz‰íﬁení. Nejvût‰í stﬁedoevropská populace tetﬁevÛ se nachází v Alpách.

LESU ZDAR

21 dní stará tetﬁeví kuﬁata
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Na konci 19. století byla na na‰em území vysoká poãetnost
populace tetﬁeva. Je‰tû v první polovinû 20. století byly
poãetní stavy velmi slu‰né. Ale pﬁibliÏnû od 40. let zaãali
tetﬁevi z nûkter˘ch oblastí mizet. V 60. letech se udrÏovaly
vy‰‰í stavy pﬁeváÏnû jiÏ jen v pohraniãních horách. Mnohé
lokální populace postupnû vymizely nejen u nás, ale i v celé
Evropû. Koncem 70. let byl zaznamenán radikální pokles
v˘skytu tetﬁeva jiÏ i v Jeseníkách a v Krkono‰ích. Podle rÛzn˘ch mysliveck˘ch podkladÛ se prudk˘ pokles (z pﬁibliÏnû
800 kusÛ v r. 1970 na cca 300 kusÛ v r. 1980 a na 150 kusÛ
v r. 1990) koneãnû poãátkem 90. let zﬁejmû zastavil a pohybuje se nyní na úrovni cca 150 aÏ 200 kusÛ.
Za hlavní pﬁíãiny úbytku tetﬁevÛ jsou povaÏovány vysoké
stavy predátorÛ, pﬁedev‰ím li‰ek, kun, krkavcÛ ãi divoãákÛ,
zmûny v krajinû v dÛsledku jejího obhospodaﬁování a zvlá‰tû v poslední dobû pomûrnû ãasto zmiÀovaná tzv. „atlantizace“ podnebí ve stﬁední Evropû – zv˘‰ené mnoÏství sráÏek
v ãervnu a ãervenci, tedy v období v˘znamném pro v˘voj
kuﬁat.
V souãasné dobû je u nás jediná stabilizovaná populace
v Národním parku ·umava, kde stavy zﬁejmû mírnû klesají ãi
v nejlep‰ím pﬁípadû stagnují. Vût‰ina tetﬁevÛ je pﬁitom
soustﬁedûna ve tﬁech honitbách – Modrava, Srní a Kvilda na
rozloze cca 17 tis. ha. Z ostatní ãásti ·umavy, Krkono‰, JeseníkÛ a Beskyd jsou hlá‰eny více ménû sporadické v˘skyty,
které jsou hluboko pod hranicí biologického minima, reprodukce je nízká a nezaji‰Èuje obnovu populací. Proto je tetﬁev hlu‰ec platnou vyhlá‰kou ã. 395/1992 Sb. zaﬁazen mezi
zvlá‰tû chránûné Ïivoãichy v kategorii kriticky ohroÏen˘
a ani v souãasnû projednávaném návrhu novelizace této
vyhlá‰ky se nepoãítá s jeho pﬁeﬁazením do niÏ‰ího stupnû
ohroÏení.
Historie intenzivních aktivit na záchranu tetﬁeva v lesích
spravovan˘ch LâR sahá do r. 1988, kdy vzhledem k rapidnímu poklesu stavÛ tetﬁeva na ·umavû rozhodlo tehdej‰í
ministerstvo lesního a vodního hospodáﬁství o zﬁízení
záchranného chovu tetﬁeva na LZ Prachatice (dne‰ní LZ
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Boubín) v lokalitû Mlynáﬁovice. Cílem bylo udrÏet zbytkovou
populaci a obnovit ji v oblastech, kde tetﬁev jiÏ vymizel. UÏ
v tomto roce do‰lo k v˘stavbû odchovny a potﬁebného dal‰ího zaﬁízení - voliéry o 13 boxech pro chovné hejno
a dospívající kuﬁata, objektÛ pro umístûní líhnû, skladi‰tû
krmiv, mrazáku, sociálního zaﬁízení a mal˘ch pﬁenosn˘ch
odchoven pro kuﬁata – a na podzim bylo dovezeno základní chovné hejno tetﬁevÛ v poãtu 4 kohoutÛ a 4 slepic ze
SRN. V dal‰ích letech byl chov zvût‰ován a jeho podpora
byla samozﬁejmû zachována i po vzniku LâR. Tím byly
vytvoﬁeny pﬁedpoklady pro reprodukci mlad˘ch tetﬁevÛ
za úãelem provádûní reintrodukcí (vypou‰tûní do pﬁírody
v místech dﬁívûj‰ího v˘skytu). Odchovaní ptáci jsou totiÏ
vypou‰tûni v souladu s dohodou o dlouhodobé spolupráci se
Správou NP a CHKO ·umava na území národního parku
(LS StráÏn˘) a rovnûÏ na území LZ Boubín (polesí ZátoÀ).
V Jeseníkách se LâR rozhodly angaÏovat na záchranû
tetﬁevÛ v r. 1993 a následnû vybudovat odchovné zaﬁízení
v lokalitû Vidly na LS Karlovice. V té dobû byly v Jeseníkách
doslova uÏ jen zbytky pÛvodních stavÛ. Byli dovezeni
2 tetﬁevi z LZ Boubín a dal‰ích 6 ze zaﬁízení Interlovu
Tﬁi sekery. I tady bylo v následujících letech roz‰iﬁováno
chovné hejno a zvût‰ován poãet odchovan˘ch tetﬁevích kuﬁat
pro potﬁeby reintrodukcí. A stejnû jako v Mlynáﬁovicích, také
zde bylo tﬁeba v odchovnû denodennû tvrdû a dlouho pracovat. Za kaÏd˘m vylíhl˘m kuﬁátkem a jeho pﬁípravou
k vypu‰tûní je totiÏ vÏdy schováno velké mnoÏství práce,
obstarávání krmení v lese a jeho úprava pﬁed podáním
dospûl˘m ptákÛm i kuﬁatÛm, neustál˘ dohled zejména
v dobû snÛ‰ky vajec, jejich inkubace i po vylíhnutí kuﬁat,
ﬁe‰ení zdravotní problematiky, sledování genetické kvality
ptákÛ – to v‰e ãiní z odchovu tetﬁevÛ znaãnû nároãnou
a finanãnû nákladnou záleÏitost.
Vlastní vypou‰tûní odchovan˘ch tetﬁevÛ probíhá ve vypou‰tûcích zaﬁízení na vhodn˘ch lokalitách. Jedná se o oplocené, asi
hektarové plochy s pﬁístﬁe‰kem, do nichÏ jsou odchovaní
ptáci pﬁevezeni a kde je proces jejich osamostatÀování
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• preferování maloplo‰n˘ch paseãn˘ch a podrostních forem
hospodaﬁení, vãasn˘ch a siln˘ch probírkov˘ch zásahÛ sniÏujících zakmenûní porostÛ, prosazování listnat˘ch dﬁevin ve
smrkov˘ch porostech a také borovice a jedle pﬁed smrkem
• ponechání drobn˘ch m˘tinek a voln˘ch ekotonÛ (o ‰íﬁce
cca 5 m) mezi rÛznovûk˘mi porosty
• ochranu borÛvkov˘ch porostÛ
• prodlouÏení obm˘tí
• vylouãení biocidních látek a umûl˘ch hnojiv

odchovny s drátûn˘m ro‰tem a stál˘m zaji‰tûním teplotního reÏimu

slepice a kohout z chovného hejna

Z dal‰ích opatﬁení lze jmenovat:
• vylouãení ãi alespoÀ omezení ru‰ení turismem
• efektivní regulaci poãtu predátorÛ (hlavnû li‰ek, kun, divok˘ch prasat a krkavcÛ)
• systematické dlouhodobé sledování poãetního v˘voje
populace, napﬁ. sãítáním kohoutÛ na tokani‰ti a celoroãním
mapováním pobytov˘ch znakÛ (trus, peﬁí, stopy a popeli‰tû)
• monitorování vybran˘ch jedincÛ pomocí vysílaãek
Jedinû souhrn v‰ech tûchto opatﬁení mÛÏe poskytnout
potﬁebné konkrétní údaje o populaci a o efektivnosti
realizovaného záchranného programu a zajistit vhodné podmínky pro Ïivot tetﬁevÛ v pﬁírodû. Obnovení (zotavení)
populace tetﬁevÛ je skuteãnû nezbytné. VÏdyÈ tento druh má
kromû obecnû nenahraditelné hodnoty kaÏdého biologického druhu téÏ v na‰í spoleãnosti vysokou hodnotu kulturní
a navíc je tetﬁev vûdci povaÏován za indikátor relativnû
neporu‰eného lesního ekosystému.
Pﬁejme proto obûma odchovn˘m zaﬁízením LâR hodnû zdaru
v chovatelské práci a co nejvíce zdaﬁile vypu‰tûn˘ch tetﬁevÛ
do jejich vhodného biotopu. ZároveÀ vyjadﬁujeme nadûji, Ïe
nejen tyto uvedené chovy a jejich reintrodukce, ale i obdobné aktivity dal‰ích subjektÛ vãetnû tûch, které jsou zatím ve
stavu zámûru, budou orgány ochrany pﬁírody i státní správy
myslivosti nadále úãinnû podporovány. VÏdyÈ jestliÏe existují
konkrétní lidé, a to zdaleka nejen v Mlynáﬁovicích ãi Vidlích,
kteﬁí jsou pro záchranu tetﬁevÛ ochotni mnoho vykonat,
nelze jim do cesty klást byrokratické pﬁekáÏky. Doufejme, Ïe
tak impozantní a v‰emi obdivovan˘ pták, jak˘m tetﬁev hlu‰ec bezesporu je, díky na‰í pomoci pﬁeÏije a budou ho
i v pﬁírodû moci obdivovat následující generace.
><
Text a foto: Ing. Petr Jirkovsk˘, LZ Boubín, polesí Mlynáﬁovice
Ing. Petr Zvolánek, generální ﬁeditelství LâR

celkov˘ pohled na voliéry pro chovné hejno a dospívající kuﬁata
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bedlivû sledován. Oplocení jednak ãásteãnû chrání pﬁed predátory a jednak brání tetﬁevÛm v pﬁedãasném opu‰tûní
vypou‰tûcí lokality. Pﬁes v‰echna opatﬁení v‰ak jiÏ v této
dobû nezﬁídka dochází k napadení a zabití tetﬁevÛ li‰kami,
kunami ãi jestﬁáby. V pﬁípadû telemetrického sledování jsou
ptáci vybaveni vysílaãi jiÏ pﬁed umístûním do vypou‰tûcího
zaﬁízení. Vysílaãe s Ïivotností cca 2 roky b˘vají nejãastûji
instalovány na krk jako obojek z jednoduché smyãky,
pﬁiãemÏ musí b˘t zaji‰tûna jeho dostateãná vÛle pro normální pﬁíjem potravy a souãasnû nesmí b˘t naopak pﬁíli‰ velká,
aby jej tetﬁev neztratil ãi se za nûj dokonce nezachytil.
Ostatní typy montáÏe se u tetﬁevÛ pﬁíli‰ neosvûdãily, neboÈ
v pﬁípadû upevnûní vysílaãky formou „batÛÏku“ na zádech ãi
na ocasních perech b˘vají ptákem pomûrnû rychle zniãeny
nebo vytrÏeny i s pery. Tetﬁevi mají v zobáku skuteãnû velkou sílu, dokáÏí hravû u‰típnout i silné vûtviãky a pﬁi neopatrné manipulaci mohou ãlovûka váÏnû zranit. Celkem bylo
doposud z obou odchovn˘ch zaﬁízení LâR do pﬁírody vypu‰tûno témûﬁ tﬁi sta tetﬁevÛ a samozﬁejmû se pﬁedpokládá
pokraãování reintrodukcí i v dal‰ích letech.
Koordinace záchrann˘ch prací v âR je od roku 1998 dána
ministerstvem Ïivotního prostﬁedí schválen˘m Záchrann˘m
programem pro tetﬁeva a vytvoﬁením Poradního sboru sloÏeného z lidí na programu se podílejících, vãetnû v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ. Poznatky o chovu, reintrodukcích i Ïivotû tetﬁevÛ v pﬁírodû jsou získávány a publikovány. V˘znamná ãást
tûchto poznatkÛ byla získána pomocí telemetrického sledování, neboÈ více neÏ sto tetﬁevÛ v âR bylo vypu‰tûno s vysílaãi a následn˘m telemetrick˘m sledováním se zab˘vala
v˘zkumná pracovi‰tû. Soubor takto získan˘ch poznatkÛ
slouÏí napﬁ. k ovûﬁení vhodnosti období vypu‰tûní – odchovaní tetﬁevi se vypou‰tí buì na podzim ãi na jaﬁe pﬁí‰tího
roku, ke zji‰tûní pﬁíãin úbytkÛ – pﬁedev‰ím tlaku predátorÛ,
ãi migrace do vhodn˘ch biotopÛ s moÏností následného
zahnízdûní.
Na základû historick˘ch zku‰eností i novodob˘ch poznatkÛ
lze ﬁíci, Ïe tetﬁev je adaptován na staré porosty, kde borÛvka
obecná je v˘znamnou rostlinou poskytující potravu a úkryt.
SoubûÏnû s reintrodukcemi odchovan˘ch tetﬁevÛ je proto
tﬁeba trvale udrÏovat vhodn˘ biotop. Z hlediska lesnického
hospodaﬁení se pﬁedev‰ím jedná o:
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INSPIRACE
Lesáci z Bzence na pomoc evropské integraci
Integrující se Evropa má spoleãná témata i v oblasti lesnické problematiky. V rámci ní se ve dnech
8. 5. – 14. 5. 2005 uskuteãnil pod zá‰titou Jihomoravského kraje projekt nazvan˘ „Îidle spolupráce“.
Jeho uskuteãnûním bylo povûﬁeno a se ctí se ho zhostilo
Stﬁední odborné uãili‰tû lesnické z Bzence Pﬁívozu. Partnerem v této akci byli Ïáci a pedagogové z Druhé technické
‰koly z Kragujevace v Srbsku, která pﬁipravuje mladé lesáky
v lesnickém a dﬁevaﬁském oboru.
Cíle, jeÏ se podaﬁilo v prÛbûhu celého projektu naplnit, byly
jednoznaãné – prostﬁednictvím vzájemné spolupráce mlad˘ch lidí z dﬁevaﬁsko-lesnick˘ch studijních oborÛ napomoci
k odstranûní xenofobních nálad, seznámit partnery ze Srbska se stavem a ﬁe‰ením lesnické problematiky u nás
a navázat kvalitní partnerské vztahy pro budoucí spolupráci.
Prostﬁednictvím spoleãného díla, kter˘m byla dﬁevûná Ïidle,
jiÏ v souladu s názvem projektu vytváﬁely smí‰ené ãesko-srbské dvojice ÏákÛ pod odborn˘m dohledem mistrÛ odborného v˘cviku SOUL Bzenec, se podaﬁilo postupnû odbourat jak
kulturní, tak i jazykové bariéry. ZároveÀ si Ïáci i pedagogiãtí pracovníci vymûÀovali informace a zku‰enosti z praxe.
Vedle zmínûné spoleãné pracovní ãinnosti byli hosté z Kragujevace seznámeni se stavem lesního hospodáﬁství v na‰em
regionu i prostﬁednictvím naplánovan˘ch doprovodn˘ch
akcí. Pro názornost byly uskuteãnûny praktické ukázky
pﬁímo v porostech. Napﬁíklad tûÏební ãinnosti, nakládání
hydraulickou rukou, ãinnost vyváÏecích souprav a práce
s koÀsk˘m potahem. Tyto ãinnosti si poté mohli sami
vyzkou‰et pﬁímo v terénu a nebo na trenaÏérech. Siln˘
dojem pak vyvolala náv‰tûva v luÏních lesích, kter˘mi je provedl a s problematikou hospodaﬁení seznámil vedoucí lesní
správy StráÏnice Ing. Pípal.

Sami srb‰tí kolegové konstatovali, Ïe ná‰ zpÛsob hospodaﬁení je na vysoké úrovni. V˘sledn˘ dojem na‰ich zahraniãních
kolegÛ shrnul jeden z pedagogÛ, kter˘ se rozhodl studovat
obor na lesnické fakultû v Brnû: „Takové bohatství bych
chtûl pomoci pﬁenést do na‰í vlasti“.
V rámci projektu se úãastníci mohli seznámit i s historií na‰í
zemû a regionu, prohlédli si mûsto Brno a celou delegaci pak
pﬁijal námûstek hejtmana Jihomoravského kraje Dr. PoledÀák. Ten zdÛraznil v˘znam rozvoje takovéto spolupráce
a vzájemné pomoci mezi Jihomoravsk˘m krajem a ·umarijsk˘m okruhem. Bohatá historie na‰í zemû zapÛsobila na
hosty zejména pﬁi prohlídce hradu Buchlov a zámku
v Lednici. Takov˘mi památkami, jak sami hosté potvrdili,
Srbsko neopl˘vá.
Vedle bohat˘ch vzpomínek, upomínkov˘ch dárkÛ a suven˘rÛ
si na‰i uÏ nejen hosté, ale i pﬁátelé, odvezli také uãební programy na‰ich oborÛ, které hodlají vyuÏít ve své ‰kolní praxi.
Dále pak i návrh spoleãného projektu na‰í pomoci na zﬁízení Centra vzdûlávání dospûl˘ch lesních dûlníkÛ pﬁi Druhé
technické ‰kole v Kragujevaci. ZároveÀ budeme srbsk˘m
kolegÛm nápomocni poskytnutím vzdûlávacích programÛ
pro jednotlivé kurzy.
PrÛbûh celého projektu ukázal, Ïe stejnû jako jsou si podobná nûkterá slova na‰ich slovansk˘ch jazykÛ, tak stejnû
podobné jsou si nûkteré na‰e zájmy a problémy.
><
Mgr. Franti‰ek Procházka,
SOUL Bzenec

Vstavaãe na Mokﬁadní louce u Jelenice
Letos jsme vûnovali pozornost vstavaãi májovému. Napoãítali jsme okolo padesáti jedincÛ a nafotografovali sérii digitálních snímkÛ pro pouãení a potû‰ení.

LESU ZDAR

âesk˘
svaz
ochráncÛ pﬁírody Pozoﬁice
jiÏ 25 rokÛ
úspû‰nû spolupracuje s Lesní
správou Buãovice na obnovû
studánek,
vyvû‰ování
ptaãích budek,
sázení stromkÛ, budování nauãn˘ch stezek. V roce 1990 nám pronajaly
Lesy âeské republiky v údolí Hostûnického potoka loveckou
chatu Jelenici pro pracovi‰tû Ekostﬁediska mládeÏe. V kouzelném údolí potoka je mnoho pﬁírodních zajímavostí, a tedy
hodnû pﬁíleÏitostí pro ochranáﬁskou ãinnost.
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Mokﬁadní louku u Jelenice (5104 m2) eviduje referát Îivotního
prostﬁedí Brno-venkov jako v˘znamn˘ krajinn˘ prvek. Louka je
v nivû Hostûnického potoka, jehoÏ bﬁehy lemuje porost ol‰e
lepkavé. Na louce rostou vlhkomilná a mokﬁadní travnatobylinná spoleãenstva. TuÏebník jilmov˘, úpolín evropsk˘, prstnatec májov˘, blatouch bahenní, kosatec Ïlut˘ a dal‰í.
BohuÏel nebylo tomu tak v roce 1988, kdy jsme zaãali
o mokﬁad, kter˘ jsme pak v roce 1994 od soukromníka
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koupili, peãovat. Postavili jsme haÈov˘ chodník pﬁes mokﬁad
k studánce Jelence, jíÏ jsme obnovili. Odstranili jsme vzrostlé náletové dﬁeviny a velké stromy padlé na louku, vyãistili
potok i jeho pﬁítoky a louku jsme zaãali kosit. V jiÏním cípu
oslunûné louky jsme v roce 1996 zﬁídili tÛÀ pro obojÏivelníky. V˘sledek byl pﬁekvapiv˘. JiÏ v roce 1992 jsme zde zaznamenali 60 rostlin, pﬁeváÏnû bylin. V˘skyt a ãetnost jednotliv˘ch druhÛ sledujeme. Letos jsme vûnovali pozornost vstavaãi májovému. Napoãítali jsme okolo padesáti jedincÛ
a nafotografovali sérii digitálních snímkÛ pro pouãení
a potû‰ení. Pozorujeme i mokﬁadní a bahenní ptáky, obojÏivelníky, raky, plazy, ryby a rÛzné bezobratlé Ïivoãichy.
Nejen kosení louky, v˘mûnu hatí, ale téÏ údrÏbu chaty
Jelenice a jejího okolí konají dobrovolníci. Také tomu tak
bylo v roce 2002 a 2003, kdy Lesy âR uskuteãnily generální
opravu chaty, na které se podíleli velkou mûrou ãlenové
a pﬁíznivci ZO âSOP a JUNÁKA z Pozoﬁic a okolí.
Na závûr na‰eho rozjímání poslední zpráva o mokﬁadu,
vstavaãích a spolupráci s Lesy âR: námi podchycen˘ nov˘
pramen na okraji mokﬁadní louky promûnila loni
LS Buãovice v krásnou Paﬁezovou studánku.
><
Text a foto: Sylva a Zdenûk Kohoutovi a Ale‰ Tinka,
ZO âSOP Pozoﬁice

PANORÁMA
Cyklistick˘ pﬁejezd Orlick˘ch hor

Nejen prací Ïiv je ãlovûk

Druhou ãervnovou sobotu se
v Orlick˘ch horách
uskuteãnil první
roãník sportovního
a spoleãenského
setkání lesníkÛ,
jejich rodinn˘ch
pﬁíslu‰níkÛ a pﬁátel „Cyklistick˘
pﬁejezd Orlick˘ch
hor“. O pﬁípravu, kvalitní organizaci a bezproblémov˘
prÛbûh celé akce se postarali zamûstnanci lesní správy
Rychnov nad KnûÏnou s podporou a pochopením vedení podniku LâR, s.p.
V horském, po ránu trochu nevlídném, poãasí se na 28 km
dlouhou hﬁebenovou trasu z Pansk˘ch polí na ·erli‰sk˘
Ml˘n vydalo 37 cyklistÛ v jednotliv˘ch kategoriích
a dvou hlavních skupinách – „zvítûzím“ a „projedu se“.
Skupina „potkám se“ zÛstala v prvním roãníku neobsazena.
Nemalé úsilí i obdivuhodná fyziãka úãastníkÛ pﬁi
závodu zaslouÏí obdiv, ale pﬁi pﬁíjemném posezení
s obûdem, vyhlá‰ením a ocenûním v‰ech zúãastnûn˘ch
mizela únava a smazávaly se v˘konnostní rozdíly
v druÏném hovoru star˘ch i novû získan˘ch pﬁátel. Tak
setkání splnilo ná‰ zámûr. PoloÏili jsme pevn˘ základ ke
krásné tradici letního, sportovnû spoleãenského setkání
lesníkÛ v Orlick˘ch horách.
><

S touto my‰lenkou zorganizovala Lesní správa Jeseník
s Jesenickou lesnickou spoleãností ve spolupráci s KI
·umperk sportovnû spoleãenská setkání pracovníkÛ
v‰ech lesních správ v pÛsobnosti krajského inspektorátu.

Ing. Jiﬁí Beran, LS Rychnov n. K.

Ing. Jaromír Latner, CSc., LS Jeseník

Dnem 1. 7. 2005 vstoupil na evropskou lesnickou scénu novû
zaloÏen˘ státní podnik Bayerische Staatsforsten AöR (Bavorské státní lesy, s.p., zkr.BaySF), kter˘ vznikl na základû transformace b˘valé Bavorské státní správy lesÛ (Bayerische
Staatsforstverwaltung). Oddûlením obhospodaﬁování státního lesa od státní správy tak byla po 250-leté historii Bavorské státní správy lesÛ nastartována nová éra organizace
bavorského lesního hospodáﬁství. Slavnostního zahájení ãinnosti BaySF za úãasti bavorského ministra zemûdûlství a lesÛ
Josefa Millera se jako host zúãastnil rovnûÏ generální ﬁeditel
LesÛ âR ing. Vladimír Blahuta.
Nov˘ podnik sídlí v Regensburgu a v jeho ãele stojí trojãlenné pﬁedsednictvo. Hlavním pﬁedsedou (obdoba fce G¤) byl
bavorskou zemskou poslaneckou snûmovnou zvolen Dr.
Rudolf Freidhager, Raku‰an, kter˘ dosud ﬁídil oblast „evropského obchodu“ u Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ (ÖBf AG).
Druh˘m pﬁedsedou BaySF byl jmenován Reinhardt Neft,
kter˘ pﬁipravil zaloÏení BaySF a pﬁedtím pÛsobil na Bavorském státním ministerstvu pro zemûdûlství a lesy v pozici
ﬁeditele referátu ﬁízení LH a informaãní techniky. O ekonomick˘ úsek se bude starat tﬁetí z pﬁedsedÛ, Karl Tschacha,
jenÏ dﬁíve pÛsobil jako obchodní ﬁeditel mnichovské firmy
Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH, podnikající mimo
oblast LH. Jmenování v‰ech ãlenÛ vedení BaySF se, tak jako
jmenování v‰ech ostatních zamûstnancÛ BaySF, neobe‰lo
bez v˘bûrového ﬁízení.
Celková v˘mûra BaySF obhospodaﬁovaného státního majetku
ãiní cca 805 000 ha, z toho porostní pÛda cca 720 000 ha
(cca 1/3 v‰ech lesÛ v Bavorsku). Zbyl˘ch 85 tis. ha tvoﬁí

7. ãervna 2005 byl uspoﬁádán „Pﬁebor v minifotbálku
o pohár ﬁeditele KI“. Zastoupeny zde byly druÏstva
z Javorníku, Jeseníku, Louãné n. D., Hanu‰ovic, Rudy
n. M., ·ternberku a Prostûjova. Vítûzem se stalo druÏstvo LS Hanu‰ovice, na druhém místû se umístilo druÏstvo LS ·ternberk a na tﬁetím místû pak druÏstvo
LS Prostûjova. V prÛbûhu v‰ech utkání bylo vstﬁeleno
39 branek, nejvíce v zápase Jeseník – Javorník (0:5)
a Prostûjov – Hanu‰ovice (2:3).
Pﬁátelská atmosféra pﬁi v‰ech setkáních zvy‰ovala nejen
soutûÏivost úãastníkÛ, ale podporovala zejména soudrÏnost v‰ech kolektivÛ.
><

ostatní plochy jako zemûdûlská pÛda, louky, vodní plochy,
ra‰elini‰tû ap. Plánovaná roãní v˘‰e tûÏby BaySF pﬁedstavuje cca 5 mil. plm. Plánovan˘ roãní obrat státního podniku by
mûl dosáhnout cca 250 mil.
Z hlediska organizaãního mají BaySF dvoustupÀovou organizaãní strukturu. Z ﬁeditelství v Regensburgu je tak pﬁímo
ﬁízeno 41 lesních závodÛ, 4 závody lesní techniky, 2 ‰kolkaﬁské provozy, 2 vzdûlávací centra, samostatná jednotka informaãní a komunikaãní techniky v Mnichovû a rovnûÏ vlastní
taxaãní kanceláﬁ v Bayreuthu. Ta bude pro BaySF zaji‰Èovat
v˘robu LHP. RovnûÏ prodej dﬁíví zÛstává plnû v reÏii Bavorsk˘ch státních lesÛ stejnû jako myslivecké hospodaﬁení.
Podnik disponuje 2840 zamûstnanci, pﬁiãemÏ cca 1800
z toho pracuje v dûlnick˘ch profesích. Vût‰ina tûÏebních
prací (cca 70%) je tak i u nového podniku vykonávána prostﬁednictvím vlastních dûlníkÛ a tûÏební techniky. DÛkladná
rozvaha pﬁedcházela rovnûÏ nastavení optimální velikosti
revírÛ. Tûch mají BaySF 558 a na jeden revír tak pﬁipadá
cca 1290 ha lesa a cca 9000 m3 objemu tûÏby. I v budoucnu budou na revírech k jednodu‰‰ím odborn˘m ãinnostem,
jako jsou napﬁ. vyznaãovací práce ve v˘chovn˘ch tûÏbách do
40 let ãi pﬁíjem dﬁíví, vyuÏíváni tzv. lesní mistﬁi (dûlníci
s pozicí vedoucího pracovní skupiny a lesnick˘m mistrovsk˘m vzdûláním).
Státnímu podniku „Bayerische Staatsforsten“ pﬁejeme úspû‰n˘ start, do budoucna v‰e nejlep‰í a tû‰íme se na dobrou
sousedskou spolupráci!
><
Za LâR Ing. Zdenûk Valn˘,
ﬁeditelství Hradec Králové
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Státní podnik Bavorské státní lesy
zahájil svou ãinnost

Dne 19. 5. 2005 to byly „Brokové stﬁelby na vysoké vûÏi“.
SoutûÏ se uskuteãnila na stﬁelnici Sportovnû stﬁeleckého
klubu v Píseãné za úãastí 66 pracovníkÛ z KI ·umperk
a pﬁíslu‰n˘ch lesních správ tj. Javorník, Jeseník, Louãná
n. D., Hanu‰ovice, Ruda n. M., ·ternberk a Prostûjov. Na
prvém místû se umístil p. Kopeck˘ (Javorník) s 11 zásahy,
na druhém místû p. ·ãuãka (·ternberk) s 10 zásahy a na
tﬁetím místû pak p. Dﬁímal (Prostûjov) s 9 zásahy.
S 0 zásahy se umístilo 11 stﬁelcÛ, s 1 zásahem 12 stﬁelcÛ, se 2 zásahy 10 stﬁelcÛ a se 3 zásahy pak 10 stﬁelcÛ.
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PANORÁMA
6. konference organizací státních lesÛ v Evropû
Ve dnech 7.-10. ãervna se uskuteãnila v Loty‰sku v Jürmale jiÏ 6. konference organizací státních
lesÛ v Evropû. Zúãastnilo se jí celkem 22 evropsk˘ch státÛ, vãetnû tûch lesnicky nejv˘znamnûj‰ích
– zástupci Finska, ·védska, Rakouska, Nûmecka, zemí Pobaltí, âeské republiky, Slovenska, Polska,
Francie, Rumunska, Ruska aj.
Na poﬁadu jednání bylo celkem 5 témat:
• pokraãující diskuse mezi organizacemi státních lesÛ
a stakeholdery* – jak ji zdokonalit
• rozvoj managementu státních lesÛ ve stﬁední
a v˘chodní Evropû
• vûtrná kalamita ve ·védsku ve dnech 8.- 9. 1. 2005
– následky a pouãení
• EU iniciativa organizací státních lesÛ
• benchmarking organizací státních lesÛ v Evropû
Hlavní cílem této konference bylo shromáÏdit pﬁedstavitele
vrcholného managementu organizací státních lesÛ v Evropû,
aby mûli moÏnost prodiskutovat souãasn˘ v˘voj v organizacích státních lesÛ. Tato akce rovnûÏ mûla slouÏit k posílení
jednoty a vlivu tûchto organizací na v˘voj lesního hospodáﬁství v rámci celé Evropy. Bûhem konference jsme mohli
vyslechnout ﬁadu zajímav˘ch pﬁístupÛ k ﬁe‰ení problémÛ,

napﬁ. v oblasti práce s veﬁejností, vzájemné diskusi se stakeholdery, naplÀování veﬁejného zájmu, pﬁístupu k ochranû
pﬁírody a dal‰í. Podûkování za skvûle odvedenou organizaci
celé akce patﬁí na‰im loty‰sk˘m kolegÛm. 7. roãník této konference se uskuteãní v záﬁí 2006 v Rumunsku.
><
*stakeholder = zainteresovan˘ subjekt, aktér

Ing. Vít Obrdlík,
Generální ﬁeditelství LâR

Mezinárodní konference ACID RAIN 2005

LESU ZDAR

V t˘dnu od 12. 6. do 17. 6. probûhla za úãasti více neÏ 600 úãastníkÛ z celého svûta konference
ACID RAIN 2005.
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Mezinárodní konference zamûﬁené na v˘zkum vlivu kysel˘ch
de‰ÈÛ se konají od roku 1975 kaÏd˘ch 5 let. Leto‰ní konference byla sedmou v poﬁadí, pﬁedchozí poﬁádaly státy USA,
Norsko, Kanada, Velká Británie, ·védsko, Japonsko, následující v roce 2010 se uskuteãní v âínû.
Konference probûhla pod zá‰titou Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí âR, âeského hydrometeorologického ústavu, Karlovy
univerzity a âeské geologické sluÏby. Partnerem konference byly
i Lesy âeské republiky. Zahajovací projev pﬁednesl pﬁedseda vlády
J. Paroubek, dále v úvodu hovoﬁili mj. ministr Ïivotního prostﬁedí L. Ambrozek, senátor B. Moldan a senátor P. Smutn˘.
V prÛbûhu konference probûhlo jednání v 25 sekcích, vybrané
pﬁedná‰ky byly doplnûny dal‰ími prezentacemi na informaãních tabulích. Nejvíce se konference vûnovala atmosférick˘m
a depoziãním procesÛm spojen˘m s okyselováním pÛd a vod,
dále problémÛm s ozónem a s tûÏk˘mi kovy. Nedílnou souãástí byl i v˘zkum vlivu imisí na zdraví lidí, ale i na po‰kozování
materiálÛ a kulturních památek.
Uprostﬁed t˘dne probûhla hvûzdicová exkurze na 7 lokalitách
v âR, z toho pût v oblasti pÛsobení LâR (Kru‰né hory, Jizerské
hory, âeskomoravská vrchovina, ·umava, Slavkovsk˘ les), kde
se úãastníci mûli moÏnost v terénu seznámit s mûﬁeními provádûn˘mi v âeské republice a také se zpÛsoby hospodaﬁení
v lesích v na‰í správû.
V souãasnosti patﬁí mezi nejvíce imisemi zatíÏené oblasti
v˘chod USA, západní a stﬁední Evropa a jihov˘chodní ãást
âíny, ale i v dal‰ích ãástech svûta, zejména v tzv. rozvojov˘ch
zemích, dochází k nárÛstu po‰kození. Kromû lokálního zatíÏení pÛsobí v˘razné ‰kody i dálkov˘ pﬁenos. Napﬁíklad ve Skandinávii se projevují ‰kody pÛsobené britsk˘mi zdroji.
Od 50. let, kdy produkce slouãenin dusíku z prÛmyslov˘ch
zdrojÛ pﬁekroãila pﬁirozenou produkci, se dusík spolu se sírou,
jejíÏ prÛmyslová produkce je i pﬁes pokles rovnûÏ trvale nad
pﬁirozenou produkcí, v˘raznû podílí na okyselování prostﬁedí.
napﬁíklad ve Skandinávii do‰lo vlivem okyselení vod k vymize-
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ní ryb z tokÛ. I z tohoto dÛvodu bylo pﬁed lety zapoãato s vápnûním tokÛ, které napomohlo k návratu ryb zpût.
Souãasnû se intenzívnû rozvíjí v˘zkum schopnosti pÛd zadrÏovat dusík. Jedním z parametrÛ sledovan˘ch v této souvislosti
je i pomûr uhlíku a dusíku. Z prezentovan˘ch závûrÛ vypl˘vá,
Ïe pﬁi dosaÏení urãitého pomûru jiÏ pÛda není schopna dodávan˘ dusík zadrÏet, a ten je vyplavován. Hnojení dusíkem
proto u dusíkem nasycen˘ch pÛd nemá smysl. V této souvislosti se rovnûÏ nabízí otázka, zda teorie o vlivu dusíku na zv˘‰ení pﬁírÛstu je pravdivá, ãi zda se spí‰ nejedná o vliv v˘raznû
vy‰‰ích teplot v mûsících, kdy dﬁeviny prodûlávají rÛst.
Celá ﬁada pﬁíspûvkÛ byla vûnována pokusÛm s hnojením a vápnûním. Za zajímav˘ povaÏuji napﬁíklad fakt, Ïe dodání deficitních Ïivin zlep‰í jejich pomûr v su‰inû asimilaãních orgánÛ, ale
pouze do urãité v˘‰e.
Z ostatních problémÛ lze vyzdvihnout zejména vliv na lidské
zdraví. Napﬁíklad vlivem pﬁímého pÛsobení aerosolÛ roãnû
zemﬁe pﬁibliÏnû pÛl milionu lidí. V˘zkum proto pracuje na hodnocení tzv. kritick˘ch zátûÏí. V této souvislosti nelze nepﬁipomenout, Ïe jsou to lesy, které se podstatnou mûrou podílejí na
odchytávání vypou‰tûn˘ch ‰kodlivin. Za tuto funkci ale platí
nemalou daÀ sv˘m po‰kozením. Ve‰kerá opatﬁení ke zlep‰ení
jejich zdravotního stavu proto neﬁe‰í pﬁíãinu, ale pouze zmírÀují dÛsledky. Jedním z opatﬁení navrhovan˘ch v âeské republice
je i sníÏení imisního tlaku na les náhradou dﬁevin. Pominu-li
otázky proveditelnosti i skuteãné reálnosti naplnûní oãekávan˘ch efektÛ s tím spojen˘ch, je potﬁeba si uvûdomit, Ïe nezachytí-li vypu‰tûné ‰kodliviny les, zatíÏí prostﬁedí nûkde jinde.
A zda tam nezpÛsobí je‰tû vût‰í ‰kody, je velkou otázkou.
Celou konferencí se proto prÛﬁezovû táhla my‰lenka: snaÏíme
se co nejvíce poznat dopady, abychom je dokázali zmírÀovat,
ale hlavním úkolem je trvale usilovat o odstraÀování pﬁíãin. ><
Ladislav PÛlpán,
Generální ﬁeditelství LâR

PANORÁMA

Vznikla Nadace dﬁevo pro Ïivot
Dne 23. ãervna 2005 oznámil vznik Nadace dﬁevo pro Ïivot na tiskové konferenci pﬁedseda správní
rady nadace Ing. Tomá‰ Paﬁík. Ing. Paﬁík v rámci svého vystoupení pﬁedstavil vize nadace
a následnû její v˘konn˘ ﬁeditel, Ing. Jan ¤ezáã, pohovoﬁil o jejích hlavních programech a projektech.
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ze
Stavební fakulty âVUT v Praze
a ãlen dozorãí rady nadace promluvil o historii vztahu ãlovûka
ke dﬁevu na ãeském území od
nejstar‰ích dob po souãasnost
a poukázal na intenzitu, trvalost a blízkost vztahu mezi ãlovûkem a dﬁevem. O svoji osobní zku‰enost se dﬁevem se s novináﬁi podûlil téÏ ﬁeditel divadla Na Fidlovaãce Tomá‰ Töpfer,
kter˘ je téÏ ãlenem správní rady nadace. Pozvání pﬁijala ﬁada
novináﬁÛ ze v‰eobecn˘ch i odborn˘ch médií a v druhé polovinû tiskové konference se rozvinula zajímavá diskuse.
ZaloÏení Nadace dﬁevo pro Ïivot pﬁedcházela ﬁada pﬁíprav
a jednání. Nadace je první svého druhu v lesnicko dﬁevaﬁském
odvûtví âeské republiky. Její zaloÏení je reakcí na skuteãnost,
Ïe se dﬁevo v dÛsledku historického v˘voje posledních cca 60 let
dostalo na okraj zájmu ãeské spoleãnosti a je stále a ze setrvaãnosti nahrazováno neobnoviteln˘mi materiály, jako jsou
plasty, beton, ocel a dal‰í.

4. Pomáhat pﬁi realizaci projektÛ ﬁe‰ících podporu bydlení mlad˘ch rodin.
5. Informovat o ekologick˘ch zpÛsobech péãe o ãeské lesy.
Podílet se na utváﬁení dÛvûryhodného vztahu veﬁejnosti k problematice ochrany Ïivotního prostﬁedí, zaloÏeného na vzájemném respektu v‰ech, kteﬁí aktivnû vyuÏívají krajinu a pﬁírodní
bohatství. Napomáhat zapojování obãanÛ do rozhodování
o vûcech veﬁejn˘ch s dÛrazem na péãi o Ïivotní prostﬁedí.
Nadace bude v rámci jednotliv˘ch programÛ vypisovat granty.
O podmínkách a pravidlech jejich udûlování se veﬁejnost více
dozví v nejbliÏ‰í dobû z internetov˘ch stránek nadace. Pﬁedpokládá se, Ïe nadace na veﬁejnû prospû‰nou ãinnost vynaloÏí do
konce roku 2005 ãástku do pûti mil. Kã. První granty budou
vypsány v záﬁí leto‰ního roku.
„Naplnûním ãinnosti nadace bychom rádi pﬁedali poselství
o dﬁevu jako o krásném, pﬁirozeném, u‰lechtilém materiálu,
kter˘ má své osobité kouzlo, má svou du‰i.“ ﬁekl na závûr
svého vystoupení ãlen správní rady Tomá‰ Töpfer.
><

âeská republika nerozvíjí své dﬁevûné bohatství
Smyslem zaloÏení Nadace dﬁevo pro Ïivot je podpora vyuÏívání dﬁeva jako domácí, obnovitelné a ekologické suroviny.
V souãasné dobû pﬁipadá na jednoho obyvatele âR 0,23 m3
dﬁeva, coÏ odpovídá jedné tﬁetinû vyuÏívání dﬁeva v sousedních
zemích. Tím se ﬁadíme na jedno z posledních míst v Evropské
unii. Místo dﬁeva jsou stále preferovány ekologicky ménû
vhodné materiály jako plasty, Ïelezo, beton, jejichÏ v˘roba
v˘znamnû více zatûÏuje Ïivotní prostﬁedí.

Nadaci zaloÏili vlastníci a správci lesÛ a v˘znamné dﬁevozpracující podniky. Cílem nadace je dlouhodobé a systematické
informování veﬁejnosti o v˘znamu bohatství lesÛ pro spoleãnost, zpÛsobech péãe o nû a moÏnostech rozvoje ‰etrného
a ohleduplného vyuÏívání dﬁeva.
Nadace se bude vûnovat pﬁedev‰ím tûmto oblastem:
1. Pomáhat vzdûlávacím institucím rozvíjet úctu k pﬁírodû a ke
dﬁevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dﬁevaﬁského
‰kolství, vûdy a v˘zkumu.
2. Podílet se na revitalizaci civilizací naru‰eného Ïivotního prostﬁedí, uchování pﬁírodního bohatství a kulturního dûdictví.
Pomáhat trvale udrÏitelnému rozvoji venkovsk˘ch oblastí, pro
nûÏ je bohatství lesÛ ãasto nejv˘znamnûj‰ím zdrojem jejich
sociální a ekonomické prosperity.
3. Pomáhat rozvíjet ekologicky ‰etrné zpÛsoby vyuÏití dﬁeva.
Pomáhat chránûn˘m dílnám a handicapovan˘m ﬁemeslníkÛm
zpracovávajícím dﬁevo. Napomáhat záchranû kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dﬁeva.

ustavující zasedání Nadace dﬁevo pro Ïivot

Fakta o Nadaci
Správní rada: Ing. Vladimír Blahuta, Ing. Miloslav Konopík,
Ing. Marcela Koubíková, Ing. Zby‰ek Kulhánek, Ing. Jan Miãánek, Ing. Josef Myslivec, Ing. Tomá‰ Paﬁík (pﬁedseda), Ing. Jiﬁí
Pohloudek (místopﬁedseda), Ing. Jan Rudolf (místopﬁedseda),
Ing. Václav ·ebek, Tomá‰ Töpfer, Franti‰ek Vomoãil.
Dozorãí rada: Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Doc. Ing. Ladislav
Slonek, CSc., Mgr. Ale‰ RÛÏiãka.
V˘konn˘ ﬁeditel: Ing. Jan ¤ezáã
Sídlo nadace: Kam˘cká 1176, 165 21 Praha 6, Fakulta lesnická
a environmentální, âZU Praha
Zakladatelé Nadace: CE WOOD, a. s, Dﬁevozpracující druÏstvo
Lukavec, Kronospan âR, spol. s r. o., Lesní a rybniãní správa
Jeron˘m Colleredo Mannsfeld, Less, a. s., Lesy âeské republiky, státní podnik, LST, a. s., Trhanov, Mondi Packaging Paper
·tûtí, a. s., RD R˘maﬁov, spol. s r. o., Stora Enso Timber Îdírec,
s. r. o., Wood Paskov, s. r. o.
Internetová adresa: www.drevoprozivot.cz
Ing. Jan ¤ezáã,
Nadace dﬁevo pro Ïivot

LESU ZDAR

„Dﬁevo se musí znovu stát pﬁirozenou souãástí na‰eho Ïivota“,
ﬁekl pﬁedseda správní rady nadace Ing. Tomá‰ Paﬁík na tiskové
konferenci, a dodal: „Je nutno dostat dﬁevo z periferie na‰ich
zájmÛ a navrátit mu roli, kterou po staletí mûlo v na‰í kultuﬁe.“ K tomu by mûla smûﬁovat ãinnost Nadace dﬁevo pro Ïivot.
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Vybíráme z tisku
Lesáci zvou ‰koláky do lesa a kaÏdému slibují dárek
Mladá fronta Dnes
10. 6. 2005
Podobnû jako v loÀském roce pﬁipravil zlínsk˘ krajsk˘ inspektorát spoleãnosti Lesy âR soutûÏ pro Ïáky základních ‰kol. Její
úãastníci musí v období od 1. do 27. ãervna nav‰tívit tﬁi místa
v lesích v okolí Zlína, získat na nich odpovûì na soutûÏní otázky a vyplnit hrací kartu. Mal˘ dárek dostane kaÏd˘ z mlad˘ch
úãastníkÛ, deset vylosovan˘ch je‰tû i vût‰í cenu.

KÛrovcové kalamity jsou zatím zaÏehnány, lesní hospodáﬁi v‰ak stále sledují poãasí
Kutnohorsk˘ deník
13. 6. 2005
KÛrovcová kalamita na nûkolika desítkách hektarÛ lesa nedaleko Soutic je zaÏehnána. Odvrátit se jí povedlo pracovníkÛm
Lesní správy Kácov, teì uÏ záleÏí na poãasí. Kalamita vznikla
poté, co ãeskorakousk˘ podnikatel Jan David Horsky neo‰etﬁil
napadenou ãást lesa.

Barborka se py‰ní pasováním
Listy Pelhﬁimovska - Vysoãina
27. 6. 2005

Chladné poãasí minul˘ch dnÛ v˘raznû zvût‰ilo nadûje lesníkÛ
v leto‰ním boji s nebezpeãn˘m ‰kÛdcem kÛrovcem. Pﬁi chladném poãasí se totiÏ kÛrovec nerojí.
"Zatím to vypadá, Ïe kÛrovce letos zvládneme a Ïádn˘ zásadní problém nebude," ﬁekl specialista na ochranu lesa z hradeckého ústﬁedí LesÛ âeské republiky Ladislav PÛlpán.

Kartouzka zÛstane lidem na oãích
Mladá fronta Dnes
14. 6. 2005
PozÛstatky kartuziánského klá‰tera u Dolan na Olomoucku
zÛstanou nad zemí. Majitel pozemku, spoleãnost Lesy âeské
republiky, je nakonec oplotí. "Nebudeme nic zaváÏet. Chceme,
aby tato památka zÛstala pﬁístupná oãím veﬁejnosti. Na druhé
stranû v‰ak musíme zajistit bezpeãnost náv‰tûvníkÛ," ﬁekl
mluvãí LesÛ âR Lubomír ·álek.

V lesích zaãíná ub˘vat modﬁínÛ
Rovnost - Brnûnsk˘ deník
21. 6. 2005

LESU ZDAR

Hlubocká ‰kola konãí rok tradiãnû v lese
âeskobudûjovické listy
24. 6. 2005
JiÏ tﬁetí rok po sobû vûnovala hlubocká základní ‰kola jeden
z posledních dnÛ pﬁed pﬁedáním vysvûdãení v˘pravû do Staré
obory. Akce oblíbená pﬁedev‰ím u mlad‰ích dûtí se opût setkala s úspûchem. "Odeãtu-li Ïáky, kteﬁí jsou právû na ‰kolním
v˘letû a ty, kteﬁí se dnes omluvili, úãastní se jí témûﬁ ãtyﬁi stovky dûtí. Nemá to chybu," dûkoval poﬁadateli dne s Lesy âR
v oboﬁe ﬁeditel ‰koly Jaroslav Schmied.

Chladno zvût‰ilo nadûje lesníkÛ v boji s kÛrovcem
Mladá fronta Dnes
14. 6. 2005
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KvÛli zv˘‰enému riziku lesních poÏárÛ drÏí lesníci a lesáci
poÏární hlídky, sledování lesÛ zaji‰Èuje také letecká hlídka.
"Máme zaji‰tûnou leteckou hlídkovou sluÏbu, která vylétává
z Ruzynû na vyÏádání krajského inspektorátu v Brand˘se nad
Labem," ﬁíká ﬁeditel Lesního závodu Konopi‰tû LesÛ âeské
republiky Miroslav Jankovsk˘.

Od soboty zdobí lípu Barborku u stejnojmenné hájovny deska,
která upozorÀuje na V˘znamn˘ strom LesÛ âeské republiky
v roce 2005.

Vy‰ebrod‰tí otevﬁeli nauãnou stezku
âeskobudûjovické listy
25. 6. 2005
Vy‰‰í Brod - Nová nauãná stezka kolem Vy‰‰ího Brodu od vãerej‰ka ukazuje v˘letníkÛm zajímavá místa. Okruh, kter˘ volnou
chÛzí trvá zhruba hodinu a pÛl, zvládnou i dÛchodci a malé
dûti. Právû dûti ze základní ‰koly jako první vãera otestovaly
trasu, kterou pﬁipravily státní podnik Lesy âR spolu s mûstem
a zejména vedoucím tamního infocentra.

Vandalismus uÏ dorazil i do lesa
âeskokrumlovské listy
4. 7. 2005
Oblíben˘m místem vandalÛ se stala v poslední dobû nová
odpoãívadla, která Lesy âR nechaly umístit podél cest. "Zanechávají tu spoustu odpadkÛ vãetnû prázdn˘ch lahví a niãí
zastﬁe‰ené sezení. Do dﬁeva vyr˘vají nápisy ãi obrázky, a co se
uÏ vÛbec nedá pochopit, nedávno nám kdosi na nûkolika místech poniãil a ãásteãnû i strhal krytinu ze stﬁí‰ek," zlobí se hlubock˘ lesní správce Jan Zasadil.

V lesích Vysoãiny ub˘vá modﬁínÛ. Bûhem pûti let lesníci sníÏili v˘sadbu témûﬁ o dvû tﬁetiny na loÀsk˘ch necel˘ch 13 hektarÛ. PoÏaduje to legislativa, protoÏe modﬁín není pÛvodní dﬁevinou.

Lesy investují stovky milionÛ
Ústeck˘ kraj
11. 7. 2005

Nejrychleji odhalí lesní poÏáry letecká hlídka
Bene‰ovsk˘ deník
23. 6. 2005

Teplice - Na zlep‰ení stavu porostÛ v Kru‰n˘ch horách investují Lesy âR ﬁádovû desítky aÏ stovky milionÛ korun roãnû.
Lesy v Teplicích spravují lesní pozemky o rozloze pﬁibliÏnû 115
tisíc hektarÛ a dal‰í 3 tisíce hektarÛ pozemkÛ jsou vodní plochy a jiné.
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ

Turistika a sporty v lesních majetcích
a hospodaﬁení v nich
Sborník referátÛ ze semináﬁe, Bedﬁichov
(v Jizersk˘ch horách), 1. a 2. 6. 2005.
Pﬁezimovací obÛrky a oblasti chovu
Sborník referátÛ ze semináﬁe, ·pindlerÛv Ml˘n, 14. a 15. 6. 2005.
Hospodaﬁení ve 40 let nepﬁístupném pohraniãním prostoru
Novohradské hory
Sborník referátÛ ze semináﬁe, Kaplice, 21. 6. 2005.
Pasování lípy Barborka
Sborník referátÛ ze semináﬁe, âastrov u Pelhﬁimova, 25. 6. 2005.
V˘‰e uvedené sborníky vydala âeská lesnická spoleãnost,
Praha, 2005
Lesy královského mûsta Pelhﬁimova
Vyprávûní o historii lesÛ královského
mûsta Pelhﬁimova, které autor sestavil
podle skuteãností, z pramenÛ a z literatury, obsahuje co moÏná nejvíc faktÛ
nezbytn˘ch pro lesníka a dostateãnû
jasné souvislosti s denním Ïivotem pro
nelesníka.
Vyd. Mûstská správa lesÛ Pelhﬁimov,
s.r.o., v Lesnické práci, Pelhﬁimov, 2005
Myslivecká péãe a lov ãerné zvûﬁe
/z nûmeckého originálu "Hege und Bejagung des Schwarzwildes" z roku 2002/
Norbert Happ
Vyd. Mgr. Jiﬁí âern˘ – Vydavatelství
Víkend, Praha, 2005
Rozli‰ovací znaky dﬁevin (stromov˘ch
taxonÛ)
Franti‰ek Fér a Pavel Alexandr
Publikace obsahuje základní informace
o 108 taxonech rostoucích v âeské republice, to je pﬁedev‰ím
o stromech domácího pÛvodu, ale i bûÏnû se vyskytujících druzích introdukovan˘ch - jehliãnanech i listnáãích - ﬁazen˘ch dle
ãeské nomenklatury.
Vydala âeská unie soudních znalcÛ v lesním hospodáﬁství,
Kostelec nad âern˘mi lesy, 2005, v edici Ekotechnica iuridica
Zájmové chovy a ochrana zvíﬁat
Jana Spurná a Jiﬁí Dousek
Vyd. LexisNexis CZ, s.r.o., Praha, 2004, v edici Kapesní pﬁíruãky
Netop˘ﬁi v lesním prostﬁedí
/pﬁeklad podle ãasopisu "Landschaft als Lebensraum", svazek
4, z ãervence 2001/

Informace a doporuãení pro správce lesÛ.
Vyd. Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR a Ministerstvo
Ïivotního prostﬁedí âR, Praha, 2004
Metodická pﬁíruãka pro praktickou ochranu netop˘rÛ
Michal Andreas a Eva Cepáková
Vyd. Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR, Praha, 2004
Pﬁírodou a historií Vala‰skomeziﬁíãska po nauãn˘ch stezkách
Struãn˘ prÛvodce informuje o pûti nauãn˘ch stezkách.
Vyd. âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody Vala‰ské Meziﬁíãí, 2004
Harmonie v rostlinách
O botanické ‰kole Rudolfa Dostála
Vyd. Academia, Praha, 2004
Zvlá‰tû chránûné a ohroÏené druhy rostlin Ústecka
Iva Machová, Karel Kubát
Vyd. Academia, Praha, 2004
Houby
Mirko Svrãek
Kniha ze série “Mal˘ prÛvodce“ obsahuje po úvodních v‰eobecn˘ch kapitolách 448 fotografií hub s doprovodn˘mi texty
a s rozli‰ením na jedovaté, jedlé a nejedlé houby.
Vyd. Aventinum, Praha, 2002 (4. vydání)
Atlas ryb, obojÏivelníkÛ a plazÛ âeské a Slovenské republiky
Jan Dungel, Zdenûk ¤ehák
Vyd. Academia, Praha, 2005
Savci Evropy a Stﬁedomoﬁí
Ludûk J. Dobroruka a Zdenûk Berger
Vyd. Aventinum, Praha, 2004
Etologie. Biologie chování zvíﬁat
Zdenûk Veselovsk˘
Vyd. Academia, Praha, 2005
Fauna âR: Ptáci 2 - Aves (2 svazky)
Karel Hudec, Karel ·Èastn˘ a kolektiv
Fauna âR – Ptáci 2 je reedicí svazkÛ o ptácích z ﬁady Fauna
âSSR. Vyd. Academia, Praha, 2005 (2., pﬁepracované a doplnûné vydání)
Právo v rybáﬁské praxi
Jaroslav Poupû
Komentovan˘ v˘tah z právních pﬁedpisÛ byl zpracován
nejsnaÏ‰í a srozumitelnou formou
Vyd. LexisNexis CZ, s.r.o., Praha, 2005, v edici Kapesní pﬁíruãky (dotisk 1. vydání)
Obecné rybáﬁství
Karel Dubsk˘, Jan Kouﬁil a Václav ·rámek
Vyd. nakladatelství Informatorium, Praha, 2003
Pstruhaﬁství
Josef Pokorn˘, Zdenûk Adámek, Václav ·rámek a Jiﬁí Dvoﬁák
Vyd. Informatorium, Praha, 2003 (3., pﬁepracované vydání)
><
Jiﬁí Uhlíﬁ
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Lesnické hospodaﬁení v Jizersk˘ch
horách
Marian Slodiãák a kolektiv
Vyd. LâR, s.p., Hradec Králové,
a VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2005,
v edici Grantová sluÏba LâR
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INFORMUJEME
V mûsíci ãervenci a srpnu oslavili
v˘znamná Ïivotní jubilea tito
pracovníci LâR

Rozlouãení
Aã nebyl lesníkem, mûl ke v‰em lesníkÛm blízko, aã
nebyl lékaﬁem, mûl ke v‰em lékaﬁÛm blízko.
Dne 7. ãervence 2005 zemﬁel pan Jindﬁich Paseka, léãitel ze Svratouchu, ãlovûk s velk˘m „â“.
Pﬁi své léãitelské praxi vydával hodnû své osobní energie, zpût ji získával, mimo jiné hlavnû v Jeseníkách,
které si velmi oblíbil a ãasto nav‰tûvoval. Ani zde v‰ak
nelenil, léãil v‰echny, kdo za ním pﬁi‰li a kteﬁí pomoc
potﬁebovali. Nikoho neodmítl, kaÏdého pﬁijal, s kaÏd˘m
byl kamarád.
Za v‰e mu v‰ichni lesníci z JeseníkÛ dûkují.

><

Ing. Jaromír Latner, CSc.
LS Jeseník

Padesátiny
Pi‰vejcová TaÈána JUDr.
Kiãinková Marie
Jakoubek Pavel
Fedák Michal
Vlá‰ek Josef Ing.
Panzner Jiﬁí Ing.
Jelínek Jindﬁich Ing.
Janou‰ Vlastislav
¤ehoﬁ Franti‰ek
Tich˘ Pavel
Pelikán Milan
·merda Hynek Ing.
Bártíková Marie
Bednáﬁová Ludmila
KaluÏík Ladislav

KI Brand˘s nad Labem
LS Pﬁimda
LS Stﬁíbro
LS Litvínov
ﬁeditelství
LS ·ternberk
ﬁeditelství
LS Îatec
LS Hluboká nad Vltavou
LS Nymburk
LZ Kladská
KI Hradec Králové
LZ Dobﬁí‰
LS Svitavy
LZ Îidlochovice

·edesátiny
Lát Josef JUDr.
Pet˘rek Jaroslav Ing.
Krakovsk˘ Zdenûk Ing.
Vanûk Franti‰ek
Kahánek Zdenûk
DuchoÀ Stanislav
Krãál Josef Ing.
Borovka Pavel JUDr.

ﬁeditelství
LZ Dobﬁí‰
LS Bruntál
LS Îelezná Ruda
LS Fren‰tát p. Radho‰tûm
LZ Îidlochovice
LS TﬁeboÀ
LZ Boubín

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

Podûkování
Mateﬁská ‰kola LedÀáãek H˘skov
DruÏstevní 204, 267 07 H˘skov
Podûkování LS NiÏbor za pﬁípravu dne v lese pro dûti M· H˘skov
V lese, v lese zeleném …
Jednoho ãervnového dne pﬁi‰la paní uãitelka Lucka do ‰kolky a slavnostnû oznámila: „Pﬁí‰tí t˘den pojedeme do lesa
do NiÏbora.“ A tak zaãalo velké tû‰ení. Jeli jsme místním autobusem asi 5 km. Na zastávce na nás ãekal revírník z LS NiÏbor pan Marcel Matou‰ek se sv˘m jezevãíkem Ajaxem.
Po pﬁivítání a krátkém rozhovoru o tom, co nás ãeká a jak se máme v lese chovat, jsme se pomalu vypravili na lesní dobrodruÏství. Doprovázel nás revírník a souãasnû sledoval, zda jdeme správnû po pﬁedem oznaãené trase a jestli jsme na‰li
v‰echna ukrytá psaníãka. Psaníãka obsahovala úkoly s lesní tématikou, napﬁ. najít obrázky a pojmenovat zvíﬁata; pojmenovat stromy kolem sebe a urãit, zda jsou jehliãnaté ãi listnaté; najít 3 rÛzné ‰i‰ky atd. Nauãnou stezku pro nás pﬁipravil
pan Rostislav Îampach, adjunkt z LS NiÏbor. Nezapomenuteln˘m záÏitkem bylo, kdyÏ dûti na‰ly v paﬁezu mloka skvrnitého, slep˘‰e a sesbíraly i nûkolik hub. Nejsilnûj‰ím záÏitkem z tohoto dopoledne byla stﬁelba ze vzduchovky do terãe.
KaÏdé dítû si vystﬁelilo a pak bylo odmûnûno sladkostí. V cíli cesty nás ãekaly odmûny za správnû splnûné úkoly – pexeso, odznak, samolepky, pohledy se zvíﬁátky a bonbony… Vyvrcholením celé akce bylo poho‰tûní. Samozﬁejmû niãím jin˘m
neÏ právû opékan˘mi buﬁtíky. Dûti odjíÏdûly do ‰kolky pﬁíjemnû unavené a plné dojmÛ i nov˘ch záÏitkÛ.
A tak je‰tû jednou upﬁímnû dûkujeme za pﬁíjemné dopoledne zamûstnancÛm LS NiÏbor – panu ing. Davídkovi, panu
ing. ·mídovi za poskytnutí propagaãních materiálÛ a za spolupráci s na‰í M· H˘skov. Dále dûkujeme panu M. Matou‰kovi
a panu R. Îampachovi za perfektnû vymy‰lené a zorganizované dopoledne.
><
V‰em pﬁejeme mnoho úspûchÛ v osobním Ïivotû i v jejich krásném povolání.

LESU ZDAR

S pozdravem, Anna Karmazínová a Lucie Matou‰ková
ﬁeditelka a uãitelka M· H˘skov
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Prezentace na jihu âech

Podûkování

Po nûkolik let na sklonku prázdnin prezentovaly Lesy âeské republiky, s. p. svoji
ãinnost na populární jihoãeské v˘stavû
Zemû Ïivitelka. âeské Budûjovice jako
hostitelské mûsto na chvíli oÏily ruchem
zemûdûlsk˘ch strojÛ, motorov˘ch pil,
bublajících bazénÛ a dechov˘ch kapel,
které neodmyslitelnû k této akci patﬁí.

Základní ‰kola Jeseník, PrÛchodní 154, Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ
V Jeseníku dne 22. 6. 2005

Po krat‰í odmlce se vracíme zpût do kolobûhu v˘stav a zveme vás v‰echny, kter˘m
zbude na konci prázdnin chvilka ãasu, na
ãeskobudûjovické v˘stavi‰tû v termínu
25. 8. – 31. 8. 2005 . Expozice bude jako
vÏdy atraktivní, zamûﬁená na jihoãesk˘
region, potaÏmo Krajsk˘ inspektorát âeské
Budûjovice a Lesní správu Hluboká nad
Vltavou. Mal˘m bonbónkem na dortu
bude nové pﬁedstavení Semenáﬁského
závodu T˘ni‰tû nad Orlicí.

I v tomto ‰kolním roce 2004/2005 jste nás podporovali drobn˘mi
vûcn˘mi cenami, které jsme pouÏili pro dûti jako odmûny v korespondenãní soutûÏi a dal‰ích aktivitách.
Dûkujeme panu Ing. P. Kuãákovi, kter˘ s námi velmi ochotnû spolupracoval na pﬁípravû místního kola soutûÏe Zelená stezka – Zlat˘ list
v pﬁírodovûdnû-ekologick˘ch disciplínách a zabezpeãil stanovi‰tû
Les. Dovolte, abychom Vám vyjádﬁili srdeãné podûkování jako sv˘m
sponzorÛm, bez kter˘ch by byla na‰e ãinnost znaãnû omezena,
a tû‰íme se na dal‰í spolupráci v novém ‰kolním roce 2005/2006.
S pozdravem, Vladislava Faãevicová

Informace âLS
1) Odborné akce VyuÏití v˘sledkÛ inventarizace lesa, datum 22. 9. 2005
2) OdloÏen˘ semináﬁ Obnova lesa se zamûﬁením na pﬁirozené
zpÛsoby obnovy se uskuteãní na pﬁelomu mûsíce záﬁí - ﬁíjna 2005,
termín bude upﬁesnûn po dohodû s organizátory v Lipníku n. B.
a v Hranicích
3) Lesnick˘ podveãer 13. 10.: zmûna programu po odﬁeknutí pﬁedná‰ejících ze ·luknova – nov˘: Lesní Ïelezniãky, pﬁedná‰í Jiﬁí Junek
p. Kubátová, organizaãní garant, tel.: 731 576 710, e-mail: cesles@csvts.cz

LESU ZDAR

Cel˘m duchem expozice se ponese slogan
v˘stavy „Program 2000 po 5ti letech“.
Doma potom nezapomeÀte svoje nejmen‰í, protoÏe za malou soutûÏ je u nás
vÏdycky velká odmûna. To se zrovna na
konci prázdnin jako malá náplast pﬁed
blíÏící se ‰kolou docela hodí. Pﬁijìte
nás podpoﬁit a podívat se, jak to dûlají na
jihu âech. KaÏdá inspirace se hodí.
><
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Ceník inzerce ãasopisu Lesu zdar

1/1

1/2

1/2

1/4

ãist˘ formát: 210 x 297
zrcadlo: 170 x 251
20 000 Kã

ãist˘ formát: 101 x 297
zrcadlo: 81 x 251
12 000 Kã

ãist˘ formát: 210 x 148
zrcadlo: 170 x 129
12 000 Kã

ãist˘ formát: –
zrcadlo: 81 x 129
8 000 Kã

Podklady inzerce, technické parametry:
1) data na CD, formát Illustrator EPS, spad 5 mm, v‰echny fonty pﬁevedeny do kﬁivek, barevn˘ prostor CMYK, bez pﬁím˘ch barev,
bez správy barev a ICC profilÛ, bez prÛhlednosti, max. velikost souboru 100 MB + cromalin nebo digitální nátisk.
2) data na CD, formát PDF, spad 5 mm, PDF podle specifikací PDF/X-1a nebo PDF/X-3 pro komerãní tisk, verze 1.3 (kompatibilita
Acrobat 4), vloÏena v‰echna písma, barevn˘ prostor CMYK, bez pﬁím˘ch barev, bez správy barev a ICC profilÛ + cromalin nebo
digitální nátisk.

LESU ZDAR

Podklady posílejte na adresu redakce: LâR, s. p., Redakce Lesu zdar, Pﬁemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
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ilustraãní foto: J. Karas
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Národní myslivecké slavnosti
25. – 26. 7. 2005
Národní zemûdûlské muzeum - loveck˘ zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou.
O víkendu 25.-26.7 2005 se na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou konal jiÏ pát˘ roãník Národních mysliveck˘ch
slavností (NMS). Byl to vpravdû svátek pro v‰echny milovníky pﬁírody a v‰eho, co s ní souvisí.
Pﬁi zahájení leto‰ního roãníku byl po zásluze odmûnûn ﬁeditel zámku Ohrada pan Ing. Václav Kasal, kter˘ 25 let vedl tuto
dÛleÏitou instituci umoÏÀující vnímavému náv‰tûvníkovi nahlédnout do minulosti a uvûdomit si, jak nûkdy sloÏit˘mi cestami
se ubíral v˘voj v lesnictví, rybáﬁství ãi myslivosti.
Zámecké sbírky a v‰e, co je zde k vidûní, navozují atmosféru úcty k práci na‰ich pﬁedkÛ. Jejich poctiv˘ pﬁístup a snaha hledat ﬁe‰ení problémÛ jim svûﬁen˘ch odborností d˘chne na ãlovûka v kaÏdé místnosti zámku, z kaÏdé fotografie aÈ uÏ v˘znamné vûdecké kapacity nebo „obyãejného“ lesníka ãi rybáﬁe.
Stejnû odpovûdnû se k problémÛm dne‰ní doby stavûl také Ing. V. Kasal, a proto vznikly dﬁíve Ohradské, dnes Národní
myslivecké slavnosti. Jejich hlavní my‰lenkou je pﬁiblíÏit dne‰nímu ãlovûku krásy „ﬁemesel“ spojen˘ch s pﬁírodou – lesnictví,
rybáﬁství, myslivost, kynologie, chov koní a jejich vyuÏití, ale také v˘robky ze dﬁeva, parohÛ, inspiraci umûlcÛ pﬁírodou, která
je vyjádﬁena hudbou, malováním obrazÛ atd. Je obdivuhodné, jak dokáÏe pomûrnû mal˘ kolektiv pod vedením pro vûc nad‰eného ﬁeditele perfektnû zorganizovat tak nároãnou akci.
Snahou bylo téÏ propojit minulost s pﬁítomností a na této bázi vznikla spolupráce mezi muzeem – zámkem Ohrada a LâR
Lesní správou Hluboká nad Vltavou, která trvá jiÏ nûkolik let. Vzájemné exkurse i mimo obvyklou pracovní dobu nejsou
vzhledem k nahu‰tûnému programu nûkter˘ch skupin hostÛ neobvyklé.
V rámci NMS zﬁídila LS Hluboká nad Vltavou na nádvoﬁí zámku opût svÛj stánek, ve kterém mohli náv‰tûvníci slavností vidût
trofeje jelenÛ, daÀkÛ, muflonÛ ãi kÀourÛ. Zamûstnanci LS jim poskytli informace o moÏnosti lovu v námi spravovan˘ch
reÏijních honitbách, rozdali v pﬁípadû zájmu reklamní tiskoviny a váÏnûj‰ím zájemcÛm také ceník lovu. I pﬁes tradiãní stﬁídavou nepﬁízeÀ poãasí byl zájem o na‰i expozici nemal˘ a trofeje zde vystavené slouÏily ãasto jako pozadí pro fotografii
náv‰tûvníkÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Mimo jednu z hlavních cen pro národní soutûÏ ve vábení jelenÛ – odstﬁel daÀka dostaly nejen sladkou odmûnu od LâR, s. p.
také dûti, které v blízkosti vstupu do zámku soutûÏily v nejrÛznûj‰ích znalostních i sportovních disciplínách.
Závûrem chceme je‰tû jednou podûkovat Ing. Václavu Kasalovi za jeho obûtavou práci, do které ãasto zapojil celou svoji rodinu, a vyslovit nadûji, Ïe dobrá spolupráce bude mezi LâR, s.p. LS Hluboká nad Vltavou a Národním zemûdûlsk˘m muzeem
– loveck˘m zámkem Ohrada pokraãovat i za nového vedení.
><
Text a foto: Ing. Jan Zasadil, lesní správce, LS Hluboká nad Vltavou
Ing. Jaroslav Karas, generální ﬁeditelství LâR
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ROK LÍPY
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

