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Lesy v zrcadle jihoãesk˘ch rybníkÛ
L S Tá b o r
Operaãní program zemûdûlství
·etrné sortimentní technologie
·kola praktického fotografování

Zemû Îivitelka
Dne 25. 8. 2005 byl za úãasti premiéra Jiﬁího Paroubka, ministra zemûdûlství Zgarby, hejtmana Jihoãeského kraje Zahradníka, primátora
mûsta Tettera a dal‰ích politick˘ch a zahraniãních hostÛ v âesk˘ch Budûjovicích zahájen jiÏ 32. roãník v˘stavy Zemû Îivitelka. V leto‰ním
roce se mezi vystavovatele vrátila expozice státního podniku Lesy âeské republiky. Ta byla umístûna do pavilonu J v˘stavi‰tû. Expozice
zahrnovala prezentaci Krajského inspektorátu âeské Budûjovice, Lesní správy Hluboká nad Vltavou, Lesní správy VodÀany a Semenáﬁského
závodu T˘ni‰tû nad Orlicí. Expozice pﬁitahovala pozornost náv‰tûvníkÛ zejména díky vystavovan˘m trofejím, národního rekordu jelena lesního a prasete divokého, ale také zajímavou prezentací semenáﬁského závodu. Stánek si kromû zástupcÛ vedení podniku pﬁi‰li prohlédnout
i vzácní hosté z poslanecké snûmovny ãi ministerstva zemûdûlství. SoubûÏnû s expozicí LâR, s.p. probíhal na venkovní plo‰e u pavilonu B4
v rámci ekologické v˘chovy program pro dûti a mládeÏ, kter˘ zaji‰Èovali zamûstnanci krajského inspektorátu a lesních správ Hluboká nad
Vltavou, JindﬁichÛv Hradec, âesk˘ Krumlov a VodÀany ve spolupráci s ÚHÚL.
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V tomto úvodním slovu
mi dovolte uvést dal‰í
blok v˘bûrov˘ch ﬁízení,
kter˘mi Lesy âR vybírají
své smluvní partnery
mezi privátními subjekty.
Rád bych zde je‰tû
jednou prohlásil, Ïe
dosavadní hospodáﬁská
politika LesÛ âR, zaloÏená
na vztazích mezi státním podnikem a privátními subjekty, bude
zachována i v budoucnu.
AÏ budete ãíst tyto ﬁádky, bude jiÏ zcela jasné, kolik
firem se pﬁihlásilo do v˘bûrov˘ch ﬁízení. Pokud nyní
mÛÏeme soudit z mnoÏství subjektÛ, které si vyzvedly zadávací dokumentaci na pﬁedmûtné smluvní územní jednotky, zájem pﬁev˘‰il na‰e oãekávání
a bude vy‰‰í neÏ pﬁi prvém bloku v˘bûrov˘ch ﬁízení
z pﬁelomu loÀského a leto‰ního roku. Pochopitelnû
jsme spokojeni a navíc pﬁesvûdãeni, Ïe tento zájem
dokazuje správnost nastoupené cesty.
Pro v˘bûr partnerÛ jsme zvolili více kriterií a pﬁisoudili jim urãitou váhu pro hodnocení nabídek. Tûmito
kriterii jsou cena s váhou 50%, reference s váhou
40% a certifikát ISO s váhou 10%. âasto jsme kritizováni, Ïe kriterií je mnoho a Ïe pouze cena by mûla
b˘t rozhodující. Zastávám jin˘ názor. Vybíráme si
smluvního partnera, tedy organizaci, která na dané
smluvní územní jednotce bude vykonávat ãinnosti
v lese, a navíc garantujeme dlouhodob˘ vztah, totiÏ
minimálnû 5 let. Na‰ím zájmem je tedy vybrat partnera stabilního, o kterém jsme pﬁesvûdãeni, Ïe jeho
ãinnost bude pokud moÏno bezchybná. Je proto
nutné zahrnout do hodnocení více kriterií. I z tohoto
dÛvodu se pro hodnocení nabídky stává ãlenem
komise pﬁíslu‰n˘ ﬁeditel krajského inspektorátu, jenÏ
právû z místního pohledu mÛÏe posoudit kvalitu
referencí. 12. záﬁí by mûli b˘t známi vítûzové. Tûm
bude nabídnuta smlouva na v˘kon ãinností na pﬁedmûtn˘ch smluvních územních jednotkách a smlouva
na nákup dﬁíví. Neúspû‰n˘m v soutûÏi bych chtûl
vzkázat, Ïe vítûzem mÛÏe b˘t pouze jeden. Lesy âR
udûlaly v‰e pro to, aby soutûÏ nebyla diskriminaãní
a naopak byla dostateãnû transparentní, coÏ mimo
jiné konstatoval i antimonopolní úﬁad.
><
Ing. Vladimír Blahuta,
generální ﬁeditel státního
podniku Lesy âeské republiky

AKTUÁLNù

Projekt obchodování se dﬁívím
u LâR bude pﬁedloÏen do konce roku
Ve ãtvrtek 18. srpna 2005 se konalo setkání pracovní skupiny pro vybudování infrastruktury
a zaji‰tûní dal‰ích nutn˘ch podmínek pro obchodování se dﬁívím a v˘robní ãinnost jako podpora projektu Obchodování se dﬁívím. Pracovní skupina byla jmenovaná generálním ﬁeditelem
podniku Ing. Vladimírem Blahutou.

LESU ZDAR

Skupina pracuje pod vedením Ing. Karla LuÀáka, v˘robnû
technického ﬁeditele a jejími ãleny jsou Ing. Bohumil Kos vedoucí odboru obchodu, Ing. Tadeá‰ Heczko – pracovník pro
marketing na KI Fr˘dek-Místek, Ing. Václav Lidick˘ – správce
LS Pﬁimda, Ing. Milo‰ ·ediv˘ – vedoucí odbytu LZ Kladská,
Ing. Jaroslav Zezula – vedoucí odboru tvorby a rozvoje lesa,
Ing. Libor ·e‰ulka – vedoucí odboru HÚL, Ing. Jiﬁí Policar –
vedoucí odboru finanãního ﬁízení a strategie a Ing. Stanislav
Schmied – vedoucí odboru informatiky.
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Cílem pracovní skupiny je zpracovat projekt funkãního systému v˘roby a obchodu se dﬁívím u LâR vãetnû nastavení v‰ech
procesÛ v tomto systému. Do ﬁe‰ení budou rÛzn˘mi formami
zapojováni dal‰í pracovníci LâR (dotazníky, pﬁímá spolupráce
atp.). Projekt bude zpracován a pﬁedloÏen vedení podniku do
konce leto‰ního roku.
><
Text: Ing. Jaroslav Zezula, foto: Ing. Jaroslav Karas,
podnikové ﬁeditelství LâR

NA NÁV·TùVù

Lesy v zrcadle jihoãesk˘ch rybníkÛ
Kdo jednou zavítal do jiÏních âech a poznal tamní kraj a jeho kouzlo, nemohl si tento kraj
nezamilovat. Mlãenlivé hladiny rybníkÛ, které jsou nûm˘mi svûdky historie kráãející touto
krajinou. Hluboké a tajemné hvozdy, které se v jejich zrcadle odráÏejí, a svérázn˘ naturel obyvatel regionu vze‰l˘ch z jednoho z nejstar‰ích slovansk˘ch kmenÛ, DoudlebÛ. Tak to jsou jiÏní
âechy, kdo se zde narodil, nemÛÏe neb˘t patriotem.
Druhé zastavení na na‰í cestû po ãeské a moravské krajinû,
luzích a lesích ve správû inspektorátÛ státního podniku Lesy
âeské republiky se uskuteãnilo v âesk˘ch Budûjovicích. Zde
nás pﬁivítal krajsk˘ ﬁeditel inspektorátu, pan inÏen˘r Karel
TrÛbl. S ním jsme si popovídali velice poutavû o lesnictví,
pﬁírodû a jiÏních âechách vÛbec. Jak je patrné z Ïivotopisu,
cel˘ dosavadní profesní Ïivot zasvûtil „lesaﬁinû“ v Jihoãeském kraji. Ing. TrÛbl byl i tím, kdo spolu s kolegou Mgr. ·tûpánkem a pracovníky jednotliv˘ch podﬁízen˘ch organizaãních jednotek pﬁipravili profil inspektorátu a seznámili nás
se specifiky lesnictví tohoto regionu.

Îivotopis
Ing. Karel TrÛbl,
ﬁeditel Krajského
inspektorátu
âeské Budûjovice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jedno z mnoha charakteristick˘ch zákoutí regionu

Vlastní charakteristiku bychom mohli zahájit základním rozãlenûním a popisem pﬁírodních podmínek.
Krajsk˘ inspektorát se nalézá v âesk˘ch Budûjovicích na
Rudolfovské ulici, kam se vrátil zpût z âeského Krumlova,
kde byl b˘val˘ oblastní inspektorát. JiÏní âechy jsou regionem s republikovû nadprÛmûrnou lesnatostí, která se pohybuje okolo 37%. Pestrost podmínek dokazuje i rozloha lesÛ

nar. v roce 1950 v âesk˘ch Budûjovicích
1968 lesnické uãili‰tû
1972 stﬁední lesnická ‰kola v Písku
praxe na LZ Hluboká nad Vltavou
1981 absolvoval dálkové studium na lesnické fakultû
v Brnû
1982 pracoval jako technik polesí
1983/1984 tûÏební inspektor LZ
od roku 1984 lesní správce na LS âesk˘ Krumlov
od roku 1992 oblastní inspektor na OI â. Krumlov
po transformaci krajsk˘ ﬁeditel KI â. Budûjovice, 684 ha.

na území obhospodaﬁovaném KI â.B., která ãiní 375 077 ha.
O ty se stará 10 lesních správ a jeden lesní závod. O nev‰ednosti a rozmanitosti svûdãí i to, Ïe na území jiÏní ãásti na‰í
republiky leÏí dva známé pralesní komplexy. Jedním z nich
je Boubínsk˘ prales. Tím druh˘m je pak prales Îofínsk˘.
Druhová skladba porostÛ regionu je také velice pestrá. Od
smûsí dubu a borovice na Táborsku, blatkové porosty na TﬁeboÀsku, pﬁes bukové porosty Blanského lesa nad Krásetínem
nebo jedlo-buková spoleãenstva v Novohradsk˘ch horách, aÏ
po smrãiny ãisté nebo smí‰ené prostupující cel˘ jihoãesk˘
region.
O pestrosti hovoﬁí i charakteristické pﬁírodní lesní oblasti, ve
kter˘ch se území pod správou KI âeské Budûjovice nachází.
Samotn˘ inspektorát patﬁí do oblasti Jihoãesk˘ch pánví
a TﬁeboÀské pánve PLO 15 a 15b. Nejvíce lesních správ pak
spadá do PLO ã. 12, coÏ je PﬁedhÛﬁí ·umavy a Novohradsk˘ch hor. Oblast ·umavy je v PLO 13 ·umava a malebné

Boubínsk˘ prales
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Po cestû ze Zátonû na vrchol Boubína (pﬁes Idinu pilu)
procházíte okolo Boubínského pralesa. Prvním zastavením je Boubínské jezírko (0,37 ha), jedná se o umûlou
nádrÏ, vybudovanou v roce 1833 pro plavení dﬁeva na
Kaplickém potoce. Zde také zaãíná a konãí nauãná stezka
okolo pralesa. Boubínsk˘ prales je jádrem stejnojmenné
NPR vyhlá‰ené v roce 1958. První ochrana pralesní zbytkÛ v‰ak spadá do období o sto let dﬁíve (lesmistr John).
Dne‰ní velikost pralesa je 46 ha a celé NPR pak 684 ha.
jihoãeské panoráma, pohled z Kleti
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buãiny Blanského lesa pod Kletí

“Zelená pro va‰e kroky”

Novohradské Hory jsou téÏ samotné pﬁírodní lesní oblastí
ã. 14. Dále jsou zastoupeny PLO 10 Stﬁedoãeská pahorkatina ve stﬁední a severní ãásti regionu, ãást stﬁední a v˘chodní ãást pak náleÏí PLO 16 âeskomoravská vrchovina.
Tato pestrost a rozmanitost pﬁírodních podmínek je nejen
základem pro produkci kvalitního dﬁíví, ale vytváﬁí ideální
podmínky pro Ïivot zvûﬁe, tedy i myslivost, oborní chovy
a rybáﬁství. Co se t˘ká turistiky a relaxace v pﬁírodû, tedy
vyuÏívání mimoprodukãních funkcí lesa, je tento kraj jedním

z nejbohat‰ích. O mnoho z pﬁírodních skvostÛ se podnik
Lesy âeské republiky stará formou tvorby a udrÏování nauãn˘ch stezek, cyklotras a turistick˘ch cest mimo jiné i ve spolupráci s KâT atp. Souhrnem v‰ech tûchto atributÛ jihoãeského regionu je jednoznaãné konstatování, Ïe kdo by tento
kraj nenav‰tívil, rozhodnû pﬁijde o veliké du‰evní bohatství,
které mu náv‰tûva pﬁinese.
><

KRAJSK¯ INSPEKTORÁT âESKÉ BUDùJOVICE V DATECH

LS 197 Tábor
PLO 10 - Stﬁedoãeská pahorkatina,
PLO 15 - Jihoãeské pánve, podoblast 15b - TﬁeboÀská
pánev
PLO 16 - âeskomoravská vrchovina

1. Rozloha obhospodaﬁovaného majetku
Na území Jihoãeského kraje zaujímají lesy plochu asi 375
077 ha. Lesnatost Jihoãeského kraje je 37,3 %, pﬁevy‰uje
republikov˘ prÛmûr.
LâR, s.p., âB 28 âeské Budûjovice
Org. jedn.
LS 192
LS 193
LS 194
LS 197
LS 199
LS 202
LS 203
LS 204
LS 205
LS 206
LZ 5
Celkem

rozloha majetku v ha
16300
14547
15715
9986
15191
12564
12847
17745
11376
16650
23654
166575

2. Pﬁírodní lesní oblasti
LS 192 âesk˘ Rudolec
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina (92% LS)
PLO 33 – Pﬁedhoﬁí âeskomoravské vrchoviny - jenom
v˘chodní okraj LS ( 8 % )

LESU ZDAR

LS 193 JindﬁichÛv Hradec
PLO 10 - Stﬁedoãeská pahorkatina (malá v˘mûra)
PLO 15 - Jihoãeské pánve
PLO 16 - âeskomoravská vrchovina

6

LS 194 TﬁeboÀ
PLO 15 - Jihoãeské pánve
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Text a foto: Ing. Jaroslav Karas, podnikové ﬁeditelství LâR

LS 199 VodÀany
PLO 10 – Stﬁedoãeská pahorkatina 8080 ha
PLO 12 – PﬁedhÛﬁí ·umavy a Novohradsk˘ch hor 4950 ha
PLO 15 – Jihoãeské pánve 2000 ha
LS 202 âesk˘ Krumlov
PLO 12 – PﬁedhÛﬁí ·umavy a Novohradsk˘ch hor
PLO 13 – ·umava
PLO 15 – Jihoãeské pánve
LS 203 Kaplice
PLO 12 PﬁedhÛﬁí ·umavy a NH
PLO 14 Novohradské Hory

7.892 ha – 63 %
4.572 ha – 37 %

LS 204 Vy‰‰í Brod
PLO 12 PﬁedhÛﬁí ·umavy a Novohradsk˘ch hor (4 816 ha =
27 %),
PLO 13 ·umava (12 929 ha = 73 %)
LS 205 Hluboká nad Vltavou
PLO 10 – Stﬁedoãeská pahorkatina – 7 400 ha
PLO 15 – Jihoãeské pánve – 4240 ha
LS 206 Nové Hrady
PLO 12 PﬁedhÛﬁí ·umavy a Novohradsk˘ch hor (11 % PUPFL)
PLO 14 Novohradské Hory (34 % PUPFL),
PLO 15 b TﬁeboÀská pánev (55 % PUPFL)
LZ Boubín
PLO 12 PﬁedhÛﬁí ·umavy a Novohradsk˘ch hor 3218 ha (14%)
PLO 13 ·umava 19463 ha (86%)

NA NÁV·TùVù

LS 192 âesk˘ Rudolec
HS: 53 10 738 ha (65%)
55 1050 ha (6%)
57 2361 ha (14%)
Typick˘ v˘skyt Ïuly – land‰tejnsk˘ hrubozrnn˘ typ (pÛdy
s nedostatkem vápníku a hoﬁãíku, dobﬁe propustné, na hﬁebenech a slunn˘ch svazích znaãnû vysychavé), ãímûﬁsk˘
stﬁednûzrnit˘ typ (pÛdy s pﬁíznivûj‰ími vlastnostmi). Ra‰elinné uloÏeniny se vyskytují hlavnû na Novobystﬁicku.
LS 193 J. Hradec
HS:
13 - 19%
43 - 18%
59 - 14%
57 - 13%
45 - 10%
53 - 8%
55 - 6%
39 - 6%
V LO 16 pﬁevaÏují kyselé, pﬁemûnûné horniny krystalinika,
pﬁeváÏnû rula. V LO 15 (pánvi) pﬁevaÏují tﬁetihorní sedimenty pﬁedev‰ím písky a ‰tûrkopísky.
LS 194 TﬁeboÀ
pﬁevaÏující CHS 47, 13, 43, 59
Rovina lemovaná kopci, hlíny, písky, ra‰elina, zvûtralina.
LS 197 Tábor
Na LS v˘znamnû pﬁevaÏují cílové hospodáﬁské soubory 4336%, 47- 21%, 53- 11%, 45- 19%.
Geologické pomûry na LS jsou velmi pestré. Svrchnokﬁídové
podloÏí TﬁeboÀské pánve se skládá z kaolinick˘ch pískÛ, pískovcÛ a jílovcÛ a dává vznik pÛdám chud˘m, silnû uléhav˘m.
Podél LuÏnice se vyskytují terciélní jíly a pleistocenní písky,
na nichÏ vznikají pÛdy s vy‰‰ím obsahem humusu
a Ïivin. Geologické podloÏí Vla‰imské pahorkatiny je tvoﬁeno biotick˘mi aÏ amfibolick˘mi melanokratními granity aÏ
syenodiority, které postupnû pﬁechází pﬁes pruh granodioritÛ do oblasti synkinematick˘ch migmatitÛ a dále do biotitick˘ch aÏ muskoviticko biotitick˘ch pararul. V Pacovské
pahorkatinû jsou nejvíce zastoupeny biotitické aÏ muskoviticko biotitické pararuly.
LS 199 VodÀany
Cílov˘ HS: 45 – 5663 ha (37%), 43 – 5164 ha (34%), 47 –
1334 ha (9%), 23 – 1069 ha (7%)
Území LS VodÀany leÏí v tﬁetihorní âeskobudûjovické pánvi,
s terciérními jíly (sedimenty). Chudé, silnû uléhavé pÛdy pﬁecházejí v pÛdy pseudoglejové aÏ glejové, pﬁi okrajích této
pánve pﬁecházející terciérní sedimenty do podloÏí navazujících oblastí, tedy do migmatÛ, pararul, ortorul, granulitÛ,
granitÛ, granodioritÛ a dokonce i krystalick˘ch vápencÛ
a amfibolitÛ. Patrné to je zvlá‰tû pﬁi jihozápadním okraji
âeskobudûjovické pánve, kde se zvedá pﬁedhÛﬁí ·umavy
v podobû Bavorovské vrchoviny, rozdûlené ﬁekou Blanicí na
dvû ãásti – Skoãick˘ hrad 667 m.n.m. a Svobodné hory 640
m.n.m.. Na severov˘chodû se z âeskobudûjovické pánve
prudce zvedá ãást Stﬁedoãeské pahorkatiny vrcholící vrchem
Velk˘ Kam˘k (627 m.n.m.).
LS 202 âesk˘ Krumlov
HS: 51 - 5% (602 ha), 54 - 11,5% (1509 ha), 53 - 25%
(3257 ha), 57 - 7% - (883ha), 43 - 14% (1843 ha)
Moldanubikum: biotitické pararuly, cordieritické a migmatické
ruly (od â. Budûjovic na â. Krumlov), dále na âernou v Po‰umaví a Horní Planou). Svorové ruly (horská skupina Polu‰ky)
Magmatity: granulit a granulitové ruly (pﬁeváÏná ãást Blanského lesa), amfibolit, serpentinit, dvojslídné ortoruly
Terciér: sedimenty pﬁeváÏnû jílovité, písãité a ‰tûrkovité pﬁi SV
Kvartér: svahové hlíny, nepatrné zastoupení pﬁechodov˘ch ra‰elin

LS 203 Kaplice
Hospodáﬁsk˘ soubor 53 … 5079 ha 41%, 57 … 2.246 ha 18%
Geologické podmínky: Krumlovská vrchovina, Kaplická brázda, Novohradská vrchovina a Novohradské hory; moldanubikum: svorové ruly a svory (horská skupina Polu‰ky západnû
od Kaplice a k JZ), cordieritické, migmatické ruly (smûr
Líãov, Stropnici, na jih na Malonty); magmatity: dvojslídn˘
granit stﬁednû aÏ drobnû zrnit˘ a dvojslídn˘ granit aÏ granodiorit, místy porfyrick˘; tercier: ‰tûrkovito-jílovito-písãité
akumulace
LS 204 Vy‰‰í Brod
PﬁevaÏující hospodáﬁské soubory: 53
57
77
79
57

50%
16%
7%
5%
6%

Geologické podmínky – území patﬁí ke krystaliniku vltavskodunajské oblasti zvaném moldanubikum. Z hlediska geologického se jedná se o velmi pestré území. Mezi pﬁevaÏující
horniny, které tvoﬁí podloÏí území, patﬁí Ïuly, granodiority,
svorové ruly a svory kaplické, granulity a granulitové ruly
a biotitické pararuly. V˘znamné loÏisko ra‰eliny se nachází
mezi Svûtlíkem, Muckovem a Frymburkem. Izolované lokality ra‰eliny se nachází jihozápadnû od Vy‰‰ího Brodu. Tyto
lokality mají znaãn˘ pﬁírodovûdeck˘ v˘znam.
LS 205 Hluboká nad Vltavou
HS: 43 - hospodáﬁství kysel˘ch stanovi‰È stﬁedních poloh
– 1437 ha (13%), 45 - hospodáﬁství Ïivn˘ch stanovi‰È stﬁedních poloh – 4778 ha (42%), 47 - hospodáﬁství oglejen˘ch
stanovi‰È stﬁedních poloh – 2424 ha (21%)
(ha jsou zaokrouhlené)
Geologické pomûry: Moldanubikum: Svorové ruly – v malé
míﬁe se vyskytují pﬁi okrajích Stropnické pahorkatiny a jsou
pﬁíãinou vzniku znaãnû chud˘ch pÛd.
Biotitické pararuly – táhnou se v úzkém pruhu od Velechvína pﬁes Libniã na Nedabyle a poté vystupují pﬁi Vltavû
západnû od Kamenného Újezda. PÛdy, které na nich vznikají jsou pomûrnû dobﬁe zásobeny Ïivinami.
Migmatity a migmatitické pararuly – jsou silnû roz‰íﬁeny
v Hlubocké pahorkatinû. Vzniklé pÛdy jsou vût‰inou stﬁednû aÏ
slabû zásobeny Ïivinami. Ortoruly – jsou v Hlubocké pahorkatinû pﬁeváÏnû dvojslídné, místy porfyrické. Dávají vzniknout
pÛdám stﬁednû zásoben˘ch Ïivinami. Ortoruly pﬁi jihozápadním
okraji âeskobudûjovické pánve jsou chud‰í, místy pﬁecházejí
v migmatity. Granulity a granulitové ruly – tvoﬁí izolovan˘ ostrov v Li‰ovském prahu. Moldanubick˘ pluton: Biotitick˘ granodiorit – vystupuje ãasto ze sedimentÛ TﬁeboÀské pánve jako
izolovan˘ ostrov v prostoru ·evûtín – Velechvín. Vznikají zde
pomûrnû bohaté a úrodné pÛdy. Palezoikum: Permokarbon –
v prostoru Lhotic a Úsilného je tvoﬁen pﬁeváÏnû prachovci a jílovci, které místy pﬁecházejí do pískovcÛ. PÛdy na permokarbonu
vznikající jsou stﬁednû bohaté se znaãn˘m rozptylem voln˘ch
Ïivin. Mezozoikum: Svrchní kﬁídové písky aÏ písãité jíly kaolinitické povahy, které vystupují místy na povrch, b˘vají pﬁeváÏnû
pﬁekryty mlad‰ími pokryvn˘mi útvary. Vznikající pÛdy jsou
chudé aÏ velmi chudé, pouze pomístnû jsou stﬁednû zásobeny
Ïivinami. Terciér: Terciérní jíly a písky vyplÀují prostor obou
pánví s pﬁevahou v âeskobudûjovické pánvi. Jílovité sedimenty
ãasto s vy‰‰ím obsahem valounÛ (zajílované ‰tûrky) se vyskytují
na plo‰inách aÏ mírn˘ch sklonech, kde na okrajích pánve pﬁecházejí do pleistocénních svahov˘ch hlín.
Kvartér: Tyto uloÏeniny se vyskytují ve formû svahov˘ch hlín
pﬁi okrajích pánví a podél vût‰ích vodních tokÛ jako holocenní (aluviální) náplavy, místy i jako pleistocénní písky
(okolí Vltavy).

>>
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3. PﬁevaÏující cílové hospodáﬁské soubory,
geologické podmínky

7

NA NÁV·TùVù
>> LS 206 Nové Hrady
HS 59 Hospodáﬁství podmáãen˘ch stanovi‰È vy‰‰ích a stﬁedních poloh 19 % porostní pÛdy
HS 47 Hospodáﬁství oglejen˘ch stanovi‰È stﬁedních poloh 17 %
porostní pÛdy
HS 53 Hospodáﬁství kysel˘ch stanovi‰È vy‰‰ích poloh 14 %
HS 57 Hospodáﬁství oglejen˘ch stanovi‰È vy‰‰ích poloh 14 %
HS 01 Mimoﬁádnû nepﬁíznivá stanovi‰tû 9 %
Území LHC Nové Hrady je celkem rovnomûrnû rozloÏeno do
tﬁí orografick˘ch jednotek – TﬁeboÀské pánve, Pﬁedhoﬁí
Novohradsk˘ch hor a Novohradsk˘ch hor. Na geologické
stavbû Novohradsk˘ch hor a jejich pﬁedhoﬁí se podílejí krystalinikum moldanubika, moldanubick˘ pluton a mladé
pokryvové útvary. Moldanubikum tvoﬁí metamorfované horniny jako cordieritické ruly a nebulitické migmatity. Plá‰È rul
a migmatitÛ je proraÏen magmatem centrálního moldanubického plutonu a úzk˘m pásem granodioritÛ mezi obcemi
Dobrá Voda a Bene‰ovem nad âernou. Moldanubick˘ pluton
tvoﬁí pﬁeváÏnû biotitick˘ granodiorit weinsberského typu.
Pﬁedhoﬁí Novohradsk˘ch hor je tvoﬁeno dvojslídn˘m granulitem a dvojslídn˘m granitem aÏ granodioritem. Geologické
pomûry v TﬁeboÀské pánvi vypl˘vají z plo‰ného uspoﬁádání
sedimentÛ a okolních zvûtralin. Svrchnokﬁídové podloÏí se
skládá z kaolinick˘ch pískÛ, pískovcÛ a jílovcÛ a písãit˘ch
jílÛ. Na ﬁadû míst je pﬁekryto mlad‰ími pokryvn˘mi útvary,
tercierními jíly, pleistocenními písky, ra‰elinami a velmi málo
holocenními náplavami.
LZ 5 Boubín
Cílov˘ hospodáﬁsk˘ soubor
51
53
55
57
73
77

Celkem
2379
7135
4467
3032
1790
1649

%
10,5%
31,5%
20%
13%
8%
7%

Geologické pomûry:
Území patﬁí ke krystaliniku âeského masívu. Nejroz‰íﬁenûj‰í
horniny jsou injikované ruly. Druhou v˘znamnou horninou
je granulit. Granulitové tûleso je pﬁi v˘chodním okraji lemováno biotitick˘mi pararulami, místy amfibolity, pﬁípadnû
hadci. Pomístnû pronikají Ïíly Ïuly a kﬁemene. Vltavická brázda a ostrÛvkovité náhorní úÏlabiny jsou vyplnûny ra‰elinou.

4. Druhová skladba, pﬁevaÏující hospodáﬁské
dﬁeviny a zpÛsob pûstování pﬁevaÏujících
hospodáﬁsk˘ch dﬁevin
LS 192 âesk˘ Rudolec
zastoupení dﬁevin v %: SM 72, JD 0,5, BO 18, MD 2, DG 0,2,
ost.J 0,1, DB 0,8, BK 2,0, JV 0,2
JS 0,1, BR 1,8, OL 1,3, LP 0,5, ost.L 0,2

LESU ZDAR

LS 193 J. Hradec
Souãasné zastoupení hlavních dﬁevin v %: SM - 48, JD - 1,
BO - 39, MD - 1, DB - 4, BK - 3, BR - 2, OL - 2
V LO 15 Jihoãeské pánve je pﬁevaÏující hospodáﬁská dﬁevina
borovice : Porosty jsou obnovovány HZ náseãn˘m a holoseãn˘m maloplo‰n˘m i velkoplo‰n˘m.
V LO 16 âeskomoravská vrchovina je pﬁevaÏující hospodáﬁská dﬁevina smrk, preferovan˘ hospodáﬁsk˘ zpÛsob je podrostní, v pﬁípadech, kdy jej nelze pouÏít, jsou porosty
obnovovány hospodáﬁsk˘m zpÛsobem náseãn˘m.

8

LS 194 TﬁeboÀ
BO 67%, SM 29%, ostatní dﬁeviny (DB, OLL, B¤, OS, JD, BK)
4%. PﬁevaÏující hospodáﬁská dﬁevina BO, sadba 2/0,
v poslední dobû téÏ pﬁirozená obnova na násecích.
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LS 197 Tábor
Na LS je smrk ztepil˘ zastoupen 64,5%, jedle bûlokorá 1%,
douglaska tisolistá 0,5%, borovice lesní 22%, modﬁín 2%,
dub letní 4%, buk lesní 2,5%, lípa srdãitá 0,5%, javor 0,5%,
ol‰e 1%, ost. listnaté 1,5%. Na LS Tábor je pﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou smrk ztepil˘, na vhodn˘ch stanovi‰tích
se uÏívají clonné a náseãné zpÛsoby hospodaﬁení, na ostatních stanovi‰tích se uÏívají holoseãné zpÛsoby.
LS 199 VodÀany
Zastoupení dﬁevin – zaokrouhleno na celá procenta
SM – 58 %, JD – 1 %, BO – 17 %, MD – 3 %, DG – 1 %,
DB – 9 %, BK – 6 %, OL – 1%, LP – 2%,
PﬁevaÏující lesní dﬁevina a zpÛsob pûstování SM – náseãn˘,
BK – podrostní (V‰eteã, Skoãick˘ hrad)
LS 202 âesk˘ Krumlov
Druhová skladba (% zastoupení jednotliv˘ch dﬁevin)
SM - 45%; BO - 10; JD - 9%; MD - 3%; BK - 24,5%; JV 4,5%; DB - 1,6%; ost. jehl. - 0,8%; ost. list. - 2,3%, SM,BK
- zpÛsob pûstování podrostní - náseãn˘
LS 203 Kaplice
druhová skladba (% zastoupení
SM
8578 ha
JD
99 ha
BO
2133 ha
MD
143 ha
BK
485 ha
B¤
431 ha
OL
273 ha

jednotliv˘ch dﬁevin):
69%
2624912
1%
31130
17%
591452
1%
35435
4%
74435
4%
65424
2%
30362

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

pﬁevaÏující hospodáﬁská dﬁevina a zpÛsob pûstování: SM
podrostní zpÛsob
LS 204 Vy‰‰í Brod
Druhová skladba – SM 71 %,JD 1 %,BO 16 % ,MD 1 %,BK
3 %,BR 5 %,OL 2 %
PﬁevaÏující hospodáﬁská dﬁevina – SM – pouÏívan˘ zpÛsob je
maloplo‰n˘ podrostní
LS 205 Hluboká
druhová skladba
SM – 48%
JD – 1%
BO – 19 %
MD – 2%

nad Vltavou
DG – 0,5%
DB – 12,5%
BK – 10,5%
LP – 2%

OL – 1%
Ost.list. – 3%

PﬁevaÏující hospodáﬁskou dﬁevinou je smrk. Pﬁi obnovû
porostÛ se vyuÏívá pﬁeváÏnû hospodáﬁsk˘ zpÛsob podrostní,
náseãn˘, holoseãn˘ maloplo‰n˘ a jejich kombinace. Na
nûkter˘ch stanovi‰tích i hospodáﬁsk˘ zpÛsob v˘bûrn˘.
LS 206 Nové Hrady
Druhová skladba – zastoupení z plochy: SM 57 %, BO 28 %,
BK 4%, DB 2%, JD 2%, BR 2 %, BO blatka 1 %, MD 1 %.
PﬁevaÏující hosp. dﬁevina: SM, podrostní zpÛsob, obnova
pﬁirozená.
LZ 5 Boubín
Snaha o zachování kvalitních porostÛ v oblasti vede ke zvy‰ování podílu pﬁirozené obnovy. Tomuto trendu jsou podﬁízeny i zpÛsoby hospodaﬁení lesního závodu. V posledních
letech je naprostá vût‰ina smrkov˘ch a bukov˘ch porostÛ
obnovována podrostním zpÛsobem a v˘‰e pﬁirozené obnovy
se pohybuje pﬁes 30 %.

NA NÁV·TùVù

Zastoupení dﬁevin LZ Boubín:
Smrk ztepil˘
Borovice lesní
Jedle bûlokorá
Modﬁín opadav˘
Jedle obrovská
Douglaska tisolistá
Ostatní jehl.
Jehliãnaté celkem

71,67%
4,67%
2,18%
0,50%
0,04%
0,04%
0,02%
79,12%

Buk lesní
Bﬁíza bradaviãnatá
Javor Klen
Ol‰e lepkavá
Topol osika
Ol‰e ‰edá
Jeﬁáb ptaãí
Jilm horsk˘
Jasan ztepil˘
Javor mléã
Dub letní
Ostatní listnaté
Listnaté celkem

17,86%
1,29%
0,70%
0,53%
0,14%
0,13%
0,06%
0,05%
0,05%
0,03%
0,02%
0,03%
20,88%

LS 202
LS 203
LS 204
LS 205
LS 206
LZ 5
Celkem

51
48
38
44
43
31
614

25
37
41
15
49
30

LS âesk˘ Rudolec
Preferované sortimenty – pilaﬁské v˘ﬁezy III. tﬁídy a vláknina
V. tﬁídy
LS JindﬁichÛv Hradec:
Nejvût‰í objem produkce se dosahuje ve v˘ﬁezech III. jakostní tﬁídy. Preferované jsou v˘ﬁezy I. a II. jakostní tﬁídy u tﬁeboÀské borovice.

5. Podléhající organizaãní jednotky
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LZ

192 âesk˘ Rudolec
11
193 JindﬁichÛv Hradec 12
194 TﬁeboÀ
11
197 Tábor
14
199 VodÀany
16
202 âesk˘ Krumlov
11
203 Kaplice
8
204 Vy‰‰í Brod
9
205 Hluboká n./Vlt.
11
206 Nové Hrady
11
5 Boubín
6 polesí

LS TﬁeboÀ
Nejvût‰í produkce sortimentÛ dﬁíví kulatina III. tﬁ.
LS Tábor
Na LS Tábor se preferují jehliãnaté pilaﬁské v˘ﬁezy.
LS VodÀany
Preferované sortimenty – kulatina 3B, 3C
LS âesk˘ Krumlov
Preferované sortimenty – Pilaﬁská kulatina SM
31 lesnick˘ch úsekÛ

6. Rozloha lesÛ, kde LâR, s.p. vykonávají funkci OLH
Org. jedn.
LS 192
LS 193
LS 194
LS 197
LS 199
LS 202
LS 203
LS 204
LS 205
LS 206
LZ 5
Celkem

OLH v ha
3112
5903
3110
12019
8000
3084
1700
290
2840
4730
3735
48523

LS Vy‰‰í Brod
Preferované sortimenty – nejvût‰í objemové produkce
(cca 60 %) je dosahováno u kulatinov˘ch sortimentÛ. Zde je
zároveÀ dosahováno nejlep‰ího zpenûÏení.
LS Hluboká n./Vlt.
smrkové v˘ﬁezy k prÛmyslovému zpracování
Nové Hrady
Preferované sortimenty – kulatinové

7. Provozní údaje
Org.jedn.
LS 192
LS 193
LS 194
LS 197
LS 199
LS 202
LS 203
LS 204
LS 205
LS 206
LZ 5
celkem

LS Kaplice
Preferované sortimenty – SM PV AB

PrÛmûrn˘ objem tûÏeb vãetnû tûÏby nahodilé
tûÏba celkem v m3
z toho nahodilá v %
88 477
20
82231
31
106080
40
48314
17
80318
52
77239
28
73044
19
96722
28
81383
29
89584
22
130 000
42,5
953 392

Lesní závod Boubín
Preferované sortimenty – jehliãnaté sortimenty (z celkového
prodeje 95 %) – kulatinové sortimenty (kvalita A-D) cca 55 %
(z toho agregátní kulatina cca 15%), vláknina (37 %), dﬁevovina (9 %) – listnaté sortimenty (z celkového prodeje
5 %) - vláknina (84 %), kulatinové sortimenty (12,5 %)

8. Specifika org. jednotek
LS âesk˘ Rudolec
Lesní správa âesk˘ Rudolec leÏí u rakousk˘ch hranic na pomezí âech a Moravy a souãasnû na hlavním evropském rozvodí
Labe – Dunaj. Z mimoprodukãních funkcí lesa je tﬁeba zmínit
zejména vyuÏívání oblasti LS k rekreaci. Hlavnû pﬁes prázdniny je v této oblasti invaze turistÛ. Krajina bohatá na lesy
a rybníky láká ke koupání a sbûru borÛvek a hub, které zde
rostou ve znaãném mnoÏství. Po pádu Ïelezné opony kraj láká
k poznávání je‰tû více – vÏdyÈ za ní bylo 15 % v˘mûry lesní
správy. V posledních letech v pﬁíhraniãí vznikla síÈ cyklostezek,
navazující na podobnou v sousedním Rakousku.

Podíl pﬁirozené obnovy na zalesÀování
LS
LS
LS
LS
LS

192
193
194
197
199

89
80
67
38
85

z toho pﬁirozená v %

16
17,5
15
18
18

LS JindﬁichÛv Hradec
PﬁibliÏnû na 40% území LS JindﬁichÛv Hradec zasahuje
CHKO TﬁeboÀsko a pﬁírodní park Homolka-Vojíﬁov.
Na území LS se nacházejí tato maloplo‰ná zvlá‰tû chránûná
území:

>>
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Obnova lesa celkem v ha (prÛmûr za rok)

9

NA NÁV·TùVù
>> • PR Fabián
•
•
•
•

PR
PR
PR
PR

Borkovická blata
KozohlÛdky
Lipina
Losí blato u Mirochova

22,81
88,93
2,01
0,72
12,44

ha
ha
ha
ha
ha

Na LS je Obora RadouÀka s ãernou zvûﬁí o v˘mûﬁe 91 ha.
Genové základny mají v˘mûru 1115 ha.
Rodiãovské stromy: borovice lesní 26, borovice blatka 19,
dub letní 40
LS TﬁeboÀ
CHKO, mnoÏství pﬁírodních rezervací
LS Tábor
Na území LS Tábor se vyskytují genové základny smrku
ztepilého Polánka a Velmovice. Na LS jsou tato zvlá‰tû chránûná území dle zákona 114/1992 Sb. O ochranû pﬁírody
a krajiny – pﬁírodní rezervace Kladrubská Hora, pﬁírodní
památka Luna a pﬁírodní památka Ostrov Markéta.
LS 199 VodÀany
Obora Sedlice o v˘mûﬁe 255 ha, chovaná zvûﬁ – danãí
a ãerná, nejsilnûj‰í trofej ãerné v âR, kÀour odloven 5. 1. 2005,
bodová hodnota 133,25 CIC.
LS â. Krumlov
PﬁevaÏující rozloha LS je v CHKO Blansk˘ les.
LS Kaplice
• jiÏní ãást Novohradsk˘ch hor s nejvy‰‰ím vrcholem, Kamenec 1078 m n. m.
Pﬁírodní památky:
• Pohoﬁské ra‰elini‰tû
• StodÛleck˘ Vrch
• U tﬁí mÛstkÛ
• Rapotická bﬁezina
• údolí Mal‰e tvoﬁící státní hranici – v˘skyt perlorodky
• údolí Vltavy, RoÏmberk
LS Vy‰‰í Brod
V oblasti LS v prostoru mezi Svat˘m Tomá‰em – Kapliãkami
a Horním Dvoﬁi‰tûm se vyskytuje více neÏ 20 let trvalá losí
populace v poãtu cca 10-15 kusÛ. V posledních letech
dochází opakovanû k po‰kozování oplocen˘ch jedlov˘ch kotlíkÛ okusem a ohryzem. Zji‰tûnou ‰kodu ve v˘‰i cca 60 000 Kã
hradí stát. V této vysídlené oblasti na‰el los vyhovující
biotop a dostatek potravy. Z oblasti svatotomá‰ské dochází
vlivem nárÛstu populace jelení zvûﬁe k vytûsÀování losa.

LESU ZDAR

Nové Hrady
NPR Îofínsk˘ prales, Hojnovodsk˘ prales, âervené Blato,
CHKO TﬁeboÀsko

10

LZ Boubín
obora Boubín: Obora se nachází v nadmoﬁské v˘‰ce od 700
do 1263 m n. m., ãímÏ se ﬁadí k nejv˘‰e poloÏen˘m oborám
v âeské republice. I pﬁesto je moÏno v této oboﬁe bûÏnû lovit
jelena v bodové hodnotû kolem 195 bodÛ CIC. Nejsilnûj‰í
trofej jelena evropského, uloveného v této oboﬁe, má bodovou hodnotu 233,68 CIC.
NPR Boubínsk˘ prales (684 ha), která zahrnuje i vrchol
známé hory Boubín s novû vybudovanou rozhlednou. 72 %
území LZ Boubín se nachází v CHKO ·umava, z toho 1406 ha
(cca 6 % území LZ) jsou 1. zóny CHKO.
Dále spravuje 11 pﬁírodních rezervací (166 ha), 12 pﬁírodních
památek (103 ha) a jednu národní pﬁírodní památku Pramenná oblast Blanice (19 ha) s v˘skytem perlorodky ﬁíãní.
Masív Boubína a jeho pﬁilehlé okolí je v˘znamnou oblastí

9 / 2005

LS Hluboká n/Vlt.
Stará Obora – 1511 ha
Chovaná zvûﬁ – daÀãí (310ks), mufloní (80ks), ãerná (70ks)
Nejsilnûj‰í trofeje – danûk 215,78 CIC
– muflon 234,25 CIC
– kÀour 122,6 CIC
Jeden z nejstar‰ích oborních chovÛ v âechách, první
historická zmínka je z r. 1480. Pﬁesnûj‰í dochované
zprávy o zﬁízení obory na panství Hluboká jsou
z r. 1535, kdy byla zﬁízena obora pro zvûﬁ srnãí a zajíce. Od r. 1771 existuje Stará Obora pﬁibliÏnû ve stejné
v˘mûﬁe jako v souãasnosti. Dﬁíve se v oboﬁe zkou‰el
chov následujících druhÛ zvûﬁe: bílá daÀãí zvûﬁ, bílí
jeleni, divoké ovce. Ve tﬁicát˘ch letech min. stol. se uskuteãnily pokusy s chovem exotické zvûﬁe, ale vût‰inou
skonãily nezdarem – z Afriky antilopa malá, mandÏu‰tí jeleni, p‰trosi z JiÏní Ameriky, klokani z Austrálie
a svi‰ti z Vysok˘ch Tater. Ponû‰ická obora – 1664 ha:
chovaná zvûﬁ – jelení (150 ks), ãerná(13 ks), srnãí (25 ks)
Nejsilnûj‰í trofeje – jelen 250,89 CIC, rekord âR
– kÀour 122,20 CIC
– srnec 106,00 CIC
První zmínka o nûkdej‰í oboﬁe pochází z r. 1628, kdy
byla zaloÏena tzv. Malá Ponû‰ická obora. Podle nûkter˘ch pramenÛ pocházejí hranice souãasné obory
z r. 1848, av‰ak jako rok vzniku Ponû‰ické obory se uvádí
1853. Do Ponû‰ické obory byli rovnûÏ vysazeni mufloni,
a to v r. 1878. V r. 1892 zde byl vysazen jelen sika.
Genová základna – 1395 ha
Vyhlá‰ená pro dﬁeviny – SM, JD, LP, DB, BK
Pﬁírodní rezervace:
Karvanice – 13,54 ha
Libochovka – 59,82 ha
Vrbenské rybníky – 19,90 ha
Pﬁírodní památka: Baba – 2,69 ha
âást lesních porostÛ se nachází na území CHKO TﬁeboÀsko (I. zóna na plo‰e 4,46 ha).
Celé Hlubocké obory patﬁí do soustavy NATURA 2000
- vyhlá‰ené za ptaãí oblast.

s v˘skytem chránûného ptactva (datlík tﬁíprst˘, ãáp ãern˘, jeﬁábek lesní, v˘r velk˘ a kulí‰ek nejmen‰í). Toto území bylo také
zahrnuto do evropské soustavy Natura 2000, a to ptaãí oblasti
·umava v rozsahu 3181 ha. Na území LZ Boubín zasahuje je‰tû
ptaãí oblast Boletice na plo‰e 415 ha. Na rozloze 19 074 ha je
navrÏena evropsky v˘znamná lokalita ·umava. Z flory lze
zmínit symbol ·umavy - dﬁípatku horskou.

Sídlo, adresa, kontaktní údaje
Lesy âeské republiky, s.p.,
Krajsk˘ inspektorát âeské Budûjovice
Rudolfovská 88/202
371 36 âeské Budûjovice
Ústﬁedna ISDN:
GSM brána:
Fax:
e-mail:
web:

387 713 328
724 524 477
387 713 320
ki28@lesycr.cz
http://oi28.lesycr.cz

Tradiãní a osvûdãené repelenty proti zimnímu okusu vyrábûné spoleãností NeraAgro

M O R S U V I N®
• osvûdãen˘ a dlouholetou praxí provûﬁen˘ MORSUVIN je nejpouÏívanûj‰ím a nejroz‰íﬁenûj‰ím nátûrov˘m
repelentem v celé âR
• je vysoce úãinn˘m pﬁípravkem urãen˘m k ochranû lesních kultur proti okusu zvûﬁí v dobû vegetaãního
klidu, pÛsobí odpudivû vÛãi bûÏnû se vyskytující zvûﬁi a je vysoce úãinn˘ i proti mufloní zvûﬁi
• repelentní úãinnost je zaji‰tûna chuÈov˘mi, pachov˘mi i mechanick˘mi pﬁísadami
• Morsuvin (na rozdíl od nûkter˘ch konkurenãních repelentÛ) má dobrou pﬁilnavost i na vlhké a mokré
sazenice a je moÏné jej aplikovat i za niÏ‰ích teplot
• je jednodu‰e aplikovateln˘ – naná‰í se dvojicí kartáãÛ na dlouh˘ch rukojetích nebo ‰irok˘mi ploch˘mi
‰tûtci a prkénky k pﬁidrÏování sazenic
• MORSUVIN po zaschnutí vytváﬁí na sazenicích porézní hrubozrnnou ochrannou vrstvu, která je
dlouhodobû odolná pÛsobení vlhkosti i nízk˘m teplotám a nepﬁízniv˘m povûtrnostním vlivÛm
• nejvhodnûj‰í doba na aplikaci je pﬁibliÏnû od konce srpna do konce listopadu, dle klimatick˘ch podmínek
(u jehliãnanÛ po zdﬁevnatûní v˘honÛ, u listnáãÛ po opadu listÛ)
• poÏadovaná repelentní úãinnost (pohybuje se mezi 90 – 100 %) je zaji‰tûna po celé zimní období
a MORSUVIN (na rozdíl od nûkter˘ch konkurenãních repelentÛ) není pro zvûﬁ návykov˘
ekonomika aplikace
Morsuvin je ekonomicky velmi v˘hodn˘ – aplikaãní cena
pﬁípravku na o‰etﬁení 1000 ks sazenic se pohybuje cca
od 120 do 180 Kã podle druhu a stáﬁí v˘sadby.
Dávkování: 4 – 5 kg pﬁípravku na 1000 ks sazenic
do 2 let stáﬁí
5 – 6 kg pﬁípravku u star‰í v˘sadby
Jedním 14 kg balením (PP kbelík) o‰etﬁíte 2300 – 3500
sazenic.

Dal‰í pﬁípravky na ochranu lesa vyrábûné spoleãností
NeraAgro:
Velpar 5G, Nivus, Recervin, SR-11, Scolycid C,
Kuprikol 50, Sulikol K, Vegaflor
Informace o na‰ich v˘robcích
Vám ochotnû podáme telefonicky nebo na na‰í adrese.
Kontakt:
NeraAgro, spol. s r.o.
Ul. Práce 657
277 11 Neratovice
Tel.: 315 66 44 60, 315 66 27 35
Fax: 315 66 54 30
e-mail: info@neraagro.cz
www.neraagro.cz
® reg. ochranná známka NeraAgro, spol. s r. o.

www.silvaco.cz
kompletní sortiment
chemick˘ch pﬁípravkÛ a aplikaãní techniky pro ochranu lesa
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Nemusím tady b˘t, proto tu jsem
V rámci náv‰tûvy na KI âeské Budûjovice jsme zavítali na Lesní správu Tábor, kde nás ochotnû
pﬁijal lesní správce Ing. Zdenûk Do‰káﬁ.

Îivotopis
Ing. Zdenûk Do‰káﬁ,
lesní správce
LS Tábor
• nar. v roce 1946
v Sezimovû Ústí
• v roce 1966 lesnické uãili‰tû Písek
• 1968 technik polesí na LZ Planá nad LuÏnicí
• do 1973 ústﬁední stﬁedisko sluÏeb LZ Planá
• od roku 1983 Jihoãeské státní lesy, ekonomick˘ odbor
• v roce 1986 absolvoval dálkovû lesnickou fakultu
v Brnû
• od 1989 – 1992 vedoucí útvaru financování
• po vzniku LâR pÛsobil jako zástupce oblastního
inspektora v âesk˘ch Budûjovicích
• od roku 1997 na LS Tábor jako lesní správce

táborsk˘ lesní správce ve svém rajónu

Ten nám byl i mil˘m prÛvodcem po okolních lesích a zajímavostech, z nichÏ jednou byla zﬁícenina Kozího hrádku,
kde kázal slovutn˘ Mistr Jan Hus pﬁed sv˘m odjezdem do
Kostnice. Z lesnick˘ch zajímavostí jsme pak nav‰tívili semenn˘ sad lípy malolisté, kter˘ byl zaloÏen v roce 1986. Nachází se u Ole‰né v pûstební oblasti ã. 10 zhruba v nadmoﬁské
v˘‰ce 430 m.n.m. Rozloha semenného sadu je 1,68 hektaru
a je zde vysazeno 400 ks stromÛ. Jedná se o roubovance, ze
kter˘ch bylo v loÀském roce sebráno 50kg suroviny.
Dal‰í zajímavostí, jíÏ jsme mûli moÏnost v doprovodu lesního správce na LS Tábor vidût, byly takzvané „sojãí duby“.
Jedná se o jedince dubu z pﬁirozeného zmlazení, které se
pod porost a do porostu dostaly díky zanesení ptáky. Nachází se v clonn˘ch obnovních prvcích a jsou chránûny plasto-

vou ochranou, jeÏ má za úkol podpoﬁit i jejich rychlej‰í rÛst.
Tím bylo docíleno toho, Ïe odrostou pﬁirozenému zmlazení
smrku, které by je jinak negativnû ovlivÀovalo
a potlaãovalo. Tento zpÛsob, jenÏ má za cíl zajistit pﬁedrÛstání a odrÛstání takto chránûn˘ch jedincÛ, byl pouÏit
v dal‰ích porostech LS Tábor, a to i jako ochrana proti okusu
terminálÛ zvûﬁí. V sousedství se dále nacházela zalesnûná
paseka (oplocenka) s v˘sadbou smûsi smrku s lípou.
Nav‰tívili jsme téÏ porosty, kde se prosazuje ve velkém pﬁirozená obnova jedle, a je rovnûÏ patﬁiãn˘m zpÛsobem podporována. Vesmûs se jedná o kombinaci clonn˘ch prvkÛ
v obnovû a v˘chovû. Dále nám byly demonstrovány pﬁemûny
kalamitních pasek na kotlíky (minim. 10ti leté) a jejich
postupné uvolÀování za souãasného vyuÏívání a podpory
pﬁirozeného zmlazení. V‰eobecnû se vyuÏívá náseãn˘ch
prvkÛ více neÏ kotlíkÛ, které jsou reÏijnû nákladné. Co se
t˘ká bylinného patra, v‰ude jsme se hojnû setkávali
s ãern˘‰em, vraním okem a jako vzácnost Ing. Do‰káﬁ zmínil napﬁíklad i rosnatku.

LESU ZDAR

Vzhledem k tomu, Ïe pan Ing. Do‰káﬁ je nejen odborníkem
na svém místû, ale i ãlovûkem kypícím optimismem a Ïivotní energií, ‰íﬁícím kolem sebe fluidum Ïivotního moudra,
bylo s ním vedle povídání o lese zajímavé zavést ﬁeã i na
Ïivot samotn˘.
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Spoãítáme-li to dobﬁe, tak jste zahajoval svou lesnickou
kariéru v dobû, jeÏ je dne‰ní generaci známa jako totalitní.
Je v‰ak v ﬁadách lesníkÛ stále je‰tû více tûch, kteﬁí ji zaÏili
na vlastní kÛÏi. ¤eknûte nám tedy nûco o sv˘ch zaãátcích.
Zaãínal jsem vlastnû v letech takzvanû normalizaãních, tedy
letech sedmdesát˘ch, kdy byly bûÏné známé pohovory. Jednalo se o to, zda jste, ãi nejste zbûhl˘ v záleÏitostech stranick˘ch. Já jsem v dobû na‰eho druhého „osvobození“
sovûtskou armádou a spﬁátelen˘mi bratry byl na vojnû.
TakÏe pﬁi pohovorech jsem se o tom vyjadﬁoval docela naivnû otevﬁenû, Ïe to nebylo ‰Èastné ﬁe‰ení, ãímÏ jsem se pﬁíli‰
dobﬁe nezapsal. Ale ãasem se to nûjak pﬁe‰lo a já jsem
nastoupil vlastnû do lesnické sluÏby po ãlovûku, kter˘ byl
Kozí hrádek
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v tomto ohledu takzvanû kovan˘. A protoÏe mi jako mÛj
nadﬁízen˘ musel vÏdy nûco vytknout, ﬁekl jednou napﬁíklad
památnou vûtu: „Vy, kdyÏ se st˘káte s dûlníky v lese, hovoﬁíte s nimi spisovnou ãe‰tinou, a tím se nad nû povy‰ujete.
VÏdyÈ vy nemáte vztah k dûlnické tﬁídû!“ V takov˘ch podmínkách jsem tedy zaãínal.
Jak jste zaãínal profesnû, co vám tehdy vadilo a naopak?
Neﬁekl bych, Ïe se to za dﬁívûj‰ího reÏimu dûlalo ‰patnû nebo
nedobﬁe, my jsme jen spoustu vûcí ve srovnání s dne‰kem
prostû neumûli. Nedokázali jsme si uvûdomit ty ‰iroké souvislosti. Neumûli jsme poﬁádnû dûlat smlouvy, byla to nová
etapa a udûlalo se spousta chyb, ale pokaÏdé, ﬁekl bych,
s dobr˘m úmyslem. VÏdy jsme se snaÏili dosáhnout dobr˘ch
v˘sledkÛ a dobré vûci. Z tûch chyb jsme se samozﬁejmû pouãili. Vzpomínám si tﬁeba, Ïe jsme tenkrát uzavírali nájemní
smlouvy na dobu neurãitou, coÏ je dnes nemyslitelné. Prostû jsme si neuvûdomili ten dopad. Dnes to tak uÏ na‰tûstí
není, jsou nastavená, a myslím dobﬁe, tvrd‰í pravidla, za
ceny se bojuje a dojednávají se oboustrannû v˘hodné smlouvy. Podaﬁilo a daﬁí se nám hospodaﬁit s velice dobr˘m
hospodáﬁsk˘m v˘sledkem. Také díky tomu, Ïe BÛh a svat˘
Václav na nás byli milostivi a neseslali na nás kalamitu.
To je pak zase o nûãem jiném, to pak lidé v lese nemají jednoduché. Prostû to v‰echno byla otázka v˘voje, nelze v‰e
povaÏovat za chybné.

“Sojãí duby”

to ti lidé vûdí, na své kluky se mohu spolehnout a jsem s nimi
spokojen˘. Ostatnû za v‰e hovoﬁí i v˘sledky na‰í správy, které
jsou, myslím, velice slu‰né.

TakÏe jaké je to na zdej‰ím bitevním poli?
Musím ﬁíci, Ïe máme na správû rozmanit˘ personál,
v tomto ohledu jsme normální lesní správa. Podaﬁilo se nám
dát lidi do kupy tak, Ïe jsme k sobû upﬁímní a spoleãnû fungujeme, jak fungovat máme. Co si doma upeãeme, to si taky
doma sníme. Teprve kdyÏ nûco pﬁesahuje mez, tak s tím
jdeme dál. Není tﬁeba dílãí problémy ﬁe‰it nûkde jinde. A oni

Jak jste se vypoﬁádali a vypoﬁádáváte s kalamitami bio ãi
abiotick˘mi?
Jak jsem jiÏ ﬁekl, spolu se spojením milevské ãásti tamní zru‰ené správy nám pﬁipadlo území, kde jsme v roce 2003 a po
roce 2003 museli zasahovat proti dosti silné kalamitû. Milevsko poznamenala skoro roãním etátem tûÏeb a Táborsko
skoro pÛlroãním etátem, takÏe nezanedbatelné objemy

úroda semenného materiálu

lipov˘ semenn˘ sad

>>

LESU ZDAR

Jak˘ je vá‰ názor na dne‰ní situaci?
Oproti letÛm minul˘m dnes nerozhodujeme jako správa
o cenách dﬁíví, nevidím ani dÛvod, proã bychom mûli, ov‰em
je dobré mít poradní hlas. VÏdyÈ kaÏd˘ lesní správce zná tu
svou správu jak „vlastní boty“. Myslím, Ïe nemusím mít
v nejrÛznûj‰ích v˘bûrov˘ch ﬁízeních hlas rozhodovací, ale
poradní. Napﬁíklad kdyÏ se sejdou dva subjekty s rÛznou
tûÏební technologií a stejnou nabídkou. Správce by mûl mít
poradní hlas, aby mohl ﬁíci, která z nich je pro jeho oblast
v˘hodnûj‰í. To není kritika, jen návrh, jenÏ by jistû stál za
úvahu. Na druhou stranu se dá ﬁíci, Ïe to vidíme na této
úrovni jako voják na boji‰ti, a ne jako generál. KdyÏ vidí
voják, Ïe mu padl kamarád, je to pro nûj prohra, generál ze
svého pohledu ale vidí, Ïe vítûzí.

Je nûãím správa v Táboﬁe zvlá‰tní?
Podle mého se nijak neodli‰uje od ostatních správ, ale jako
zajímavost musím ﬁíci, Ïe tady máme takzvaného expedienta, jde o velice ‰ikovného kluka, dûlá tu uÏ nûkolik let. Jinak
se tady kluci snaÏí. KdyÏ nûkdo udûlá chybu, nedostane
hned vynadáno, spí‰e se snaÏíme pouãit, aby se podobné
vûci uÏ nestávaly... Dnes uÏ máme v oblasti velice dobﬁe
obsáhlé pily a zpracovatelské závody, prostû uÏ nás v‰ude
berou a vûdí o nás.
Musím také zmínit, Ïe jako správa jsme se od 1. 1. 2005
slouãili se zaniknuv‰í LS Milevsko v severní ãásti jiÏních
âech. To s sebou pﬁineslo mnohá úskalí i komplikace a do
jisté míry to ovlivnilo plánované hospodaﬁení. Rozdûlili jsme
si území spolu s LS VodÀany. K nám pﬁe‰ly 4 revíry se ãtyﬁmi revírníky. Jsou to chlapi, kteﬁí dûlají poctivû a dobﬁe svou
práci. Samozﬁejmû, Ïe jsme pﬁejali i spoustu problémÛ,
napﬁíklad zalesÀování. S tím v milevské oblasti byl vÏdy trochu problém díky stanovi‰tním podmínkám.
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jedlové zmlazení

>> nahodil˘ch tûÏeb. Zvládli jsme to na‰tûstí jak po stránce
likvidace shozeného dﬁíví, tak i po stránce boje proti kÛrovci. Smrk tady pﬁece jen není aÏ tak moc doma, jak se ﬁíká,
ale radûji dáme více lapákÛ a lapaãÛ a na konci si ﬁekneme,
Ïe toho mohlo b˘t i ménû, neÏ abychom pak zjistili, Ïe toho
máme málo a kÛrovec se nám vymkl z rukou. Kalamita je
hlavnû reÏijnû velice nároãn˘ problém, proto volíme radûji
rasantnûj‰í prevenci.
Jak si stojí ve zdej‰ích podmínkách pomûr lesní obhospodaﬁované pÛdy a celkové v˘mûry?
Tato správa je, ﬁekl bych, sloÏitá právû z tohoto dÛvodu. Má
totiÏ velkou katastrální v˘mûru. Zde je témûﬁ 10 000 ha
státní lesní pÛdy, ale na to navazuje 12 000 ha lesní pÛdy
ostatní. Z toho plyne, Ïe jsou tady stovky drobn˘ch vlastníkÛ lesní pÛdy, na níÏ dûláme nebo provádíme funkci OLH.
A toto v‰e se dûje na v˘mûﬁe pﬁes 170 tis. hektarÛ. Ucelen˘ch státních celkÛ je tedy velice poskrovnu, jako kdyÏ vysypete pepﬁ na papír. Je to tedy reÏijnû nákladné. Nadmoﬁská
v˘‰ka, která je pro zdej‰í správu charakteristická, je od
390 m.n.m. aÏ do 675m.n.m, kde jsou napﬁ. genové základny smrku. Hospodáﬁské soubory tady jsou 43 a základ tvoﬁí
47. HS 53 se pﬁidává v horních partiích. Je tu tedy celkem
nízké zabuﬁenûní a velice aktivní zmlazování smrku.

LESU ZDAR

Nabízí se otázka, jaké zpÛsoby hospodaﬁení preferujete a jak
vyuÏíváte pﬁirozené obnovy?
Vzhledem k tomu, Ïe smrkové zmlazení je opravdu velice
silné a aktivní, snaÏíme se, aby v kaÏdé porostní skupinû bylo
dosaÏeno alespoÀ 25% melioraãních a zpevÀujících dﬁevin.
CoÏ je pﬁi agresivitû smrku celkem obtíÏné. V tom se napﬁíklad dûlaly zpoãátku chyby. Zasahovali jsme jemnû clonn˘mi
prvky a podobnû. Ale smrk, pokud jsme mu dali prostor, v‰e
ostatní vytlaãil a zadusil. TakÏe jsme zaãali kombinovat
náseãné prvky, které jsme zalesnili, a teprve pak jsme do
toho pustili smrk. Podobnû se snaÏíme redukovat i zdej‰í
monokultury smrku. Dáváme aÏ 100% MZD, abychom ve
finále dosáhli poÏadovaného poãtu relativnû slu‰ného. Kalamitní holiny se snaÏíme obnovovat jiÏ ostatními dﬁevinami
dle HS, a ne smrkem. Co se t˘ká ochrany, trochu raritnû
vyzní pouÏití plastové ochrany proti mrazu. PouÏili jsme
plast, abychom dosáhli toho, Ïe daná dﬁevina bude mít
snahu urychlit v˘‰kov˘ rÛst a tzv. pﬁeskoãí mrazovou v˘‰ku
(cca 80cm).
Hospodaﬁíme velice dobﬁe i s jedlí, zejména pak s jejím zmlazením a nálety. Na vyÏil˘ch stanovi‰tích se snaÏíme hospodaﬁit s lípou, abychom do pÛdy dostali pﬁirozenou cestou
Ïiviny.
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odrÛstající pﬁirozená obnova

Abychom nezapomnûli na zvûﬁ, která k lesu patﬁí, mohl byste
se zmínit také o problematice myslivosti?
Na lesní správû máme jednu reÏijní honitbu o rozloze
cca 550 ha, kde vykonáváme právo myslivosti. Drobná zvûﬁ
je zde na obdobné úrovni jako v‰ude jinde v tomto regionu,
coÏ znamená, Ïe skoro neexistuje. Z ostatních druhÛ zvûﬁe
je zde zastoupena srnãí zvûﬁ, ve vût‰í míﬁe ãerná. Dle ‰kod
vyskytujících se v porostech upravujeme i odstﬁel srnãí zvûﬁe,
kter˘ ãiní cca 8ks srncÛ a tomu odpovídající poãet holé.
Vût‰í v˘skyt ãerné zvûﬁe zaznamenáváme v dobû pﬁikrmování a odstﬁel ãiní zhruba do deseti kusÛ roãnû. Jinak máme
dvû honitby pronajaté a co do zvûﬁe, opût základem je ãerná
a srnãí. Obdobnû jsou na tom i spoleãenstevní honitby.
Co ‰kody zvûﬁí?
·kody zvûﬁí jsou, nejsou v‰ak nijak v˘razné a vÏdy k vyhodnocení pﬁizveme i zástupce provozovatele honitby. PokaÏdé,
a to musím zdÛraznit, byly ‰kody vãas zaplaceny v plném
rozsahu. Nikdy se nevyskytly reklamace k v˘‰i ‰kod zvûﬁí. Ty
se pohybují v prÛmûru od 1000 do 5000 Kã na jedno sdruÏení.
OpusÈme na závûr odbornost a ﬁeknûte nám, jaké jiné koníãky kromû povolání je‰tû máte.
Pokud je chvilka ãasu, zajímám se o historii a ãetbu historick˘ch knih, ale na prvním místû musím jmenovat amatérské
fotografování. Zejména pﬁírodní detaily, tzv. makro. To je asi
mÛj nejvût‰í koníãek. Jak jste ale zmínil v otázce, koníãkem
mi je téÏ práce. Ono to asi plyne z na‰eho zamûﬁení, tohle
povolání si moÏná Ïádá, aby ho ãlovûk mûl i jako svÛj koníãek. Mám osmihodinovou pracovní dobu, ale pﬁijdu sem
v ‰est ráno a jdu domÛ v ‰est veãer. Co ﬁíci jiného, neÏ Ïe já
tady takovou dobu b˘t nemusím, ale právû proto, Ïe tu b˘t
nemusím, tady jsem. Souvisí to samozﬁejmû i s tím, Ïe mám
odpovídající rodinné zázemí.
Nám uÏ nezb˘vá, neÏ se s pozdravem Lesu zdar! rozlouãit
s Lesní správou Tábor a jejím lesním správcem Ing. ZdeÀkem
Do‰káﬁem a popﬁát mnoho zdaru do let pﬁí‰tích nejen v lesaﬁinû, ale i v bûÏném Ïivotû.
><
Spoleãnû s Ing. TrÛblem, Mgr. ·tûpánkem a Ing. Do‰káﬁem
zpracoval a profil pﬁipravil Ing. Jaroslav Karas,
podnikové ﬁeditelství LâR

Tradiãní a osvûdãené repelenty proti zimnímu okusu vyrábûné spoleãností NeraAgro

N I V U S®
• NIVUS je univerzální repelentní pﬁípravek k ochranû dﬁevin proti ‰kodám zvûﬁí okusem v dobû
vegetaãního klidu a proti ‰kodám zvûﬁí ohryzem a loupáním
• je moÏno jej aplikovat dle aktuální potﬁeby postﬁikem i nátûrem nebo tzv. zakapáváním
• NIVUS je vodou mísitelná modrá pastovitá hmota obsahující pachové a chuÈové repelentní sloÏky – pro
nátûr se doporuãuje ﬁedit vodou v pomûru 10:1, pro postﬁik v pomûru 3:1
• nejvhodnûj‰í doba aplikace pﬁípravku proti zimnímu okusu je pﬁibliÏnû od konce srpna do konce
listopadu (u jehliãnanÛ po zdﬁevnatûní v˘honÛ u listnáãÛ po opadu listÛ), proti ohryzu a loupání je
moÏné NIVUS aplikovat v prÛbûhu mûsíce ãervence a srpna (po ukonãení jarních prací)
• pﬁi zvolení varianty aplikace nátûrem se NIVUS naná‰í na terminály sazenic dvojicí kartáãÛ na dlouh˘ch
rukojetích nebo ‰irok˘mi ploch˘mi ‰tûtci a prkénky k pﬁidrÏování sazenic, k postﬁiku je vhodné pouÏít
tlakové postﬁikovaãe s membránov˘m ãerpadlem a tryskou o prÛmûru 1,0 – 1,2 mm
• pﬁi správné aplikaci je repelentní úãinnost pﬁípravku 6 – 7 mûsícÛ
• stromy o‰etﬁené repelentem NIVUS proti loupání a ohryzu není nutné vyvûtvovat
• NIVUS je moÏno aplikovat i za nízk˘ch teplot (nad 0o C)
• naaplikovan˘ repelent je velmi dobﬁe viditeln˘ (má jasnû modrou barvu), coÏ umoÏÀuje snadnûj‰í
kontrolu o‰etﬁen˘ch kultur
ekonomika aplikace
Aplikaãní cena pﬁípravku na o‰etﬁení 1000 ks sazenic
nátûrem se pohybuje v rozmezí 120 – 180 Kã, pﬁi
aplikaci postﬁikem 240 – 360 Kã. Registrovanou dávku
není tﬁeba pro zaji‰tûní poÏadované repelentní
úãinnosti zvy‰ovat (tak jak tomu ãasto b˘vá u nûkter˘ch
konkurenãních repelentÛ).
Dávkování:
aplikace nátûrem 4 – 5 kg u sazenic do 2 let vûku
5 – 6 kg u star‰í v˘sadby
aplikace postﬁikem 8 – 10 kg u sazenic do 2 let vûku
10 – 12 kg u star‰í v˘sadby
Jedním 10 kg balením (PP kbelík) o‰etﬁíte 2000 – 2500
sazenic nátûrem a 800 – 1000 sazenic postﬁikem.

Dal‰í pﬁípravky na ochranu lesa vyrábûné spoleãností NeraAgro:
Velpar 5G, Nivus, Recervin, SR-11, Scolycid C, Kuprikol 50, Sulikol K, Vegaflor
Informace o na‰ich v˘robcích
Vám ochotnû podáme telefonicky nebo na na‰í adrese.
Kontakt:
NeraAgro, spol. s r.o.
Ul. Práce 657
277 11 Neratovice
Tel.: 315 66 44 60, 315 66 27 35
Fax: 315 66 54 30
e-mail: info@neraagro.cz
www.neraagro.cz
® reg. ochranná známka NeraAgro, spol. s r. o.

www.silvaco.cz
kompletní sortiment
chemick˘ch pﬁípravkÛ a aplikaãní techniky pro ochranu lesa

DISKUSE

Operaãní program Zemûdûlství
a navazující pﬁíprava nového Evropského
zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova
V ãervnovém vydání Lesu zdar jsme mûli moÏnost se v „Diskusi“ dozvûdût o zahraniãních aktivitách LâR v rámci zemí EU a o moÏnostech „podpory“ nûkter˘ch lesnick˘ch ãinností ze strany
Evropské unie prostﬁednictvím tzv. strukturálních fondÛ. Také jsme se doãetli o nároãnosti
administrace Ïádostí o podporu, mimo jiné i o oprávnûném Ïadateli. V následujícím ãlánku bych
chtûla navázat na diskusi v leto‰ním ‰estém ãísle ãasopisu a seznámit ãtenáﬁe s nûkolika málo
novinkami, které se mi podaﬁilo ohlednû Operaãního programu Rozvoje venkova a multifunkãního
zemûdûlství (fond EAGGF) získat, a informovat o budoucím Evropském zemûdûlském fondu pro
rozvoj venkova (EAFRD).

LESU ZDAR

Operaãní program Rozvoj venkova a multifunkãní zemûdûlství
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Úvodem bych se obecnû zmínila o Operaãním programu „Rozvoj venkova a multifunkãní zemûdûlství“ (dále OP Zemûdûlství), kter˘ se nachází v polovinû svého fungování (zkrácené
tﬁíleté období 2004-2006). OP Zemûdûlství zahrnuje jak podporu zemûdûlství a zemûdûlsk˘ch produktÛ, lesního hospodáﬁství, rozvoje venkova a rybáﬁství, tak i odborné vzdûlávání a lze
ﬁíci, Ïe navázal na program SAPARD, kter˘ se v souãasné dobû
ch˘lí ke konci. V Pravidlech OP Zemûdûlství se u jednotliv˘ch
podopatﬁení ãasem zmûnily nûkteré termíny, celé vûty a také
definovaní pﬁíjemci podpor.
Na 4. zasedání Monitorovacího v˘boru Operaãního programu Zemûdûlství v ãervnu 2005 konstatoval ﬁeditel ¤ídícího
orgánu OP Ing. Pavel Sekáã (MZe), Ïe poãet podan˘ch Ïádostí o finanãní pomoc oproti loÀskému roku mírnû stoupnul,
u nûkter˘ch opatﬁení OP Zemûdûlství jsou pﬁevisy, jinde je‰tû
nejsou finanãní prostﬁedky vyãerpány (jako napﬁ. u opatﬁení
1.3. Lesní hospodáﬁství, 2.1. Rozvoj venkova - men‰í podopatﬁení jako závlahy nebo v˘stavby rybníkÛ, 2.3. Rybáﬁství a 2.2.
Odborné vzdûlávání). Na zasedání Monitorovacího v˘boru byly
dohodnuty pﬁesuny finanãních prostﬁedkÛ v rámci jednotliv˘ch podopatﬁení (v opatﬁení 1.3. Lesní hospodáﬁství úpravy pﬁijateln˘ch v˘dajÛ, t˘kající se nákladÛ na technick˘
a finanãní odborn˘ posudek).
V˘zvy k podání Ïádostí o finanãní pomoc, které vyhla‰uje
ministr zemûdûlství, jsou vãas zveﬁejnûny na www.mze.cz.
Operaãní program mnozí Ïadatelé z dÛvodu nevûdomosti
nevyuÏívají. Je velmi Ïádoucí, aby se informace, které jsou
snadno dostupné na internetu, dostaly do povûdomí laické
veﬁejnosti také jin˘m zpÛsobem, napﬁ. propagaãními letáky
v pﬁíloze veﬁejného tisku atd. Také je nutno podotknout, Ïe ne
kaÏdá v˘zva se t˘ká opatﬁení, které by zrovna Ïadatel o podporu vyuÏil. Proto je tﬁeba veﬁejné informaãní systémy peãlivû sledovat a vûdût, Ïe ministr vyhla‰uje do roka nûkolik termínÛ, pro opatﬁení 1.3. Lesní hospodáﬁství zpravidla dvakrát
do roka (v bﬁeznu a ãervenci). V pﬁípadû, Ïe by bylo moÏno
v rámci podopatﬁení 1.3.1. na organizaãní jednotce vypracovat
projekt, je vhodné pﬁedem informovat Grantovou sluÏbu (viz dále).
Pro soukromé vlastníky lesa a zemûdûlce nebo jejich sdruÏení
s právní subjektivitou jsou (kromû internetu) nejpﬁístupnûj‰í
informace pﬁímo u zprostﬁedkovatele finanãní podpory Evropské unie a zároveÀ akreditované platební agentury tzv. Státního zemûdûlského intervenãního fondu (dále jen SZIF). Dotazy
ohlednû dotací v lesnictví lze smûﬁovat také na pracovi‰tû
Agentury projektÛ a obnovy lesa v Teplicích (na Intranetu je
pﬁehled moÏné finanãní podpory ze Strukturálních fondÛ pro
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LâR, s.p.), samotnou administraci vyﬁizovat na Regionálních
odborech Státního zemûdûlského intervenãního fondu (RO
SZIF - Praha, âeské Budûjovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Opava). Pro Ïadatele, kteﬁí mají pﬁístup
k internetu, je na stránkách Státního zemûdûlského intervenãního fondu a na stránkách Ministerstva zemûdûlství âR pﬁehled
ve‰ker˘ch dotací v zemûdûlství, jejich aktuálních verzí a souborÛ ke staÏení.
Îádost o finanãní podporu z OP Zemûdûlství v praxi
Vlastní realizaci projektu pﬁedchází nûkolik fází. V prvé ﬁadû si
Ïadatel ujasní koncepci celého projektu. Pﬁi vypracování se
musí drÏet Povinné osnovy Pravidel OP Zemûdûlství. Pokud
takováto ãinnost není v silách Ïadatele, je moÏné projekt zadat
projektové kanceláﬁi anebo jiné oprávnûné osobû, která mÛÏe
(zpravidla za úplatu) projekt vypracovat, pﬁípadnû vyﬁídit celou
administraci Ïádosti v zastoupení. Îadatel o finanãní pomoc
by mûl mít kaÏdopádnû konkrétní pﬁedstavu o projektu, aby
specifikace v Povinné osnovû vyznûla zcela jasnû a Ïadatel se
po celou dobu, tzn. od podání Ïádosti, schválení, podpisu
podmínek (Smlouva o poskytnutí finanãní pomoci ze strukturálních fondÛ se SZIF) aÏ po vlastní realizaci a propagaci, drÏel
struãného a v˘stiÏného názvu projektu.
Z praktického hlediska lze zjednodu‰enû uvést nûkolik dÛleÏit˘ch bodÛ, vypl˘vajících z podmínek Pravidel OP Zemûdûlství,
tak jak Ïadatel bude postupovat poté, co si prostuduje Pravidla operaãního programu:
1. Projekt musí splÀovat úãel podopatﬁení, v kterém je Ïadatel pﬁímo specifikován.
2. Îadatel musí zabezpeãit financování vlastní realizace odvislé od specifik podopatﬁení (druh a v˘‰i podpory), zﬁídit
k realizaci projektu zvlá‰tní úãet a uskuteãÀovat v˘daje jako
úãetní jednotka.

ãesk˘ venkov

DISKUSE
3. Îadatel je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu
podle zákona ã.40/2004 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách a Pravidel OP.
4. Následuje administrace s RO SZIF (cca 5 mûsícÛ od podání
Ïádosti k podpisu Smlouvy o poskytnutí finanãní pomoci ze
strukturálních fondÛ – dále jen Smlouva).
5. V pﬁípadû, Ïe byl projekt vybrán ke spolufinancování z OP,
je Ïadatel Státním zemûdûlsk˘m intervenãním fondem písemnû vyzván k podpisu Smlouvy.
6. Realizace projektu musí b˘t zahájena nejpozdûji do 6-ti
mûsícÛ ode dne podpisu Smlouvy.
7. Pﬁi jakékoliv odchylce od Smlouvy nebo projektu je pﬁíjemce finanãní podpory povinen pﬁedkládat „Hlá‰ení pﬁíjemce
o zmûnách“ v prÛbûhu realizace projektu na pﬁedepsaném
formuláﬁi.
8. „Îádost o proplacení v˘dajÛ projektu“ musí b˘t pﬁedloÏena
na RO SZIF nejpozdûji do jednoho roku od podpisu Smlouvy, není-li u pﬁíslu‰ného podopatﬁení uvedeno jinak.
9. Na místû realizace projektu pﬁíjemce umístí propagaãní panel,
vyhotoví plakáty za úãelem informování ‰iroké veﬁejnosti.
Lesy âeské republiky, s.p. jako Ïadatelé podpory
Lesy âeské republiky, s.p. vyuÏily finanãní podpory Operaãního
programu zemûdûlství v podopatﬁení 1.3.1. Obnova lesního
potenciálu po‰kozeného pﬁírodními kalamitami a poÏárem
a zavádûní pﬁíslu‰n˘ch ochrann˘ch preventivních opatﬁení
s investiãním zámûrem b) Preventivní protipovodÀová opatﬁení a odstraÀování ‰kod zpÛsoben˘ch povodnûmi. V roce
2004 podaly Lesy âeské republiky, s.p. na Regionálních odborech Státního intervenãního fondu v Hradci Králové a Olomouci celkem 3 projekty a tyto byly schváleny v celkovém
objemu 19 595 tis. Kã pﬁijateln˘ch v˘dajÛ. V souãasné dobû
probíhá jejich realizace na Správách tokÛ - povodí Odry,
Moravy a Labe. V jarním termínu od 14. 3. 2005 do 8. 4. 2005
pﬁedloÏily Lesy âeské republiky, s.p. celkem 5 Ïádostí t˘kajících se preventivních protipovodÀov˘ch opatﬁení a odstraÀování ‰kod zpÛsoben˘ch povodnûmi na drobn˘ch vodních
tocích v celkovém objemu 27 734 tis. Kã pﬁijateln˘ch v˘dajÛ.
LâR, s.p jako vlastník veﬁejn˘ch lesÛ mÛÏe Ïádat v podopatﬁení 1.3.1. také o podporu v investiãním zámûru a) Ochranná
opatﬁení, rekonstrukce po‰kozen˘ch porostÛ a obnova lesa
po kalamitních tûÏbách. Investiãní zámûr se vztahuje na
odstraÀování nevhodn˘ch nebo po‰kozen˘ch lesních porostÛ
jen po pﬁírodních kalamitách, pﬁípravu tûchto ploch, zalesÀování ploch v‰emi druhy obnovy. Vzhledem k tomu, Ïe Ïadatel
je povinen postupovat dle zákona ã.40/2004 Sb., o veﬁejn˘ch
zakázkách, vyhlásit v˘bûrové ﬁízení na realizaci projektu a na
územních jednotkách LâR, s.p. souãasnû existují komplexní
obchodní smlouvy na tûÏbu a dodávku pûstebních prací,
nepodaﬁilo se zatím projekt k tomuto zámûru vytvoﬁit.
Do ãervna 2005 bylo k opatﬁení 1.3. Lesní hospodáﬁství podáno celorepublikovû 109 Ïádostí. V roce 2004 bylo schváleno
v podopatﬁení 1.3.1. celkem 14 Ïádostí, z toho 3 Ïádosti byly
LesÛ âR. Letos bylo celorepublikovû zaregistrováno 23 Ïádostí,
z nich 5 LesÛ âR.

toucích dﬁevin urãen˘ch pro energetické vyuÏití, cílem je
vytváﬁet v âeské republice prostor pro diverzifikaci v˘roby,
která by mûla pﬁispût k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udrÏitelnosti zemûdûlství a venkova) a Iniciativy
LEADER (cílem programu je podnûcovat a podporovat
inovaãní zavádûní a realizaci investic zam˘‰len˘ch v rámci
místních strategií, tvorbu originálních integrovan˘ch strategií
rozvoje venkovsk˘ch mikroregionÛ).
Zmûny v programu rozvoje venkova budou zejména v zahrnutí oblastí NATURA 2000, v pozmûnûném vymezení ménû
pﬁízniv˘ch oblastí (LFA), v zahrnutí Ïivotního prostﬁedí
v lesích, ve zpﬁísnûní plnûní norem Spoleãenství a v omezení pﬁíjemcÛ podpory v nûkter˘ch opatﬁeních na mikropodniky nebo malé podniky. Strategie a program rozvoje venkova
podle nového naﬁízení Rady budou kombinací sektorového
pﬁístupu (I.osa) a inovací, nárokov˘ch plateb a územního pﬁístupu (II.osa-LFA) a ãistû územního pﬁístupu (III.osa). âlenské
státy vymezí typologii venkovsk˘ch oblastí, ménû pﬁíznivé
oblasti podle kritérií EU, diferencují v nich podpory EAFRD
(specifické budou podpory v územích NATURA 2000 a ve
zvlá‰tû chránûn˘ch územích). Programové dokumenty pﬁipravuje koordinaãní orgán pﬁipomínkového ﬁízení k naﬁízení Rady
tzv. Mezirezortní pracovní skupina Mze pro EAFRD s úãastí
odborÛ Mze. V pﬁipomínkov˘ch ﬁízeních bude âeská republika
nadále trvat mimo jiné na :
• neomezování spektra vlastníkÛ pouze na soukromé vlastníky
lesÛ, jejich sdruÏení a obce a jejich sdruÏení, protoÏe v âR je
velk˘ rozsah lesÛ ve státním vlastnictví
• dotovatelnosti v˘dajÛ (zahrnutí mezi neuznatelné v˘daje
pouze vratnou DPH, zv˘‰ení pﬁijatelného procenta , 10 % na
nákup pÛdy)
Závûrem
Operaãní program Zemûdûlství a budoucí program EAFRD jsou
souãástí strategie hospodáﬁské a sociální soudrÏnosti EU.
Finanãní podpora EU se v rámci zemûdûlství úzce dot˘ká lesního hospodáﬁství. Zpracování projektÛ a administrace Ïádostí
o podporu je nároãná záleÏitost, které pﬁedchází sebevzdûlávání, a není tﬁeba se jiÏ dopﬁedu obávat „sáhodlouhého papírování“. V koneãném dÛsledku se takováto práce vyplatí a byla
by nesmírná ‰koda si na finanãní pomoc, kterou EU ze solidarity nabízí, nesáhnout. Dobr˘ lesník ví, jak o les peãovat, o tom
není pochyb, ale také ví, jaké mnoÏství práce a finanãních prostﬁedkÛ je k zaji‰tûní péãe o les zapotﬁebí…
><
Ing. Anita Vybíralová
technick˘ pracovník Agentury projektÛ a obnovy lesa v Teplicích

Doplnûní k ãlánku Ing. Obrdlíka
“Lesnictví v Loty‰sku” z minulého ãísla
Obrat a hospodáﬁsk˘ v˘sledek

Budoucí Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj venkova

LESU ZDAR

Od loÀského roku probíhá intenzivní pﬁíprava budoucích
fondÛ pÛsobících v oblasti zemûdûlství, a to Evropského zemûdûlského garanãního fondu (EAFG), Evropského zemûdûlského
fondu pro rozvoj venkova (dále EAFRD) a Evropského rybáﬁského fondu (EFF). V‰echny tﬁi fondy budou koncipovány jako
jeden celek, pouze EAFRD ani z ãásti nebude souãástí strukturálních fondÛ, ãímÏ se oslabí koordinaãní role Ministerstva pro
místní rozvoj âR pﬁes oblast zemûdûlství a venkova. EAFRD
bude zahrnovat OP Zemûdûlství, Horizontální plán rozvoje
venkova (prostﬁednictvím opatﬁení „Lesnictví“ podporuje SZIF
zalesÀování zemûdûlské pÛdy a zakládání porostÛ rychle ros-
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Z âech aÏ na konec svûta – Chile
(2. ãást) Chile je zemí, na níÏ se vydrÏíte dívat z letadla i ze zemû. Pro nás je to oblast zajímavá
nejen po stránce turistické. Má unikátní Ïivotní prostﬁedí, které se vyvíjelo do znaãné míry
izolovanû a vytvoﬁilo nemal˘ poãet endemick˘ch druhÛ. PÛvodní chilské lesy jsou dlouhodobû
ohroÏeny, v jiÏní ãásti zemû mají nevdûãnou roli rukojmího v tahanicích mezi dﬁevaﬁi a ekology
a jsou pﬁedmûtem politick˘ch, ekologick˘ch kontroverzí i spotﬁebitelsk˘ch zájmÛ.

Krajina v národním parku La Campana

Chilsk˘ de‰tn˘ les mírného pásma lze rozdûlit na dvû ãásti:
valdivijskou (od 40 do 45 stupnû jiÏní ‰íﬁky) a magellanskou
(mezi 45 a 55 stupnûm jiÏní ‰íﬁky). Základem tohoto ekosystému je valdivijsk˘ de‰tn˘ les, kde spadne prÛmûrnû
2.500 mm sráÏek roãnû, v létû je zataÏeno, poÏárÛ je jen
málo a klimatické v˘kyvy nejsou velké. V niÏ‰ích polohách se
nachází labyrint stále zelen˘ch rostlin. Ve vy‰‰ích polohách
pﬁevaÏuje stálezelen˘ Nothofagus dombeyi („coihue“) a opadav˘ Nothofagus pumilio (lenga). Smûrem na jih musí
magellansk˘ prales vydrÏet stále tvrd‰í podmínky, coÏ sniÏuje druhovou rozmanitost na nûkolik málo druhÛ (Nothofagus pumilio, dombeyi, antarctica) a nûkteré druhy cypﬁi‰e.
Druh˘m typem je araukáriov˘ les (od 37 do 40 stupnû) ve
vy‰‰ích polohách.

LESU ZDAR

Národní parky

18

V Chile existují státní i soukromé parky a rezervace. V˘‰e
vstupného kolísá podle atraktivity lokality. Pﬁi vstupu je také
pravidlem se na bránû zapsat do knihy náv‰tûv. Má to
v˘znam pro statistiku náv‰tûvnosti a pro pﬁehled o tom, kdo
se tam pohybuje. Ve vût‰inû parkÛ jsou okolo pﬁístupov˘ch
cest sjízdn˘ch osobním autem místa pro piknik standardnû
vybavená ohni‰ti s laviãkami a stoly. V Chile je dobr˘m zvykem vyjet o víkendu nûkam do pﬁírody, kter˘Ïto v˘let spoãívá v uspoﬁádání celodenního pikniku a veãerního odjezdu
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domÛ. Pokud v terénu potkáte ‰panûlsky mluvící turisty, jde
zpravidla o Argentince. Následující informace jsou prÛﬁezem
národními parky od Patagonie po polopou‰tû severnû od
Santiaga.

Torres del Paine
V roce 1978 byl parku Torres del Paine pﬁiznán statut biosférické rezervace UNESCO. Národní park ale, podobnû jako
chránûná území v âeské republice, není Ïádn˘m pﬁíkladem
nedotãené pﬁírody. Od 19. století byla oblast pravidelnû
vypalovaná chovateli ovcí. Tuto tradiãní praxi se podaﬁilo
potlaãit aÏ v posledních 30 letech. Park má velmi nestálé
poãasí, vyznaãuje se prudk˘mi nárazov˘mi vûtry o rychlostech kolem 120 km v hodinû a pomûrnû nízk˘mi sráÏkami
(cca 700 mm roãnû). Díky blízkosti pobﬁeÏí Tichého oceánu
se v údolích parku v zimû sníh neudrÏí. K nejbliÏ‰ímu obydlenému centru Puerto Natales je to z parku 120 km. Na
ménû ru‰n˘ch místech se lze setkat s volnû Ïijícími zvíﬁaty
(p‰trosi, lamy, li‰ky), jeÏ sice zachovávají odstup, ale pﬁed
ãlovûkem neutíkají. V parku jsou i ledovce, nejnav‰tûvovanûj‰í je u jezera Grey. Ledovec je na jezerním bﬁehu rozdûlen vpÛli ostrovem. Podle vyjádﬁení kolegy z CONAF, kter˘ tu
pracuje 25 let, v dobû jeho nástupu do parku ledovec ostrov
je‰tû zcela pﬁikr˘val. Náv‰tûvnost parku v posledních letech
kaÏdoroãnû vzrÛstá o 10 % a v minulém roce dosáhla
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95 000 turistÛ, z velké vût‰iny EvropanÛ a SeveroameriãanÛ
(USA + Kanada). Podle statistik CONAF park nav‰tívilo asi
300 ãesk˘ch turistÛ.
V loÀském roce zpÛsobil ãesk˘ turista poÏár poblíÏ jezera
Laguna Azul pﬁi pﬁípravû potravy na benzínovém vaﬁiãi na
místû nepﬁíli‰ vhodném k takovému úãelu. Men‰í poÏáry
jsou v parku pﬁi tak vysoké náv‰tûvnosti ãasté, vût‰inou
CONAF ale mimo ha‰ení je‰tû musí honit viníky, kteﬁí se
snaÏí zmizet po anglicku. U posledních patnácti poÏárÛ se
CONAF vÏdy viníky podaﬁilo polapit a usvûdãit. Rozlohou je
se souãasnou katastrofou srovnateln˘ poÏár, kter˘ vypukl
témûﬁ na den v roce 1985. Tragikomickou pﬁíãinou tohoto
poÏáru bylo pﬁehnané ekologické povûdomí izraelského
turisty. Poté, co za stromy vykonal svou potﬁebu, pokusil se
pouÏit˘ toaletní papír spálit, coÏ se mu povedlo spolu
s 13 000 hektary stepi a zakrslého lesa.
OheÀ byl v minulosti souãástí faktorÛ, které ovlivÀovaly
v˘voj souãasn˘ch ekosystémÛ, a to oheÀ zavinûn˘ jak pﬁírodními faktory, tak i historick˘m lidsk˘m osídlením. Tato
fakta nahrávají argumentaci, Ïe se vlastnû nic zvlá‰tního
nestalo, a není tedy ani tﬁeba podnikat Ïádné kroky ke zmírnûní následkÛ. Na druhé stranû je tﬁeba vzít v úvahu, Ïe
postupné klimatické zmûny v minul˘ch stoletích vedly
k tomu, Ïe urãité druhy zvlá‰tû dﬁevinné vegetace se nalézají nyní v podmínkách, ve kter˘ch sice dále mohou existovat,
av‰ak které pro nû jiÏ nejsou optimální. Tato tzv. reliktní
vegetace se po katastrofick˘ch událostech, jako je poÏár,
nedokáÏe sama zregenerovat. V Torres del Paine je tímto
pﬁíkladem jeden druh jiÏního buku – „lenga“ (Nothofagus
pumilio) nebo keﬁovitá vegetace. Tyto druhy je tﬁeba podpoﬁit v˘sadbou nebo pﬁím˘m v˘sevem. Na ﬁadû lokalit po poÏárech se provádí postupná v˘sadba místních druhÛ dﬁevin
z místního osiva. Rozsah tûchto opatﬁení je omezen finanãními prostﬁedky. Dal‰í opatﬁení, která je také nutno provést,
jsou protierozního charakteru.
âeská ministerská delegace, která Chile nav‰tívila, se s chilskou stranou dohodla, Ïe obsah a rozsah ãeské pomoci bude
spoleãnû definován. Celkovû je ãeská nabídka pomoci hodnocena jako jedineãn˘ poãin, jak˘ v chilské historii nemá
obdoby. Pokud âeská republika promûní své pﬁísliby ve
vhodn˘ ãas v takovou pomoc, jakou Chile opravdu potﬁebuje, mohlo by to znamenat ohromn˘ skok v ãesko-chilsk˘ch
bilaterálních vztazích.

Jsou nûkolika etáÏové a v˘skyt ﬁady druhÛ je vázán na podrost. Tento hust˘ les se zdá b˘t neproniknuteln˘
a navíc roste na rozeklané sopeãné pÛdû, kde se musí pﬁi kaÏdém kroku dávat pozor. V porostech pﬁevládají rÛzné druhy
pabukÛ (Nothofagus), objevují se i stálezelené druhy dﬁevin
a ve vy‰‰ích polohách i araukárie. MÛÏete se tu setkat i se
vzácnou „alerce“ (Fitzroya cupressoides), jehliãnanem s vysok˘mi, rovn˘mi, siln˘mi kmeny s v˘‰kou aÏ 50 metrÛ, tmav˘m
dﬁevem s pﬁekrásnou kresbou. Na jednom milimetru lze najít
2-3 letokruhy. Existují stromy staré aÏ 4.000 let. Dﬁevo
obsahuje látky zpÛsobující dlouhodobou odolnost proti hnilobám. Hojnû se vyuÏívalo na stavby, ﬁada star˘ch domÛ
v této oblasti je postavena právû ze dﬁeva „alerce“. Univerzální pouÏití této dﬁeviny spolu s jejím velmi pomal˘m rÛstem zpÛsobilo, Ïe dnes roste pouze v rezervacích. V podrostu a na bﬁezích rostou fuchsie. V srdci parku je jezero V‰ech
svat˘ch (Lago Todos Los Santos) s pláÏemi z ãerného sopeãného písku obklopené pﬁekrásn˘mi scenériemi hor a vulkánÛ
(Osorno, Puntiagudo). Jméno jezera je odvozeno z data jeho
objevu jezuitsk˘mi misionáﬁi v roce 1670. Z jezera vytéká
ﬁeka Río Petrohue s divok˘mi peﬁejemi a vodopády. Na svazích Osorna je vidût, kudy v nedávné minulosti tekla láva.
Místa, kter˘m se proud vyhnul, jsou porostlá lesem normálního vzrÛstu. Místa lávou zasaÏená jsou porostlá krnícími
dﬁevinami nebo jsou holá se sporadick˘mi trsy trávy. PrÛchod lávov˘m polem není to, co by potû‰ilo va‰e boty.
V okolí parku je zajímavá oblast okolo jezera Llanquihue,
která byla kolonizována pﬁeváÏnû Nûmci. Je to znát na
architektuﬁe i uspoﬁádanosti obcí a mûst. Mûsto Puerto Varas
je známo tím, Ïe se tam je‰tû pﬁed 15 lety mluvilo nûmecky.
V blízkosti je i mûsto Nueva Braunau, zaloÏené na pﬁelomu
19. a 20.století osadníky z na‰eho Broumova.

Vincente Perez Rosáles

Za pozornost stojí park Huerquehue s v˘skytem araukárií
(blahoãet ztepil˘) a malebn˘mi sceneriemi horsk˘ch jezer.
Porosty s pﬁevahou Nothofagu ve vy‰‰ích v˘‰kách, na skalách a podmáãen˘ch místech pﬁechází do smûsí nebo monokultur araukárie (Araucaria araucana). Atmosféra tûchto lesÛ
je velmi zvlá‰tní, obãas si pﬁipadáte jako v Jurském parku.
Pozoruhodné jsou velmi ostré pﬁechody mezi vegetaãními

Star‰í architektura typická pro oblast okolo jezera Llanquihue (Puerto Varas)

jsou blízké parky v turisticky velmi atraktivní oblasti. Zájmem turistÛ je zpravidla jezero Villarica s jeho pláÏemi.
Centrem turismu je mondénní Pucón, kter˘ je v letní sezónû
jedním z center spoleãenského dûní. Nad tímto jezerem se
majestátnû zvedá zasnûÏen˘ vrchol stejnojmenné sopky
(2.840 m) s prouÏkem d˘mu. Villarica je jednou z ãinn˘ch
sopek, ale turistickému ruchu to zjevnû nevadí. Na snûhu
pod d˘majícím vrcholem se dokonce lyÏuje.

>>
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je nejstar‰í národní park v Chile, zaloÏen˘ jiÏ v roce 1926 na
plo‰e 253.780 hektarÛ. Nachází se v nûm pÛvodní prales, jak
ho mûli moÏnost spatﬁit první dobrodruzi, kteﬁí nav‰tívili
tyto konãiny. Ve zdej‰ích klimatick˘ch podmínkách mají
pﬁirozené lesy odli‰nou v˘stavbu od lesÛ mírného pásma.

Villarica a Huerquehue

Dvouletá plantáÏ eukalyptu (VIII. region)
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>> formacemi na svazích. Ponûkud netypickou lesnickou zajímavostí je také pﬁekrásn˘ porost introdukované douglasky
hned za vstupní branou do parku.

Ralco
je národní rezervace na indiánském území na horním toku
ﬁeky Bíobío. Tato ﬁeka byla legendární hranicí mezi územím
ovládan˘m osadníky a indiány. Od 16. století byl na ﬁece
Bíobío budován ﬁetûz pevností na ochranu osadníkÛ pﬁed
bojovn˘mi Mapuãi. Ke koneãnému ﬁe‰ení indiánské otázky
do‰lo v roce 1881 uzavﬁením mírové smlouvy v místech
dne‰ního mûsta Temuco. Tuto událost pﬁipomíná pomník na
pahorku nad mûstem.

neÏ pÛda okolní, myslím, Ïe pûtinásobnou, a za tuto cenu
bylo nûkolik desítek arÛ pozemkÛ odkoupeno. Bojovníci za
práva indiánÛ se pak zklamanû pﬁesunuli na jiná místa sv˘ch
aktivit.

La Campana
je národní park v pobﬁeÏní ãásti pohoﬁí, kde nejsou témûﬁ
Ïádné silnice. Charakteristická je divoce rozeklaná krajina
s nejsevernûj‰ím v˘skytem Nothofagus obliqua a s v˘skytem
palmy chilské (Jubaea chilensis). Nûkteré stromy jsou aÏ tisíc
let staré. Tento druh málem doplatit na své v‰estranné vyuÏití. Z pokáceného kmene pr˘‰tí sladká ‰Èáva, z níÏ se vyrábûl sirup nebo melasa. Z jedné palmy se dalo získat aÏ 400
litrÛ ‰Èávy. Z kmene se vyrábûlo dﬁevûné uhlí. Plodem jsou
velmi chutné miniaturní kokosové oﬁí‰ky, slouÏící jako potrava místním hlodavcÛm. Park se nachází v suché teplé oblasti, mezi jednotliv˘mi palmami roste neproniknutelná spleÈ
trnit˘ch keﬁÛ, pokﬁiven˘ch stromÛ a kaktusÛ.

Z pralesÛ do lesÛ a na plantáÏe

Araukárie v národním parku Huerquehue

¤eka se na ﬁadû míst zaﬁezává do hlubok˘ch kaÀonÛ a b˘vá
s oblibou vyuÏívána pro rafting. Lesy jsou opût s pﬁevahou
rodu Nothofagus. V dolních partiích svahÛ pﬁevaÏují paﬁeziny
vyuÏívané pro tûÏbu paliva, popﬁ. stavebního dﬁíví obyvatelstvem. Obm˘tí je 20 – 30 let. Problémy s vyuÏitím zpÛsobuje ãastá oddenková hniloba v˘mladkÛ. Na území rezervace je
také ãinná sopka Callaqui (3.164 m).

LESU ZDAR

CONAF poskytuje indiánskému obyvatelstvu servisní a poradenskou ãinnost v oblasti lesního hospodaﬁení a také pomáhá
pﬁi prodeji dﬁíví. Díky tomu je vztah indiánÛ k pracovníkÛm
CONAF velmi dobr˘, coÏ se mimo jiné projevuje tím, Ïe
v období obãasn˘ch indiánsk˘ch nepokojÛ jsou pracovníci
CONAF jedni z mála, kdo má na toto území bezproblémov˘
pﬁístup.

20

Pﬁed lety v této oblasti probíhala v˘stavba pﬁehrady. Pozemky
byly od indiánÛ bez problémÛ vykupovány aÏ na jeden –
indiánsk˘ hﬁbitov. Toto místo mûlo pro indiány velk˘ kultovní
v˘znam a volba nového pohﬁebi‰tû byla zdlouhavou záleÏitostí. Jak uÏ to b˘vá, zaãala se na tom pﬁiÏivovat ﬁada lidí,
kteﬁí s problémem jinak nemûli co do ãinûní. AniÏ o to indiáni zvlá‰È stáli, sjela se na ochranu jejich práv spousta aktivistÛ, zejména z Evropy, kteﬁí pﬁedev‰ím zásadnû odmítali
v˘stavbu pﬁehrady s hydroelektrárnou. Náãelník to potom
vyﬁe‰il prohlá‰ením, Ïe tato zemû má pro jeho lid vût‰í cenu,
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Chile jako rychle se rozvíjející zemû má velkou spotﬁebu
dﬁeva. V oblasti na jih od Santiaga jsou velmi dobré rÛstové
podmínky pro ‰iroké spektrum dﬁevin. T˘ká se to pﬁedev‰ím
území VI. aÏ X. regionu. Na ﬁadû majetkÛ se hospodaﬁí
s domácími i introdukovan˘mi dﬁevinami, nejãastûji s douglaskou, ale setkal jsem se s klenem, ol‰í. Nûkteﬁí vlastníci
zaãínají zkou‰et i v˘chovné zásahy. Ty se pro svou dlouhodobou ekonomickou návratnost prakticky nepouÏívají. Na
lesních majetcích jsem mûl moÏnost vidût uvolÀovací zásahy ve vûku cca 60 aÏ 70 let pro podporu svûtlostního pﬁírÛstu na kvalitních kmenech, kdy jiÏ bylo moÏné vytûÏenou
hmotu zpenûÏit. V˘chovné zásahy v mlad˘ch porostech se
realizují jako jednotlivé pokusy financované zpravidla
CONAF. Pﬁi obnovû se takﬁka v˘luãnû pouÏívá pﬁirozená
obnova nebo v˘mladky. Produkãní doba domácích i introdukovan˘ch dﬁevin v lesním hospodaﬁení je v‰ak dlouhodobou
záleÏitostí a nestaãila by pokr˘t potﬁeby v˘roby celulózy
a papíru. Proto se ve vhodn˘ch podmínkách masovû pouÏívá pûstování dﬁevin na plantáÏích. Systém plantáÏního
pûstování je velmi dobﬁe propracován.
PlantáÏe rychle rostoucích dﬁevin, zejména v oblasti mezi
Santiagem a Puerto Monttem, jsou v˘razn˘m protikladem
národních parkÛ. Nejãastûj‰ími dﬁevinami jsou eukalypty,
borovice Pinus radiata a topolové kultivary. Obm˘tí je 10 –
20 let. Pro udrÏení a zv˘‰ení produkce se pouÏívá hnojení.
V‰echny druhy se vyuÏívají zejména ve v˘robû papíru a celulózy. I borovice se vysazuje ve formû ﬁízkÛ a jde o speciálnû
vy‰lechtûné kultivary se ‰íﬁkou letokruhÛ aÏ 4 centimetry.
Borovice se v prvních 4 metrech vyvûtvují, tato ãást se prodá
jako kulatina, zbytek se odveze do papírny nebo celulózky.
Dﬁevo je velmi mûkké, pevností pﬁipomíná lisovanou vatu.
VyuÏívá se pro agregátní technologie v truhláﬁství a nábytkáﬁství. Pro stﬁedoevropského lesníka je zajímavé i to, Ïe se
topol vyuÏívá jako stavební dﬁíví.

Mé dûti chtûjí vidût, jak vypadá les…
Úryvek ze známé písniãky vystihuje situaci na nemalé ãásti
chilského území, kde byly pÛvodní lesy pﬁed desetiletími
odstranûny, a to, co zb˘vá, je nepﬁístupné za ploty. V roce
2004 Chile nemûlo Ïádn˘ lesní zákon, jenÏ by usmûrÀoval
vlastníky pﬁi hospodaﬁení v lese. Je pochopitelné, Ïe ãas od
ãasu dochází k rÛzn˘m excesÛm, které jsou obtíÏnû postiÏitelné, protoÏe je vûcí vlastníka, zda-li svÛj majetek zvelebí,
nebo zplundruje. K tomu pﬁistupuje i skuteãnost, Ïe náv‰tûvy národních parkÛ ãi rezervací jsou pro ﬁadu lidí ekonomicky nedostupné. Lidé si u slova les zpravidla vybavují nûco
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Jak se dá v Chile uplatnit
OÏivlá chilská ekonomika potﬁebuje modernizovat ﬁadu
odvûtví a rozvíjet infrastrukturu. V souãasné dobû je v Chile
poptávka po dopravních systémech a zaﬁízeních, dÛlních
zaﬁízeních, spalovnách a tﬁídírnách odpadÛ, ãistiãkách

Sopka Osorno (2.652 m) nad jezerem Llanquihue (NP Vincente Perez Rosales)

a úpravnách vod, systémech zásobování vodou, dodávkách
pro rozvij místní infrastruktury. Z v˘robkÛ jsou poptávány
chemické produkty, v˘robky ze skla, ale i komodity, jako jsou
Ïelezo, ocel a papír.
Plánem je sníÏit do roku 2015 závislost na plynu, pﬁedev‰ím
argentinském. Poãítá se s v˘stavbou jedenácti nov˘ch elektráren a hledají se alternativní zdroje. To otevírá dveﬁe pro
spalovny a energetická zaﬁízení na biomasu, zejména v jiÏních regionech. KdyÏ chilská strana nedávno pﬁes prostﬁedníky hledala v˘robce tûchto zaﬁízení v âeské republice, aby
je mohla oslovit s nabídkou k úãasti ve finanãnû velmi zajímavém tendru, Ïádn˘ z nich nereagoval. Pﬁitom tendr je
jednou z mála moÏností, jak se ãesk˘ subjekt mÛÏe úspû‰nû
uvést na chilském trhu. Je vhodné pﬁipomenout, Ïe v Chile
je absolutní vût‰ina podnikÛ v soukrom˘ch rukou a ministerstva nemají povinnost vypisovat tendry. Neexistuje povinnost vypisovat tendry otevﬁenû ãi je zveﬁejÀovat, z ãehoÏ
vypl˘vá, Ïe si zahraniãní firmy musí hledat pﬁíleÏitosti jednotlivû. Chile je trh, kde nelze ãekat, a nabídka se musí rychle zpracovat. Nízká flexibilita i kvalita je zﬁejmû jednou z pﬁíãin neúspûchÛ ﬁady ãesk˘ch subjektÛ na chilském trhu.
Pomûrnû velkou pﬁekáÏkou pro ãeské firmy je také dvojí zdanûní. âeská republika dosud nemá s touto rozvinutou zemí
podepsanou dohodu o zru‰ení takové bariéry.
MoÏnosti uplatnûní na‰eho lesnictví jsou omezené. Je zde
dostatek místních zku‰en˘ch odborníkÛ. T˘ká se to nejen
know-how, ale i ve‰ker˘ch lesnick˘ch ãinností. Je zde neustále spousta lidí, kteﬁí jsou schopni okamÏitû zaplnit vzniklou mezeru v poptávce po ãemkoliv. Nikdo samozﬁejmû

nebude protestovat, kdyÏ mu s nûãím pomÛÏete nebo mu na
nûco pﬁispûjete. To ale není obchod, to je charita.

Andy
KdyÏ se ﬁekne Chile nebo jiÏní Amerika, snad kaÏdému se
vybaví Andy. Majestátní i malebné pohoﬁí s obãasn˘mi
zemûtﬁeseními. Hory jsou autem dobﬁe dosaÏitelné a v blízkosti Santiaga vyrÛstají v horách i zimní lyÏaﬁská stﬁediska,
kam jezdí ti, co mají na to ukazovat své znaãkové sportovní
vybavení. Do ostatních ãástí hor vedou klikatící se a postupnû se zhor‰ující cesty, které pak pﬁechází ve voln˘ terén.
Chil‰tí ﬁidiãi jezdí dosti sviÏnû i na úzk˘ch cestách v obcích,
kde se pak ke znaãkám pﬁidávají doplÀková upozornûní zdÛrazÀující nutnost niÏ‰í rychlosti. VÏdy jsou se zdvoﬁil˘m
oslovením a nûkdy s jistou dávkou nadsázky, jako napﬁíklad
nápis: „Pane ﬁidiãi, v této obci nám nepﬁeb˘vají dûti, jeìte,
prosím, opatrnû.“ Dobr˘m autem se dá dostat do pomûrnû
odlehl˘ch a vysoko poloÏen˘ch míst. B˘vá to ãasto také jist˘
zpÛsob, jak si vyzkou‰et na vlastní kÛÏi v˘‰kovou nemoc.

DÏungle okolo potoka (národní park Vincente Perez Rosales)

Pohoﬁí hrají v‰emi barvami podle toho, jaká vrstva minerálu
ãi horniny se na svahu dostala na povrch. Je to ráj geologÛ.
Na jednom svahu se dá najít velmi pestré spektrum hornin a
minerálÛ – od pyritu a sádrovce aÏ po zkamenûliny. To je
zpestﬁováno mnoÏstvím minerálních pramenÛ, barvících své
okolí i vodní toky, a je moÏné najít minerální sraÏeniny tvoﬁící pozoruhodné útvary. Koupel v termálním pramenu pod
‰ir˘m nebem v nadmoﬁské v˘‰ce pﬁes 3.000 metrÛ je po
celodenní túﬁe velmi pﬁíjemná.
Kvûtena je promûnlivá v závislosti na zemûpisné ‰íﬁce a je
vÏdy nádherná. Nûkteré druhy je moÏné potkat od OhÀové
zemû po Santiago. V druhové skladbû And najdeme i ﬁadu
zavleãen˘ch druhÛ – napﬁíklad v‰udypﬁítomnou pampeli‰ku.
Horské polohy b˘vají osídleny velmi ﬁídce, moÏnost osídlení
konãí s moÏností pastvy.
Jako na celém svûte i zde je patrn˘ ústup ledovcÛ. Nûkdy je
velmi rychl˘ a pak se stává, Ïe se sportu chtiví lidé plahoãí
s lyÏemi na zádech k ledovci a tam, kde se je‰tû pﬁed dvûma
lety v létû krásnû lyÏovalo, je dnes pár kusÛ ledu mezi
kamennou sutí.
Pro ãlovûka cestujícího z Evropy jsou Andy tím prvním, co
jej z Chile vítá. Pohledem na Andy pﬁi cestû domÛ se cestovatelé louãí se zemí, která je nám zemûpisnû tak vzdálená,
ale v mnoh˘ch vûcech by nám mohla b˘t velmi blízká. ><
Ing. Pﬁemek ·tipl, PhD.
Krajsk˘ inspektorát LâR Hradec Králové
Foto: autor ãlánku
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porostlého stromy a v jejich pﬁedstavách je plantáÏ s kultivary totoÏná s lesem. ¤ada lidí pak hÛﬁe chápe, proã chránit
lesy, kdyÏ dﬁeva je kolem spousta. Pro úãely osvûty obyvatel,
zejména dûtí a mládeÏe, buduje CONAF v oblastech bez
dosaÏiteln˘ch, veﬁejnû dostupn˘ch zbytkÛ lesa s pÛvodními
dﬁevinami demonstraãní objekty s nauãn˘mi stezkami.
V tûchto objektech jsou na domácích dﬁevinách pﬁedvádûny
ukázky v˘chovn˘ch zásahÛ, obnovy, melioraãních a protierozních opatﬁení, propaguje se pouÏívají dﬁeva domácích druhÛ.
Objekty jsou také cílem ‰kolních v˘letÛ a v˘uky. Pro tento
úãel jsou zde zastﬁe‰ené areály vybavené stoly, lavicemi
a obrázky, kde se do dûtsk˘ch du‰í zasévá semínko ekologického povûdomí.
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Experti pro rozvojovou
pomoc si mohou roz‰íﬁit vzdûlání
1. Cíle projektu
Obecn˘m cílem ‰kolení je pﬁíprava expertÛ pro práci v zahraniãí v rámci projektÛ pomoci rozvojov˘m zemím. Jedná se
o doplnûní vzdûlání u cílové skupiny posluchaãÛ prostﬁednictvím kurzÛ garantovan˘ch Institutem tropÛ a subtropÛ
âZU v Praze. Absolvování ‰kolení expertÛ formou krátkodobého pﬁípravného kurzu pﬁispûje podstatnû ke zv˘‰ení profesní a spoleãenské úrovnû expertÛ pro rozvojovou pomoc.
Specifick˘m cílem projektu jsou:
1. Pro‰kolení expertÛ v jednotliv˘ch tématick˘ch okruzích
(viz. 4.2 Tématické okruhy).
2. Vybavení posluchaãÛ literaturou z oblastí, které jsou
pﬁedmûtem ‰kolení.

2. Pﬁedkladatel projektu
Institut tropÛ a subtropÛ âZU v Praze
• Zastoupen˘ (ﬁeditel): doc. Ing. Bohumil Havrland, CSc.
• Adresa (sídlo):
Kam˘cká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
• Právní statut:
univerzita
• IâO:
60460709

3. Místo a doba realizace projektu
3.1. Lokalizace projektu
âeská zemûdûlská universita v Praze
3.2. âasov˘ plán uskuteãÀování projektu
3.2.1. Celkov˘ ãasov˘ plán
Pﬁíprava kurzÛ:
03. 03. 2005 – 20. 6. 2005
PrÛbûh kurzÛ:
od podepsání smlouvy do 27. 11. 2005
- v˘uka bude organizována ve tﬁídenních kurzech (pátek, sobota, nedûle)
Vyhodnocení kurzu: prosinec 2005
3.2.2. âasov˘ plán kurzÛ
1. blok:
24.6. – 26.6. 2005
2. blok: 7. 10. – 9.10. 2005
3. blok: 4.11. – 6.11. 2005

LESU ZDAR

4. Popis projektu
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4.1. Cílová skupina posluchaãÛ
Lesní a zemûdûl‰tí odborníci.
4.2. Tématické okruhy
1) blok: âinnost a chování expertÛ v zahraniãí
Mezinárodní právo a jeho aplikace v nûkter˘ch
zemích a regionech
2) blok: Vliv kulturních a teritoriálních specifik na pracovní
a obchodní jednání se zahraniãními partnery
Formulace a realizace projektÛ
3) blok: Vnûj‰í ekonomické vztahy âR
Pﬁíprava zahraniãnû obchodních operací, formy
zpracování zahraniãních trhÛ
4.3. Jazyk v˘uky
âe‰tina/angliãtina
4.4. Lektoﬁi
V˘bûr lektorÛ bude probíhat z ﬁad odborníkÛ âZU, která
prostﬁednictvím Institutu tropÛ a subtropÛ má bohaté kurikulum projektÛ rozvojové pomoci realizovan˘ch v rozvojov˘ch zemích. Dále to budou lektoﬁi z LesÛ âR, s.p. Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû, Vysoké ‰koly
ekonomické v Praze, Ministerstva prÛmyslu a obchodu âR,
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Ministerstva zemûdûlství âR, Ministerstva zahraniãních vûcí
âR, V˘zkumného ústavu lesního hospodáﬁství a myslivosti,
Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu lesa, nadace CzechEnviro,
o. p. s., bank, poji‰Èoven atd. Poãítá se i s úãastí expertÛ ze
zahraniãí (GTZ, DANIDA).
4.5. Poãet kurzÛ a pro‰kolen˘ch osob
Budou uspoﬁádány tﬁi tﬁídenní kurzy (jeden kurz: 24 vyuãovacích hodin).
Minimální poãet úãastníkÛ v jednom kurzu bude 12.
Celkov˘ poãet úãastníkÛ bude minimálnû 36.
4.6. Charakteristika metodick˘ch materiálÛ
V˘uka bude probíhat formou pﬁedná‰ek, semináﬁÛ, besed
a diskusí. Materiály budou poskytnuty posluchaãÛm bezplatnû (uãební texty, sylaby, diskety, CD apod.).
4.7. Technické zázemí projektu
Lektoﬁi pﬁipraví skriptum pro svÛj tématick˘ okruh a budou
vyuÏívat audiovizuální techniku (PowerPoint prezentace,
video prezentace).
4.8. Dopady projektu
Díky realizaci projektu bude pro‰koleno minimálnû 36 expertÛ (nebo potenciálních expertÛ) pro práci v zahraniãí, kteﬁí
takto budou lépe pﬁipraveni pro své mise zejména do oblasti tropÛ a subtropÛ. Vychází se z pﬁedpokladu, Ïe tito experti jsou pro svou práci (profesi) v zahraniãí dobﬁe pﬁipraveni,
ale nemají dostateãné informace o prostﬁedí zemí rozvojové
pomoci (klimatickém, kulturním, právním atd.). ·kolení
poskytne posluchaãÛm informace ve v˘‰e uveden˘ch oblas-

1. Blok:
1. Činnost a chování expertů v zahraničí
2. Mezinárodní právo a jeho aplikace v některých zemích a regionech

Místo:

Praha ČZU

Datum:

7.10. – 9.10.2005
Čas

Počet

Téma

Od

do

1

14:00

15:00

2

15:00

17:00

Lektor

hodin

2

17:00

19:00

Zahájení kurzu

Pojištění experta a vyřizování pojistné události v

Prof. Ing. Bohumil
Havrland, Csc.
Pojišťovna Kooperativa

některých zemích.

Ing. Josef Voda, nám GŘ

Celní režim,vývoz a dovoz věcí, celní odbavení

Celní správa: Ing. Radek

doma a v zahraničí

Mališ
MUDr. Manďáková –

Lékařské minimum experta: informace o
3

9:00

12:00

tropická medicína,

nejčastějších nákazách a jak jim předcházet či jak je Kožnarová - primářka
léčit

oddělení cestovní
medicíny

Význam experta v mezinárodních obchodních
2

13:00

15:00

vztazích
příprava experta na dlouhodobou cestu do
zahraničí

2,5

15:00

17:30

Mezinárodní instituce a zastupitelské a jiné orgány

18:30

21:00

2

9:00

11:00

mezinárodní právo veřejné a soukromé

1

11:00

12:00

klasifikace právních norem a její význam

2

13:00

15:00

charakteristika norem mezinárodního práva

2

15:00

17:00

1

17:00

18:00

18:00

19:00

24 hodin celkem

Doc. Ing. Bohumil
Havrland, CSc.
Ing. Vlastislav Beneš

ČR v zahraničí a jejich „využití“ expertem,
Večerní beseda na téma: „ Jak se žije v arabském

2,5

1

Ing. Vlastislav Beneš,

světě

Doc. Havrland, Doc.
Krepl,Dr Maitah
Doc. Jára
Doc. JUDr. Květoslav
Růžička PF KU
Doc. JUDr. Květoslav
Růžička, PF KU
Doc. JUDr. Květoslav
Růžička PF KU

základní charakteristika právních norem

Doc. JUDr. Květoslav

v některých státech regionech

Růžička

charakteristika českého práva v ekonomické sféře

Doc JUDr Růžička

právní normy používané v enviromentální
legislativě

INFORMUJEME

ilustraãní foto: Ing. Jaroslav Karas

tech v rámci jednotliv˘ch kurzÛ. Absolvováním ‰kolení
nevzniká pﬁípadn˘ nárok absolventa na jeho zaﬁazení do souãasn˘ch nebo budoucích projektÛ poﬁádajících organizací.

• Osobní dopis ﬁeditele ITS Doc. Ing. Bohumila Havrlanda,
CSc. a dûkana FLE prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc.
absolventÛm s nabídkou kurzÛ
• Akvizice LesÛ âR s.p. v oblasti lesnictví

5. Propagace a publicita
Pﬁedkladatel projektu zajistí propagaci a publicitu akce formou:
• Osobní dopis G¤ LesÛ âR Ing. Vladimíra Blahuty vedoucím
polesí
• âlánek v ãasopise Lesu Zdar
• www stránky ITS

Pﬁíloha:
Povinná literatura: Bene‰ a kolektiv, Grada 2004
Havrland, pozn.: úpln˘ text bude doplnûn. Jedná se o publikaci, která je pouze v angliãtinû.
><

3. Blok:

2. Blok

1. Vliv kulturních a teritoriálních specifik na pracovní a obchodní jednání

1. Vnější ekonomické vztahy ČR –zaměřeno na lesníky a zemědělce

se zahraničními partnery

2. Příprava zahraničně obchodních operací, formy zpracování zahraničních trhů
Místo:

Lesy ČR

Datum:

21.10.-23.10.2005

2. Formulace a realizace projektů
Místo: Lesy ČR
Datum: 11.11.-13.11.2005
Téma

Lektor

Čas

Čas

od

do

1

14:00

15:00

2

15:00

17:00

2

17:00

19:00 výrobky, duševním vlastnictvím (know-how,

Počet
Celková charakteristika vnějších ekonomických vtahů
ČR
Vývoj obchodní bilance, zbožové a teritoriální
struktury
Zahraniční obchod zemědělskými a lesnickými
licencemi, projekty, vývoz expertů

3

2

9:00

13:00

12:00

15:00

Kdo je kdo v oblasti vnějších ekonomických vztahů
ČR
Rozvojová a humanitární pomoc se zaměřením na
ČR.
Agro zemědělec a jeho úloha v rozvoji lesnictví v

2,5

15:00

17:30

2,5

18:30

21:00 Večerní beseda : Jak se žije v Asii

2

9:00

11:00

1

11:00

12:00

2

13:00

15:00

15:00

17:00

do

14:00

15:00

- determinanty prostředí, i včetně historie,
1

Ing. Vlastislav Beneš

operaci
druhy průzkumů: posouzení partnera, kvalitní

a obchodních metod

s ochranou výrobků proti agresivnímu klimatu

DrSc.

systémech jednotlivých národů a určují
2

15:00

17:00

- charakteristika některých specifik podle

DrSc.

2

17:00

19:00

mezinárodních vztahů

vybraných zeměpisných oblastí v souvislosti s
obchodní činností, reklamou i běžným

Ing. Bohdan Lojka, PhD.

3

9:00

12:00

2

13:00

15:00

Dr. Miloslav Jandík

Zkušenosti LČR z oblasti vnějších

praktického vzdělávání a vědecko výzkumných
pracovišť se zahraničím

Ing. Vlastislav Beneš + další

2,5

15:00

17:30

Večerní beseda: Jak se žije v Africe

2,5

18:30

21:00

Význam a typy projektů

2

9:00

11:00

1

11:00

12:00

základní části projektů a jejich charakteristika

2

13:00

15:00

příčiny nesprávné formulace projektů

2

15:00

17:00

projektová dokumentace

1

17:00

18:00

Projekty mezinárodních organizací (FAO, UNDP)

Dun and Bradsteet

Ing. Vlastislav Beneš
Prof. Ing. Vladimír Jeníček,

instrumentů
1

18:00

19:00

obchodní metody v mezinárodním obchodě (přímé
a nepřímé, české majetkové účasti)

24 hodin celkem

1

18:00

19:00

Csc.

Doc. Ing. Bohumil
Havrland, CSc.
Doc. Ing. Bohumil

realizaci projektů

Havrland, CSc.

Český normalizační úřad

Ing Vlastislav Beneš

ing. Jaroslav Martinek

základní a modifikovaný postup při formulaci a

DrSc.

Dr Miroslav Šubert

ing. Miroslav Kravka

ekonomických vztahů
Možnosti spolupráce universit, center

Mgr. Hana Nováková, PhD.

v průběhu lodní přepravu a v místě působení

18:00 analýza platebních podmínek a platebních

Doc. Milan Rymeš

společenským jednáním

Průzkum dopravních cest, základní právní průzkum,
17:00

Mgr. Dana Štěpanová

národa

Prof. Ing. Vladimír Jeníček,
Dr. Petr Jelínek Ústav

zvláštnosti národní mentality, projevující se v
prožívání, chování a jednání příslušníků daného

Ing. Vlastislav Beneš

(tropické a subtropické podmínky)
1

Mgr Dana Šteánová

- kritéria identifikující rozdíly v kulturních
Prof. Ing. Vladimír Jeníček,

partner = základ úspěchu na zahraničních trzích
teritoriální, komoditní, cenový; průzkum konkurence

kultury, tradic a zvyklostí ovlivňující specifičnost
jednotlivých národních skupin

podmínkách RZ

průzkum trhu, základ pro úspěšnou obchodní

Lektor

hodin
Ing. Vlastislav Beneš

technický průzkum zejména v souvislosti
2

Téma

od

personalistika a lidské zdroje v souvislosti
s projekty

Doc. Ing. Bohumil
Havrland, CSc.
Doc. Ing. Bohumil
Havrland, CSc.
Ing. Jaime Muňoz,
PhD.
Doc. Jára
Doc. Ing. Bohumil
Havrland, CSc.
Doc. Jára

24 hodin celkem

LESU ZDAR

Počet
hodin
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Probûhl semináﬁ
“·etrné sortimentní technologie u LâR”
Dne 5. 8. 2005 se na území LS Telã, revíru Budkov uskuteãnil pracovní semináﬁ na téma „·etrné
sortimentní technologie u LâR“ za úãasti ﬁady v˘znamn˘ch hostÛ. Pozvání pﬁijali ãlenové vedení
podniku LâR vãetnû pana generálního ﬁeditele Ing. Vladimíra Blahuty. Pﬁítomni byli také zástupci
kraje Vysoãina, SdruÏení vlastníkÛ obecních a soukrom˘ch lesÛ, Lesnické a dﬁevaﬁské fakulty MZLU
v Brnû, podnikatelské subjekty a v˘znamnûj‰í soukromí vlastníci lesÛ z regionu.

LESU ZDAR

Cyklus hospodaﬁení
v lese s vyuÏitím
moderních technologií

24

Program byl rozdûlen na teoretickou a praktickou ãást.
Semináﬁ uvedl lesní právce LS Telã Ing. Dolejsk˘, Ph.D.
Dopolední praktickou ãást semináﬁe pak oficiálnû zahájil
generální ﬁeditel Ing. Vladimír Blahuta. ZdÛraznil jednoznaãnou podporu vedení podniku moderním sortimentním
technologiím a jejich pouÏití na majetcích obhospodaﬁovan˘ch Lesy âeské republiky, s.p. Ukázky v terénu byly pojaty
tak, aby zahrnuly cel˘ technologick˘ ﬁetûzec od tûÏby dﬁíví
harvestorem, jeho vyvezení vyváÏecím traktorem na odvozní
místo a zpracování klestu a tûÏebních zbytkÛ. Poprvé
v âeské republice byl pﬁedstaven harvestor tzv. tﬁetí generace s moÏností vyuÏití geografického poziãního systému pﬁi
navigaci stroje a evidenci vytûÏeného dﬁíví dle lokality
(P, OM). Jako mapov˘ podklad byl testován rastrov˘ atlas
porostních map LâR z Grafického datového skladu (dále jen
„GrDS“), kter˘ v jednotné podobû pokr˘vá celé území spravované LâR a je souﬁadnicovû pﬁipojen˘. Tato technologická
specialita GrDS se ukázala jako ideální mapová báze, jeÏ ve
spolupráci s pﬁijímaãem GPS vytváﬁí funkãní navigaãní
systém. Navigaãní ãást softwarového vybavení stroje „Timber Navi“ zatím není adaptována pro souﬁadn˘ systém platn˘ v âeské republice. Vzhledem k tomu, Ïe software v harvestoru bûÏí na platformû Microsoft Windows, je adaptace
na ãeské podmínky reálná v rozumném ãase. Obdobn˘
software má i vyváÏecí traktor. Vybavení tûchto strojÛ
umoÏÀuje bezdrátov˘ pﬁenos dat, kter˘ ve spolupráci
s dostateãnû pﬁesnou lokalizací umoÏní majiteli lesa sledovat pohyb dﬁeva z porostu (P - harvestor) na skládku (OM –
vyváÏecí souprava). Je to ideální základ logistického ﬁetûzce
toku dﬁíví.
Pﬁedstaven byl stﬁednû velk˘ harvestor John Deer 1070D
(foto ã.1) v kombinaci s vyváÏecím traktorem John Deer
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810D. (Pozn.: spoleãnost John Deer pﬁevzala od 1. 6. 2005
znaãku Timberjack.) Harvestor John Deer 1070D, urãen˘
k pouÏití v probírkách a prvních pﬁedm˘tních tûÏbách, byl
vybaven kácecí hlavicí H754 s maximálním prÛmûrem úﬁezu
62 cm. VyváÏecí traktor John Deer 810D je urãen pro krátké
v˘vozní vzdálenosti a pro práci v mlad˘ch porostech, kde
hraje velikost stroje dÛleÏitou roli. Bûhem dopoledního
bloku byl rovnûÏ pﬁedstaven ‰tûpkovací stroj Eschlböck Biber
80 a kontinuální kontejnerová doprava zpracované biomasy.
Vyrobená biomasa z klestu a tûÏebních zbytkÛ slouÏí spoleãnû s dal‰ími komponenty z pilaﬁsk˘ch provozÛ (hnûdá ‰tûpka, pilina, hoblina, struÏina a kÛra) jako palivov˘ zdroj pro
teplárnu mûsta Tﬁebíã.
Odpolední blok zahrnoval pﬁedná‰ky na následující témata:
poskytování finanãních pﬁíspûvkÛ na hospodaﬁení v lesích
z rozpoãtu kraje Vysoãina, biomasa a její vyuÏití, prezentaci
firmy Merimex, s.r.o. Prof. Ulrich z Lesnické a dﬁevaﬁské
fakulty MZLU v Brnû zde prezentoval ﬁadu v˘zkumn˘ch projektÛ zamûﬁen˘ch na porovnání klasické motomanuelní
metody tûÏby dﬁíví s harvestorovou technologií.
Semináﬁ ukonãil generální ﬁeditel LâR, s.p. Ing. Vladimír
Blahuta. Podûkoval v‰em zúãastnûn˘m, pﬁedná‰ejícím
a organizátorÛm (foto ã. 2). Opûtovnû zdÛraznil, Ïe cílem
LesÛ âeské republiky, s.p. je uplatÀovat ‰etrné v˘robní technologie, které jsou jednak ekonomicky v˘hodné, jednak ‰etrné
k Ïivotnímu prostﬁedí, v‰ude tam, kde je to vhodné. ZárovûÀ
vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe semináﬁ na uvedené téma bude mít
u LesÛ âeské republiky, s.p. pokraãování.
><
Zpracovali pracovníci LâR s.p.
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foto ã. 1 - harvestor John Deer 1070D

foto ã. 2 - úãastníci semináﬁe pﬁi praktické ukázce provozu
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Nov˘ povûﬁen˘ pûstitel z jihu âech
V prÛbûhu mûsíce srpna byl mezi povûﬁené pûstitele LâR s.p. pﬁijat dal‰í ‰kolkaﬁsk˘ subjekt, Lesní
‰kolky Ing. Pavel Burda Sepekov. Majitel lesní ‰kolky je drÏitelem licence Mze pro nakládání s reprodukãním materiálem lesních dﬁevin od roku 2000.

LESU ZDAR

Provoz se nachází v jiÏních âechách poblíÏ mûsta Milevska
na okrese Písek. Firma se zab˘vá pûstováním sazenic lesních
dﬁevin pro obnovu lesa a krajinné v˘sadby na 11ha produkãní plochy v 9 ‰kolkách v nadmoﬁské v˘‰ce od 350 do 700
m.n.m. Tato v˘‰ková diverzifikace jednotliv˘ch pûstebních
ploch podporuje kontinuitu sezónních prací a umoÏÀuje
pûstovat jednotlivé druhy dﬁevin podle jejich ekologického
optima jak z hlediska klimatu, tak pochopitelnû i vzhledem
k nárokÛm na rÛzné pÛdy.
Souãasná produkce je zhruba 500 tis kusÛ sazenic a bûhem
nûkolika let se plánuje její zv˘‰ení aÏ na 1,5 mil. prostokoﬁenn˘ch sazenic (z toho 400-500 tis. smrku, 200-300 tis.
borovice, 50-100 tis. jedle, po 300 tis. dubu a stejné mnoÏství buku, javoru, lípy, jilmy, ol‰e...). V nabídce nechybí ani
produkce sazenic vánoãních stromkÛ, keﬁÛ, poloodrostkÛ
a odrostkÛ pro speciální v˘sadby, rekultivace, doplÀování
kultur, liniové v˘sadby apod. V‰e s dÛrazem na kvalitu produkce s vyuÏitím moderních technologií.
Osiva jsou zaji‰Èována pﬁedev‰ím z místních uznan˘ch
zdrojÛ a vût‰ina produkce je smûrována zpût do regionu.
Sleduje se tím zachování genetické adaptace zdrojÛ na místní pﬁírodní podmínky. Pﬁi nákupu nebo sbûru osiva je dávána pﬁednost kvalitnûj‰ím fenotypov˘m zdrojÛm. Souãasná
produkce SM a BO je urãena pﬁedev‰ím pro PLO 10, s rÛstem velikosti firmy se v‰ak poãítá i s pûstováním sadebního
materiálu pro dal‰í PLO. Produkce ostatních dﬁevin, jejichÏ
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pﬁenos není v˘raznûji omezen vyhlá‰kou, je vyuÏitelná pro
vût‰inu PLO.
Ve ‰kolce je v provozu vysoce kvalitní technologie pûstování
poloodrostkÛ a odrostkÛ dﬁevin, která pracuje s násobn˘m
ﬁadov˘m ‰kolkováním rostlin. Tento pomûrnû netradiãní
a vysoce kvalitní materiál je v˘bornû vyuÏiteln˘ pro úãely
rekultivací, krajinn˘ch v˘sadeb, doplÀování MZD do nárostÛ,
nezaji‰tûn˘ch kultur, pﬁípadnû k zalesnûní obtíÏnû zalesniteln˘ch nebo tûÏko pﬁístupn˘ch lokalit.
Produkce tradiãní prostokoﬁenné jehliãnaté sadby je témûﬁ
stoprocentnû ‰kolkovaná, pouze ãást borovice se pûstuje
metodou podﬁezávání koﬁenového systému. Semenáãky pro
‰kolkování si provoz pûstuje sám na substrátov˘ch síjích.
Sazenice listnáãÛ se vÏdy podﬁezávají, v˘jimeãnû ‰kolkují
a jsou pûstovány v plnosíjích. Tato technologie se osvûdãila
pﬁedev‰ím pro podporu prÛbûÏného rÛstu rostlin.
Ve‰kerá produkce sazenic se centrálnû tﬁídí ve sklepích
provozní budovy, kter˘ se je‰tû letos doãká klimatizace.
Zavedením tohoto opatﬁení je maximálnû omezeno riziko osychání koﬁenového systému pﬁi tﬁídûní pﬁímo na polích ‰kolek.
Standardní je o‰etﬁení koﬁenového systému antidesikanty. ><
Text a foto:
Ing. Pavel Burda, Sepekov 363, 398 51 Sepekov, Okr. Písek
Tel.: 724 200 101,
E mail: info@pavelburda.cz
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Oslavy v Trutnovû vyvrcholí v ﬁíjnu
AÏ do poloviny ﬁíjna probíhají oslavy 150. v˘roãí zaloÏení lesnick˘ch ‰kol v severov˘chodních
âechách (1855-2005) a 60. v˘roãí existence lesnick˘ch ‰kol v Trutnovû (1945-2005).
zrealizovaly více jak 150 zahraniãních odborn˘ch exkurzí a expedic
do 33 státÛ Evropy, Asie i Severní Ameriky (Kanady) vlakem,
autokarem, na motocyklech, lodí i letadlem. UÏ nûkolik desetiletí
patﬁí k nejznámûj‰ím ãeskoslovensk˘m stﬁedním lesnick˘m ‰kolám
v Evropû a v posledním desetiletí navázaly uÏiteãné internacionální
kontakty také v Asii a v Severní Americe. Na tyto nákladné zahraniãní exkurze si vydûlali sami studenti vlastní prací ve svém volnu
pﬁi pomoci ãesk˘m lesÛm. Tûchto zahraniãních cest se mohla
zúãastnit také vût‰ina ze 4 142 absolventÛ a absolventek trutnovsk˘ch lesnick˘ch ‰kol (1945-2005). Tito absolventi a absolventky jsou také tou nejÏivûj‰í tradicí a tím nejvût‰ím a nejhmatatelnûj‰ím pﬁínosem pro na‰i republiku i zahraniãí, neboÈ nalezli dobré
uplatnûní takﬁka ve v‰ech oborech lidské ãinnosti, zejména v‰ak
v lesním hospodáﬁství, a to nejenom doma, ale i v zahraniãí, kde
mají ﬁadu dobr˘ch pﬁátel mezi lesníky.
Proto zveme v‰echny Ïijící absolventy a absolventky na oslavy
150. v˘roãí zaloÏení lesnick˘ch ‰kol v severov˘chodních âechách
(1855-2005) a 60. v˘roãí existence lesnick˘ch ‰kol v Trutnovû
(1945-2005). Vedení trutnovské SL· a VO·L v rámci tûchto oslav
uÏ zorganizovalo pro souãasné pedagogy a zamûstnance ‰koly
dvoudenní autobusov˘ zájezd Po stopách díla spisovatele Oty Pavla
na Kﬁivoklátsku ve spolupráci s tamní Lesní správou Kﬁivoklát ve
dnech 29. 6. aÏ 30. ãervna 2005. Dále pro své pracovníky souãasné
i b˘valé uspoﬁádalo ve ãtvrtek 1. záﬁí 2005 od 14.00 hodin slavnostní setkání v aule moderního domova mládeÏe. Vyvrcholení oslav je
naplánováno na pátek 14. ﬁíjna 2005 pro pozvané oficiální hosty
a zejména pak na sobotu 15. ﬁíjna 2005, kdy pﬁesnû na den uplyne 60 let od zahájení v˘uky na tehdej‰í Státní vy‰‰í lesnické ‰kole
v Trutnovû a kdy pﬁivítáme samotné absolventy. Proto se oãekává, Ïe do budovy na‰í lesnické ‰koly se sjede vût‰ina Ïijících absolventÛ a Ïe si zde prohlédnou budovy ‰kol, Ïe si budou moci zakoupit almanach, vydan˘ nákladem ‰koly i mnoha sponzorÛ, jímÏ patﬁí
na‰e upﬁímné podûkování za finanãní pﬁíspûvky; dále zakoupit
Sborníãek Pﬁíspûvky Muzea Podkrkono‰í v Trutnovû, svazek
4 (2005) s 20stránkovou studií o 150 letech v˘voje lesnického ‰kolství v severov˘chodních âechách a v Trutnovû z poãítaãe Jiﬁího
Uhlíﬁe, historika a bibliografa ãs. lesnického ‰kolství. ·kola dále
nabízí k zakoupení drobné suven˘ry (pohlednice, smaltované
odznaky ‰koly, kravaty s emblémem ‰koly, dvouhlavé karty a taktéÏ
plastové ta‰ky s logem ‰koly). Trvalou a nadãasovou památkou v‰ak
bude 250stránkov˘ hodnotn˘ almanach ‰koly. Snad 1500 v˘tiskÛ
uspokojí v‰echny zájemce o zakoupení almanachu na‰í alma mater
viridis v Trutnovû. Také první absolventské roãníky SVL· v Trutnovû pﬁipravují vydání speciálního jubilejního ãísla studentského ãasopisu FACÍR, kter˘ na ‰kole s pﬁestávkami vychází od dubna 1947
dosud. Neocenitelnou pomoc prokázali rovnûÏ mediální partneﬁi
tûchto oslav, redakce odborn˘ch ãasopisÛ Lesnická práce a Lesu
zdar, kter˘m dûkujeme za zveﬁejnûní informací.
Podrobné informace o prÛbûhu oslav i almanachu naleznou zájemci eventuálnû na telefonu ‰koly: 499 811 413 nebo 603 898 102
anebo nejrychleji na webov˘ch stránkách trutnovské lesnické ‰koly:
http://www.slstrutnov.cz
Milé absolventky a absolventi a pﬁátelé trutnovsk˘ch lesnick˘ch
‰kol, dovolte nám pozvat Vás k nám do SL· a VO·L Trutnov na
sobotu 15. ﬁíjna 2005. Tû‰íme se na Vás. Va‰e alma mater viridis v Trutnovû jubiluje a oslavuje v˘znamné v˘roãí ãeského
odborného a lesnického ‰kolství. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
v Trutnovû – v mûstû Va‰eho mládí a lesnick˘ch studií.
><
PhDr. JI¤Í UHLÍ¤, redaktor almanachu
a ﬁádn˘ ãlen Obce spisovatelÛ v Praze
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UÏ poãátkem ﬁíjna 2003 zveﬁejnily ãasopisy Lesnická práce a Lesu
zdar, mediální partneﬁi oslav, první informaci o pﬁipravovan˘ch oslavách a almanachu ke 150. v˘roãí zaloÏení lesnick˘ch ‰kol v Bûlé pod
Bezdûzem (1855-1904), v Zákupech (1904-1945) a v Trutnovû,
kam byla 28. srpna 1945 pﬁeloÏena nûmecká vy‰‰í lesnická ‰kola ze
Zákup. Zde bylo dne 15. ﬁíjna 1945 zahájeno vyuãování na ãeské
ãtyﬁleté Státní vy‰‰í lesnické ‰kole v Trutnovû ve dvou tﬁídách
s 87 studenty za ﬁeditele Ing. Vladimíra Hendrycha (1902-1966).
Proto leto‰ní hlavní oslavy tûchto lesnick˘ch ‰kol vyvrcholí v sobotu 15. ﬁíjna 2005 na Stﬁední lesnické ‰kole a Vy‰‰í odborné ‰kole
lesnické v Trutnovû, kam srdeãnû zveme v‰echny Ïijící absolventy
a absolventky trutnovsk˘ch lesnick˘ch ‰kol.
Avizované oslavy uÏ probíhají od konce ãervna 2005 do soboty
15. ﬁíjna 2005. ·irokou lesnickou veﬁejnost, a zejména pak absolventy v‰ech typÛ a forem lesnického ‰kolství v Trutnovû, opût informujeme o pﬁipravovan˘ch oslavách i almanachu a dovolujeme si je
pozvat po deseti letech do Trutnova na sobotu 15. ﬁíjna 2005, kdy
bude ‰kola zase pﬁístupná veﬁejnosti a kdy si budou moci zakoupit
‰est˘ jubilejní almanach, trvalou to upomínku, drobné suven˘ry
a setkat se sv˘mi spoluÏáky pﬁi srazech jednotliv˘ch roãníkÛ a tﬁíd,
organizovan˘ch samotn˘mi tﬁídními dÛvûrníky, svolavateli
jednotliv˘ch setkání do trutnovsk˘ch spoleãensk˘ch zaﬁízení
a místních restaurací. ProtoÏe lesnické ‰koly v Trutnovû za 60 let
do 30. 8. 2005 ukonãilo uÏ 4 142 absolventÛ a absolventek, není
v silách vedení ‰koly zajistit pro takové mnoÏství konání uÏ ãtvrtého sjezdu v‰ech Ïijících absolventÛ trutnovsk˘ch lesnick˘ch ‰kol.
Dûkujeme proto absolventÛm za pochopení. Pﬁesto se vedení ‰koly
snaÏilo zajistit dÛstojn˘ prÛbûh oslav tak v˘znamného jubilea.
Management Stﬁední lesnické ‰koly a Vy‰‰í odborné ‰koly lesnické
Trutnov v zastoupení hlavního organizátora oslav RNDr. Petra Kejklíãka, zástupce ﬁeditele ‰koly, a dûlná redakãní rada pﬁipravily ke
kniÏnímu vydání ofsetem hodnotn˘ a nadãasov˘ sborník, trvalou
pﬁipomínku na toto v˘znamné v˘roãí, jubilejní almanach s názvem
„·edesát let lesnického ‰kolství v Trutnovû 1945-2005“ o 250 stranách s mnoha ãernobíl˘mi i barevn˘mi fotoreprodukcemi, vyti‰tûn˘
v tiskárnû Gentiana Jilemnice v záﬁí 2005. Vydání almanachu uÏ
v srpnu 2003 inicioval jeho redaktor PhDr. Jiﬁí Uhlíﬁ, emeritní stﬁedo‰kolsk˘ uãitel SL· a VO·L Trutnov (1961-1998) a ﬁádn˘ ãlen
Obce spisovatelÛ v Praze, kter˘ byl uÏ poãtvrté povûﬁen ﬁeditelstvím
‰koly zredigováním, pﬁipravením textu do tisku tohoto uÏ ‰estého
jubilejního almanachu. Na tvorbû knihy se dále podíleli RNDr. Petr
Kejklíãek a PaedDr. Vladimír âerník (pﬁíprava sazby na poãítaãi),
Mgr. Pavel Kraus (seznamy). Fotografiemi almanach zpestﬁili
Dr. Vl. âerník a Ing. Jindﬁich Vojtûchovsk˘. Almanach má tedy 250
stránek s obrázky a je dílem 41 autorÛ textu více jak 50 rozmanit˘ch pﬁíspûvkÛ. Sborník zahrnuje tematicky a kompoziãnû uspoﬁádané ãlánky do jednotliv˘ch oddílÛ, jak je zﬁejmé z ãlenûní Obsahu:
Historie a souãasnost, Souãasné typy ‰kol, domovy mládeÏe
a modernizace ‰koly, Úãelové objekty pro praktickou v˘uku, Studium
a voln˘ ãas, Jak ‰la léta 1995-2005, Vzpomínky a vyznání uãitelÛ,
absolventÛ a studentÛ, Seznamy pedagogÛ, vychovatelÛ, zamûstnancÛ ‰koly, jídelny a ‰kolního polesí, Seznamy v‰ech absolventÛ
SL·, LM· a VO·L (1945-2005) vãetnû abecedního seznamu absolventÛ a absolventek SL·, Souhrny v ãe‰tinû, angliãtinû, francouz‰tinû a nûmãinû, Redakãní epilog a Inzertní ãást. Poutav˘ almanach
pﬁiná‰í mnoho zajímavého a podnûtného ãtení, nabízí mnoÏství
cenn˘ch poznatkÛ i pﬁitaÏliv˘ch vzpomínek stﬁedo‰kolsk˘ch uãitelÛ,
absolventÛ, souãasn˘ch studentÛ a studentek. DÛleÏité je, Ïe aktuálnû zachycuje dynamick˘ rozvoj, modernizaci a rozmanité aktivity
zejména posledního desetiletí trutnovsk˘ch lesnick˘ch ‰kol (19952005) a v˘razné specifikum trutnovského lesnického ‰kolství
– mnoÏství dlouholet˘ch zahraniãních stykÛ.
VÏdyÈ lesnické ‰koly v Trutnovû od roku 1949 do srpna 2005
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V Bavorsku byla otevﬁena lesní ‰kola
V pátek 22. ãervence probûhlo u mûsteãka Mehlmeisel v Bavorsku slavnostní otevﬁení lesní
‰koly „Waldhaus Mehlmeisel“ za pﬁítomnosti zástupcÛ obcí, bavorské vlády, architektÛ. Úvodní ﬁeã pﬁednesl starosta obce Günter Pollman. Jedná se o projekt financovan˘ ze strukturálních fondÛ EU, program INTERREG 3A, na základû ãesko-bavorské spolupráce mezi obcemi
Mehlmeisel a BoÏí Dar. Z ãeské strany se zúãastnili mimo jiné starosta obce BoÏí Dar a senátor Ing. Jan Horník, která na projektu spolupracovala, a zástupci LâR z ﬁeditelství Mgr. Eva
Dlabolová a Ing. Denisa Hurtová, krajsk˘ inspektor Karlovy Vary Ing. Jiﬁí Holick˘ a z LZ Kladská Ing. Miroslav Vani‰ a dal‰í. Podobná stavba vznikne i na ãeské stranû.

uvítací tabule

zástupci zúãastnûn˘ch stran

Ing. Hurtová na exkurzi

venkovní sezení

ZájemcÛm jsou k dispozici internetové stránky
www.waldhaus-mehlmeisel.de
Budova stﬁediska byla pojata spí‰e v moderním stylu. Dominantou dﬁevûné sendviãové stavby jsou masivní lepené dﬁevûné nosníky. Prostor je netradiãnû osvûtlován okny ve ‰títû.
âást budovy lesní ‰koly tvoﬁí pﬁedná‰kov˘ sál pro v˘uku
o lese vybaven˘ audiovizuální technikou. Jak bylo ﬁeãeno,
lze ho vyuÏít i k dal‰ím kulturním úãelÛm. Dají se zde poﬁádat semináﬁe a pﬁedná‰ky od základních aÏ po vysoké ‰koly.
Informaãní centrum mÛÏou nav‰tívit také rodiny s dûtmi
a pomocí v˘ukov˘ch programÛ a pomÛcek se nauãit nûco
nového o lese.

LESU ZDAR

V˘ukové prvky jsou na vysoké technické úrovni. U vystaven˘ch jednotliv˘ch druhÛ stromÛ je panel s pojízdnou obrazovkou, na kterém se popojíÏdûním mûní informace. Velice
mile nás pﬁekvapilo, Ïe ve‰keré v˘ukové texty jsou psány ve
tﬁech jazycích: nûmãinû, angliãtinû a v ãe‰tinû.
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Pro rozvinutí hmatu slouÏí tzv. „hmatky“, dûti zde po hmatu
poznávají rÛzné materiály, jako je srst, kÛra, jehliãí… Pro
rozvinutí ãichu jsou zde rÛzné lesní vÛnû.
Krátké filmy ukazují rÛzné ãinnosti v lese, napﬁ. zpÛsoby
tûÏby, pûstební ãinnost, lov zvûﬁe, historii v˘voje lesÛ, zpracování dﬁeva. Na obrazovce lze sledovat v˘voj rÛzn˘ch Ïiv˘ch
organismÛ, otáãením kola jejich rÛst urychlit, zastavit nebo
dokonce vrátit. Nechybí ani mikroskop pro pozorování
struktury dﬁeva.
Úãelem tohoto lesního informaãního centra je nauãit
veﬁejnost a zejména dûti vnímat les v‰emi smysly. ProtoÏe
jak tu tvrdí, lze v lese najít více neÏ v knihách. Stﬁedisko
doplÀuje nûkolik dal‰ích objektÛ, jako je muzeum strojÛ na
dﬁevo a velká obora s lesní zvûﬁí. Pﬁejeme informaãnímu
centru hodnû spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ.
><
Text: Ing. Denisa Hurtová, podnikové ﬁeditelství LâR
Foto: Mgr. Eva Dlabolová, podnikové ﬁeditelství LâR
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·kola uprostﬁed lesÛ
Nespornou v˘hodou Lesní ‰koly Jezírko je její dostupnost. Nachází se v blízkosti Brna a je
snadno dosaÏitelná MHD. Dûti z Brna tak mají moÏnost dostat se k ní úplnû bezpeãnû.
PﬁestoÏe je ‰kola bezprostﬁednû u mûsta, obklopuje ji zeleÀ. Toto odlouãené pracovi‰tû Lipky
– stﬁediska ekologické v˘chovy – se nachází v lesích mezi Sobû‰icemi a Útûchovem. V˘uka
a programy v lesní ‰kole se zamûﬁují hlavnû na hmatatelné poznání Ïivota v lese, lesních ÏivoãichÛ a rostlin, lesnickou péãi a hospodaﬁení.
Budova ‰koly je ãásteãnû replikou pÛvodního stavení, ãásteãnû
k ní pﬁiléhají budovy novû postaven˘ch dﬁevostaveb. V druhé
pÛlce dubna 2005 byl dokonãen projekt interiéru „V˘ukové
a herní prvky“, kter˘ch je 27. Okolí budovy se stále vylep‰uje, nyní budují koﬁenovou ãistiãku. V plánu je i nauãná
stezka v netradiãním pojetí, urãená pro veﬁejnost, mimo
areál ‰koly.

Dominantou jsou vzrostlé kmeny stromÛ dubu a smrku jako
dva svébytné ekosystémy. Na první pohled uvidíte choro‰e,
nûkolik ptákÛ, broukÛ a savcÛ i s ulovenou koﬁistí. Ov‰em
je‰tû zajímavûj‰í je pohled do útrob kmenÛ - jakmile si otevﬁete dvíﬁka, mÛÏete pozorovat larvy a kukly broukÛ tesaﬁíkÛ,
Ïijící pod kÛrou, nebo chodbiãky kÛrovcÛ i s dospûl˘mi
jedinci.

Náv‰tûvníci mají opravdu co objevovat. Dopoledne sem pﬁijíÏdí dûti ze základních ‰kol na netradiãní v˘uku o lese,
odpoledne jsou pﬁipraveny programy pro dûti z okolí. Zájem
je obrovsk˘. VyuÏití objektu je tedy v‰estranné jak pro studenty a Ïáky, tak pro veﬁejnost.

V kuchyni na policích jsou uloÏeny uÏiteãné a léãivé rostliny, dají se vyuÏít pﬁi pﬁípravû pokrmÛ nebo léãit drobné
neduhy, vaﬁit ãaje, blahodárnû pÛsobí i jejich vÛnû. V dal‰í
místnosti nechybí ukázka, co lze ze dﬁeva v‰echno vyrobit.
·palek dﬁeva se spoustou zásuvek a v kaÏdém se ukr˘vá
nûjak˘ dﬁevûn˘ v˘robek! Dûti si mohou napﬁ. pﬁeãíst, kolik
kolíãkÛ se vyrobí z tak velkého kusu dﬁeva.

·iroké je spektrum v˘ukov˘ch prvkÛ, mezi nejÏádanûj‰í patﬁí
15 metrÛ dlouh˘ tunel mraveni‰tû, kter˘m mÛÏou dûti prolézat po ãtyﬁech a objevovat Ïivot mravencÛ. Velice lákav˘m
a siln˘m proÏitkem pro dûti i dospûlé je pozorování noãního
lesa. Jedná se o mal˘ prostor, do nûhoÏ pozorovatel vstoupí, zÛstane sedût po tmû a jen naslouchá hlasÛm ÏivoãichÛ
noãního lesa, kteﬁí jsou postupnû nasvicováni.

V hale se dûti rády zastaví u ãtyﬁ velk˘ch vitrín, které znázorÀují rÛzné dûje bûhem v‰ech roãních období. Pro
náv‰tûvníky je velmi zajímavé poslouchat zvuky hmyzu,
savcÛ nebo ptákÛ a hledat nebo poznávat, kterému Ïivoãichu patﬁí. Náv‰tûvníci zde mohou v nadzemní ãásti pozorovat kromû ÏivoãichÛ i kvetoucí rostliny a rÛzné dﬁeviny,
v podzemní ãásti pak Ïivoãichy i s jejich úkryty.
Podél schodi‰tû je dal‰í velice zdaﬁil˘ prvek, pﬁehlídka na‰ich
nejpouÏívanûj‰ích hospodáﬁsk˘ch dﬁevin, ukázka dﬁeva
s kouskem kÛry, listu, vûtviãky, plodu.
Dekorace v podobû koﬁenu smrku na stropû pÛsobí esteticky a zároveÀ dûti získají pﬁedstavu o koﬁenovém systému.
Na závûr urãitû ne‰kodí malá pozvánka:
Dne 15. 9. 2005 (ãtvrtek) poﬁádají DVE¤E DOKO¤ÁN na
Lesní ‰kole Jezírko od 14.00 do 18.00 hod. Prohlídka Lesní
‰koly Jezírko a ukázka jedineãn˘ch v˘ukov˘ch a herních
prvkÛ. MoÏnost pﬁihlásit dítû do pﬁírodovûdného nebo tvoﬁivého krouÏku na Jezírku. Vstupné je dobrovolné.
><

pﬁírodní medicína

LESU ZDAR

2 svébytné ekosystémy

Text a foto: Ing. Denisa Hurtová, podnikové ﬁeditelství LâR,
Mgr. Pavlína Horká, ﬁeditelka Lesní ‰koly Jezírko, d.e.v. Lipka

koﬁen smrku jako dekorace
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Spolupráce lesníkÛ se skanzenem
Mûsto RoÏnov pod Radho‰tûm, leÏící v blízkosti Vsetínsk˘ch vrchÛ pﬁi úpatí proslulé kouzelné
hory Radho‰È, je známé propagací vala‰ské lidové kultury, a to pﬁedev‰ím soustavou areálÛ
zahrnut˘ch pod skanzen Vala‰ské muzeum v pﬁírodû. Patﬁí sem Dﬁevûné mûsteãko, rozsáhl˘
areál Vala‰ské dûdiny a ponûkud komornûj‰í areál Ml˘nské doliny s historick˘mi stavbami
vodního ml˘nu, vodního hamru, pily a valchy. Právû v nádherném prostﬁedí Ml˘nské doliny
probûhl v nedûli 31. ãervence za úzké spolupráce s LâR, s.p. Hradec Králové, KI Zlín nov˘ program Vala‰ského muzea v pﬁírodû s názvem "Dﬁevo, odkaz na‰ich pﬁedkÛ."
Dûtem byla vûnována prezentace LesÛ âeské republiky rozloÏená na nûkolika stanovi‰tích, kde si dûti spolu s ãasto
bezradn˘mi rodiãi vyzkou‰eli své znalosti v poznávání rÛzn˘ch pﬁírodnin, lesnick˘ch i mysliveck˘ch "‰pekÛ". Mezi
exponáty nechybûla ani zmije obecná dobﬁe naloÏená v konzervaãní tekutinû.

Náv‰tûvníci, vût‰inou rodiny s dûtmi, ale také zahraniãní
turisté pozorovali tesaﬁe pﬁi ruãním tesání kulatiny ‰iroãinami, pilami a pantoky, obdivovali ruãní v˘robu ‰indelÛ,
okapÛ, ‰típan˘ch plotÛ a dal‰ích v˘robkÛ ze dﬁeva. V ﬁezání,
sekání a zatloukání hﬁebíkÛ si dospûlí i dûti mohli také
zasoutûÏit.

"Jsme rádi, Ïe se mÛÏeme spolupodílet na této krásné akci.
Rád bych v‰echny náv‰tûvníky a pﬁedev‰ím dûti pozval
k na‰im stánkÛm, kde máme pﬁipraveny poznávací soutûÏe
a kaÏd˘ zde mÛÏe vyhrát drobn˘ dárek," tak ukonãil své
vystoupení pﬁi slavnostním zahájení programu zástupce
ﬁeditele KI Zlín Ing. Franti‰ek Skoupilík.

Zajímavou prezentaci nabídly Mûstské lesy RoÏnov. Vystavovaly moderní i historické motorové pily, staré lesnické prÛmûrky, mechanické kubírovací tabulky a dal‰í lesnické
nástroje, které jiÏ odvál ãas.

LESU ZDAR

V rámci programu, zasvûcenému pﬁedev‰ím zpracování dﬁeva
tradiãními zpÛsoby, byly uvedeny v Ïivot v‰echny vodou
pohánûné objekty Ml˘nské doliny, bylo zatopeno v kotli stoletého parního stroje a zarachotily starobylé benzínové
motory, aby opût oÏila cirkulárka, ‰típaãka a jiné historické
hospodáﬁské mechanizmy.

30

9 / 2005

V‰em pracovníkÛm KI Zlín, LS RoÏnov a dal‰ím lesníkÛm,
kteﬁí se i ve svém volném ãase podíleli na zdárném prÛbûhu
celé akce, patﬁí podûkování. Nejen v˘bornû reprezentovali
podnik LâR, ale pﬁispûli rovnûÏ k dobrému pﬁijetí nového
programu, jenÏ se tak moÏná v dal‰ích letech stane tradicí.
><
Text a foto: Petr Grepl, podnikové ﬁeditelství LâR

SOUTùÎ

âasopis „Lesu zdar“
vyhla‰uje velkou fotografickou soutûÏ
pro v‰echny ãtenáﬁe
Poãínaje dnem 15. 9. 2005 mÛÏete zasílat své fotografické úlovky do soutûÏe v tematick˘ch kategoriích:

LES A KRAJINA
ZVù¤
ROSTLINY A D¤EVINY
PRAVIDLA SOUTùÎE
Fotografie zasílejte od 15. 9. 2005 v podobû elektronické (mailem nebo na CD), na diapozitivu nebo v podobû fyzické
(10 x 15cm) na adresu:
G¤ LâR
Ing. Jaroslav Karas,
vedoucí propagaãního oddûlení OTP
Hradec Králové
Pﬁemyslova 1106
501 68
Elektronicky na E-mail:
karas@lesycr.cz nebo karas.lcr@centrum.cz, a to v rozli‰ení minimálnû 1200x1600dpi
U fotografie uveìte i model pﬁístroje, kter˘m byla poﬁízena.
Dílãí vyhodnocení fotografií v jednotliv˘ch kategoriích bude probíhat ãtvrtletnû. âtvrtletní uzávûrky soutûÏe:
Podzim
Zima
Jaro
Léto

15. 11.
15. 2.
15. 5.
16. 8.

2005
2006
2006
2006

–
–
–
–

vyhlá‰ení
vyhlá‰ení
vyhlá‰ení
vyhlá‰ení

vítûzÛ
vítûzÛ
vítûzÛ
vítûzÛ

v
v
v
v

prosincovém ãísle Lesu zdar
bﬁeznovém ãísle Lesu zdar
ãervnovém ãísle ãasopisu Lesu zdar
prázdninovém dvojãísle ãasopisu Lesu zdar

Nejlep‰í tﬁi úãastníci z kaÏdé kategorie za kaÏdé ãtvrtletí postupují do velkého celoroãního finále o nejkrásnûj‰í fotoúlovek bez
tematického ãlenûní, jehoÏ vítûz bude oznámen v záﬁijovém ãísle 2006.

Ceny pro vítûze:
Fotografie vítûzÛ dílãích ãtvrtletních finále budou publikovány na titulní stranû nûkterého z ãísel ãasopisu.
První tﬁi místa v kaÏdé kategorii za ãtvrtletí – sada dárkov˘ch pﬁedmûtÛ LâR

Pozn. Zasláním fotografií do soutûÏe souhlasí soutûÏící s tím, Ïe bude jeho fotografie s uvedením autorství moÏno dále pouÏít.
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• Cena pro vítûze velkého celoroãního finále bude digitální fotoaparát
s pﬁíslu‰enstvím v hodnotû cca 16 000 Kã
• Druhé místo digitální fotoaparát s pﬁíslu‰enstvím v hodnotû cca 10 000 Kã
• Tﬁetí místo digitální fotoaparát s pﬁíslu‰enstvím v hodnotû cca 7 500 Kã

31

INSPIRACE

âerchov
aneb tam, kde v lesích vládl ãakan
Po staletí nejvy‰‰í vrchol âeského lesa, z jehoÏ zalesnûného masivu vystupuje do v˘‰ky 1 042 metrÛ
nad moﬁem. Pro vût‰inu obyvatel ãeského pohraniãí vÏdy byl víc neÏ jen nejvy‰‰ím vrcholem. Byl
symbolem hranic ãeského království a pozdûji âeskoslovenské republiky.

LESU ZDAR

ãerchovské vûÏe

32

Byl inspirací spisovatelÛ i básníkÛ (napﬁ. Eli‰ka Krásnohorská
– báseÀ „Chodská“). Zv˘raznûním jeho vrcholu se od roku
1905 stala 24 metrÛ vysoká mohutná kamenná rozhledna,
pojmenovaná po v˘znamné osobnosti ãeské turistiky,
Dr. Vilému Kurzovi. Rozhledna byla vybudovaná díky Klubu
ãesk˘ch turistÛ nákladem 24 000 korun a nahradila jiÏ dﬁíve
postavenou (1894) dﬁevenou rozhlednu, u které jiÏ
v roce 1894 byl pro moÏnost pﬁespání i obãerstvení turistÛ
postaven dﬁevûn˘ srub, tzv. Ch˘‰e Pasovského, jenÏ byl
postaven ve slohu chodsk˘ch chalup. Mohlo zde pﬁenocovat
19 turistÛ. UÏ v tûchto letech tu byla v období od 1. ãervna
do 31. ãervence v provozu po‰tovna s denní docházkou a po
cel˘ rok byla v provozu veﬁejná telefonní hovorna. Hospodáﬁ
provozující tuto nocleÏnu a restauraci byl po celou dobu
dobﬁe zásoben pokrmy i nápoji, jejichÏ cena byla provozovatelem - odborem Klubu ãesk˘ch turistÛ v DomaÏlicích – stanovena v mírné v˘‰i, a obãerstvení proto bylo dle dobov˘ch
dokumentÛ dostupné ‰iroké veﬁejnosti. Na tehdej‰í dobu
znaãn˘ komfort, zejména s ohledem na znaãnou odlouãenost i nadmoﬁskou v˘‰ku!
Rozvoj turistického ruchu si i díky rozvoji lyÏaﬁského sportu
vyÏádal roz‰íﬁení ubytovacích a stravovacích moÏností na
âerchovû, a proto v letech 1925-1926 vybudoval Klub ãesk˘ch turistÛ je‰tû jednu budovu s 15 dvoulÛÏkov˘mi pokoji.
V tûchto ãasech byly na svazích âerchova zbudovány lyÏaﬁské sjezdovky i skokansk˘ mÛstek.
Po v‰echna léta byl âerchov hojnû nav‰tûvován náv‰tûvníky
z obou stran hranice pﬁedev‰ím pro moÏnost nádherného
v˘hledu jak na ãeskou, tak i nûmeckou stranu. Za jasn˘ch
dnÛ zejména v zimním období lze z rozhledny vidût i Alpy.
Tento stav zmûnila mnichovská dohoda, kterou bylo ãeské
pohraniãní území vãetnû podstatné ãásti Chodska pﬁiãlenûno k Velkonûmecké ﬁí‰i, a na âerchovû byla zﬁízena nûmecká protiletecká pozorovatelna. Po osvobození v roce 1945 ji
opût turisté opravili a zprovoznili pro ‰irokou veﬁejnost, ale
jiÏ v roce 1950 celou ãerchovskou oblast uzavﬁela âeskoslovenská armáda a aÏ do roku 1989 se stala souãástí „Ïelezné
opony“. Tato oblast se po pﬁevratu v roce 1989 stala opût
pﬁístupná veﬁejnosti, ov‰em díky byrokratick˘m pﬁedpisÛm
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leteck˘ pohled na âerchov

i liknav˘m úﬁedníkÛm na rÛzn˘ch ministerstvech do‰lo aÏ
1. listopadu 1999 k pﬁedání rozhledny jejímu pÛvodnímu
majiteli – Klubu ãesk˘ch turistÛ, kter˘ ji opût opravil a zpﬁístupnil.
Na jaﬁe následujícího roku pﬁevzalo pozemky mûsto DomaÏlice. Nyní je celá tato oblast âeského lesa zaãlenûna do
CHKO âesk˘ les. Paradoxnû díky tomu, Ïe byla tato oblast
zhruba 60 let uzavﬁena veﬁejnosti, se dnes chlubí nedotãenou, dalo by se ﬁíci panenskou pﬁírodou. Je rájem pro milovníky pﬁírody i turistiky. Zajímavostí je, Ïe jiÏ z dob Rakouska-Uherska, stejnû jako v dobû studené války, je vodou
z âerchova zásobováno bavorské mûsto Waldmüchen.
Podstatná ãást ãerchovsk˘ch lesÛ je ve správû podniku Lesy
âeské republiky s.p., ãást je spravována DomaÏlick˘mi mûstsk˘mi lesy.
V‰em milovníkÛm pﬁírody a turistiky mÛÏeme náv‰tûvu této
krásné krajiny doporuãit. Perfektnû znaãené turistické stezky je bezpeãnû dovedou na vrchol âeského lesa.
10. záﬁí se bude na âerchovû konat oslava 100. v˘roãí
otevﬁení Kurzovy vûÏe a jiÏ 4. mezinárodní setkání turistÛ na
âerchovû.
><
Text a foto: Karel Amerling
DomaÏlice

stará rozhledna

INSPIRACE

Aerosalon
A pﬁispûchal znovu podzim. Oproti minulému roku tentokrát sluneãn˘. Typické „babí léto“.
Vesniãka sousedící s Velk˘m a Mal˘m Tis˘m, jinak téÏ pﬁírodní rezervací severnû od Tﬁebonû, rezonuje hlasy rosniãek. Z kaÏdé zahrady, z okrasn˘ch keﬁÛ kolem pomníãku na návsi, dokonce i z pod
stﬁechy místní prodejny rámusí zelené Ïabiãky jako kdyÏ ﬁehtaãkama toãí.
Pﬁistávání bylo moÏné fotografovat nejlépe ve stoje, z ruky,
bez stativu, pokud pﬁed objektivem nebyla ani vûtviãka, ani
cokoli jiného, co by zakr˘valo fotografujícího. V pﬁestávkách
mezi stisknutím závûrky se dalo uÏ jen Ïasnout nad neb˘valou vstﬁícností, jakou vÛãi fotografování zaujal tak inteligentní a pozorn˘ tvor, jak˘m je divoká husa velká. Ti ptáci
se cítili bezpeãnû. Jejich poãty narÛstaly od pozdního odpoledne aÏ do soumraku. Vypla‰il je aÏ místní zemûdûlec kter˘
odnûkud nûkam uhánûl na motorce.
Louka, teì uÏ prázdná, vydechovala citeln˘m chladem. Byl
ãas k návratu. Tmavomodré nebe oÏívalo husími a kachními
formacemi, nad hlavou zaznûl hysterick˘ v˘kﬁik volavky.
Nevysoko nad blaty se tﬁepotalo nûkolik netop˘rÛ. BoÏe,
odkud v té zimû berou je‰tû tolik otuÏilosti a energie! Celé
odpoledne se dalo chodit jen v triãku. Teì mám a sobû ko‰ili a lehkou bundu, studené u‰i a od úst mi jde pára.
Druh˘ den mû to znovu táhlo do stejn˘ch míst. Co kdyby
tam jak vãera, nûco…, Nepﬁiletûlo! Po husách ani vidu, ani
slechu. Jen v trávû se závanem vzduchu pohybovala spousta vypadan˘ch husích per.
><
Text a foto: Mirko Hain
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Mûlãina na rybníku je beznadûjnû obsazena snad v‰emi
druhy kachen, pak labutûmi, které si zobáky mrzutû udrÏují
kolem sebe více prostoru, okolo mûlãiny postávají volavky,
vzduch je pln˘ ﬁvoucích rackÛ, mezi kter˘mi prolétávají
kormoráni. Chvílemi jsou odnûkud sly‰et i husy. Silueta mladého moﬁského orla zamíchala na okamÏik tím ptaãím koktejlem, ale viditelnou hrÛzu plachtící dravec u nikoho z nich
nevzbuzuje.
Staãilo vãas poodejít pár desítek metrÛ od bﬁehu skrz neudrÏovan˘ pás dﬁevin a ãlovûk se ocitl na kraji tiché louky.
No, s absolutním tichem to také nemûlo nic spoleãného, ale
monotónní husí ‰tûbetání bylo oproti ﬁevu na rybníku pﬁíjemnou zvukovou kulisou. KaÏdou chvíli se na obloze objevila skupina, hejnko nebo jen trojice hus, a po zbûÏné kontrole „pﬁistávací plochy“ se snesly do trávy. Nûkdy si je‰tû
pﬁed pﬁistáním ty nahoﬁe vymûnily s tûmi dole pozdravné
zakejhání, nûkdy pﬁed dosednutím provedly bezpeãnostní
oblet. Ale na zemi bylo uÏ tolik ptákÛ, Ïe ty dal‰í se mohly
spustit mezi ostatní bez obav z moÏného nebezpeãí.
Pravda, byl tu zneklidÀující prvek. Chlap s fotoaparátem,
kterého ﬁídnoucí koruny bﬁíz rozhodnû nemohly ukr˘t pﬁed
bystrozrakem letící husy. Nûkteﬁí ptáci zakrouÏili i nad ním.
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INSPIRACE

Záﬁí…

LESU ZDAR

Po leto‰ním nevydaﬁeném létu vzpomnûl jsem si na slova velkého ãeského herce Rudolfa Hru‰ínského, která pronesl ve filmu Rozmarné léto: „Tento zpÛsob léta, zdá se mi ponûkud ne‰Èastn˘m.“
Sluníãko se pralo s mráãky a teplé paprsky jen obãas a na krátkou dobu doputovaly aÏ k nám.
Spí‰e se zdálo, Ïe jaro pozvolna pﬁe‰lo v podzim, a s létem jakoby se nepoãítalo. Poslední roky se
pamatuji, Ïe lep‰í neÏ první léto bylo to druhé, babí, kdy pavouci tkaly sítû do prozáﬁen˘ch lesních pasek a z hou‰tin na horách se zaãalo oz˘vat první nesmûlé „brumlání“. Zaãala nejkrásnûj‰í
ãást roku pro krále na‰ich lesÛ jelena lesního, ﬁíje.
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Zprvu pozvolna, pozdûji s vervou a ohromnou vá‰ní ovládnou ﬁíji‰tû nejsilnûj‰í jeleni a svádûjí boje mnohdy na Ïivot
a na smrt o poctu nejvy‰‰í. O kousek dál stojí v hlouãku
lanû, kolou‰i a mladí jelínci, kteﬁí zde sbírají zku‰enosti,
a ani je nenapadne postavit se proti dvousetkilovému chlapíkovi s korunou pravidelného ãtrnácteráka. Ten, kter˘ to
pﬁeci jenom zkusí, se zlou se potáÏe a je vykázán daleko za
ﬁíji‰tû. KaÏdého ãas pﬁijde, tady vyhrává ten nejsilnûj‰í a po
zásluze je odmûnûn. Stává se nositelem a ploditelem pﬁí‰tí
generace siln˘ch jelenÛ z okolí ﬁíji‰tû.
Ráno jsem sedûl ve Dvacítce a ãekal na svého leto‰ního
posledního srnce. Obãas se v této lokalitû objeví, ale je to
profesor a vysoko na body vítûzí. KdyÏ si z povûrãivosti
nechám kulovnici doma v trezoru a vyrazím jen tak podívat
se po revíru stojí vedle cesty, skoro se usmívá a slechy mává
na v‰echny strany. Jakmile usednu na novû postaven˘ posed
a ãekám, ãekám marnû, pﬁípadnû ho vystﬁídá statná srna
se dvûma siln˘mi srnãaty. Ov‰em i to je parádní podívaná
a radost z hravého mládí.
Nad hlavou se mi míhá stín a pomalu za obzorem mizí
poslední ãápi, odlétají. Krvavû ãerven˘ ‰ípek za hájenkou jim
dává zelenou na dlouhou cestu. Vrátí se aÏ na jaﬁe a oÏiví
tovární komíny, staré koruny stromÛ a lidmi vytvoﬁená
umûlá hnízda.
Na chladnoucí veãer, kdy se bude z jeleního návr‰í oz˘vat
troubení rozvá‰nûn˘ch jelenÛ, je tﬁeba se teple obléci. V noci
se m˘tina pokryje ‰edivou jinovatkou a ráno bude ﬁíje
probíhat v mrazivé mlze. Jako kdyÏ vy‰li právû ze sauny,
vypadají bojovníci z plání po ranním bití a milování.
Neznalí a nezaujatí, ptají se mû kamarádi, co na tom „ﬁevu“
jelenÛ vidím, co mû za nimi táhne, proã tam musím b˘t.
Odpovûì je: musím! Rok myslivce je za polovinou a bez
pﬁímo proÏité jelení ﬁíje by v nûm chybûla dÛleÏitá souãást.
Je to to nejkrásnûj‰í, co se dá v pﬁírodû vidût. Spanilost
a statnost, síla, odvaha a houÏevnatost, bojovnost a neústupnost, to jsou vlastnosti jelenÛ na ﬁíji‰ti. V‰ichni pﬁi‰li
vyhrát, jen úãast se tady nebere.
Tam, kde ﬁíjí moji jeleni, jsou ‰ance pomûrnû vyrovnané. Na
nevelké rozloze dûlí se zde o teritorium ãtyﬁi stejnû silní jeleni. Tady pomáhá i schopnost improvizace, lest a rychlost.
VyráÏím pomûrnû brzy, den se hodnû zkrátil. Na Nivu
bubnují padající Ïaludy a bukvice a celá se zahaluje do zlatavého padajícího listí.
Vystupuji asi kilometr od ﬁíji‰tû a dál uÏ to bude po sv˘ch.
Jako správn˘ stopaﬁ s vysok˘m nosem pﬁecházím ochoz,
kudy chodí jeleni. ¤íje je v plném proudu a jelení prk je na
dálku cítit. Není to dlouho, co tudy pro‰li, o ãemÏ svûdãí
i lesknoucí se ãerstv˘ trus. Pﬁidávám do kroku se strachem,
Ïe o první dûjství pﬁijdu. Herce znám z prÛbûhu celého roku,
takÏe si pﬁedstavování jednotliv˘ch aktérÛ nechám klidnû
ujít. Spí‰e mû zajímá ta fáze, kdy jeden jelen odchází se skupinkou laní do klidu lesních hou‰tin a ostatní, poraÏení,
závistivû sledují jeho spanil˘ krok. Nejsem je‰tû na ﬁíji‰ti a uÏ
je sly‰et z louky mlácení paroÏí. Dneska si jeleni pospí‰ili.
Oba dva znám. Je‰tû pﬁed mûsícem spolu kamarádili a pomalu chodili v‰ude spoleãnû. Teì bojují o vítûzství. V rohu

paseky neklidnû pobíhají mladé lanû a na kraji lesa stojí dva
‰piãáci. Asi vûdí, Ïe stát na druhé stranû proti nepravidelnému ‰estnácteráku a korunovému ãtrnácteráku je nemoÏné.
Byl by to boj o hol˘ Ïivot, Ïádná ﬁíje.
Oz˘vá se dal‰í rána do paroÏí. Jeleni se otáãejí, znovu proti
sobû vyráÏejí a v‰í silou do sebe udeﬁí. Tûla se kroutí v kﬁeãi
a silné bûhy hledají v zemi jakoukoliv oporu, která by zastavila pﬁetlaãující sílu druhého jelena. Chvíli sleduji snaÏení
obou bojovníkÛ a odhaduji jejich ‰ance. Podle v‰eho se zdá,
Ïe jelen se sedmi v˘sadami na kaÏdé lodyze podstoupil
bûhem roku lep‰í pﬁípravu, moÏná na‰el i lep‰í pa‰i a jeho
kondice je vytrénovanûj‰í. UÏ podruhé vytlaãil svého soka
mimo ﬁíji‰tû a vracel se s hlavou vztyãenou na silné ‰íji. UÏ
si je skoro jist˘ vítûzstvím a v‰em tohle pﬁesvûdãení ukazuje. Koleãko vítûzÛ si prochází aÏ do konce. PoraÏen˘ soupeﬁ
uÏ není vidût. Ulehl nûkde, zmoÏen únavou, se ‰rámy na tûle
a s pocitem poraÏen˘ch. Zítra bude hledat jiné ﬁíji‰tû,
poslouchat troubení jelenÛ a vybere si toho, z jehoÏ hlasu
bude cítit men‰í hrozbu. Zítra to zkusí znovu. ¤íje je dlouhá a vysilující.
Konãí jeden z pﬁenádhern˘ch veãerÛ na sklonku záﬁí.
Na pasece se zatáhla opona a hledi‰tû se vyprazdÀuje. Generálka se povedla na v˘bornou.
Ze strání se oz˘vá troubení jelenÛ a v Ïilách tuhne krev.
Pro tuhle nádheru, pro tenhle adrenalin, pro lásku k pﬁírodû,
tady MUSÍM b˘t.
><
Text a foto: Miloslav Louda

troubící jelen lesní
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LâR spolupracovaly na celostátním
sãítání ãápÛ ãern˘ch v âeské republice v roce 2004
V Lesu zdar ãíslo 4/2004 jsme na‰e ãtenáﬁe informovali o pﬁípravû druhého celostátního sãítání
ãápÛ ãern˘ch v âeské republice. V tomto ãísle se budeme vûnovat zapojení pracovníkÛ LâR do
této akce.

PﬁestoÏe je celkov˘ poãet záznamÛ v roce 2004 (266 záznamÛ) niÏ‰í neÏ poãet hlá‰ení v roce 1994 (362 záznamÛ),
podíl pracovníkÛ LâR na spolupráci zÛstal nejen zachován,
ale dokonce vzrostl. Za zmínku v této souvislosti stojí fakt,
Ïe vzhledem k restitucím a dal‰ím majetkoprávním zmûnám
poklesla mezi léty 1994 a 2004 v˘mûra pozemkÛ s právem
hospodaﬁit LâR z 1.846 mil. ha na 1.343 mil. ha, tj. o více
neÏ 27%.
Sãítání ãápÛ ãern˘ch bylo a je zcela dobrovolnou ãinností.
Pozitivní hlá‰ení v˘skytu od více neÏ 10% terénních pracovníkÛ podniku a aktivní zapojení ﬁady dal‰ích zamûstnancÛ
LâR je konkrétním dokladem kladného vztahu zamûstnancÛ
LâR k pﬁírodû a k její ochranû.
Chtûl bych jménem ﬁeditelství podniku upﬁímnû podûkovat
v‰em, kdo v minulém roce vûnovali sãítání ãápÛ ãern˘ch svÛj
ãas.
><
Text: RNDr. Jiﬁí Stonawski, podnikové ﬁeditelství LâR
Foto: Ing. Libor Dostál, KI Liberec

LESU ZDAR

Poãátkem bﬁezna loÀského roku rozeslalo ﬁeditelství LâR na
v‰echny své organizaãní jednotky dopis s informací o pﬁipravované akci. Koncem ãervna, po obdrÏení sãítacích karet od
Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR (dále AOPK âR),
následoval dopis s konkrétními pokyny ke sãítání. Záznamy
z pozorování mohli pracovníci podniku provádût buìto
pﬁímo do on-line formuláﬁe v aplikaci AOPK âR zpﬁístupnûné na intranetu LâR, nebo záznamem do ti‰tûného formuláﬁe a jeho zasláním na ﬁeditelství podniku.
Z celkového poãtu 266 záznamÛ v aplikaci na stránkách
AOPK âR bylo na základû hlá‰ení pracovníkÛ LâR provedeno, aÈ jiÏ pﬁímo ãi cestou pﬁes ﬁeditelství LâR, celkem
171 záznamÛ, coÏ je pln˘ch 64% v‰ech hlá‰ení.
Pozitivní hlá‰ení poskytlo celkem 139 pracovníkÛ LâR,
pﬁiãemÏ 33 pracovníkÛ se zúãastnilo sãítání v obou letech,
tedy v roce 1994 i 2004. Celková úãast pracovníkÛ LâR v‰ak
byla vy‰‰í. V nûkter˘ch pﬁípadech se do akce zapojily celé
lesní správy. V˘sledkem jejich hlá‰ení byl nejen pﬁehled revírÛ s prokázan˘m v˘skytem ãápa ãerného, ale také hlá‰ení
negativní, která se v‰ak do aplikace neuvádûla.
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Pomáháme ohroÏen˘m druhÛm
- tentokrát o jizerskohorském tetﬁívku obecném
Lesy âeské republiky, s.p. se v Programu 2000 – zaji‰tûní cílÛ veﬁejného zájmu u LâR, v 9. kapitole
hlásí k podpoﬁe vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ zvûﬁe, které jsou vázány sv˘mi Ïivotními potﬁebami
pﬁedev‰ím na lesní a vodní prostﬁedí. Mezi jmenovan˘mi druhy je uveden také tetﬁívek obecn˘,
jenÏ je podle ustanovení provádûcí vyhl. ã. 395/1992 Sb. k zákonu ã. 114/1992 Sb., o ochranû
pﬁírody a krajiny v platném znûní, zaﬁazen v kategorii druhÛ silnû ohroÏen˘ch. Je rovnûÏ uveden
v pﬁíloze Smûrnice Rady ES (SPA) ã. 79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákÛ.

Pokles poãetnosti tetﬁívka, kter˘ od poãátku 20. století
postihl celou kontinentální Evropu, se nevyhnul ani Jizersk˘m horám. V první polovinû minulého století se zde
tetﬁívek neomezoval pouze na ãetná ra‰elini‰tû náhorní plo‰iny, ale byl pomûrnû bûÏn˘m ptákem otevﬁeného podhÛﬁí.
Od 50. let zde ale dochází v rámci intenzifikace zemûdûlské
v˘roby k odvodÀování pozemkÛ, kde tetﬁívek nacházel své
optimální Ïivotní podmínky. Postupnû rostl i tlak rekreace.
Poslední pozorování pod horami jsou zaznamenána v poãátcích 70. let. V té dobû byly jizerskohorské lesy relativnû
v poﬁádku a nikdo nepﬁedvídal zkázu, která nastala o deset
let pozdûji vlivem imisí.
Na rozdíl od lesníkÛ i ochráncÛ pﬁírody, kteﬁí byli rozsahem
a následky po‰kození lesních ekosystémÛ doslova zdû‰eni,
vnímal tetﬁívek tuto zmûnu zﬁejmû odli‰nû. Na vznikajících
rozsáhl˘ch holinách postupnû na‰el vhodn˘ biotop s dostatkem potravy i krytu.
Podobnû tetﬁívek reagoval na následky gradace bekynû
mni‰ky v roce 1917-1921. Tehdy, jak uvádí profesor Julius
Komárek, se na odlesnûn˘ch plochách znaãnû roz‰íﬁili tetﬁívci i v místech, kde pﬁed kalamitou neÏili. Jakmile se zaãaly
nové kultury zapojovat, poãetnost klesala a ptáci postupnû
vymizeli.

LESU ZDAR

Stejn˘ scénáﬁ se pravdûpodobnû opakuje i v Jizersk˘ch
horách. Od roku 1990 kaÏdoroãnû lesníci z LS Jablonec nad
Nisou i LS Fr˘dlant sledují v˘voj poãetnosti tetﬁívka v jihov˘chodní ãásti hor na modelové plo‰e cca 24 km2.
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Od roku 1990 stavy prÛbûÏnû stoupaly a svého vrcholu
dosáhly v roce 1994 (celkem 46 tokajících kohoutÛ a 26 slepic). V následujících letech populaãní kﬁivka opût klesá a pod
hranici v˘chozích hodnot z roku 1990 se dostává v roce
1998. Trval˘ pokles poãetnosti trvá aÏ do roku 2002, kdy se
stavy ustálily na 55 % maxima z roku 1994. Také v˘sledky
leto‰ního jarního sãítání tento trend potvrzují.
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Dnes je jasné, co ovlivnilo rychl˘ nárÛst, následn˘ úbytek
i souãasnou stagnaci poãetnosti tetﬁívka. Pﬁíãiny je tﬁeba
hledat ve zmûnách charakteru prostﬁedí náhorní plo‰iny.
Období odlesnûní bylo velmi krátké. Nové kultury rychle
odrostly, zapojující se mlaziny se stávají nepﬁehledn˘mi,
zvy‰uje se ohroÏení tetﬁívka pﬁípadn˘mi predátory (li‰ka,
jezevec, ãerná zvûﬁ, jestﬁáb apod.). Hromadná tokani‰tû
postupnû mizí, individuální tok se pﬁesouvá na pﬁehlednûj‰í
komunikace, skládky dﬁeva a lesní prÛseky. Zde v‰ak ptáky
v˘znamnû ru‰í turisté i lesnick˘ provoz. Invaze sbûraãÛ lesních plodÛ v letním období celou záleÏitost jen zhor‰uje.
Lesníci si zaãali postupnû uvûdomovat váÏnost situace
a hledali zpÛsob, jak jizerskohorskému tetﬁívkovi pomoci.
MoÏnost ochrany tradiãních pﬁirozen˘ch stanovi‰È na ra‰elini‰tích jejich celoroãním znepﬁístupnûním je nereálná.
V‰echna horská vrchovi‰tû jsou pﬁístupna po znaãen˘ch
cestách a jsou po cel˘ rok turisticky velmi exponována.
Na LS Jablonec n. N. byl proto zpracován rámcov˘ management pro tﬁi vytypované dvacetihektarové plochy na klidov˘ch místech, které si tetﬁívci v minulosti oblíbili. Základní
my‰lenkou vlastních „tetﬁívãích lokalit“ je napodobení podmínek, které zde ptáci nalezli pﬁed více neÏ deseti lety a na
nûÏ pozitivnû reagovali. Tetﬁívci by zde mûli nalézt nejen
klidné místo pro tok, ale i pro vyvádûní kuﬁat a zimování.
V souãasné dobû je na LS Jablonec n. N. schválen nov˘ lesní
hospodáﬁsk˘ plán na období 2003 – 2012. Na zmínûn˘ch
tﬁech lokalitách byl schválen návrh kategorizace pro lesy
zvlá‰tního urãení - subkategorie 32h. Jedná se o lesy,
v nichÏ jin˘ dÛleÏit˘ veﬁejn˘ zájem vyÏaduje odli‰n˘ zpÛsob
hospodaﬁení. A právû tetﬁívek je prioritou. SnaÏení lesníkÛ
tak získalo potﬁebn˘ právní rámec.
Cílen˘mi zásahy, které byly zapoãaty v loÀském roce, zde
bude postupnû vytvoﬁen velmi rozvolnûn˘ porost smrku
s pﬁímûsí jeﬁábu, bﬁízy a ol‰e. Pro pﬁehlednost v jádrové ãásti

O P¤ÍRODù
je postupnû vyklizena a pálena tlející dﬁevní hmota z tûÏebních zbytkÛ. Pﬁedpokládá se i pravidelné kosení s úklidem
biomasy. Cílem je zv˘‰ená pﬁehlednost stanovi‰È, jejich „proteplení“. Jizerské hory jsou chladnou, na sráÏky mimoﬁádnû
bohatou oblastí. V jarních mûsících je bûÏnû i pﬁes 20 sráÏkov˘ch dnÛ. Na druhou stranu se jedná o podporu zv˘‰ení
biodiverzity. Postupnû také dojde k sukcesi „cennûj‰ích“
druhÛ rostlin, vázajících na sebe hmyz a slouÏící i jako
potrava (napﬁ. kvûty suchop˘ru apod.).
Dostatek Ïivoãi‰n˘ch bílkovin je klíãov˘ pro poãáteãní v˘voj
kuﬁat. Proto je na místû i podpora a roz‰iﬁování mraveni‰È.
·etrnû a citlivû k prostﬁedí budou prohloubeny stávající
tÛÀky jako zdroj vod i potencionální potravy (hmyz apod.).
Travní kryt bude pomístnû naru‰en aÏ na minerální pÛdu
a doplnûn hrub‰ím pískem. Ten je nezbytn˘ pro trávení
a ptáci se v nûm rovnûÏ rádi popelí. Realizovala se jiÏ v˘stavba kryt˘ch posedÛ, slouÏících k pozorování i ochranû. Také
ãasové projektování v‰ech lesnick˘ch ãinností, dovolí-li to
provozní podmínky, musí zohledÀovat potﬁeby ptákÛ (doba
toku, hnízdûní, vyvádûní kuﬁat, zimovi‰tû apod.).

Naﬁízením vlády âR ã. 605 byla dne 27.10.2004 na plo‰e
11 674 ha vyhlá‰ena Ptaãí oblast Jizerské hory. Pﬁedmûtem
ochrany jsou kromû horské soviãky s˘ce rousného právû
populace tetﬁívka obecného. Je potû‰itelné, Ïe mnohá opatﬁení jizerskohorsk˘ch lesníkÛ byla promítnuta pﬁímo do
managementu oblasti. Prioritním cílem ochrany ptaãí oblasti je zachování a obnova ekosystémÛ v˘znamn˘ch pro vyhlá‰ené druhy ptákÛ. V praxi to znamená minimálnû zachovat
ãi lépe zv˘‰it poãetnost stávajících populací. S pﬁihlédnutím
k v˘voji zdej‰í horské krajiny je to jistû úkol nároãn˘ nejen
z organizaãního, ale i ãasového a finanãního hlediska.
Snaha jizerskohorsk˘ch lesníkÛ je bezesporu v˘znamn˘m
pﬁíspûvkem k dosaÏení cílÛ vyhlá‰ené ptaãí oblasti a naplnûní závazkÛ vÛãi evropskému spoleãenství i tetﬁívku samotnému.
><
Text a foto: Ing. Libor Dostál,
KI LâR Liberec

V ãervenci leto‰ního roku byla odeslána na Krajsk˘ úﬁad
v Liberci Ïádost o vyhlá‰ení oblasti chovu tetﬁívka obecného
na celém území souãasného v˘skytu. Celoroãnû pak mÛÏe
b˘t regulován v˘skyt nûkter˘ch predátorÛ, kteﬁí mohou
v˘znamnûji ovlivnit populace tetﬁívka. Na základû zákona
o myslivosti ã. 449/2001 Sb. a vyhl. ã. 245 z roku 2002,
v platném znûní, tak bude moÏno celoroãnû lovit napﬁ.
i dospûlou zvûﬁ prasete divokého, kuny apod.
Jizerské hory souãasnû disponují 10 % celostátní populace
tetﬁívka (cca 110 tokajících kohoutÛ). Území se tedy ﬁadí
k v˘znamn˘m oblastem jeho v˘skytu v âeské republice.

LESU ZDAR

kvûty suchop˘ru jsou bûÏnou potravou

jedna z vytipovan˘ch ploch
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·KOLA PRAKTICKÉ FOTOGRAFIE

Díl první: KRAJINA

LESU ZDAR

Fotografování krajiny patﬁí k nejbûÏnûj‰ím ÏánrÛm ve fotografii. Jen musíme mít ten správn˘
fotoaparát, pﬁíslu‰n˘ objektiv a mÛÏeme se vydat do pﬁírody. Nesmíme ov‰em zapomenout, Ïe
záleÏí také na poãasí, které ovlivÀuje mnoho faktorÛ potﬁebn˘ch pro poﬁízení dobré fotografie.
Jedním z nich je svûtlo. Svûtlo je pﬁi fotografování v krajinû velmi dÛleÏité. Proto je nejvhodnûj‰í
fotografovat brzy po ránu ãi pozdû odpoledne, kdy je slunce jiÏ nízko nad obzorem.
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Vût‰ina fotografÛ má uÏ digitální fotoaparát, kter˘ nám
umoÏÀuje snaz‰í fotografování, neÏ kdyÏ fotografujeme klasick˘m pﬁístrojem na negativ ãi inverzní film. U digitálního
fotoaparátu mÛÏeme snímek ihned ãásteãnû vyhodnotit, jak
dopadl. Ov‰em u normálního pﬁístroje musíme poãkat aÏ na
vyvolání filmu. Proto dne‰ní fotografická obec je rozdûlena
na dva tábory. Jedni, kteﬁí fotí digitálním fotoaparátem,
a druzí, kteﬁí zÛstali vûrní klasick˘m pﬁístrojÛm. Oba tábory
spojuje láska k fotografování, a tak si povíme nûco o fotografování krajiny.
Krajina, kterou chceme fotografovat, by mûla b˘t opro‰tûna
od v‰eho zbyteãného. Snímek krajiny má zdÛraznit její
charakteristické prvky. Nesmíme zapomínat i na osvûtlení
krajiny. Mûlo by b˘t pﬁeváÏnû plastické, aby vynikla ãlenitost
terénu. Nesmíme se bát ani v˘razn˘ch stínÛ nebo fotografování pﬁi zapadajícím slunci (viz obr. ã. 4). V kaÏdém
pﬁípadû bychom mûli omezit fotografování krajin v pravé
poledne uprostﬁed léta.
Nejlépe vychází fotografie krajiny v jarním období a na
podzim. MoÏná, Ïe tomu nebudete vûﬁit, ale opravdov˘ch
dokonal˘ch dnÛ pro fotografování krajiny je bûhem roku
velmi málo. Nejlep‰í dny pro fotografování v pﬁírodû pﬁiná‰í
období, kdy se po trval˘ch de‰tích vyjasní nebo tûsnû po
prudké bouﬁi, kdy se mûní poãasí. Ov‰em tato doba je nûkdy
omezena jen na pár hodin ãi dokonce minut. Proto kaÏd˘,
kdo se zab˘vá fotografováním krajin, by mûl mít jiÏ pﬁedem
vyhlédnuté zábûry a jen ãekat na tyto vhodné okamÏiky.
Ov‰em sám vím, Ïe praxe je jiná. I samotné fotografování
krajiny vyÏaduje trpûlivost.
V pﬁípadû, Ïe fotografujeme otevﬁenou krajinu, kde máme
i ãást nebe, nesmíme zapomínat na mraky, které nám
modrou plochu roztﬁí‰tí (obr. ã. 5). Fotografování krajiny
vyÏaduje ve vût‰inû pﬁípadÛ pouÏití dobrého stativu. Jen ve
v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, kdy pracujeme s takzvan˘m „kompaktem“, cvakáme krajinky z ruky. Ov‰em opravdoví krajináﬁi pracují vÏdy s pevn˘m stativem, aby snímek nebyl roztﬁesen˘. V pﬁípadû, Ïe chceme fotografovat v lese a je tam málo
svûtla, musíme mít vÏdy fotoaparát na stativu nebo na pevné
podloÏce, aby se nechvûl (obr. ã. 1). âasto nám k tomu
poslouÏí v lese paﬁez, hromada srovnaného dﬁíví nebo
stﬁecha automobilu. V pﬁípadû, Ïe není nic podobného na
blízku, pomÛÏe nám, kdyÏ naplníme igelitov˘ sáãek pískem
a poloÏíme ho na nûjakou podloÏku. Fotoaparát podloÏíme
kapesníkem a dáme na sáãek s pískem. Fotoaparát si tam
udûlá patﬁiãné místo a dokonale se zapﬁe. Potom mÛÏeme
exponovat i dlouh˘m ãasem.
V nûkter˘ch pﬁípadech, kdy potﬁebujeme fotografovat vzrostlé stromy a není tam patﬁiãn˘ odstup, se snaÏíme dostat
s fotoaparátem co nejv˘‰, aby nám stromy na snímku takzvanû „nepadaly“. VÏdy hledáme v takov˘ch pﬁípadech paﬁez
nebo si vylezeme na hranici dﬁeva ãi na hromadu klád. Nûkdy
postaãí, kdyÏ fotoaparát drÏíme v upaÏení vysoko nad hlavou.
Ve vût‰inû pﬁípadÛ pouÏíváme pﬁi fotografování krajiny ‰irokoúhlé objektivy, aby byl zábûr co nej‰ir‰í (obr. ã. 2), jen tak potom
vynikne krajinn˘ celek. V nûkter˘ch pﬁípadech zase vyuÏíváme
teleobjektivy. To kdyÏ chceme vytáhnout nûkter˘ prvek z krajiny
(obr. ã. 3). Fotografování pﬁírodních scenérií pﬁiná‰í opravdové potû‰ení, tak to zkuste i vy.
><
Jaromír Zumr
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obr. ã. 4

obr. ã. 5
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Náv‰tûva od protinoÏcÛ
Ve dnech 6.-17. ãervna 2005 zavítali do podniku Lesy âeské republiky, s.p. kolegové z Chile,
pracovníci Corporacion nacional forestal (CONAF): Manuel Soler, národní koordinátor projektu
„Trvale udrÏitelného obhospodaﬁování pﬁirozen˘ch lesÛ“ z generálního ﬁeditelství v Santiagu,
Francisco Pozo, zástupce ﬁeditele a vedoucí oddûlení podpory pûstûní lesa v VIII. regionu, a Hector
Soto, vedoucí CONAF v provincii Alto Bío Bío.
Pﬁi exkurzi hosté vidûli ukázky lesnického i mysliveckého
hospodaﬁení v rÛzn˘ch podmínkách. Nav‰tívili oboru
a baÏantnici na LZ Konopi‰tû, zhlédli ukázky borového
a dubového hospodáﬁství na LS Mûlník a také problematiku
hospodaﬁení v náhradních porostech po imisní katastrofû na
LS Dûãín. Pﬁi náv‰tûvû ﬁeditelství v Hradci Králové se velmi
Ïivû zajímali o datov˘ sklad. Nav‰tívili také Semenáﬁsk˘
závod v T˘ni‰ti na Orlicí. S podmínkami bukového hospodaﬁení se setkali na LS Buãovice. Na LZ Îidlochovice se pﬁi
náv‰tûvû polesí Soutok mûli moÏnost obeznámit s lesnick˘m
a mysliveck˘m hospodaﬁením v podmínkách luÏních lesÛ.
Závûrem zhlédli ukázku smrkového hospodáﬁství na LS
Ledeã. Mimo LâR hosté také nav‰tívili Národní park âeské
·v˘carsko a spalovnu biomasy a pokusnou plantáÏ v Bystﬁici nad Pern‰tejnem.
Chil‰tí kolegové se detailnû zajímali o kaÏd˘ aspekt hospodaﬁení jak po lesnické, tak i po legislativní a ekonomické
stránce a neustále porovnávali na‰e pﬁístupy, zku‰enosti
a v˘sledky s jejich vlastními. Hosté velmi ocenili pozornost
a vstﬁícnost v‰ech pracovníkÛ podniku LâR a vyjádﬁili nadûji, Ïe toto setkání bude jedním z prvních krokÛ k rozvoji
vzájemné spolupráce.
><

Chil‰tí kolegové na náv‰tûvû Semenáﬁského závodu T˘ni‰tû nad Orlicí.

Ing.Pﬁemek ·tipl, PhD., podnikové ﬁeditelství LâR

Setkání zástupcÛ LâR
a SdruÏení lesních ‰kolkaﬁÛ âR
Dne 27. 7. 2005 se v Raspenavû u Fr˘dlantu v âechách uskuteãnila schÛzka zástupcÛ LâR a zástupcÛ SdruÏení lesních
‰kolkaﬁÛ âR, které se kromû dal‰ích pracovníkÛ úãastnili
generální ﬁeditel LâR Ing. Vladimír Blahuta a pﬁedseda sdruÏení Ing. Ivo Machoviã. Jednalo se o pravidelnou v˘mûnu
názorÛ na situaci v lesním ‰kolkaﬁství âR. Generální ﬁeditel
seznámil ‰kolkaﬁe pﬁedev‰ím se znûním nov˘ch obchodních
smluv se smluvními partnery ohlednû sadebního materiálu.
Dále se jednalo o moÏnostech zaji‰tûní dostateãného mnoÏství semen ze zdrojÛ spravovan˘ch LâR a o moÏnostech
pouÏití sadebního materiálu, kter˘ neodpovídá standardu
podle normy âSN 48 2115. Zástupci LâR a ‰kolkaﬁÛ se
dohodli, Ïe i nadále bude mezi obûma subjekty probíhat
komunikace ohlednû v˘hledu potﬁeb sadebního materiálu,
moÏností sbûru semen z uznan˘ch porostÛ, spolupráce
v oblasti odborné pﬁípravy nové legislativy t˘kající se reprodukãního materiálu a v dal‰ích oblastech.

LESU ZDAR

Obû strany potvrdily potﬁebnost takov˘ch setkání i nadále
s tím, Ïe pﬁí‰tí schÛzka se uskuteãní na podzim tohoto roku
na LZ Îidlochovice, kam byli zástupci SdruÏení lesních
‰kolkaﬁÛ pozváni generálním ﬁeditelem LâR Ing. Vladimírem
Blahutou.
><
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Ing. Josef Svoboda, podnikové ﬁeditelství LâR
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NAPSALI O NÁS

Vybíráme z tisku

informaãních tabulí. Text sestavil Miroslav Prá‰ek, zastupitel
Bratãic. âáslavská radnice pﬁispûla pûti tisíci korunami. Bratãick˘ obecní úﬁad zajistil práce spojené s umístûním info tabulí.
Grafické ztvárnûní provedla firma z Mladé Boleslavi.

Houbaﬁe s auty zkontrolují jindy
Dûãínsk˘ deník
1. 8. 2005

Lesníci se chystají na vy‰‰í tûÏby dﬁeva
Dûãínsk˘ deník
27. 7. 2005
Dûãínsko - Lidé, pro které se lesy v oblasti Dûãínského SnûÏníku staly oblíben˘m místem houbaﬁení, si za pár rokÛ budou
muset zﬁejmû hledat nové lokality. Náhradní porosty, které lesníci pﬁed více neÏ dvûma desítkami let vysazovali v nejv˘‰e
poloÏen˘ch místech Dûãínska, totiÏ vystﬁídají takzvané dﬁeviny
cílové.
"Nejen na SnûÏníku ale i v dal‰ích oblastech Kru‰nohoﬁí pﬁecházíme na rozmanitûj‰í druhovou skladbu dﬁevin. Bude bliÏ‰í
pﬁírodû," poznamenal ‰éf dûãínské správy LesÛ âeské republiky Ladislav Hovorka.
Nov˘ plán hospodaﬁení poãítá v pﬁí‰tích deseti letech i s vy‰‰ími tûÏbami dﬁeva. Budou to nejen pﬁestárlé bukové porosty,
ale v nûkter˘ch lokalitách rovnûÏ smrkové lesy. Ty byly vysazované ve dvacát˘ch letech minulého století poté, kdy lesy
v republice zniãily housenky pﬁemnoÏené populace ‰kodliv˘ch
mot˘lÛ bekynû mní‰ky.
"I kdyÏ hovoﬁíme o zv˘‰en˘ch objemech tûÏby, rozhodnû
nebudou na jednom místû mizet nûkolikahektarové lesy. Kácení stromÛ je rovnomûrnû rozloÏené do obhospodaﬁovaného
území od Markvartic aÏ po Cínovec," vysvûtlil zástupce dûãínského lesního hospodáﬁe Jaroslav Reissig.

Pﬁi houbaﬁení lidé získají cenné informace z okolí
Kutnohorsk˘ deník
27. 7. 2005
Bratãice - Kolem i pû‰ky mohou náv‰tûvníci absolvovat nauãnou stezku v okolí Tisé skály. JedenapÛlkilometrová cesta byla
slavnostnû otevﬁena v ãervnu. "O její vybudování se nemalou
mûrou zaslouÏilo zastupitelstvo obce. Dále se na projektu
podílely Lesy âeské republiky, státní podnik Hradec Králové
a mûsto âáslav," podotkl starosta Bratãic Jiﬁí Uhlíﬁ. Nejvût‰í
ãástku, kolem pûtapadesáti tisíc korun, poskytly Lesy âeské
republiky prostﬁednictvím lesních správ v Kácovû a Ronovû nad
Doubravou. Zajistily v˘robu dﬁevûn˘ch stojanÛ pro umístûní

V˘sledky firem
Hospodáﬁské noviny
26. 7. 2005
Státní podnik Lesy âeské republiky v pololetí zv˘‰il zisk
o 65 procent na 1,04 miliardy korun. TrÏby firmy, které patﬁí
zhruba polovina v‰ech lesÛ v zemi, stouply o 23 procent na
3,2 miliardy korun. Za hlavní dÛvody rÛstu zisku podnik oznaãil úsporu nákladÛ a zmûny v prodeji dﬁíví, kdy firma stále více
dﬁeva obchoduje ve vlastní reÏii. Zmûny v obchodu se dﬁevem
byly i hlavním dÛvodem rÛstu trÏeb. TûÏby v lesích podniku do
ãervna meziroãnû vzrostly o procento na 3,92 miliónu metrÛ
krychlov˘ch. Na konci ãervna Lesy vypsaly v˘bûrová ﬁízení na
pûstební a tûÏaﬁské práce. Vítûzové tendru by mûli b˘t vyhlá‰eni do 12. záﬁí a práce by se mûli ujmout od 1. ledna 2006.

Lesy se zotavují z invaze bekynû
Rovnost - Deník Vy‰kovska
22. 7. 2005
Kobeﬁice u Brna Lesníci zatím nedokáÏí odhadnout ‰kody, jeÏ
zpÛsobila bekynû velkohlavá na lesních porostech Vy‰kovska.
Dobrou zprávou je, Ïe ﬁada stromÛ se uÏ z napadení vzpamatovala a znovu na nich zaãalo ra‰it listí. Tou hor‰í, Ïe invaze
se bude pﬁí‰tí rok opakovat.
"NedokáÏu zatím ﬁíci, zda letecké a individuální postﬁiky
porostÛ napaden˘ch bekyní zabraly z tﬁiceti nebo padesáti
procent. To se projeví aÏ po del‰ím ãasovém období po vyhodnocení rozsahu kalamitních tûÏeb," uvedl lesní správce Otakar
Pavlík.
"Nûkteré stromy uÏ obrÛstají, souãasné vlhké poãasí s vydatn˘mi sráÏkami porostÛm hodnû pomáhá v regeneraci. Stále se
ale objevují housenky, jeÏ oÏírají listí, nûkteré se zase uÏ
zakuklily," popsal souãasnou situaci ‰éf buãovické lesní správy. Z 1350 hektarÛ napaden˘ch lesÛ na Vy‰kovsku a Hodonínsku bylo o‰etﬁeno postﬁikem 750. Lesníci uÏ nyní poãítají s tím,
Ïe v pﬁí‰tím roce se bude kalamita opakovat. " Je to prakticky
jisté, otázkou jen zÛstává, jak˘ bude mít tento útok rozsah,"
potvrdil Pavlík. Podle nûj bekynû napadla hlavnû listnaté stromy, pﬁedev‰ím duby a habry, nûkde také modﬁíny.
Bekynû velkohlavá se objevila na jaﬁe v doposud nevídaném
mnoÏství hlavnû v lesích Hodonínska, ale i na území kobeﬁického revíru na Vy‰kovsku. Housenky tohoto mot˘la ‰kodí tím,
Ïe oÏírají listí stromÛ, a tak je oslabují. Proã do‰lo k pﬁemnoÏení bekynû právû v tomto roce, zatím není zcela jasné. " Zﬁejmû tomu napomohla velká sucha, která oslabila lesní porosty
hlavnû v roce 2003," uzavﬁel Pavlík.

Lesy âR zvy‰ují mzdy o 6 procent
Právo
21. 7. 2005
Státní podnik Lesy âR zvy‰uje od druhého pololetí mzdy
v prÛmûru o ‰est procent. Informoval o tom generální ﬁeditel
podniku Vladimír Blahuta. PrÛmûrn˘ plat dosáhl loni 17 476 Kã
a v prvním leto‰ním pololetí 17 882 Kã. "Kolektivní smlouva
nás zavazovala k nav˘‰ení o tﬁi procenta. ZamûstnancÛm jsme
ale slíbili, Ïe v pﬁípadû pﬁízniv˘ch hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ mÛÏe
b˘t toto nav˘‰ení vy‰‰í. A to jsme splnili," ﬁekl Blahuta.
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Rumburk - Na neukáznûné motorizované houbaﬁe mûli o uplynulém víkendu spoleãnû s policisty políãeno lesníci z rumburské správy LesÛ âeské republiky. Bouﬁka, která se pﬁehnala nad
Dûãínskem, ale plány zmûnila.
"Museli jsme vyrazit do revírÛ, abychom zjistili ‰kody napáchané vûtrnou smr‰tí. Kontrolovali jsme oblast od Chﬁibské po
Kytlice a na‰tûstí tam ty následky nebudou aÏ tak dramatické,
jak se oãekávalo, " rekapituloval prohlídku lesÛ zástupce ‰éfa
rumburské lesní správy Ota Bur‰ík. Den po ﬁádûní hromÛ
a bleskÛ ani moc houbaﬁÛ za úlovky nevyrazilo. Pﬁesto rumbursk˘ lesník na dva motoristy v hloubi lesÛ narazil. V obou
pﬁípadech do‰lo jen na dÛslednou v˘strahu, Ïe pﬁí‰tû se uÏ
jejich provinûní bez citelného finanãního postihu neobejde.
"Na zam˘‰lené kontroly budeme jezdit do lesÛ s policisty jindy.
Není totiÏ moÏné tolerovat, aby houbaﬁi se sv˘mi vozidly blokovali lesní cesty, po kter˘ch pak ãasto nemohou projet
s nákladem dﬁíví ani na‰e auta. O komplikovaném prÛjezdu
hasiãÛ nebo záchranky ani nemluvû," dodal Bur‰ík.
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Lesy âeské republiky
startují CROSS COUNTRY TOUR
Státní podnik Lesy âeské republiky tento mûsíc poﬁádá mimoﬁádn˘ projekt Cross Country Tour 2005,
kter˘ je urãen˘ pro Ïáky 5. tﬁíd základních ‰kol. Akce se budou konat na nûkolika místech âeské
republiky a do jejich organizace jsou zapojeny i místní lesní správy.
Co je Cross Country Tour? Jedná se o vûdomostní soutûÏ se
zamûﬁením na Ïivot v lese a pobyt v pﬁírodû. Ve vybraném
lese bude proto vyznaãena trasa s kontrolními stanovi‰ti.
SoutûÏící druÏstva s maximálním poãtem 15 ÏákÛ a 1 pedagoga budou na trase plnit dílãí úkoly, za jejichÏ splnûní pak
získají body do hrací karty. Mezi úkoly bude patﬁit napﬁíklad
hod na cíl, orientace podle buzoly, znalostní soutûÏe zamûﬁeny na poznávání stromÛ, rostlin, hub, zvûﬁe, soutûÏe zruãnosti a mnohé dal‰í. KaÏd˘ Ïák bude odmûnûn drobn˘mi
dárky a na vítûzná druÏstva pak ãekají hodnotné ceny. Nejlep‰í t˘m navíc získá pro svoji ‰kolu ‰ek v hodnotû 30 000 Kã
na nákup ‰kolních pomÛcek.
A to není v‰e! Kromû soutûÏí ãeká na Ïáky základních ‰kol
také doprovodn˘ program, v nûmÏ se pﬁedstaví sokolníci,
kteﬁí vysvûtlí nutnost a zpÛsob ochrany drav˘ch ptákÛ. Dûti
budou moci zhlédnout ukázku lasování a práce s biãem.
Chybût nebude ani pﬁedstavení skupin historického ‰ermu
nebo ukázka stﬁelby z ku‰í a lukÛ. V‰e si budou moci úãastníci Cross Country Tour osobnû vyzkou‰et.

Proã Cross Country Tour? Státní podnik Lesy âeské republiky v posledních letech investuje stále vy‰‰í ãástky nejen na
lesní pûstební práce, ale také na rozvoj mimoprodukãních
funkcí lesa v rámci Programu 2000. Rozumí se tím napﬁíklad
údrÏba studánek, lesních cest, úãast na v˘stavbû cyklostezek, rozcestníkÛ, odpoãívadel, nauãn˘ch stezek atd. Les
a jeho bohatství pﬁiblíÏit co nej‰ir‰í veﬁejnosti a pozvat ji do
pﬁírody – takov˘ je cíl rozsáhlé kampanû, kterou státní podnik Lesy âeské republiky realizuje. Souãástí této kampanû je
i v˘‰e uvedená Cross Country Tour. Myslíme si, Ïe vztah
k pﬁírodû a k lesu by mûly dûti získávat nejen od sv˘ch rodiãÛ a uãitelÛ, ale také pﬁímo od tûch, kteﬁí se péãí o les zab˘vají. Zábavnou formou chceme dûtem více pﬁiblíÏit hodnoty
pﬁírody a vztahu k ní.
><
Program Cross Country Tour:
19. 9. 2005 – Valeãov
20. 9. 2005 – âeské Budûjovice, Hrad Dívãí kámen
21. 9. 2005 – Konopi‰tû
22. 9. 2005 – okolí Stﬁíbra, âerno‰ín
23. 9. 2005 – Buãovice

Musíme si pomáhat
Po dobu příštích dvou let budou Lesy České republiky, s. p. generálním partnerem
Spastic Handicap-České federace sportovců,
která sdružuje sportovce s poruchou hybnosti a patří k největším svazům sdruženým v Unii zdravotně postižených sportovců ČR. Jméno tradičního podniku tak bude spojeno s pomocí těm,
kteří to skutečně potřebují. S přispěním LČR se tito mladí handicapovaní sportovci ještě lépe připraví na sportovní akce konané doma i v zahraničí. Naše republika tak bude skvěle reprezentována a řada medailí, které sportovci pravidelně vozí, se ještě rozšíří. Vyšší šanci na úspěch bude mít
přes čtyři a půl tisíce převážně dětí a mladých lidí z dvanácti sportovních klubů po celé ČR.
Federace Spastic Handicap hlásí čerstvé úspěchy z otevřeného mistrovství v cyklistice handicapovaných 13.-21. 8. 2005,
Alkmaar, Nizozemí: „Bilance spasticky postižených závodníků je více než radostná. Bicyklista Jiří Bouška získal tři
zlaté tituly mistra Evropy 2005. Dařilo se i jeho kolegovi Luboši Jirkovi (jedna stříbrná a dvě bronzové medaile),
podobně si vedli i tricyklisté Josef Winkler, Petr Prokeš či Žaneta Halová. Naši spastici se mohou pochlubit
z poslední soutěže celkem jedenácti medailemi.“

Lesy ČR všem handicapovaným sportovcům gratulují.

Vstupte bez klepání
Lesy České republiky
státní podnik

LESU ZDAR

www.lesycr.cz
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Obnova lesních porostÛ v imisní oblasti v˘chodního Kru‰nohoﬁí
Sborník referátÛ z konference (Hora Svatého ·ebestiána, 2. 6.
2005), jejímÏ cílem je - na základû v˘sledkÛ rozsáhlého v˘zkumu
a v˘znamn˘ch zku‰eností pracovníkÛ lesnického provozu informovat o souãasném zdravotním stavu v‰ech dﬁevin porostÛ náhradních dﬁevin a smrku ztepilého v pﬁedmûtné oblasti,
perspektivách a limitech jejich v˘voje, a tím i dal‰ího moÏného uÏití a uplatnûní.
Vyd. MZLU, Lesnická a dﬁevaﬁská fakulta, Ústav zakládání
a pûstûní lesÛ, Brno, 2005
/darováno Agenturou projektÛ a obnovy lesa LâR Teplice
technické knihovnû LâR HK/

hizní symbióze, tedy o souÏití symbiotick˘ch hub s koﬁeny
hostitelsk˘ch rostlin v pÛdû, a podává také pﬁehled o metodick˘ch pﬁístupech, které se pﬁi studiu mykorhizní symbiózy vyuÏívají. Hlavním cílem knihy je ãtenáﬁi ukázat na mykorhizní
symbióze pÛvab a moÏnosti moderní mykologie. Jde totiÏ
o vûdní obor s obrovsk˘m potenciálním v˘znamem, kter˘ na
svÛj nejvût‰í rozvoj teprve ãeká. Kniha je urãena okruhu ãtenáﬁÛ, kteﬁí mají základní znalosti z oblasti biologie a chtûjí se
detailnûji seznámit se zajímav˘m pﬁírodním fenoménem, jenÏ
je nenápadnû pﬁítomen v‰ude kolem nás.
Vyd. Academia, Praha, 2004
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Hygiena zvûﬁiny. Pﬁíruãka pro mysliveckou praxi
/na základû rakouského originálu "Wildbret-Hygiene" z roku 2004/
Rudolf Winkelmayer, Peter Lebersorger, Hans-Friedemann
Zedka, Pavel Forejtek, Miroslav VodÀansk˘, Vladimír Veãerek,
Milan Malena, Jozef Nagy, Peter Lazar
Publikace by se mûla stát praktick˘m pomocníkem pﬁi práci
v honitbách, pﬁiná‰í mnoho uÏiteãn˘ch rad a informací vztahujících se k péãi o zvûﬁ a zvûﬁinu. Základem této knihy byl
pﬁeklad publikace Wildbret-Hygiene autorÛ R. Winkelmayera,
P. Lebersorgera a H.-F. Zedka, kter˘ byl doplnûn a roz‰íﬁen
o poznatky na‰ich a slovensk˘ch odborníkÛ. Kniha byla schválena a doporuãena jako uãební text zaloÏen˘ na vyhlá‰kách
a právních normách EU, âeské republiky a Slovenské republiky.
Vyd. Stﬁedoevropsk˘ institut ekologie zvûﬁe Wien-Brno-Nitra
a Institut ekologie zvûﬁe Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, 2005
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha pro technickou
knihovnu LâR HK/

Dále pﬁibyly do technické knihovny následující DVD, CDROM a CD:

Rostliny vod a pobﬁeÏí
Slavomil Hejn˘ a kolektiv
Odborná publikace, která vznikla ve spolupráci se Stﬁední
rybáﬁskou ‰kolou VodÀany, se vûnuje ve v‰eobecné ãásti charakteristice vodních a baÏinn˘ch rostlin, hospodaﬁení s nimi
a jejich vegetaci, zpÛsobu ‰íﬁení, ochranû a rozmnoÏování.
Jednotlivé druhy rostlin jsou probírány ve speciální ãásti. Publikaci provází bohatá fotodokumentace.
Vyd. East West Publishing Company ve spolupráci s East West
Publishing Praha, 2000
/zakoupeno ve Stﬁední rybáﬁské ‰kole VodÀany pro technickou
knihovnu LâR HK/
Mykorhizní symbióza, O souÏití hub s koﬁeny rostlin
Milan Gryndler, Milan BaláÏ, Hana Hr‰elová, Jan Jansa a Miroslav Vosátka
Kniha je základním pﬁehledem souãasn˘ch znalostí o mykor-

Encyklopedie zvûﬁe - âeská republika: Ptáci a Savci
Video SUA SPONTE Ostrava (videotvorba v oblasti pﬁírody
a myslivosti) natoãilo soubor dvou DVD Encyklopedie zvûﬁe âR.
Oba díly obsahují 16 ﬁádÛ, 25 ãeledí a 106 druhÛ zvûﬁe. Odborn˘ komentáﬁ namluvili hlasatelé ostravské televize. ReÏisér
a kameraman Zdenûk Kouﬁil Ïil po tﬁi roky jen se sv˘m psem
v lese, na horách a u vody, aby natoãil Ïivot ve volné pﬁírodû.
Prostﬁednictvím tûchto DVD mÛÏe divák poznat vzácné druhy
ptákÛ, sly‰et jejich hlasy, vnímat majestátnost dravcÛ, nebo se
seznámit se v‰emi druhy vodního ptactva. MÛÏe b˘t v blízkosti ﬁíjného jelena, dívat se do svûtel zuﬁivého kance, sledovat
souboje daÀkÛ na ﬁíji‰ti, b˘t ve spoleãnosti divok˘ch koãek,
pozorovat ladné pohyby rysa, vyder, táhnoucí smeãku vlkÛ,
divokost kun i rodinku medvûdÛ pﬁi koupání a dal‰í unikátní
zábûry. Pro snadnou orientaci v bohaté a obsaÏné náplni DVD
je k vyhledávání pﬁiloÏen seznam, kde je pﬁesná stopáÏ.
Vyrobilo Videostudio SUA SPONTE Ostrava, 2005
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK/
Láskavé hry prírody
Slovensk˘ snímek na disku DVD zachycuje období lásky
a plodnosti nûkter˘ch hlavních druhÛ lovné zvûﬁe. Je rozdûlen
do ãtyﬁ ãástí, které obsahují unikátní zábûry honcování zajeãí
zvûﬁe a ﬁíji srnãí, jelení a daÀãí zvûﬁe. Doprovodn˘ komentáﬁ ãte
Du‰an Hudík.
Vyrobil Ing. Du‰an Krajniak, Pukanec, (rok v˘roby neuveden)
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha pro technickou
knihovnu LâR HK/
><
Jiﬁí Uhlíﬁ
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Chránûná území âR XII.: Praha
Jarmila Kubíková, Vojen LoÏek, Pavel ·pryÀar a kolektiv
Dvanáct˘ svazek ãtrnáctidílné edice, kterou Agentura ochrany
pﬁírody a krajiny âR poprvé podrobnû seznamuje ãtenáﬁe s pﬁírodními charakteristikami, historií a pﬁedmûtem ochrany zvlá‰tû chránûn˘ch území âech a Moravy. Publikace je doplnûna
topografick˘mi a tematick˘mi mapami i leteck˘mi snímky
a zároveÀ pﬁiná‰í velké mnoÏství vlastivûdn˘ch informací
z chránûn˘ch území hlavního mûsta Prahy.
Vyd. Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR a EkoCentrum
Brno, Praha, 2005
/zakoupeno u s.r.o. ARTEDIT v Praze pro technickou knihovnu
LâR HK/

Cesty lesem aneb o Programu 2000
V roce 1999 pﬁijaly Lesy âeské republiky Program 2000, kter˘
je zamûﬁen na budování turistick˘ch odpoãinkov˘ch míst
v lesích a nauãn˘ch stezek; obnovu a údrÏbu studánek; opravy a údrÏbu regionálnû v˘znamn˘ch drobn˘ch staveb, pomníãkÛ a pamûtních desek; údrÏbu vybran˘ch kulturních památek
v lesích; péãi o památné stromy a aleje; ochranu a podporu
biodiverzity; obnovu lesních vodních ploch; údrÏbu vybran˘ch
turisticky exponovan˘ch chodníkÛ a cest; vybavení lesÛ informaãními tabulemi a mnoho dal‰ích aktivit. S tûmito aktivitami nás seznamuje film na nosiãi DVD.
Pro Lesy âeské republiky, s.p., vyrobil SKYFILM - ekologické
audiovizuální centrum Prostûjov, 2004
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
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Voln˘ ãas, relaxace,
lesní plody a nájezdy borÛvkáﬁÛ
Tak toto byla ústﬁední témata otázek, které jsme poloÏili v na‰í anketû. V kraji, kde kdysi vládl
ãakan a ‰tûkot vlãáka byl souãástí lesní kulisy v malebn˘ch pﬁíhraniãních hvozdech. MoÏná
„Ïádnej neví, co je to Tauz…“, ale právû tam, v DomaÏlicích, jsme vyzpovídali úãastníky na‰í ankety.
1) Kolik volného ãasu, a zda vÛbec nûjak˘,
trávíte v pﬁírodû, lese, na vycházkách?
2) Které z pokladÛ, jenÏ vám les a pﬁíroda
nabízí, máte v oblibû?
3) Jak˘ je vá‰ názor na de facto drancování
lesÛ bezohledn˘mi nájezdy borÛvkáﬁÛ?
DOMAÎLICE
Gábina B. (32)
1) Vzhledem k tomu, Ïe máme malého syna, kter˘ je velice ãipern˘
a aktivní, snaÏíme se b˘t v pﬁírodû co
nejãastûji. Jako zdravotní sestra preferuji pohyb na ãerstvém vzduchu
nejen pro sebe, ale i pro svou rodinu.
Do lesa chodíme velice ãasto a myslím, Ïe tak pÛl na pÛl vyuÏíváme
pobyt v lese k relaxaci pﬁi procházkách za objevováním pﬁírodních zajímavostí zejména na‰ím mal˘m potomkem a v˘lety za hledáním lesních pokladÛ. 2) Z nich nejãastûji vítûzí houby a pak
samozﬁejmû borÛvky, maliny a ostruÏiny, pﬁiãemÏ poslednû
jmenované maliny a ostruÏiny jsou spí‰e zpestﬁením svaãiny
na procházkách lesem. 3) Na prodejce borÛvek podél silnic
se dívám spí‰e jako na bezcharakterní a bezohledná sobecká individua, která si neuvûdomují, Ïe díky své ziskuchtivosti likvidují tuto nedílnou souãást pﬁírody. BorÛvky si radûji je
sami nasbíráme, má to pak pro nás vût‰í kouzlo.
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Pavel B. (33)
1) Do lesa a obecnû do pﬁírody chodím
ãasto. Nejen na procházky a odpoãinout si od v‰edních starostí, ale i za
aktivní relaxací. Tou je zejména cyklistika. Vzhledem k mému povolání
ﬁidiãe autobusu je to i nezbytná, leã
milá nutnost. Pohyb prostû potﬁebuji
a pokud jej spojím i s napﬁíklad chozením na houby nebo na borÛvky,
netû‰í mne to více, neÏ mou manÏelku, která si téÏ odpoãine (smích). 2) Z lesních plodÛ sbírám
opravdu nejradûji houby a borÛvky. Sám musím pﬁiznat, Ïe
pﬁi sbûru borÛvek pouÏívám obãas hﬁeben, ale pokud je ãlovûk ohledupln˘, tak lze i tímto zpÛsobem pﬁijít ke slu‰nému
mnoÏství borÛvek aniÏ by se nûjak zplundrovalo samotné
borÛvãí. 3) Soukromí prodejci borÛvek mi spí‰e vadí, ale
pokud tady bude dostatek pohodln˘ch lidí, kteﬁí si u nich
budou nakupovat, budou tito k‰eftaﬁi u silnic stát poﬁád.
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Mirka H. (32)
1) Pokud se mi naskytne chvilka volného ãasu, kter˘ mohu
strávit v pﬁírodû, tak neváhám ani chvíli. Nejradûji mám pro-
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cházky po lese, kde naãerpám tolik
potﬁebnou energii. Les na mne pÛsobí uklidÀujícím dojmem vzhledem ke
své tiché majestátnosti. Nejãastûji
chodím do pﬁírody se sv˘m pﬁítelem,
pardon, uÏ manÏelem. 2) Asi jako
vût‰ina ostatních chodíme na houby
a obãas i na borÛvky. Sem tam se
nám podaﬁí pﬁinést si z lesa i nûco
navíc jako napﬁíklad klí‰tû. Ale o tom
by pohovoﬁil nejlépe mÛj manÏel.
3) Co se t˘ká prodejcÛ borÛvek, u nich nekupuji a nesouhlasím s tímto zpÛsobem obohacování nebo získávání financí,
jehoÏ hlavním v˘sledkem jsou zniãené borÛvkové keﬁíky.
Lenka H. (27)
1) Pobyt v pﬁírodû a v lese zejména je
pro mne dÛleÏitou souãástí Ïivota.
Ráda mám procházky po lese
a vyjíÏìky na kole po blízkém nebo
vzdálenûj‰ím okolí DomaÏlic. 2) Do
lesa chodíme také na houby asi jako
kaÏd˘, sem tam na borÛvky. Myslím
si, Ïe odpoãinek v pﬁírodû, jak pasivní, tak i aktivní je v dne‰ní uspûchané dobû velice dÛleÏit˘. Kde jinde by
ãlovûk mûl naãerpat energii do dal‰ích pracovních dní, neÏ
právû v lese nebo v krásné krajinû. 3) Drancování lesÛ nebo
pﬁesnûji borÛvek, o kterém se dovídám v médiích odsuzuji.
Je to bezohlednost nejen k lesu jako takovému, ale i k obyãejn˘m lidem, kteﬁí pak jen smutnû koukají na zdevastované
porosty borÛvãí.
Ludûk H. (33)
1) Do pﬁírody nebo si aktivnû odpoãinout v lese chodíme s manÏelkou
ãasto. Vlastnû kaÏdou volnou chvíli,
kterou nám pracovní t˘den pﬁinese.
Z v˘bûru aktivit preferujeme cyklistiku po kraji Kozinovû nebo procházky. Turistick˘ v˘let na âerchov, kter˘
je nedaleko, je, myslím, pro kaÏdého
milovníka pﬁírody a turistiky velice
pûkn˘m a nev‰edním záÏitkem. 2) Co
se t˘ká klasiky, samozﬁejmû vítûzí houbaﬁení. BorÛvky obãas,
jen kdyÏ jsou opravdu lákavé. Zajímavá situace nastane
v okamÏiku, kdy si z lesa pﬁinesete borÛvku, která je pﬁisáta
na va‰em tûle a nechce se jí pryã. Ale i to klí‰tû k pﬁírodû
patﬁí a k pobytu v lese vÛbec. 3) MoÏná bych bezohledn˘m
borÛvkáﬁÛm takov˘ch podobn˘ch úlovkÛ pﬁál více, neÏ
prav˘ch borÛvek. Tﬁeba by si to rozmysleli a polevili v niãení
pﬁírodních vzácností, za kter˘mi ãlovûk do lesa chodí.
Martina H. (32)
1) Sejnû jako moje kamarádka Gábina mám malé dítû, takÏe
si vÏdy bûhem dne najdeme ãas na vycházku do pﬁírody. Do
lesa na v˘lety chodíme tak ãasto, jak jen to jde. 2) Sbûru les-

PANORÁMA

Text a foto: Ing. Jaroslav Karas, podnikové ﬁeditelství LâR

Spolupráce
Koncem kvûtna jsme se my, Ïáci Základní ‰koly v Lázních KynÏvartu, vydali na ekologickou vycházku na
Kladskou. Tato vycházka byla spojena s pﬁedná‰kou,
kterou si pro nás pﬁipravil pan Ing. Vani‰.
KdyÏ jsme dorazili na místo, obe‰li jsme si po nauãné
stezce jezero na Kladské, kde nás okouzlila ãistota
a krása okolní pﬁírody. Potom se nás ujal pan Ing. Vani‰
a my jsme si s ním povídali o tom, jak chránit lesy.
Povídání bylo velmi zajímavé a pouãné a také jsme si
oÏivili své poznatky z pﬁedchozích obdobn˘ch akcí. Na
závûr nás pan Ing. Vani‰ potû‰il sladkostmi a drobn˘mi
upomínkov˘mi pﬁedmûty Lesního závodu Kladská. ><
Kolektiv ÏákÛ 9. tﬁídy Z· Láznû KynÏvart

ZaloÏení organizace
Spolku pro obnovu venkova
v Karlovarském kraji
Dovolujeme si oznámit, Ïe dne 21. 6. 2005 se na své
ustavující valné hromadû se‰li ãlenové Spolku pro
obnovu venkova registrovaní v Karlovarském kraji
a zaloÏili svoji samostatnou krajskou organizaci. Ve
smyslu stanov SPOV âR a Statutu KO SPOV tedy vzniká samostatn˘ správní subjekt:
„Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova
v Karlovarském kraji“
Pﬁedsednictvo:
JUDr. Radan Veãerka – pﬁedseda
Ing. Jiﬁí Kotek – místopﬁedseda
RNDr. Jiﬁí Bytel – místopﬁedseda
ostatní ãlenové – Ing. Hannelore Langerová
a Josef Koch
âlenové KO SPOV KvK jsou pﬁipraveni k jakékoliv
spolupráci na ãinnostech a akcích konan˘ch a organizovan˘ch takov˘mi institucemi, jakou representujete i vy.
><
JUDr. Radan Veãerka,
pﬁedseda KO SPOV KvK

Nová kapliãka sv. Huberta
Kapliãka, které
známe témûﬁ ze
v‰ech ãesk˘ch
vesnic a jejich
návsí, jsou postavené vût‰inou
v 19. století.
Století dvacáté
stavbám tûchto
sakrálních objektÛ pﬁíli‰ nepﬁálo.
Proto v˘stavba
nové kapliãky
a její zasvûcení
patronu myslivcÛ
a
l e s n í k Û
sv. Hubertovi je
událostí mimoﬁádnou a v dne‰ní
dobû velmi cennou. Kapliãka
vznikla díky
nápadu a snaze
hospodáﬁe Mysliveckého sdruÏení
Diana Hor‰ice na
okrese PlzeÀ jih,
p. Stanislava Kasla.
Kapliãka stojí
v Doleckém
lese, kter˘ patﬁí
LâR – LS Pﬁe‰tice
v blízkosti obce
Dolce od 4. ãervna 2005, kdy byla pﬁe‰tick˘m vikáﬁem
p. Karlem Plavcem vysvûcena. Vysvûcení se zúãastnilo
okolo dvou set pﬁátel myslivosti. Po úvodních proslovech
zahájily slavnost myslivecké fanfáry, které zatroubili trubaãi Pﬁátelé z Rokycan. Slavnostní fanfáry zahráli také
trubaãi z bavorského mûsta Nittenau, druÏebního mûsta
Pﬁe‰tic. Po aktu vysvûcení se konal v kostele
sv. Matûje v Hor‰icích koncert trubaãÛ a pûveckého
sboru. Krásnou arii sv. Huberta z r. 1712 zazpívala
operní pûvkynû z divadla J.K. Tyla v Plzni paní Johana
Plí‰ková.
Prostor okolo nové kaple sv. Huberta tvoﬁí kﬁiÏovatka
lesních cest. Ten se stane místem konání mysliveck˘ch
setkání pﬁi zahájení nebo ukonãení honÛ a cílem procházek turistÛ a obãanÛ z okolních vesnic. Toto místo
jiÏ se mnou nav‰tívili pﬁátelé z Bavorska, z JeseníkÛ
a z Olomouce a v‰em se kapliãka líbila.
Interiéru kapliãky vévodí dﬁevoﬁezba sv. Huberta, práce
paní Jiﬁiny Andrlíkové z Pﬁíchovic. Poãítá se je‰tû
z v˘sadbou lípy v blízkosti kapliãky – symbolu ãeské
státnosti.
Je to kapliãka, která by mûla slouÏit budoucím generacím stejnû jako kapliãky vystavûné na‰imi prarodiãi,
které dodnes zdobí ãeskou krajinu.
V‰em, kteﬁí se zaslouÏili o tuto kapliãku, patﬁí obdiv
><
a podûkování.
Jiﬁí Bûl
ãlen Spolku pro záchranu historick˘ch památek na
území Pﬁe‰ticka.
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ních plodÛ se vûnuji jen náhodnû,
pokud ov‰em nevyrazím na houby.
Bûhem procházek se jedná spí‰e o
náhodu, Ïe nám pﬁijde nûjaká houba
nebo malina do cesty. 3) Myslím si,
Ïe pokud se lidé budou chovat bezohlednû k pﬁírodû, tﬁeba tak jako ti,
kteﬁí ve velkém sbírají borÛvky, tak
ani pﬁíroda jistû nezÛstane nic dluÏná.
><
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PANORÁMA

V mûsíci záﬁí oslaví v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
Padesátiny
âavnick˘ Paval Ing.
Îemliãka Karel
Pencová Jiﬁina
¤ezníãková ZdeÀka
Kastel Karel Ing.
Brauner Otto
Kalinová Milena
Kantor Stanislav
Dragoun Oldﬁich
Procingrová Dagmar
Kuãírek Stanislav Ing.
BroÏ Pavel
Ma‰ek Karel
·evioviã Milan
Ko‰uliã Milan Ing.

LS âeská Lípa
LZ Konopi‰tû
LZ Boubín
ﬁeditelství podniku
ﬁeditelství podniku
LS Ti‰nov
LZ Konopi‰tû
LZ Boubín
LZ Dobﬁí‰
LS Znojmo
LS Ledeã n. Sázavou
LS Îlutice
LZ Dobﬁí‰
LZ Îidlochovice
LS M. Albrechtice

·edesátiny
·andera Hynek
·virga Jiﬁí Ing.
Skﬁepsk˘ Franti‰ek
VyslouÏil Jan Ing. CSc.
Cáder Josef
Jircháﬁ Josef
Kotlan Jindﬁich
Kej‰ar Jaromír
Such˘ Vladislav
Keﬁka Václav

LS Vy‰‰í Brod
LZ Îidlochovice
LS Îatec
ﬁeditelství podniku
LS Kácov
LZ Îidlochovice
LZ Boubín
LS Nové Hrady
LS Litvínov
LS VodÀany

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

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

3. – 6. ﬁíjna 2005
Management of urban forests
around large cities
Mezinárodní konferenci s exkurzemi do praÏsk˘ch
pﬁímûstsk˘ch lesÛ a do ML v Písku poﬁádá FLE âZU
v Praze. Projednávaná témata: hospodaﬁení v mûstsk˘ch
a pﬁímûstsk˘ch lesích – aspekty, jedineãnost
a v˘znam mûstsk˘ch a pﬁímûstsk˘ch lesÛ – mezinárodní spolupráce a v˘mûna zku‰eností. Odborn˘ garant:
D o c . I n g . I vo K u p k a , C S c . , o rg a n i z a ã n í g a ra n t :
Ing. Pavla Neuhöferová, CSc. Jednání i exkurze budou
probíhat pouze v angliãtinû.
Kontakt: p.neuhoferova@kostelec.czu.cz,
><
zaãátek a místo: 10:00 hod, âZU Praha.

Horská kola na Broumovsku
Pát˘ roãník závodu horsk˘ch kol pracovníkÛ LâR, s.p. se
uskuteãní ve dnech 7. – 8.10. 2005 na Lesní správû
DvÛr Králové. Trasa je vedena jako v minul˘ch letech po
lesních odvozních cestách a sváÏnicích v okolí Janoviãek – revír RoÏmitál.
V‰echny cesty jsou zvládnutelné i pro ménû zdatné
jedince. Okruh absolvují Ïeny 1x a muÏi dle vûku 2x
a 3x. Prezentace probûhne v rekreaãním objektu RoÏmitál ã.p. 72, v pátek 7.10. 2005 od 16,00 – 20,00
a v sobotu 8.10. 2005 od 7,00 – 8,00 hod. Start závodu je v Janoviãkách 8.10. 2005 v 9,30 hod.
Ubytování a stravování zajistí organizátor závodu dle
do‰l˘ch pﬁihlá‰ek, které zasílejte na LS DvÛr Králové,
uzávûrka je 30. 9. 2005.
><
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Václav Volf
hlavní rozhodãí závodu
LS DvÛr Králové
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Dﬁevo – odkaz na‰ich pﬁedkÛ
V nádherném prostﬁedí Ml˘nské doliny probûhl v nedûli 31. ãervence za úzké spolupráce s LâR, s.p. Hradec Králové, KI Zlín
nov˘ program Vala‰ského muzea v pﬁírodû s názvem "Dﬁevo – odkaz na‰ich pﬁedkÛ."
Náv‰tûvníci, vût‰inou rodiny s dûtmi, ale také zahraniãní turisté, pozorovali tesaﬁe pﬁi ruãním tesání kulatiny ‰iroãinami, pilami
a pantoky, obdivovali ruãní v˘robu ‰indelÛ, okapÛ, ‰típan˘ch plotÛ a dal‰ích v˘robkÛ ze dﬁeva.
Svou prezentaci nabídly Mûstské lesy RoÏnov. Vystaveny byly moderní i historické motorové pily, staré lesnické prÛmûrky,
mechanické kubírovací tabulky a dal‰í lesnické nástroje, které jiÏ odvál ãas.
Podûkování patﬁí pracovníkÛm KI Zlín, LS RoÏnov a dal‰ím lesníkÛm, kteﬁí se i ve svém volném ãase podíleli na zdárném prÛbûhu celé akce a kteﬁí pﬁispûli rovnûÏ k dobrému pﬁijetí nového programu, jenÏ se tak moÏná v dal‰ích letech stane tradicí.
><
Petr Grepl,
podnikové ﬁeditelství LâR

Slavnostní zahájení programu "Dﬁevo - odkaz na‰ich pﬁedkÛ". zleva: reÏisér poﬁadu
Milan Gesierich, ﬁeditel muzea Vítûzslav Koukal, konferenciérka, pﬁedstavitelé mûsta
RoÏnov pod Radho‰tûm a zástupce ﬁeditele KI Zlín Franti‰ek Skoupilík

stroje ‰lapou
a uÏ se ﬁeÏe a ‰típe

práce vala‰sk˘ch umûleck˘ch ﬁezbáﬁÛ

vodní ml˘n

dvoumuÏná motorová pila
a dal‰í vyslouÏilé lesnické pomÛcky

plakát k programu "Dﬁevo - odkaz na‰ich pﬁedkÛ
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ROK LÍPY
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

