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Prvního ãervna leto‰ního roku nabyl úãinnos-
ti dlouho avizovan˘, dlouho pfiipravovan˘, ale
hlavnû potfiebn˘ a v˘znamn˘ podnikov˘ doku-
ment. Tvofií pfiílohu Pfiíkazu generálního fieditele
podniku ã. 3/2001 a nese název „Smûrnice pro
nakládání s vybran˘m majetkem âeské republi-
ky, k nûmuÏ má právo hospodafiit podnik Lesy
âeské republiky, s. p.“. VyuÏívám moÏnosti da-
né na‰ím podnikov˘m ãasopisem a povaÏuji za
potfiebné sdûlit zamûstnancÛm podniku dÛvody,
které ke zpracování tohoto materiálu vedení
podniku vedly, spolu s pfiedstavami, jejichÏ na-
plnûní si od praktické aplikaci Smûrnice do Ïi-
vota slibujeme. Nutno na úvod uvést, Ïe naklá-
dáním s majetkem ve smyslu této smûrnice, a tím
i tohoto mého ãlánku, není my‰leno nakládání
lesnické, profesní, ale nakládání majetkovû
právní.

DÛvody vzniku smûrnice

Za zásadní dÛvod zpracování smûrnice jsme
povaÏovali ujednocení podnikové strategie cho-
vání se k majetku státu, kter˘ jsme povinováni
spravovat s péãí fiádn˘ch hospodáfiÛ. Ukládá
nám to jak zakládací listina podniku, tak na‰e
povinnost a ãest b˘t zamûstnancem podniku
Lesy âeské republiky. Jsem pfiesvûdãen, Ïe pro
vût‰inu na‰ich zamûstnancÛ to není planá fráze,
ale vnitfiní pfiesvûdãení.

Dal‰ím, stejnû v˘znamn˘m dÛvodem, bylo
pfienesení urãen˘ch pravomocí, a s nimi souvise-
jících odpovûdností, z  fieditelství podniku na 
organizaãní jednotky. Zámûrem je posílit v˘-
znam oblastních inspektorátÛ, lesních správ, pfií-
mo fiízen˘ch závodÛ a oblastních správ tokÛ, 
a dále urychlit a zracionálnit vyfiizování pfiípa-
dÛ, které se t˘kají nakládání s dotãen˘m majet-
kem. Aby bylo tohoto dosaÏeno, bylo nutno ak-
tualizovat potfiebné postupy pfii nakládání s ma-
jetkem státu, k nûmuÏ máme právo hospodafiit,
do souãasnû platného právního fiádu âeské re-
publiky, coÏ byl jeden z dal‰ích v˘znamn˘ch 
a potfiebn˘ch úkonÛ.

ProtoÏe jsem se na pfiípravû a zpracování
smûrnice od jejího zrodu podílel, mohu odpo-
vûdnû fiíci, Ïe jsme si v poãátcích ani plnû ne-
uvûdomili, jak sloÏitá práce nás ãeká. Zpracovat

tak obsáhlou problematiku do rozsahem a ob-
sahem pfiijatelné a vyváÏené podoby, v perma-
nentnû probíhajících legislativních zmûnách, pfii
tfiíbení na‰ich názorÛ na tu kterou skupinu ma-
jetku vedlo k obãasné beznadûji, zda jsme
schopni tento materiál vÛbec stvofiit. To, Ïe je 
dokument na svûtû, svûdãí o zájmu autorÛ se na
práci aktivnû podílet spolu s ochotou se domlu-
vit. Za toto je tfieba jim podûkovat. Jaká bude
kvalita na‰í práce, ukáÏe Ïivot.

Odborná nároãnost 

Nezastírám, Ïe panují obavy, zda budou
schopni v‰ichni pfiíslu‰ní zamûstnanci podniku
zvládnout problematiku, vyÏadující urãit˘ stupeÀ
právního vûdomí spolu s nároky na preciznost
získávání podkladÛ a zpracování písemn˘ch
dokumentÛ. K tomu bude pfiistupovat potfieba
korektních, odbornû veden˘ch jednání s druh˘-
mi stranami. Jsem osobnû pfiesvûdãen, Ïe pfies
oãekávané poãáteãní problémy se celá záleÏitost
postupnû zabûhne do normálu a bude prÛbûÏnû
zvládána.

V souladu s Pfiíkazem G¤ ã. 3/2001 pro-
bûhly v mûsíci kvûtnu na pûti místech pracovní
semináfie bezprostfiednû zainteresovan˘ch 
zamûstnancÛ podniku (právníkÛ, metodikÛ pro
katastr a restituce, pracovníkÛ PE, pracovníkÛ
HIM). Cílem pracovních jednání (mimo pro‰ko-

lení dal‰ího v˘znamného dokumentu „Smlouva
o spolupráci pfii vypofiádání restituãních nárokÛ
podle zákona ãíslo 229/1991 Sb. a pfiedpisÛ 
souvisejících mezi Pozemkov˘m fondem âR 
a Lesy âeské republiky, s. p.“) bylo pro‰kolení
zmiÀované smûrnice, upozornûní na její problé-
mové body a prodiskutování názorÛ, dotazÛ 
a pfiipomínek úãastníkÛ semináfiÛ.

Z prÛbûhu jednání a diskuse je zfiejmé, Ïe aÏ
vlastní vyfiizování jednotliv˘ch pfiípadÛ nakládá-
ní s tímto majetkem na podnikov˘ch organizaã-
ních jednotkách ukáÏe problémy, které lze oãe-
kávat, stejnû tak, jak jsme schopni je fie‰it.

V nejbliÏ‰ích dnech bude na lesní správy, pfií-
mo fiízené závody, oblastní inspektoráty i správy
tokÛ z Odboru majetkoprávního ¤ LâR postou-
pena vût‰í ãást ze zhruba 5 tisíc pfiípadÛ s da-
nou problematikou, které se k dne‰nímu dni 
v rÛzném stupni rozpracovanosti fie‰ení na 
¤ LâR nacházejí. Urãeni budou pracovníci OMP
¤ LâR, ktefií budou pro urãené organizaãní jed-
notky podniku zabezpeãovat informaãní servis 
a odborné poradenství. Bude se pfieváÏnû jed-
nat o pracovníky, ktefií mûli dané pfiípady na 
OMP ¤ LâR ve své agendû.

V˘znamnou roli pfii vyfiizování pfiípadÛ musí
sehrát pracovníci právní sluÏby na OI LâR, stej-
nû jako metodici pro katastr a restituce.

AKTUÁLNù
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V˘znamn˘ podnikov˘
dokument v platnosti

LZ Boubín - spontánní zmlazení buku v niÏ‰ích partiích ·umavy zcela mûní charakter kdysi umûle vysazen˘ch smrkov˘ch monokultur
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AKTUÁLNù

V leto‰ním roce se ve vût‰í mífie objevují 
ohniska v˘skytu karanténních sypavek Mycos-
phaerella pini, M. dearnesii – viz. Lesnická
práce ã. 8/2000, str. 370-372. Do 30. kvûtna
2001 se jednalo o více neÏ 20 ohnisek v˘sky-
tu, zejména na Moravû, pfiiãemÏ pfiib˘vá nû-
kolik dal‰ích ohnisek t˘dnû.

Podle informací státní rostlinolékafiské správy
nebude v lesních porostech nafiizována likvida-
ce, ale vlastník bude upozornûn na platnost 
ustanovení § 4 zákona o rostlinolékafiské péãi
(viz dále), takÏe ve‰kerá pfiípadná opatfiení 
bude hradit vlastník.

Vzhledem k tomu, Ïe dosud nebyl v Ïádném
pfiípadû prokázán pfienos na borovici lesní 
a tyto sypavky jsou vázané zejména na borovi-
ci ãernou, pfiípadnû dal‰í druhy (viz LP), a k ‰í-
fiení dochází s infikovan˘m sadebním materiá-
lem a vzhledem k tomu, Ïe dosud nebyly nale-
zeny pfiípravky a technologie pro dostateãnû 
úãinnou aplikaci v kulturách a nebylo prokázá-
no hromadné hynutí v souvislosti s v˘skytem
tûchto sypavek, pfiipadá v úvahu tento postup:

1) Provûfiit v˘skyt tûchto sypavek v kulturách
borovice ãerné, pfiípadnû dal‰ích citliv˘ch 
borovic (ve správû LâR).

2) V pfiípadû v˘skytu nesmí b˘t z tûchto lokalit 
distribuován jak˘koliv borov˘ materiál 
(vánoãní stromky, klest, apod.). Pfies malé 
riziko infekce se nedoporuãuje skládkovat
dfiíví v bezprostfiední blízkosti napaden˘ch
kultur.

3) Provûfiit v˘skyt borovice ãerné na sousedních 
majetcích (plantáÏe, ‰kolky) a podle moÏ-
nosti i v˘skyt sypavek.

4) V pfiípadû, Ïe se v blízkosti nenachází 

citlivé borovice a nehrozí dal‰í ‰ífiení, bude
lokalita monitorována a k dal‰ím opatfiením 
bude pfiípadnû pfiistoupeno podle v˘sledkÛ 
zásahÛ na zku‰ebních plochách na 
LS Svitavy.

5) V pfiípadû, Ïe se v blízkosti nachází plantá-
Ïe a ‰kolky s citliv˘mi borovicemi, na 
kter˘ch dosud napadení nebylo zji‰tûno, 
budou zvaÏována dal‰í opatfiení, vãetnû 
pfiípadné likvidace napaden˘ch borovic.

Ve ‰kolkách bude v˘skyt provûfiovat státní
rostlinolékafiská správa, která v pfiípadû zji‰tûní
pravdûpodobnû nafiídí likvidaci materiálu (za 
úhradu) a jako dal‰í opatfiení hrozí roãní zákaz
distribuce ve‰kerého borového sadebního mate-
riálu (vã. borovice lesní). Je proto nutné provûfiit
situaci u na‰ich povûfien˘ch pûstitelÛ a na tyto
sypavky je upozornit (t˘ká se zejména dovozu
borovice ãerné z Maìarska). Ohla‰ovací povin-
nost podle zákona není v˘‰e uveden˘m postu-
pem dotãena.

Zákon ã. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékafiské péãi

§ 4 Základní povinnosti

Právnické nebo fyzické osoby, které vyrábûjí,
zpracovávají nebo uvádûjí do obûhu rostliny 
nebo rostlinné produkty, a vlastníci pozemkÛ 
nebo osoby, které je uÏívají z jiného právního
dÛvodu

a) jsou povinni pfii své ãinnosti

1. omezovat v˘skyt a ‰ífiení ‰kodliv˘ch 
organismÛ tak, aby v dÛsledku jejich 
pfiemnoÏení nevznikla ‰koda jin˘m osobám 
a aby nedo‰lo k po‰kození Ïivotního 
prostfiedí a zdraví lidí nebo zvífiat,

2. ohlásit v˘skyt nebo podezfiení z v˘skytu 
karanténního ‰kodlivého organismu, stano-
veného v provádûcím pfiedpise, pfiíslu‰nému 
orgánu rostlinolékafiské péãe buì pfiímo, 
nebo prostfiednictvím obce,

b) mohou provádût o‰etfiování rostlin nebo 
rostlinn˘ch produktÛ jen registrovan˘mi 
pfiípravky zpÛsobem stanoven˘m v § 29 
a zpÛsobil˘mi mechanizaãními prostfiedky 
(§ 35 a 37).

Pfiedpokládám, Ïe vût‰ina pfiípadÛ se po urãité
zapracovanosti na‰ich zamûstnancÛ stane, 
dovolím si fiíci, rutinní záleÏitostí. Samozfiejmû
budou pfiípady sloÏitûj‰í i velmi sloÏité, kde 
bude potfiebná souãinnost a odborná pomoc
podniku a oblastních inspektorátÛ LâR.

Pfiesun kompetencí

Vedoucí v‰ech organizaãních jednotek pod-
niku obdrÏeli od G¤ LâR povûfiení, které je pod-
le Zákona ã. 219/2000 Sb. zmocÀuje k rozho-
dování (v urãen˘ch kategoriích majetku a úkonÛ
nakládání s tímto majetkem), zda majetek státu,
k nûmuÏ má ná‰ podnik právo hospodafiit, je

nadále nepotfiebn˘. Dále Povûfiení zmocÀuje pfií-
slu‰né vedoucí organizaãních jednotek podniku
k naloÏení s tímto majetkem zpÛsobem a za
podmínek, vymezen˘ch právními pfiedpisy a v˘-
‰e zmiÀovanou podnikovou smûrnicí.

Rozsah pravomocí uveden˘ch ve Zmocnûní
bude vedoucími vnímán pravdûpodobnû rozdíl-
nû, domnívám se spí‰e jako opût nedostateãn˘.
Vûfiím, Ïe po jejich seznámení se s legislativními
omezeními, které nám jako státnímu podniku
dnes ukládají pfiíslu‰né zákony (jmenovitû Zákon
ã. 219/2000 Sb.) pochopí, Ïe ná‰ zájem o po-
sunutí pravomocí smûrem k nim byl opravdov˘
a konstruktivní.

Závûr

Co fiíci závûrem? JestliÏe podnik LâR za do-
bu své existence pfiestál se ctí a bez skandálÛ
sloÏité období restituãních pfiípadÛ, rozsáhl˘ch
zmûn uÏívacích a vlastnick˘ch práv, bylo to díky
vysoké odbornosti, morální úrovni a pracovnímu
nasazení drtivé vût‰iny na‰ich zamûstnancÛ.
Hroznû si pfieji a vûfiím, Ïe se i nadále budeme
tûmito zásadami fiídit a udrÏíme vysok˘ kredit
LesÛ âeské republiky i v této spoleãensky tak cit-
livé a vnímané oblasti.

Ing. Bfietislav Jakubec, správní fieditel

V˘skyt karanténních sypavek
– Mycosphaerella pini, M. dearnesii

4

Napadená kultura borovice ãerné na LS Svitavy
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REPORTÁÎ
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Péãe o genofond lesních dfievin
– základ pfiírodû blízkého lesního hospodáfiství
Péãe o genofond lesních dfievin pfiedstavuje

v souãasné dobû jednu z v˘znamn˘ch ãinností
lesního hospodáfiství v‰ech lesnicky vyspûl˘ch
zemí Evropy. DÛleÏitost tohoto oboru lesnictví
podtrhla ministerská konference o ochranû lesÛ
v Evropû – ·trasburk 1990. Jednou z rezolucí,
které pfiijala, byla rezoluce o zachování geno-
v˘ch zdrojÛ lesních dfievin. Na její v˘znam
znovu upozornila konference v Lisabonu v roce
1998, kde v programu Euforgen byla pfiijata
zpráva o jejím plnûní. RovnûÏ státní lesnická
politika âeské republiky koncipovaná v roce
1994 konstatuje, Ïe záchrana a reprodukce
genov˘ch zdrojÛ lesních dfievin patfií v âR 
k prioritním lesnick˘m úkolÛm. LâR v souãasné
dobû obhospodafiují více neÏ 80 % genov˘ch
základen, uznan˘ch porostÛ pro sbûr osiva,
zaloÏen˘ch semenn˘ch porostÛ a v neposlední
fiadû i 95 % v˘mûry stávajících semenn˘ch
sadÛ. Na základû této skuteãnosti je jen pfiiro-
zené, Ïe se LâR staly v âeské republice garan-
tem za tuto oblast, která je mimo jiné i souãástí
národního lesnického programu. Pro naplnûní

úkolÛ vypl˘vajících z péãe o genofond lesních
dfievin byla v organizaãní struktufie LâR vytvo-
fiena specializovaná funkce oblastního geneti-
ka. Dnes pracuje takov˘chto specialistÛ u LâR
pût a mají republiku rozdûlenu do jednotliv˘ch
oblastí. Vypravil jsem se za jedním z nich 
- panem Josefem âervensk˘m.

Region, kter˘ má pan âervensk˘ na starosti,
je vymezen tûmito pfiírodními lesními oblastmi: 

7 – Brdská vrchovina
10 – Stfiedoãeská pahorkatina
12 – Pfiedhofií ·umavy 

a Novohradsk˘ch hor
13 – ·umava
14 – Novohradské hory
15 – Jihoãeské pánve
16 (ãást) – âeskomoravská vrchovina. 

Jedná se o území lesních správ Telã, Pelhfiimov,
âesk˘ Rudolec, JindfiichÛv Hradec, TfieboÀ,
Tábor, Milevsko, VodÀany, Spálené Pofiíãí,
âesk˘ Krumlov, Kaplice, Vy‰‰í Brod, Hluboká,

Nové Hrady, Îelezná Ruda, N˘rsko, Kácov,
Ronov n. D. a lesních závodÛ Boubín,
Konopi‰tû a Dobfií‰. Pfii na‰í terénní pochÛzce
jsme nav‰tívili PLO 12 a 13, LS Kaplice, âesk˘
Krumlov a LZ Boubín.

NáplÀ práce oblastního
genetika

V obecné rovinû lze fiíci, Ïe oblastní genetik
organizuje koncepãní ãinnost v oblasti zacho-
vání a reprodukce genov˘ch zdrojÛ lesních
dfievin v lesích spravovan˘ch LâR a metodicky
fiídí pracovníky lesních správ a inspektory pro
genetiku, pûstování a ochranu lesa na oblast-
ních inspektorátech. Základním materiálem,
kter˘ LâR v této oblasti vydaly, je „Koncepce
zachování a reprodukce genov˘ch zdrojÛ les-
ních dfievin“. Práce oblastních genetikÛ se sou-
stfieìuje pfiedev‰ím na péãi o porosty uznané
ke sklizni osiva, genové základny, semenné
sady a klonové archivy, semenné porosty,
mateãnice, v˘bûrové stromy, banku lesního

Individuální v˘sadby tfie‰nû ptaãí do bukov˘ch nárostÛ na LS â. Krumlov

Pfiirozenû se zmlazující porost jedle bûlokoré na LS Kaplice Pfiirozené zmlazení náhorního ekotypu borovice lesní na LZ Boubín

Pfiirozené zmlazení douglasky tisolisté na LZ BoubínOblastní genetik pan Josef âervensk˘
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osiva a kontrolu povûfien˘ch pûstitelÛ LâR.
Odborn˘m partnerem a souãasnû státem povû-
fienou institucí, která kontroluje a eviduje geno-
vé zdroje lesních dfievin, je V˘zkumná stanice
VÚLHM v Uherském Hradi‰ti.

Ve vymezené oblasti, v níÏ pÛsobí pan
âervensk˘, se nachází, uznané porosty jehliã-
nanÛ – kat. A 2 543 ha, kat. B 19 226 ha, 
celkem 21 769 ha; listnáãÛ – kat. A 527 ha,
kat. B 1 985 ha, celkem 2 512 ha; 37 geno-
v˘ch základen – 18 891 ha (SM, JD, MD, BO,
BK, Db, JVk, LP); semenné porosty (ãíslo 
v závorce znamená poãet): SM (75) 275 ha,
BO (26) 64 ha, JD (2) 3 ha, MD (19) 43 ha,
jehl. celkem (122) 380 ha, Dbs – (2) 5 ha, 
BK (7) 11 ha, list. celkem (9) 16 ha; semenné
sady: SM (4) 15,79 ha, BO (6) 33,60 ha, Bobl
(1) 0,96 ha, MD (4) 11,36 ha, DG (1) 1 ha,
68 ha, BK (3) 3,24 ha, LP (2) 2,99 ha, JVk (1)
1,68 ha, JLh (1) 0,89 ha, JLd (1) 2,70 ha, TRp
(1) 1,23 ha; v˘bûrové stromy: SM 344, BO
114, JD 28, Bobl 34, MD 142, DG 65, VJ 5,
DB 77, DBz 4, BK 41, JVk 55, LPm 80, LPv 4,
JS 6, BR 44, JLd 6, TRp 20.

Porosty uznané
ke sbûru osiva

Oblastní genetik vyhledává ve spolupráci 
s pfiíslu‰nou lesní správou porosty, které by
mûly b˘t uznány ke sklizni osiva (kat. A, B),
úãastní se jejich uznávání, vede o nich evidenci
a sleduje dal‰í v˘voj tûchto porostÛ. Pfii obnovû
LHP optimalizuje v˘mûru uznan˘ch porostÛ,
zÛstávají nejkvalitnûj‰í, sniÏuje se rozloha
ménû kvalitních uznan˘ch porostÛ SM a BO,
zvy‰uje se v˘mûra JD a listnáãÛ. Oblastní gene-
tik plánuje a koordinuje sbûry osiva jednotli-
v˘ch dfievin na lesních správách v rámci celé
oblasti, udrÏuje zásobu osiva, doporuãuje uvol-
Àovat pfiebytky a urãuje, jak s nimi nakládat. 

Genové základny, 
semenné porosty, 
v˘bûrové stromy

V genov˘ch základnách kontroluje hospo-
dafiení a sbûr osiva, dbá na jejich vãasné 
rozpracování k pfiirozené obnovû. Podle
„Koncepce“ by mûl kaÏdou genovou základnu
nav‰tívit alespoÀ jedenkrát za pût let. Stejn˘m
zpÛsobem se stará o semenné porosty. RovnûÏ
vyhledává v˘bûrové stromy a organizuje jejich
uznávání, evidenci, péãi o nû a sbûr repro-
dukãního materiálu. Stará se o banku lesního
osiva, spolupracuje se Semenáfisk˘m závodem
v T˘ni‰ti nad Orlicí a navrhuje, které oddíly
osiva budou v bance dlouhodobû uloÏeny, pfie-
dev‰ím ohroÏen˘ch populací lesních dfievin.

Stávající zásoby osiva vût‰iny dfievin, uloÏené 
v T˘ni‰ti, jsou pomûrnû vysoké a pfiesahují
desetiletou potfiebu LâR pro tuto oblast. Proto
se zásoby sniÏují, a to pfiedev‰ím u smrku 
a borovice z nûkter˘ch PLO. 

Semenné sady

Péãe o semenné sady zaãíná jiÏ v˘bûrem
roubÛ, urãením plochy pro zaloÏení a zalesnû-
ním. Po zaloÏení je dÛleÏité tvarování jednotli-
v˘ch roubovancÛ, které rozhoduje o budoucí
kvalitû. Do 5 – 7 let vûku je pan âervensk˘
provádí osobnû, poté péãi o semenné sady
vãetnû sbûru osiva smluvnû vykonávají zku‰ené
firmy. Genetikovi pfiíslu‰í kontrola a dozor 
a zodpovídá za vyuÏití osiva. Semenné sady
jsou v majetku lesních správ. V souãasné dobû
se testují potomstva semenného sadu tfieboÀské
borovice na LS VodÀany, TfieboÀ, JindfiichÛv
Hradec a pfiipravuje se testování potomstva
semenného sadu náhorního ekotypu borovice
lesní na LS Vy‰‰í Brod, Kaplice a LZ Boubín.

Povûfiení pûstitelé,
osvûtová ãinnost

Pfii práci s povûfien˘mi pûstiteli, kter˘ch je 
v souãasnosti 22, se oblastní genetik zamûfiuje
na kontrolu mnoÏství a kvality sadebního mate-
riálu, snaÏí se sladit potfieby lesních správ 
s jejich nabídkou tak, aby byl dodrÏen plán
roãního zalesnûní. Podílí se na pfiípravû smluv,
pravidelnû jednotlivé povûfiené pûstitele hodno-
tí podle dan˘ch kritérií. Velmi dÛleÏitá je osvû-
tová a informaãní ãinnost mezi personálem les-
ních správ. Formou semináfiÛ a pochÛzek se 
v poslední dobû pan âervensk˘ zamûfiil na
‰kolení o nové normû sadebního materiálu,
rozli‰ování druhové ãistoty dubÛ a rozpracová-
ní porostÛ pro pfiirozenou obnovu.

Pfiíprava zákona 
o genov˘ch zdrojích

Kromû plnûní pracovních povinností je pan
âervensk˘ aktivnû ãinn˘ v Komisi  pro geneti-
ku, ‰lechtûní a reprodukci lesních dfievin pfii
âAZV. V souãasné dobû se také podílí, na
základû povûfiení námûstka ministra zemûdûl-
ství, na práci komise pro pfiípravu zákona 
o genov˘ch zdrojích, jejímÏ cílem je do konce
roku pfiipravit vûcn˘ zámûr a paragrafované
znûní tohoto zákona.

Terénní pochÛzka

ProtoÏe za jeden den nebylo moÏné obsáh-
nout celou problematiku práce oblastního

1

22

33
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Pan fieditel Ing. Bfietislav Jakubec rozdává dûtem
drobné dárky
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genetika, nav‰tívili jsme pfii na‰í pochÛzce ãtyfii
ukázky v PLO 12 a 13, na LS Kaplice, LS âesk˘
Krumlov a LZ Boubín – porost s pfiirozen˘m
zmlazením jedle, v˘sadby tfie‰nû ptaãí vypûsto-
vané metodou in vitro, genovou základnu mod-
fiínu a pfiirozené zmlazení douglasky. 

Jedle bûlokorá

Jedle bûlokorá patfií mezi ohroÏené dfieviny,
v PLO 12 kleslo její zastoupení ze 30 % v pfiiro-
zené druhové skladbû na pouhá 3 % ve sklad-
bû souãasné. Existuje zde jediná genová
základna o v˘mûfie 1 763 ha se sporadick˘m
zastoupením jedle. Z hlediska dal‰í reprodukce
se jeví pfiíznivûj‰í situace mimo oblast genové
základny, zejména na LS VodÀany a Kaplice,
kde jiÏ od roku 1992 bylo zapoãato s cílen˘mi
postupy pfiirozené obnovy jedle v nûkolika
porostech. V nav‰tíveném porostu na LS
Kaplice je cílem pfiirozenou obnovou dosáh-
nout zaloÏení semenného porostu, a to do roku
2005 o v˘mûfie 5 ha. Celková v˘mûra semen-
ného porostu by mohla postupnû dosáhnout aÏ
10 ha. Dal‰ím opatfiením in situ v této oblasti je
dosaÏení pfiirozené obnovy na dal‰ích 5 ha 
v jin˘ch porostech do roku 2010. Jako pfiímûs
pfieváÏnû v podsadbách by mûla b˘t jedle
vysázena na 80 ha v letech 2000 – 2010
(opatfiení ex situ).

Tfie‰eÀ ptaãí

V posledních desetiletích se tfie‰eÀ ptaãí
stala na jedné stranû kriticky ohroÏenou dfievi-
nou, ale na druhé stranû se jí v Evropû vûnuje
znaãná pozornost, protoÏe mÛÏe nahradit 
v nábytkáfiském prÛmyslu dfievo ze stromÛ tro-
pick˘ch pralesÛ. Jednou z cest záchrany tfie‰nû
ptaãí je její pûstování metodou in vitro. O této
metodû jiÏ bylo napsáno nûkolik ãlánkÛ 
v odborn˘ch lesnick˘ch ãasopisech. U nás s ní
zaãal VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady a po zvládnutí
metodiky se poloprovozního odzkou‰ení ujaly
‰kolky Ole‰ná, které dnes patfií Lesní spoleãnos-
ti Jihoãeské lesy, a. s. Pfiesto stále zde chybí
provozní zku‰enosti. Proto se pan âervensk˘
rozhodl zaloÏit nûkolik provozních ploch, na
nichÏ se bude sledovat v˘voj jednotliv˘ch
klonÛ. Tak bylo postupnû v letech 2000 – 2001
vysazeno 13 ploch celkem s 5000 sazenicemi
(jednoletky vypûstované in vitro) ve sponu 
4x4 m, kaÏd˘ klon v jedné fiadû, a doplnûné
dubem, klenem, bukem, lípou. Dal‰ích 20 000
sazenic bylo vysázeno jako jednotlivá pfiímûs
do bukov˘ch nárostÛ. Ov‰em tento zpÛsob
mnoÏení s sebou nese jistá rizika a lze jej
povaÏovat pouze za doplÀkov˘. Základem
musí podle slov pana âervenského zÛstat gene-
rativní rozmnoÏování. Za tímto úãelem na‰el 

v oblasti ·umavy 37 v˘bûrov˘ch stromÛ tfie‰nû
ptaãí, z nichÏ sebral rouby a zaloÏil semenn˘
sad na Lesní správû TfieboÀ. Pfií‰tí rok by jiÏ
chtûl sbírat osivo.

Modfiín evropsk˘

TfiebaÏe je na ·umavû modfiín nepÛvodní,
rostou zde nádherné populace modfiínu pÛvo-
dem z Alp ve smûsi se smrkem, bukem i jedlí.
Nepotvrzuje se tak domnûnka, Ïe alpsk˘ mod-
fiín se v na‰ich podmínkách vyznaãuje nekvalit-
ním ‰avlovit˘m rÛstem, naopak. Proto je
Ïádoucí i jeho pfiirozená obnova, zvlá‰tû 
v genové základnû, kterou jsme nav‰tívili na LZ
Boubín, polesí ZátoÀ. Pfiirozená obnova modfií-
nu, ale i jin˘ch dfievin v‰ak naráÏí na problém
masivního, spontánního zmlazení buku, kter˘
je utlaãuje. Po shlédnutí dal‰ích ploch, done-
dávna je‰tû smrkov˘ch s jednotlivû vtrou‰en˘m
bukem a dnes v˘hradnû s bukov˘m nárostem,
leckoho napadne, Ïe na ·umavû nastává éra
buku. Pokud v tûchto polohách budeme chtít
udrÏet i jiné dfieviny – jedli, smrk, modfiín 
– budeme je muset v rámci v˘chovy intenzivnû
protûÏovat a redukovat zastoupení buku.

Douglaska tisolistá

Pûstování douglasky v lesích âeské republi-
ky poãalo jiÏ v polovinû 19. století. Na mnoha
místech dosáhli lesníci velmi dobr˘ch v˘sledkÛ.
Jednu z takov˘ch lokalit s masivním pfiirozen˘m
zmlazením douglasky je moÏné dnes spatfiit na
LZ Boubín. PfiestoÏe je douglaska u nás nepÛ-
vodní dfievina, urãitû se zaslouÏí na‰i pozor-
nost, a to nejménû ze dvou dÛvodÛ: jednak s ní
máme více neÏ stoleté prokazatelnû dobré hos-
podáfiské zku‰enosti, jednak se projevuje velmi
tolerantnû k nejrÛznûj‰ím pÛdním podmínkám.
Na pÛdách hnûdozemního typu si udrÏuje
pfiíznivou formu humusu, pomûrnû dobfie rege-
neruje a lépe sná‰í su‰‰í oblasti neÏ smrk.
RovnûÏ vykazuje vy‰‰í odolnost proti v˘vratÛm
a zvy‰uje stabilitu porostÛ. BliÏ‰í informace 
o douglasce v ãesk˘ch zemích zvefiejnil Josef
âervensk˘ v Lesu zdar – Genetika 2001. 

Jan ¤ezáã
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1. Genová základna modfiínu na LZ Boubín

2. Pfiirozenû zmlazen˘ modfiín ohroÏen˘ agresivním 
bukov˘m nárostem, kterému se dafií ve stinném
prostfiedí. Nanejv˘‰ nutné je citlivé prosvûtlení

porostu, aby mohl modfiín dorÛst

3. Semenn˘ sad modfiínu na LZ Boubín

4. Zkusná provozní plocha s vysazenou tfie‰ní ptaãí 
vypûstovanou metodou in vitro, urãená

k testování jednotliv˘ch klonÛ na LS â. Krumlov

5. Semenáãek náhorního ekotypu borovice lesní

6. Pfiirozené zmlazení vysoce kvalitního
porostu douglasky
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Dne 18. kvûtna t. r. se uskuteãnila exkurze asi 45 pracovníkÛ na‰eho
podniku – inspektorÛ pro genetiku, pûstování a ochranu lesa, vybran˘ch
lesních správcÛ a nûkter˘ch dal‰ích - do lesÛ pana barona Rotenhana. JiÏ
se pomalu stávají tradicí náv‰tûvy ãesk˘ch lesníkÛ na lesním majetku pana
barona. Zajisté to je pro jeho v˘jimeãnû jednoduch˘ pfiírodû blízk˘ zpÛ-
sob hospodafiení, rázovitou postavu a svérázn˘ v˘klad lesnick˘ch nauk.
Nejinak tomu bylo i tentokrát a organizátofii se netajili s tím, Ïe jim jde
pfiedev‰ím o to, aby se dal‰í ãe‰tí lesníci mohli seznámit s tímto lesním ma-
jetkem a na‰li zde inspiraci pro svoji práci. Neutuchající zájem potvrzují 
i ãlánky v na‰em odborném lesnickém tisku (LP 2/1998, LZ 7/2000). 
O to je tûÏ‰í napsat nûco nového. Proto jsem zvolil moÏná neobvyklou for-
mu diskuse o pfiínosu exkurze pro pracovníky LâR s kolegy, ktefií se ná-
v‰tûvy zúãastnili, Ing. Jifiím Kopicem a Ing. Vladimírem Krchovem. Snad
mne k tomu inspirovala jedna poznámka v davu, Ïe je to jako ukázka 
sice hezké, ale v na‰ich podmínkách nerealizovatelné.

Na zaãátek zopakujme ãtyfii zásady hospodafiení pana barona, které
fascinují svojí jednoduchostí: Ïádná holá seã, pouze a v˘hradnû pfiiroze-
ná obnova v‰ech dfievin, bohatá druhová a vertikální struktura porostÛ, 
intenzivní lov zvûfie.

Obnova lesa
Ing. Kopic: NejdÛleÏitûj‰í z v˘kladu pana barona mi pfiipadá to, aby

se lesník díval nahoru do korun, kde mu vzniká hodnota, a ne dolÛ na to,
kde co roste. On pfieci nebude bezhlavû uvolÀovat pfiirozené zmlazení,
které mu nalétlo i tam, kde s ním ve svém zámûru nepoãítal. To by si asi
mûl odnést i pracovník LâR. My samozfiejmû nemÛÏeme uplatnit v‰echno
to, co uplatÀuje pan baron na svém majetku, protoÏe on se nespornû cho-
vá jinak – zodpovídá se pouze sám sobû. Ale myslím si, Ïe pro nás lesní-
ky, které si najal stát pro spravování svého majetku, je hroznû dÛleÏité to,
abychom nezamûÀovali pfiíãinu a dÛsledek. Abychom kvÛli tomu, co ãas-
to povaÏujeme za hospodáfiskou nutnost – uvolnûní pfiirozené obnovy –
neztráceli hodnotu, tj. pfiírÛst na kvalitní horní etáÏi, kterou pfiedãasnû
sm˘tíme pro uvolnûní pfiirozeného zmlazení, a nezapomínali cílenû roz-
pracovávat ostatní porosty k obnovû. Abychom nebyli ve vleku nahodil˘ch
tûÏeb a umûli prosadit cílené hospodafiení a dlouhodob˘ zámûr odborné-
ho lesního hospodáfie.

Ing. ¤ezáã: Pfiirozené zmlazení není cíl, ale pouze prostfiedek.

Ing. Kopic: Smyslem jeho hospodafiení je vydûlat peníze a do toho 
zapadá i pfiirozené zmlazení.

Ing. Krchov: Cílem jsou jednodu‰e peníze, které rostou v té nejvy‰‰í 
etáÏi jeho lesa. Pfiirozená obnova je jak˘si prostfiedek, jak dosáhnout 
bohaté struktury porostu a zajistit to, aby se k tûm sam˘m penûzÛm dostali
za 100 – 200 let i jeho pravnuci a pfiitom, aby on do zalesÀování nemu-
sel dát ani fenik. Pan baron pracuje se svûtlem, které pou‰tí do porostu 
a sklízí to, co narostlo v  horní etáÏi. Tedy to, co potfiebuje sklidit proto,
aby „uÏivil" sebe a svoji poãetnou rodinu.

Ing. Kopic: Ale to je to, co se obávám, Ïe u na‰eho státního podniku
tak úplnû nejde, protoÏe jsme svázáni urãit˘mi pfiedpisy – musíme dodr-

Ïet urãit˘ obnovní cíl, musíme mít urãitou druhovou skladbu, musíme 
zajistit minimální procenta MZD atd. TakÏe u nás v urãit˘ch pfiípadech 
bude i pfiirozené zmlazení cílem.

Ing. Krchov: Byla ‰koda, Ïe jsme nemohli nav‰tívit také druhou ãást
majetku pana barona, kterou pfiikoupil asi pfied 15 – 20 lety. PÛvodnû to
byl klasick˘ paseãn˘ les vûkov˘ch tfiíd, v podstatû jehliãnaté monokultury 
s malou pfiímûsí listnáãÛ. Tuto ãást zaãal celoplo‰nû pfievádût na les po-
dobnû druhovû bohat˘, tak jako majetek, kter˘ jeho rodina obhospodafiu-
je tímto zpÛsobem bezmála 100 let. Tato ukázka by byla pro na‰e pod-
mínky asi zajímavûj‰í. My jsme vidûli uÏ v˘sledek osmdesátiletého hospo-
dafiení. Ale nepochybnû se pfiedtím jednalo rovnûÏ o paseãn˘, smrkov˘,
monokulturní les, s nûjakou men‰í pfiímûsí ostatních dfievin. Nemohlo to b˘t
jinak, protoÏe spoleãenské zadání pro lesní hospodáfiství ve stfiední Evropû
bylo v‰ude stejné – dostatek smrkového a borového stavebního dfiíví.

Myslivost
Ing. ¤ezáã: Tato pfiestavba lesa by nebyla moÏná bez radikálního 

pfiehodnocení vztahu k myslivosti. 

Ing. Kopic: Pouãka, kterou on zastává, Ïe chce-li bezproblémovû pû-
stovat les bez nákladÛ, tak musí stfiílet zvûfi, skuteãnû není otázkou mysli-
vosti. Jde spí‰ o to, co je pro nás pfiednûj‰í. JestliÏe je na‰ím úkolem vy-
pûstovat kvalitní, zdrav˘ les, tak potom se zvûfi musí drÏet v takov˘ch po-
ãetních stavech, kdy rozvoj lesa neomezuje. Myslivost je v takovémto hos-
podáfiském lese druhotná. Mám zde nastavenou urãitou mez únosn˘ch
‰kod a do této v˘‰e mohu hovofiit o chovu zvûfie. Jakmile bude zvûfi tyto
mantinely pfiekraãovat, tak je to ‰patnû. A proto, aby se zvûfi do tûchto
mantinelÛ dostala, musí padnout fiada mysliveck˘ch zásad, napfi. ve‰keré
ohledy na trofejové hodnoty ãi sílu zvûfie. ¤íkám to nerad, protoÏe jsem
sám myslivec, ale myslím si, Ïe padnout musí. Samozfiejmû kromû vûcí 
eticky nepfiijateln˘ch, napfiíklad lovu plné nebo vodící samiãí zvûfie.
Pfiijatelné by mûly b˘t nátlaãky na srnãí, snad i lov brokem – to, co u nás
není povolené. Doba lovu by se mûla prodlouÏit na maximum, s ohledem
na zmínûné etické hranice. Pfiesto je nesporné, Ïe takhle pestrá skladba

Exkurze na lesním majetku
pana barona Rotenhana

Zleva: pan baron Rotenhan, tlumoãnice Jana Pechová, Ing. Vladimír Krchov 
a Ing. Jifií Oliva, generální fieditel LâR
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porostÛ je pro zvûfi daleko úÏivnûj‰í, Mohou zde pfietrvávat vy‰‰í stavy
zvûfie neÏ v monokulturách.

Ing. Krchov: Rozhodnû se nemusíme obávat toho, Ïe by pan baron de-
cimoval zvûfi. On na tomto svém majetku, jehoÏ rozloha je 1200 ha, dlou-
hodobû kaÏdoroãnû loví kolem 100 kusÛ srnãího. Ale na co je potfieba re-
zignovat, tak tedy nikoliv na mnoÏství, ale na jakési pfiedstavy o chovu
zvûfie a chovn˘ch hodnotách. Tûch 100 kusÛ stfiílí zhruba 5 – 6 lidí a jed-
ná se o velmi ãasovû nároãnou ãinnost. V jeho pestr˘ch bohatû strukturo-
van˘ch porostech není jednoduché zvûfi ulovit, proto nemÛÏe ãekat, aÏ
potká nûjak˘ slab‰í kus. Prostû to, co potká, zastfielí a ty chytfiej‰í nepotká.
Ti ale stále pfieÏívají v takovém mnoÏství, které mu dovoluje pfií‰tí rok za-
se ulovit 100 kusÛ srnãího. To znamená, Ïe kdyby se podfiídil nûjak˘m
chovatelsk˘m kritériím, tak by mu poãet zvûfie v˘raznû narostl a likvidoval
diverzitu a strukturovanost porostÛ, potaÏmo peníze, které by následnû
musel dávat do umûlé obnovy a ochrany porostÛ proti zvûfii.

Legislativa
Ing. ¤ezáã: Pan baron jako poslanec bavorského zemského parlamen-

tu se snaÏí zmûnit zákony o myslivosti a o lesích, byÈ podle nûj jejich 
legislativa vlastníky lesÛ nijak zásadnû neomezuje ve zpÛsobu hospoda-
fiení.

Ing. Kopic: BohuÏel, vypadá to, Ïe v na‰em Parlamentu absolutnû 
neplatí odborné argumenty. Ná‰ Parlament je schopen rozhodnout coko-
liv a vÛbec to nemusí b˘t na základû odborné diskuse, ale podle toho, kdo
má vût‰í politickou sílu, které skupiny víc lobují. Samozfiejmû to neplatí 
absolutnû, ale zdá se, jakoby poslanci bavorského parlamentu pouÏívali
více rozum.

Ing. Krchov: Na‰e situace je srovnatelná. Obdobn˘m procesem, 
kter˘m prochází na‰e legislativa, pro‰la i legislativa bavorská s tím rozdí-
lem, Ïe tam nikdo nikdy nezpochybÀoval základní právo vlastníka urãit si,
jak˘m zpÛsobem bude jeho honitba utvofiena a jak bude se zvûfií hospo-
dafiit. Pan baron rovnûÏ zmínil takové legislativní úpravy, které by na‰e
myslivce mohly zajímat, napfiíklad lov srnãí zvûfie brokovou zbraní a bro-
kem. Tato skuteãnost v‰ak vyplynula z nutnosti lovu srnãí zvûfie i v blízkos-
ti velk˘ch mûst, v lesních komplexech, které jsou vyuÏívány k rekreaci 
a kulová zbraÀ je zde pfiíli‰ nebezpeãná. Parlament toto povaÏuje za 
alternativu, která zde umoÏÀuje v˘kon práva myslivosti, protoÏe sniÏuje 
rizika pro náv‰tûvníky tûchto pfiímûstsk˘ch lesÛ.

Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe pan baron má na svém majetku pouze zvûfi
srnãí a ãernou. A ãernou má rád a fiíká o ní, Ïe je pluhem lesa. Vidûli
jsme, Ïe její stavy jsou znaãné. Má rád také sojky, protoÏe rozmnoÏují je-
ho les. V˘‰e odlovu srnãí zvûfie mnohdy vede k domnûnce, Ïe les pana ba-
rona tvofií osamûl˘ ostrov uprostfied polí a zvûfi se do nûj stahuje. Ale 
není tomu tak. Jeho majetek se rozkládá v pomûrnû lesnaté krajinû 
a je souãástí rozsáhlého komplexu lesÛ, v nûmÏ se nachází fiada jin˘ch
majetkÛ soukrom˘ch, obecních i zemsk˘ch.

Ekonomika a certifikace
Ing. Kopic: Na nûkolika stanovi‰tích jsme shlédli v˘nosovou etáÏ boro-

vice, skuteãnû nádherné, vysoké, rovné, hladké kmeny s objemem 
4 – 5 m3. Nicménû nikde v jejich okolí jsem nevidûl borov˘ nálet. Zdálo se
mi, Ïe tímto zpÛsobem hospodafiení v tûchto ãástech pfiemûní druhovou
skladbu lesa, kter˘ odkáÏe sv˘m potomkÛm. Poroste tam sice podobnû
krásn˘ les, ale místo horního patra v˘stavních borovic v nûm bude horní
bukové patro, protoÏe vût‰inou se tam zmlazoval buk nebo dub. Lze se 
tedy ptát, jestli zmûnou druhové skladby nezmûní pro budoucnost v˘kon
toho majetku z hlediska ekonomiky.

Ing. Krchov: Nemyslím si to. Borovice sice ub˘vá, ale vidûli jsme spou-
stu stanovi‰È, kde se vyskytovala, byÈ byla zarostlá v buku nebo dubu. 
Ale pofiád v mnoÏství, které mu dává potenciální moÏnost v˘bûru. Se zá-
rukou vÏdy mohl vypûstovat 100 – 200 borov˘ch kmenÛ do doby m˘t-
nosti. Napfiíklad hned na druhém stanovi‰ti co dva metry koukala z buku
‰piãka borovice. Samozfiejmû, jestliÏe jí nepomÛÏe, tak o ni pfiijde, ale 
v opaãném pfiípadû ji tam mít bude. Za velmi dÛleÏit˘ aspekt povaÏuji prá-
vû tuto moÏnost volby.

Ing. Kopic: Asi jako kaÏdá metoda nic nemÛÏe b˘t absolutní. Jakmile
ãlovûk pfievezme nûjakou my‰lenku a zaãne ji totalitnû prosazovat, tak je
z toho vÏdycky malér.

Ing. ¤ezáã: U borovice jde hlavnû o práci se svûtlem. KdyÏ do porostu
pustí více svûtla, prosadí se borovice, kdyÏ tam bude málo svûtla, prosadí
se buk. Ví, Ïe kdyÏ dá borovici svûtlo, tak ona buk pfiedroste. Zajímav˘m
zpÛsobem se pan baron díval na dfieviny nepÛvodní, pfiedev‰ím smrk 
a douglasku. O smrku fiíkal, Ïe je hostem v jeho lese, ale nezatracoval ho,
protoÏe se mu dobfie zmlazoval a pfiiná‰el slu‰n˘ v˘nos, tfiebaÏe tam trpí
kalamitami. ¤íkal jen, Ïe ho musí vãas sm˘tit, tedy kolem 80. roku vûku.
Podobnû douglaska mu v 70 letech dává takov˘ v˘nos jako Ïádná jiná
dfievina, pfiitom je‰tû zvy‰uje biodiverzitu a jiné dfieviny neutlaãuje.

Ing. Krchov: Pan baron si nechal svÛj majetek certifikovat podle systé-
mu FSC. Douglaska je jediná dfievina, kterou vná‰í ãásteãnû umûle, 
a je zajímavé, Ïe pro systém FSC nejsou nepÛvodní dfieviny pfiekáÏkou.

Ing. ¤ezáã: Místy bylo vidût i pfiirozené zmlazení douglasky. Pfies 
ve‰kerou strukturovanost se ani jeho lesÛm nevyh˘baly v minulosti rÛzné
men‰í nahodilé tûÏby, pfiedev‰ím vûtrné. Nejvíce jimi trpûl smrk, av‰ak 
díky pestré druhové skladbû to porosty vût‰inou ustály. Ale tam, kde mu
smrk padnul a vznikla nûjaká plocha, tak ji nechal pfiirozenému v˘voji.
Vidûli jsme jednu takovou plochu, starou asi 6 – 7 let o velikosti asi 0,5 ha,
která se zaãínala krásnû pfiirozenû zmlazovat a jak nám demonstrativnû
pan baron ukázal, kam hodil ãepici, tam na‰el nûjak˘ semenáãek, byÈ za-
rostl˘ ostruÏinou a malinou. Z toho bylo vidût, Ïe to je Ïivné stanovi‰tû,
pravdûpodobnû je‰tû podmáãené, protoÏe to bylo na úpatí mírného svahu.
Ale jinak jsme bufieÀ nevidûli, nedá jí totiÏ tolik svûtla, aby mûla ‰anci se
prosadit a jakmile svûtlinu obsadí nárost dfievin, bufieÀ se uÏ neobjeví.

Rodina pana barona pûstuje své lesy jiÏ témûfi 100 let jako jednotlivû
aÏ skupinovitû v˘bûrné, ve spodní etáÏi je vÏdy zachovaná pestrá smûs dfievin
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OKÉNKO K SOUSEDÒM

Na pûstební ãinnost vynakládáme více neÏ
40 % trÏeb za dfiíví. Je tedy zfiejmé, Ïe úãelnosti
a efektivitû takto pouÏit˘ch prostfiedkÛ je nutné
vûnovat zv˘‰enou pozornost. Ne vÏdy totiÏ platí
úmûra, Ïe ãím více prostfiedkÛ do lesa vloÏím,
tím vût‰í v˘nos mohu oãekávat (v ekonomické
teorii se tomu fiíká zákon klesajících v˘nosÛ).
Hlavním ekonomick˘m nástrojem pro fiízení
nákladÛ pûstební ãinnosti u na‰eho podniku je
limit nákladÛ. Jeho v˘‰e nepfiímo urãuje zpÛsob
a intenzitu hospodafiení v konkrétních podmín-
kách. V této souvislosti se jednoznaãnû ukazuje
potfieba cílené a transparentní metodiky pro
jeho stanovení. Vzhledem k tomu, Ïe jsem mûl
moÏnost se touto problematikou zab˘vat, dovo-
luji si zde uvést nûkolik my‰lenek.

Ekonomika a les
Je nesporné, Ïe ekonomické zdraví na‰eho

podniku pfii dan˘ch vnûj‰ích podmínkách závisí
na pfiíznivé relaci mezi v˘nosy a náklady. 
V krátkodobém horizontu jsou v˘nosy dány 
na‰í schopností realizace dfiíví na trhu, 
z dlouhodobého hlediska zejména hospodáfi-
sk˘mi opatfieními majícími na zfieteli strukturu,
objem a kvalitu produkce dfieva. Na druhé 
stranû ekonomickou situaci ovlivÀují v˘daje na
budování a údrÏbu infrastruktury lesa, perso-
nální zaji‰tûní správy lesního majetku a náklady
spojené se zaji‰tûním kontinuity ekonomického
vyuÏívání lesa s dÛrazem na maximalizaci 
hodnoty v˘stupu (souhrnnû naz˘vány jako 
náklady na pûstební ãinnosti) vyjádfiené ve 
svém finále penûÏními jednotkami.

Úvahy o moÏném omezení produkce dfieva 
v na‰ich lesích ve prospûch jak˘chsi ostatních
funkcí povaÏuji za produkt doby, ve které 
Ïijeme. âlovûk je nedílnou souãástí pfiírodního
prostfiedí a je nucen ke svému Ïivotu vyuÏívat
své okolí. Je na nûm, jestli to bude dûlat 
v mífie nezbytnû nutné, s pokorou, úctou 
a respektem nebo s bezohledností a nenasyt-
ností omezence. Ideje trvale udrÏitelného 
hospodafiení v lesích pokládám za základy, 
na nichÏ vyrostlo stfiedoevropské lesnictví, 
jeÏ se vyvinulo ne z potfieby jednorázového
vyãerpání zdroje, ale z nutnosti mít moÏnost
vyuÏívat les dlouhodobû (teoreticky neomezenû
dlouhou dobu). Je pouze na nás, jak˘m 
zpÛsobem vyuÏijeme potenciál, kter˘ máme 
k dispozici.

Limit pûstební ãinnosti a moÏn˘
pfiístup k jeho stanovení

Ing. Krchov: Z pohledu na‰eho lesního práva bychom na takov˘chto
stanovi‰tích asi nervovû nevydrÏeli a umûle zalesnili, nebo moÏná vydrÏe-
li, ale museli bychom poÏádat o odklad zalesnûní pro úãely pfiirozené 
obnovy a mnohde by nás ãekalo sloÏité a únavné pfiesvûdãování státní
správy, Ïe nejde o likvidaci podstaty lesa. Na tûchto Ïivn˘ch stanovi‰tích
to skuteãnû trvá kolem 10 let, neÏ se v  ostruÏinû, maliní a bufieni objeví
‰piãky mlad˘ch stromkÛ.

Ing. ¤ezáã: Kromû této jediné kalamitní plochy jsme vidûli ‰kody jen
roztrou‰enû, jen tu a tam vyvrácen˘ smrk, tfiebaÏe pfii velké vichfiici v roce
1990 mu padlo asi 20 000 m3.

Ing. Kopic: Byly tam je‰tû vidût ‰kody snûhem na mlad˘ch porostech,
které pan baron nevychová. To povaÏuji za slabost celé ukázky. Pan ba-
ron zfiejmû nemá Ïádné dlouhodobé doklady o tom, jaké zásahy a kdy se

v porostech udûlaly, nevíme, jak má svÛj les zafiízen˘, takÏe se nedá po-
rovnat v˘nos jeho majetku s jin˘m majetkem v obdobn˘ch pfiírodních pod-
mínkách, ale kter˘ je obhospodafiovan˘ paseãn˘m zpÛsobem.

Závûr
Ing. Krchov: Myslím si, Ïe základním kritériem v˘nosu je to, Ïe z nûho

Ïije rodina pana barona. On by takto nehospodafiil, kdyby se mu to 
nevyplácelo. Samozfiejmû, Ïe hospodafií podle lesního hospodáfiského
plánu, ale tvrdí o nûm, Ïe je ‰patn˘. Docela mu vûfiím, protoÏe popsat tak-
hle bohatû strukturovan˘ les jde velmi tûÏko. Jeho rodina uÏ dávno opus-
tila uvaÏování o nûjak˘ch vûkov˘ch tfiídách. A co se t˘ãe tûÏby a pfiírÛstu,
tak jeho dûda si myslel, Ïe pfiírÛst je 6 m3 a tûÏil 4 m3, otec si myslel, Ïe
pfiírÛst je 7 m3 a tûÏil 5 m3, a on si myslí, Ïe pfiírÛst je 8 m3 a tûÏí 6 m3. 
A pfiitom mu les pofiád pfiib˘vá. Mezi jeho „povinnosti" patfií také chodit
do hospody mezi lidi. KdyÏ se ho jednou soused ptal, z ãeho vlastnû Ïije,
jestli z toho poslaneckého platu, tak mu fiekl Ïe ne, Ïe Ïije z lesa. Ale sou-
sed mu to nevûfiil, protoÏe v jeho lese nebyla vidût Ïádná tûÏba. I lidé 
v Bavorsku mají tûÏbu spojenou s holou seãí, v lep‰ím pfiípadû s násekem.

V kruhu na‰í diskuse se mÛÏeme vrátit na zaãátek konstatováním, Ïe
pan baron nejdfiíve na podzim uzavfie kontrakty na dfievo, domluví si 
ceny a sortimenty. Tím ve‰kerá jeho péãe o les zaãíná, teprve potom jde
vyznaãovat a pfiem˘‰lí, kde co uvolní. Roãnû tûÏí asi 7000 m3, ale není to
dogma, kdyby byly nízké ceny dfieva a on nepotfieboval peníze, tak by
pravdûpodobnû netûÏil tolik, a opaãnû, kdyÏ budou vysoké ceny, tak se
zfiejmû nebude o‰ívat a klidnû ten rok vytûÏí víc. 

Ing. ¤ezáã: Dokonce fiekl, Ïe pokud by nûkdo v pátek pfii‰el, Ïe chce
100 m3, tak mu je do stfiedy pfií‰tího t˘dne dodá na místo. Má takov˘ pfie-
hled o svém majetku, Ïe ví, kde co potfiebuje uvolnit, kde jaké mnoÏství
dfieva lze odtûÏit.

Jan ¤ezáã

DISKUSE

S postupujícím prosvûtlením se zaãíná prosazovat borovice, která pfierÛstá buk
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DISKUSE

Na tomto místû si dovolím vyslovit moÏná 
odváÏnou my‰lenku, Ïe vkládáním finanãních
prostfiedkÛ do lesa neãiníme v pfieváÏné vût‰inû
pfiípadÛ nic blahodárného pro les, n˘brÏ pro 
sebe. Les v na‰ich pfiírodních podmínkách je
pfiirozen˘m spoleãenstvem a urãitû by se mu
nejlépe dafiilo, kdyby byl z dosahu vlivu ãlovû-
ka. Ve‰ker˘mi pûstebními opatfiení sledujeme
své krátkodobé ãi dlouhodobé cíle. V˘jimkou
jsou nespornû napfiíklad imisní kalamitní plo-
chy, kde jako lidé pociÈujeme oprávnûn˘ stud 
a snaÏíme se ulevit svému svûdomí.

Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe v kontextu uvede-
ného je hlavním kritériem lesnického hospoda-
fiení ne objem v˘konÛ (poãet hektarÛ zalesnûní, 
kilometrÛ oplocenek, poloÏen˘ch lapákÛ 
a podobnû), ale v˘sledn˘ efekt pro vlastníka 
(v dne‰ní dobû mûfien˘ finanãním ziskem) indi-
kující, zda-li náhodou nedûláme práci pro 
práci. Je známo, Ïe fiada velk˘ch firem ve svûtû
se dlouhá léta zamûfiovala na maximalizaci
objemu produkce s men‰ím dÛrazem na renta-
bilitu vloÏeného kapitálu. âasem se ukázalo, Ïe 
v pozadí tûchto strategií stály pfiedev‰ím zájmy
manaÏerÛ (správcÛ svûfieného majetku), ktefií
vûdûli, co jim dává prestiÏ, moc a poÏitky.
Nestavme se do podobné role a mûjme na 
zfieteli smysl na‰í existence jako lesníkÛ.

Anal˘za souãasného
stavu

Je zfietelné, Ïe ná‰ podnik od svého vzniku
klade dÛraz na racionalitu a efektivitu. To se
projevuje i v tlaku fieditelství na sniÏování nákla-
dÛ pûstební ãinnosti. S postupem doby v‰ak
vyvstává potfieba nalezení jist˘ch kritérií pro

posuzování úrovnû hospodafiení na jednotliv˘ch
organizaãních jednotkách s potfiebou nalezení
úrovnû optimálních nákladÛ, kdy budeme
schopni dodrÏet v‰echna legislativní omezení 
a pfii pfiedpokladu trvale udrÏitelného hospoda-
fiení bude pomûr dlouhodob˘ch v˘nosÛ k dlou-
hodob˘m nákladÛm maximální.

Pfies ve‰kerou snahu o objektivizaci metodiky
pro stanovení limitÛ nákladÛ pûstební ãinnosti
byla skuteãnost v uplynul˘ch letech taková, Ïe
koneãnou v˘‰i limitÛ nákladÛ jednotliv˘ch 
organizaãních jednotek doposud v˘znamnû
ovlivÀovaly zvyklosti dané zejména zaÏit˘mi
v˘robními postupy v dané oblasti. Ve vztahu 
k celkovému objemu nákladÛ pûstební ãinnosti
si musíme rovnûÏ pfiiznat, Ïe tyto jsou do urãité
míry urãovány objemem disponibilních 
prostfiedkÛ (ekonomickou situací podniku) 
a nejsme si jisti, Ïe jsou ve v‰ech pfiípadech
vyuÏívány rozumnû. Jako fie‰ení se nabízí moÏ-
nost vypracování nákladového modelu hospo-
dafiení diferencovanû podle stanovi‰tních 
podmínek pfii respektování legislativy a pfiijatel-
né míry rentability. Tento postup sice povaÏuji
za Ïádoucí, nicménû se stfietává se znaãn˘mi
obtíÏemi a momentálnû pravdûpodobnû nemá-
me zdroje k tomu, abychom dospûli k uspokoji-
v˘m a obecnû pfiijateln˘m v˘sledkÛm.

MoÏné fie‰ení

V souãasné dobû povaÏuji za úãelné provést
optimalizaci rozloÏení celkového objemu dnes
vynakládan˘ch finanãních prostfiedkÛ mezi
organizaãními jednotkami podle vymezen˘ch
kritérií. Takto stanovené limity nákladÛ by
umoÏnily provést srovnání se stávajícím stavem

a byly jedním z v˘chodisek pro fiízení nákladÛ
pûstební ãinnosti v dal‰ích obdobích.

Základní navrhované kritérium vychází 
z teze, Ïe finanãní vklady do lesa by mûly b˘t
smûrovány podle potenciálních v˘nosov˘ch
moÏností stanovi‰tû pfii zachování minimální
péãe o les na celé spravované v˘mûfie. Ve vzta-
hu k prÛmûrn˘m nákladÛm na jednotku plochy
je dále nutné zohlednit vûkovou strukturu poros-
tÛ a intenzitu obnovy v rámci dotãeného území.
Vzhledem k tomu, Ïe navrhovan˘ pfiístup nevy-
chází z potenciální rentability (k optimálním
nákladÛm se teprve snaÏíme dospût), ale pouze
z v˘nosov˘ch moÏností stanovi‰tû s dÛrazem 
na efektivitu vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ, povaÏuji
za nezbytné zohlednit rovnûÏ v˘robní nároã-
nost. V nûkter˘ch pfiípadech je potfieba vynalo-
Ïení finanãních prostfiedkÛ z dÛvodÛ pfiímo
nesouvisejících s bûÏn˘m lesnick˘m hospodafie-
ním. Za oprávnûné dÛvody pokládám zv˘‰ené
náklady na ochranu lesa v oborách a náklady
související s vût‰ím odporem prostfiedí na imis-
ních a stávajících kalamitních plochách.
Popsané fie‰ení je technicky proveditelné. 

Postavení organizaã-
ních jednotek

Racionální vklady do lesa jsou v˘slednicí
nejen stanovení jejich objektivní celkové v˘‰e,
ale také zpÛsobu naloÏení s disponibilními
finanãními prostfiedky provozními pracovníky.
Domnívám se, Ïe pro optimální alokaci limit-
ních finanãních prostfiedkÛ managementem
organizaãních jednotek jsou rozhodující dva
faktory. Prvním z nich jsou informace o pouÏité
metodice pro stanovení limitních nákladÛ, vstu-
pech do v˘poãtu a trendech pro dal‰í období.
Dále povaÏuji za uÏiteãné poskytnutí urãité míry
volnosti organizaãním jednotkám ve vûcech
rozhodování o úãelu a ãasovém rozloÏení vyu-
Ïití svûfien˘ch finanãních zdrojÛ. Jin˘mi slovy,
pouÏití limitu nákladÛ pûstební ãinnosti není
nutné vázat na jeden rok a v˘hradnû pûstební
ãinnost. Nabízí se moÏnost ãerpání ãásti limitu
aÏ v roce následujícím ãi jeho omezené vyuÏití
na údrÏbu infrastruktury lesa. DÛvodem je vlast-
ní charakter lesnického hospodafiení (na rozdíl
napfiíklad od strojírenské v˘roby). Za samozfiej-
most v‰ak naopak pokládám spojování poskyt-
nutí finanãních prostfiedkÛ na plnûní závazn˘ch
hospodáfisk˘ch ukazatelÛ.

Ing. Josef Trochta
fieditelství LâR, Hradec Králové

Individuální ochrana sporadicky zmlazené jedle bûlokoré na LS JindfiichÛv Hradec

LZ-�erven01 - ver  2.7.2001 11:24  Str�nka 12



LuÏní les mezi Bfieclaví a Lednicí na polesí
Horní les je tradiãním v˘letním místem pro mno-
hé  obyvatele Bfieclavi i náv‰tûvníky Lednicko-
valtického areálu. Lesní závod Îidlochovice 
umístil do této pozoruhodné lokality novou na-
uãnou stezku, která byla vybudována v rámci
Programu zaji‰tûní cílÛ vefiejného zájmu u LâR -
(Program 2000). Od zaãátku dubna leto‰ního
roku se mohou seznámit pû‰í turisté i cyklisté 
s mnoha zajímavostmi pfii svém putování „Kanãí
oborou“ od b˘valého pivovaru v Bfieclavi aÏ po
romantickou stavbu umûlé zfiíceniny Janohrad
nedaleko Lednice.

Trasa nauãné stezky v celkové délce 6,15 km
vede po stávající znaãené zelené turistické trase
a je zároveÀ trasou v síti cyklistick˘ch stezek
„Moravské vinafiské stezky“. Nauãná stezka má
15 zastávek - 13 tematick˘ch tabulí a 2 tabule
orientaãní s mapou na zaãátku a na konci trasy.
Zahraniãní náv‰tûvníci se mohou s jednotliv˘mi
tématy seznámit rovnûÏ, protoÏe panely jsou
dvoujazyãné (ãe‰tina, angliãtina).

Jednotlivá zastavení se net˘kají pouze speci-
fického oboru lidské ãinnosti - lesního hospodáfi-
ství, ale jsou pokusem o pfiedstavení luÏního le-
sa v ‰ir‰ích souvislostech. Kromû tématu, které
vysvûtluje princip lesního hospodáfiství, se ná-
v‰tûvníci mohou seznámit se zajímavostmi bota-
nick˘mi, entomologick˘mi ãi se specifiky, jako
jsou „hrúdy“ nebo jarní periodické tÛnû. Nebyly
opomenuty ani vûkovité duby, které pamatují
dobu vlády kníÏecího rodu Lichten‰tejnÛ a jsou
charakteristickou dominantou celé trasy nauãné
stezky. Dva panely byly vûnovány problematice
nivních luk. Ochranû pfiírody jsou vûnována za-
stavení o návratu bobra evropského na jiÏní
Moravu a repatriaci nûkter˘ch ohroÏen˘ch dru-
hÛ rostlin a ÏivoãichÛ do obnoven˘ch tÛní v luÏ-
ním lese. Revitalizace a opatfiení zlep‰ující hyd-
rologick˘ reÏim luÏního lesa na polesí Horní les,
které byly zahájeny z iniciativy lesního závodu
Îidlochovice poãátkem 90. let, je jedním 
z ústfiedních témat. Ve spolupráci s historiky by-
la pfiipravena tabule, která seznamuje náv‰tûv-
níky s dûjinami nejstar‰ího osídlení nivy Dyje 
u Bfieclavi.

Z hospodáfisky v˘znamn˘ch dfievin je samo-
statnû pfiedstaveno 6 druhÛ typick˘ch pro tvrd˘
luh: dub letní, jilm vaz, jasan úzkolist˘, habr 
obecn˘, lípa srdãitá a ofie‰ák ãern˘.

Na vybudování nauãné stezky se podílely:
Lesy âeské republiky, s.p., LZ Îidlochovice,
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody – základní organi-
zace ZO 56/02 Bfieclav, obec Lednice s podpo-
rou nadace Partnerství (program Greenways) 
a Okresní úfiad v Bfieclavi – v‰ichni v rámci pro-
gramu PHARE CBC. Na zpracování jednotliv˘ch
zastávek a tematick˘ch panelÛ se podílel kolek-
tiv 9 autorÛ nejen z lesního závodu, ale i z MZ-
LU Brno nebo z Masarykovy univerzity Brno.
V˘tvarné realizace tabulí nauãné stezky a jejich
v˘roby se ujala firma Bofiek (Procházka)
Produkce ze Zlína. Stojany vyrobila firma
Patriot, s. r. o., z Bfieclavi.

Vybudováním 15 zastavení nauãné stezky
„LuÏní les“ aktivity LZ Îidlochovice právû v této
jedineãné ãásti Lednicko-valtického areálu mezi
Bfieclaví a Lednicí zdaleka nekonãí. K úkolÛm
nejbliÏ‰ího období patfií pfiíprava a v˘roba 
letáku (skládaãky - mapy), v nûmÏ budou uve-
deny základní informace o této nauãné stezce 
v ãe‰tinû, nûmãinû i angliãtinû. Leták bude dán 
k dispozici informaãním centrÛm, stfiediskÛm 
cestovního ruchu v regionu. Pro zájemce o po-
drobnûj‰í poznání problematiky luÏního lesa by-
chom chtûli pfiipravit i prÛvodce touto stezkou.

Po urãité dobû (nejménû dvou turistick˘ch 
sezónách) bychom rádi zhodnotili získané 
zku‰enosti s náv‰tûvností nauãné stezky. JiÏ nyní
máme pfiipravenu variantu jejího roz‰ífiení 
o ãást, která by byla vûnována mûkkému luhu 
s vrbami, ol‰emi a topoly.

Nauãná stezka je pfiíspûvkem LâR k rozvoji
turistického ruchu v Lednicko-valtickém areálu.
O tom, zda se nám podafiilo vzbudit zájem 
vefiejnosti o problematiku luÏního lesa, lesního
hospodafiení i o ochranû rostlin a ÏivoãichÛ, se
budeme moci pfiesvûdãit aÏ z jednotliv˘ch ohla-
sÛ náv‰tûvníkÛ. Vûfiíme, Ïe nová grafická úpra-
va, vãetnû pouÏití barevn˘ch fotografií, obrázkÛ
a schémat i zvolená témata, zaujme jak laickou
vefiejnost, tak odborníky – tfieba i kolegy lesníky
z ostatních koutÛ na‰í republiky.

Dr. Ing. Michal Hrib, LZ Îidlochovice

PROGRAM 2000
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Nauãná stezka „LuÏní les“ na
Lesním závodû Îidlochovice
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V kvûtnu roku 2000 pfiedali oficiálnû zástup-
ci CHKO Jeseníky, obce Branné, LesÛ âR, s. p.,
Lesní správy Hanu‰ovice a ZO âSOP 
z Jindfiichova u ·umperka k vefiejnému uÏívání
zrekonstruovanou nauãnou stezku Pasák (dále
jen NSP). Stezka odvozuje svÛj název od stej-
nojmenné pfiírodní památky s územní rozlohou 
2,5 ha, vzdálené 1,5 km jv. od Branné (okres
·umperk).

Novû vytvofien˘ poznávací okruh doznal
oproti pÛvodní trase z roku 1980 podstatn˘ch
zmûn v prodlouÏení trasy na 12,5 km i nav˘‰e-
ní jednotliv˘ch zastavení na 14. Texty a grafic-
ká vyobrazení vysvûtlujících panelÛ byly znaãnû
roz‰ífieny. Tematicky pojednávají o pfiírodovûd-
n˘ch, geologick˘ch, geomorfologick˘ch, tech-
nick˘ch, vojensk˘ch i stavebnû-historick˘ch zají-
mavostech nejzápadnûj‰ího regionu CHKO
Jeseníky. OkruÏní trasa NSP je oboustrannû
prÛchozí s doporuãen˘m v˘chozím místem 
u Ïelezniãní stanice âD v Branné.

V˘znaãn˘ geologick˘ a geomorfologick˘
útvar v lokalitû pfiírodní památky Pasák, na
území JeseníkÛ zcela ojedinûl˘, je tvofien 
pfieváÏnû vápnit˘mi amfibolity, erlány a mra-
mory. V amfibolitech jsou ukázkovû vyvinuty
Ïebrovité pseudo‰krapy. Povûstmi opfiedená
skalní vûÏ „Pasák" sv˘m profilem pfiipomíná
past˘fie zkamenûlého za neãestné chování vÛãi
vlastní sestfie i vládci jesenick˘ch hor Pradûdovi.
Úsek fiíãky Branné v severní ãásti trasy prezen-
tuje ukázku zachovaného pfiírodního charakteru
toku a jeho nivy; souãasn˘ stav je v˘sledkem
povodÀového prÛtoku z ãervence roku 1997.
Alojzovské louky a pastviny ve v˘chodní ãásti

trasy rozkvétají v období vegetace barevnou
paletou luãních kvûtÛ, vzácnû lze spatfiit exem-
pláfie mj. vemeníku dvoulistého ãi lilie cibulko-
nosné. Druhová pestrost fauny vypovídá 
o zdravém a vyváÏeném prostfiedí, velmi vhod-
ném pro hnízdûní krkavce velkého a ãápa 
ãerného. Agrární haldy, promy‰len˘m zpÛso-
bem navr‰ené pfii kultivaci orné pÛdy v minu-
l˘ch staletích, v souãasnosti pfiirozenû zarÛstají
svérázn˘mi spoleãenstvy flóry a staly se
v˘znamn˘m biotopem mnoha vzácn˘ch Ïivoãi‰-
n˘ch druhÛ.

Ukázkou technického umu na‰ich pfiedkÛ je
unikátní dílo lesní Ïeleznice s rozchodem 
700 mm. Prázdné vozy do lesa tahali konû,
loÏené soupravy sjíÏdûly k pfiekladi‰tím samo-
spádem. Tento ve své dobû velmi efektivní svoz
dlouh˘ch klád z lokalit seãí nahradil na pfielomu
19. a 20. stol. pÛvodní formu dopravy palivo-
vého a milífiového dfiíví - tzv. volnou plávku v
korytech horsk˘ch fiek a potokÛ. U pfiekládkové
rampy pod hájovnou Banja luka konãila 420 m
dlouhá Ïelezniãní vleãka normálnû rozchodné
Ïeleznice, zprovoznûné roku 1888. TraÈ
Hanu‰ovice – Hlucholazy (Glucholazy v Polské
republice) v˘raznû pfiispûla k rozvoji zdej‰ího
prÛmyslu, pfiedev‰ím tûÏby a úpravárenství gra-
fitu a mramorÛ.

Nejsevernûj‰í ãást trasy NSP prochází linie-
mi objektÛ lehkého opevnûní vz. 37 („fiopíkÛ"),
budovan˘ch v letech 1937 – 1938 v rámci ãs.

obranné strategie. Po kontaktu s nájemci lze
nav‰tívit interiér rekonstruovaného pûchotního
srubu ST.M.- S 50 „U trati" s takticky v˘jimeãnû
ãelnû fie‰enou stfiílnou pro palbu hlavní zbranû
tohoto objektu tûÏkého opevnûní.

Nejv˘‰e poloÏená partie vycházkového okruhu
NSP (838 m n. m.) nad Pfiedním Alojzovem
nabízí v˘hledové panoráma západní ãásti
Rychlebsk˘ch hor, hornatiny Kralického
SnûÏníku se hfibetem Su‰iny, Bukovohorské 
hornatiny v Orlick˘ch horách, Hanu‰ovické
vrchoviny s prÛlomov˘m údolím fieky Branné 
a malebn˘ pohled na obec Brannou s bíle záfií-
cí siluetou vûÏe farního kostela sv. Archandûla
Michaela. Seskupení staveb pozdnû renesanãní
architektury jejího centra vytváfií jedineãn˘
urbanistick˘ celek, zvan˘ „moravsk˘ Betlém“.
Název obce Kol‰tejn byl úfiednû uÏíván do roku
1949. Vznikl z  nûmeckého Goldenstein (Zlat˘
kámen) a pfiipomíná dávnou dobu zdej‰ího
v˘znamného dolování zlata.

Okolí NSP sk˘tá mnoÏství variant uÏití zna-
ãen˘ch i neznaãen˘ch tras pro letní i zimní
turistiku, dvoukilometrov˘m úsekem NSP sou-
bûÏnû prochází Moravská dálková cyklotrasa.
Krajináfisky pÛsobivé okolí Branné nabízí nená-
roãné terény putujícím romantikÛm, rodinám 
i ‰kolním kolektivÛm; náv‰tûvu lze doporuãit
odborníkÛm a pfiíznivcÛm z fiad pfiírodních,
spoleãensk˘ch i technick˘ch vûd.

Jan Hauk, Miroslav Trávníãek

Pozvání k procházce krajem hradu
a zámku Kol‰tejna

Den dûtí v malebném areálu Svitavského
rybníka Rosniãka se uskuteãnil první ãervno-
vou sobotu poprvé za organizaãní spoluúãas-
ti LâR – LS Svitavy. Na‰ím zámûrem bylo pfii-
spût zábavnou formou k ekologické v˘chovû
dûtí a mládeÏe a souãasnû prezentovat pfied
Svitavskou vefiejností v˘sledky aktivit LS
Svitavy na podporu vefiejn˘ch funkcí lesa.

Spí‰e aprílové neÏ ãervnové poãasí, pro-
vázející pfiípravy akce, vzbuzovalo pocity
marnosti a zbyteãnosti. To v‰ak pouze do
chvíle, neÏ se z mûstského nitra blíÏily stále
houstnoucí barevné ‰palíry dûtí a rodiãÛ. Na
1500 náv‰tûvníkÛ, uznalá slova na adresu
organizátorÛ dûtsk˘ch soutûÏí a atrakcí, ale 
i nev‰ední v˘stavky v˘robkÛ a aktivit LâR,
oslovující dûti i rodiãe, to v‰e vytlaãilo depre-
se z mysli a chlad z tûl ustoupil pfied hfiejiv˘-
mi pocity, Ïe námaha nebyla zbyteãná.

Zuzana Neznajová, Jifií Horák

Podûkování
Jménem sv˘m, pracovníkÛ i dobrovoln˘ch

aktivistÛ Domu dûtí a mládeÏe a v neposlední
fiadû jménem dûtí i rodiãÛ – úãastníkÛ Dne
dûtí, chci vyjádfiit podûkování v‰em pofiadate-
lÛm z fiad LâR za jejich nezanedbateln˘
vklad do organizace Dne dûtí, kter˘ i jejich
zásluhou mÛÏeme povaÏovat za zdafiil˘ 
a bude tak, jak doufám hodnocen i svitav-
skou vefiejností. Vûfiím, Ïe i v pfií‰tím roce
budeme v této spolupráci pokraãovat a pra-
covníci LâR tak napomohou v˘chovû nej-
mlad‰í generace.

Jaroslav Charouz, fieditel DDM Svitavy

Svitavsk˘
Den dûtí

V˘znaãn˘ geologick˘ a geomorfologick˘ útvar
- pfiírodní památka Pasák
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Jak se dûlá velká cena
(FITASC GRAND PRIX v Loveckém parkúru)

Loveck˘ parkúr je v na‰ich pomûrech velmi mladá disciplína ve stfielbû
na asfaltové terãe. Nikoliv v‰ak ve svûtû na západ od A‰e, zde má par-
kúr dlouholetou tradici. Za ta léta se vytvofiila mezinárodní organizace,
celosvûtov˘ systém závodÛ a masová základna velmi kvalitních a nároã-
n˘ch stfielcÛ. V âeské republice patfií k prÛkopníkÛm parkúru LZ Konopi‰tû
a jeho fieditel Ing. Miroslav Jankovsk˘. Ten se spolu s Ing. Waltrem za-
slouÏili o vznik nejlep‰í ãeské parkúrové stfielnice VráÏ v roce 1999.
Pofiádáním nûkolika mezinárodních závodÛ v minulosti si stfielnice vydo-
byla vysokou prestiÏ, která vyústila v pfiidûlení pofiadatelství GRAND PRIX
FITASC v roce 2001.

Série velk˘ch cen probíhá na celém svûtû a má roãnû 6 soutûÏí. 
V âeské republice se pofiádala první velká cena v zemích b˘valého 
v˘chodního bloku. To byla velká pocta a uznání kvality a úrovnû stfielnice
VráÏ. Ov‰em pro udrÏení této úrovnû bylo nutné pfied leto‰ním GRAND
PRIX dobudovat je‰tû dal‰í pevná stfieli‰tû na celkov˘ poãet ‰est. Dále se
zpevnily stovky metrÛ cest a upravila parkovi‰tû. Pro GRAND PRIX to v‰ak
nestaãí. Bylo nutné pfiipravit, vyzkou‰et a za‰kolit více neÏ 20 rozhodãích,
ktefií museli obstát na pevnû dané mezinárodní úrovni. TéÏ se muselo pfii-
pravit dal‰ích 10 stfieli‰È. Závod tudíÏ probíhal na 16 stfieli‰tích. Nemalou
mûrou se o konání velké ceny zaslouÏila i fiada sponzorÛ. Generálním
sponzorem byla jiÏ tradiãnû firma BROWNING, hlavními sponzory fran-
couzská firma LAPORT, ale téÏ BENZINA, a.s., a firma ELIT spolu 
s firmou CRC.

Díky v‰em obûtav˘m osobám a firmám tak mohl 12. kvûtna vypuknout
velk˘ mezinárodní závod s vysokou stfieleckou a organizaãní úrovní. Sjelo
se 140 závodníkÛ z 11 zemí (USA, Velká Británie, Belgie, Francie,
Nûmecko, Holandsko, Rakousko, Rusko, Estonsko, Maìarsko a Austrálie).
Na 16 stfieli‰tích se kaÏd˘ den stfiílelo od ãasného rána do pozdního od-
poledne. Technicky byla soutûÏ tak pfiipravená a zabezpeãená, Ïe kaÏdá
ze 76 vrhaãek na v‰ech 16 stfieli‰tích nevykázala Ïádnou zásadní poru-
chu. RovnûÏ organizaãní zabezpeãení a hlavnû práce v‰ech rozhodãích
byla na takové úrovni, Ïe cel˘ závod probûhl pfiesnû podle ãasového har-
monogramu a byl velmi vysoce hodnocen nejen stfielci, ale téÏ preziden-
tem FITASC pro loveck˘ parkúr p. Marcem Fontanou a mezinárodním roz-
hodãím FITASC p. Kraftlem. A tak se v nedûli odpoledne mohli v‰ichni
stfielci sejít a zúãastnit se vyhodnocení kategorií seniorÛ, veteránÛ, super-
veteránÛ, juniorÛ a kategorie Ïen. Pro v‰echny vítûze byly pfiipraveny
hodnotné ceny. V hlavní kategorii seniorÛ byla 1. cenou brokovnice
BROWNING Ultra a vítûz mistrovství âR, které bylo v rámci závodÛ hod-
noceno samostatnû, obdrÏel brokov˘ automat BROWNING Gold.

Na závûr závodu uÏ zbylo pouze louãení. Bylo ov‰em doprovázeno
slovy chvály a uznání celé pfiípravy, organizace a hlavnû pestrosti a ná-
roãnosti soutûÏe. A je nutné fiíct, Ïe si toto vysoké uznání a ohodnocení
v‰ichni, ktefií se na pfiípravû celého závodu podíleli, zaslouÏili. Peãlivá 
a precizní práce skuteãnû pfiinesla své v˘sledky. MÛÏeme se tû‰it na dal‰í
stfielecké soutûÏe aÈ uÏ v roce 2001 v rámci poháru BROWNING nebo na
dal‰í roãníky GRAND PRIX. A s nejvût‰í pravdûpodobností bude moci na-
‰e republika spolu s pofiadateli a organizátory uvítat nejlep‰í evropské
stfielce v loveckém parkúru v roce 2003 na mistrovství Evropy.

Vítûzové celkové klasifikace:

Ïeny – 1. Kopper Renate, 2. Schechenost Regine, 3. Oosterveen Joke;
muÏi – 1. Digweed George, 2. Goosens Joannes, 3. Reader Alan;
super veteráni – 1. Oliver Robert, 2. Braun Josef, 3. Knigge Ernst A.
veteráni – 1. Oosterveen Hans, 2. Thum Rudolf, 3. Traussnigg Hermann
Vítûzové Mistrovství âR: 1. Zázvorka Pavel, 2. Buksa Jan, 3. Rybín Milan
Vítûzná druÏstva: 1. S. OLIVER, 2. DIE 3 KRUGELN, 3. LZ KONOPISTù

Milo‰ Vedral
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V mûsíci ãervenci 2001
oslaví v˘znamná

jubilea tito pracovníci LâR:

padesátiny:
3. 7. Ing. Miloslav Kosen LZ Konopi‰tû

12. 7. Karla Damková OI Fr˘dek-Místek
16. 7. Josef Herman LS Jablonec n. N.
17. 7. Miroslav Nakládal LS Bruntál
20. 7. Jana Novotná LZ Îidlochovice
24. 7. Stanislav Foldyna LS Bruntál
24. 7. Franti‰ek Pohofial˘ LZ Kladská
27. 7. Petr Jung LZ Îidlochovice
29. 7. Ing. Franti‰ek Baãík LS Karlovice
31. 7. Tomá‰ âern˘ LS Ruda n. M.
31. 7. NadûÏda Novotná LZ Îidlochovice

‰edesátiny:
11. 7. Zdenûk Wrazel LZ Îidlochovice
29. 7. Alois Drábek LZ Kladská

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

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

Zemfiela paní Jifiina Beznosková
Dne 26. 5.2001 náhle zemfiela po krátké nemoci ve vûku 58 let paní

Jifiina Beznosková, hlavní úãetní na lesní správû NiÏbor. U LâR, s. p., 
byla zamûstnána od poãátku vzniku lesní správy tj. 1. 11. 1992. Podílela
se aktivnû na v‰ech ãinnostech, zejména pfii zavádûní ve‰keré úãetní 
i v˘robní evidence pomocí v˘poãetní techniky. Na pracovi‰ti byla oblíbe-
na pro svoji peãlivost a odpovûdnost, vãetnû jejího osobitého humoru. Na
poslední cestû ji dne 31. 5. 2001 doprovodili v‰ichni kolegové.

âest její památce!
Ing. Karel ·míd, zástupce lesního správce  

Vítûzové hlavní kategorie - seniofii
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CO ZB¯VÁ DODAT

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví

a pfiíbuzn˘ch oborÛ

V˘sledky lesnického v˘zkumu 
v Kru‰n˘ch horách

Sborník z celostátní konference konané v rámci
Grantového programu Phare CZ 9804.02.01 
v Teplicích, 1. 3. 2001.

Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2001
(darováno technické knihovnû LâR HK)

·kodliví ãinitelé v lesích âeska 2000/2001

Sborník referátÛ z celostátního semináfie Lesní 
ochranné sluÏby VÚLHM Jílovi‰tû - Strnady, Praha
- Suchdol, 22. 3. 2001.

Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2001
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Nová strategie zpracování lesních 
hospodáfisk˘ch plánÛ 

Sborník z celostátního semináfie v Brnû, 
15. 5. 2001.

Vyd. MZLU, Lesnická a dfievafiská fakulta, Brno, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Odkaz opoãenského lesního hospodáfiství 
Huga Koniase

Sborník z celostátního semináfie v Opoãnû, 
17. – 18. 5. 2001, a prÛvodce terénní exkurzí na
LHC Opoãno s ukázkami pfiemûn a pfievodÛ 
lesních porostÛ, zapoãat˘ch pfied více jak 50 lety
lesním radou Hugo Koniasem a jeho pokraãovateli.

Vyd. sborník - VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2001, prÛvodce 
- LâR, s. p., Hradec Králové, 2001
(pfiidûleno a darováno technické knihovnû LâR HK)

¤ez dfievin ve mûstû a krajinû
BoÏena Gregorová

Cílem této publikace je struãné shrnutí základních
pravidel fiezu a snaha ozfiejmit biologické souvis-
losti, které mohou pomoci správnû se rozhodnout
pfii rÛzn˘ch zpÛsobech fiezu a lépe se orientovat
mezi odli‰n˘mi názory na nûkteré zákroky a po-
soudit, co je skuteãnû ‰kodlivé a co naopak je ve
prospûch stromu.

Vyd. Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR,
Praha, 2000

(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Zelen˘mi revíry s kamerou
Ludvík Uhlífi

Znám˘ autor fotografií zvûfie a pfiírody Ludvík Uhlífi
zprostfiedkovává na stránkách knihy zajímavá 
setkání s obyvateli pfiírody a dává nahlédnout do
jejich tajemného Ïivota. Kniha je rozdûlena podle
mûsícÛ do 12 ãástí. V kaÏdé z nich nalezneme 
originální momenty z na‰í pfiírody zachycené 
objektivem fotoaparátu. Celkem 208 pfieváÏnû 
barevn˘ch fotografií na kfiídovém papífie doprová-
zejí popisky nejen v ãeském jazyce, ale rovnûÏ 
v angliãtinû a nûmãinû.

Vyd. UNIPRINT, s. r. o., Rychnov nad KnûÏnou, 2001
(zakoupeno u autora pro technickou knihovnu LâR HK)

Jifií Uhlífi

Dne 15. kvûtna 2001 byla slavnostnû ukon-
ãena realizace projektu CZ 9701/05.03
„Kru‰né hory – regenerace lesa". Tento projekt
byl spolufinancován z prostfiedkÛ Evropské
Unie, Programu pfieshraniãní spolupráce Phare
(CBC Phare) ãástkou 1,039 mil. EUR 
(tj. 35,846 mil. Kã), coÏ pfiedstavuje 75,0 %
celkov˘ch vynaloÏen˘ch nákladÛ, které ãinily
1,386 mi l .  EUR ( t j .  47,817 mi l .  Kã) .
Slavnostního ukonãení se zúãastnili zástupci
Delegace Evropské Komise, Ministerstva pro
místní rozvoj âR, Centra pro regionální rozvoj
âR, Ministerstva zemûdûlství âR, Ministerstva
Ïivotního prostfiedí âR, Euroregionu Kru‰no-
hofií, okresních úfiadÛ Teplice, Most a Chomu-
tov, investora a zhotovitele.

První „velk˘" projekt CZ 9502/05.01
„Kru‰né hory – regenerace lesa" o celkovém
objemu 1,519 mil. EUR (z toho pfiíspûvek
Phare ãinil 0,577 mil. EUR, tj. 38 %), byl
dokonãen v ãervnu 1999. Druh˘ „velk˘" pro-
jekt CZ 9604/05.01 „Jizerské hory – regene-
race lesa" o celkovém objemu 2,767 mil. EUR
(z toho pfiíspûvek Phare 1,179 mil. EUR, 
tj. 42,6 %), byl dokonãen v ãervnu 2000.
Následoval projekt CZ 9701/05.01 „LuÏické
hory – regenerace lesa" o celkovém objemu
0,637 mil. EUR (z toho pfiíspûvek Phare 
0,310 mil. EUR, tj. 48,7 %), kter˘ byl dokon-
ãen v záfií 2000.

Koncem minulé vegetaãní sezony byl zdár-
nû ukonãen jiÏ ãtvrt˘ „velk˘" projekt tohoto
druhu spolufinancovan˘ z Programu CBC
Phare – CZ 9701/05.03 „Kru‰né hory – rege-
nerace lesa". Práce na jeho realizaci byly
zahájeny v fiíjnu 1999 a dokonãeny v fiíjnu
2000. Projekt realizoval osvûdãen˘ zhotovitel
Kru‰nohorské lesy, a. s., Litvínov, kter˘ byl
vybrán v mezinárodním v˘bûrovém fiízení. 
V rámci projektu byly vysazeny sazenice
zejména na silnû po‰kozen˘ch, obtíÏnû zales-
niteln˘ch lokalitách, vykonány práce pfiípravné
pfied zalesnûním a práce následné, zejména
ochrana sazenic proti ‰kodliv˘m ãinitelÛm 
a hnojení ãi vápnûní k sazenicím na lokalitách
s pÛdou silnû degradovanou vlivem pÛsobení
imisí. Celkem byla provedena pfiíprava pÛdy
pro v˘sadbu na plo‰e 246 ha, vysázeno bylo
1,207 mil. sazenic, speciálními hnojivy bylo
pohnojeno 0,876 mil. sazenic, ochrana proti
‰kodliv˘m ãinitelÛm byla provedena plastov˘-
mi chrániãi u 98 tis. sazenic a oplocení v˘sa-
deb bylo provedeno v celkové délce plotu 
23,7 km. Projekt byl realizován na území
okresÛ Teplice, Most a Chomutov, na nejzá-
vaÏnûji imisemi po‰kozené náhorní rovinû
Kru‰n˘ch hor. I pfies znaãnou nároãnost a roz-
sah prací je zhotovitel provedl ve velmi dobré
kvalitû. Kromû pfiínosÛ lesnicko-ekologick˘ch
patfií k pfiínosÛm projektu rovnûÏ seznámení se
zainteresovan˘ch subjektÛ s pracovními postu-
py pfii pfiípravû a realizaci projektÛ v souladu
s pravidly EU. 

Program Phare CBC byl zahájen v roce
1994, pfiiãemÏ do dne‰ního dne bylo vyãlenû-
no na investice v pfiíhraniãních oblastech ãeské
republiky pfies 200 mil. EUR (7,2 mld. Kã).
Mnoho dal‰ích projektÛ je ve fázi pfiípravy
nebo schvalování, ãi ve v˘stavbû. Od roku
1994 bylo pro âeskou republiku v rámci celé-
ho programu Phare (vãetnû programu pfie-
shraniãní spolupráce) uvolnûno pfies 620 mil.
EUR, coÏ je pfiibliÏnû 22 mld. Kã 

Podle tiskové zprávy Phare
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Ukonãení projektu Phare
„Kru‰né hory – regenerace lesa"

Generální fieditel LesÛ âR, s. p., se zástupkyní Delegatury
Evropské Komise v Praze sleãnou Nolwenn Treguer 

u pamûtní plakety Phare „Kru‰né hory - regenerace lesa“
dne 15. 5. 2001 na LS Litvínov

Podûkování za
spolupráci pfii

v˘stavbû cyklostezek
v okolí Kladna

VáÏen˘ pane fiediteli,

Chtûl bych vám touto formou podûkovat za
pomoc va‰eho podniku pfii budování lesních
cykloturistick˘ch stezek v okolí mûsta.
Spolupráce s lesním správcem lesní správy
NiÏbor panem Hou‰kou i ostatními zamûstnan-
ci této instituce byla skuteãnû vynikající. Bez 
jejich pomoci by nebylo moÏné stezky vybudo-
vat. Magistrát na‰eho mûsta hodlá vybudovat
lesní cykloturistick˘ v celkové délce asi 33 km.
Vût‰í ãást okruhu bude vedena po upraven˘ch
lesních cestách, zbytek po málo frekventova-
n˘ch silnicích. V loÀském roce se nám, právû
za pomoci lesÛ âR, podafiilo vybudovat souvis-
lou trasu v délce asi 15 km a v leto‰ním roce
bychom chtûli dokonãit cel˘ okruh okolo
Kladna. Proto doufám, Ïe spolupráce s va‰ím
podnikem bude pokraãovat i v dal‰ích letech.

Ing. Jaroslav Obermajer,
pfiedseda komise pro Ïivotní prostfiedí 

Magistrátu mûsta Kladna
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