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AKTUÁLNù

Myslivost
vyváÏen˘
vztah
ãlovûka,
zvûfie a lesa
Psát o myslivosti v pololetí kalendáfiního roku je úkol vskutku nelehk˘. Lovecká sezóna
prakticky v‰ech druhÛ spárkaté zvûfie se teprve
rozbíhá, ‰kody pÛsobené touto zvûfií (a které
s v˘konem práva myslivosti velmi úzce souvisejí) je‰tû nejsou za sledované období vyhodnoceny, na prognózy, jak to letos dopadne se slovitelností baÏantÛ v na‰ich baÏantnicích, je také
dost ãasu a tak by se zdálo, Ïe pokud se t˘ká
myslivosti, není o ãem psát. I kdyÏ to není
stûÏejní náplní mého pfiíspûvku, tak velmi Ïiv˘m
námûtem je neutuchající diskuse pfii tvorbû
nového zákona o myslivosti. Proto se o situaci,
v níÏ se nachází tvorba nového zákona, alespoÀ zmíním a uvedu její genezi tak, jak probíhala v prvním pololetí 2001.

Pfiíprava nového zákona
o myslivosti
V prvním ãtvrtletí byla publikována navrhovaná znûní zákona podle pfiedstav dvou skupin
poslancÛ (snûmovní tisky ã. 788 a 836). Na poãátku druhého ãtvrtletí leto‰ního roku byl zvefiejnûn také vûcn˘ zámûr zákona o myslivosti tak,
jak ho pfiedkládá Ministerstvo zemûdûlství âR.
Dubnová schÛze Poslanecké snûmovny propustila návrhy zákona obou poslaneck˘ch skupin
do druhého ãtení s tím, Ïe je nutné jejich projednání v Zemûdûlském v˘boru Poslanecké snûmovny. V souãasné dobû probíhají intenzivní
jednání zástupcÛ obou poslaneck˘ch skupin se
vzájemnou snahou o spojení pfiedloÏen˘ch verzí v jeden funkãní a Ïivotaschopn˘ celek.
V˘sledek, resp. jeho první podoba, byl jiÏ prezentován jako pfiíloha v srpnovém ãísle Svûta
myslivosti. Do jaké míry se tato snaha nakonec
podafií, budeme moci hodnotit v záfií, aÏ se tato verze bude v Poslanecké snûmovnû opût projednávat. Za tohoto stavu bude jistû zajímavé
posoudit, v jaké koneãné podobû se objeví

Ilustraãní foto: archiv redakce

vládní verze zákona zpracovávaná na MZe âR.
V souãasné situaci se ale domnívám, Ïe tou nejrealistiãtûj‰í cestou ke zmûnû myslivecké legislativy by právû mûl b˘t vyváÏen˘ vládní návrh zákona. Otázkou v‰ak je, zda v této, pro myslivost
znaãnû vypjaté situaci, je taktické pracovat
v souladu s legislativním programem vlády, tak
jak to deklaruje MZe âR, ãi spí‰e tuto ãinnost
neurychlit. JiÏ teì je ale zfiejmé, Ïe oba poslanecké návrhy jsou nepochybnû „o nûkolik
délek“ vpfiedu.
Ná‰ státní podnik nestraní a ani nemÛÏe
stranit Ïádné z pfiedloÏen˘ch poslaneck˘ch verzí, i kdyÏ pfiipomínek k obûma by se na‰lo zjevnû dost. Tyto je v‰ak nutno smûfiovat právû k pfiípravû vládního návrhu. V pfiípadû této verze
jsem pfiesvûdãen, Ïe bude chápat postavení
zvûfie v pfiírodû z pohledu celého ekosystému,
tzn. Ïe poãty zvûfie budou takové, aby byly pro
ekosystém únosné, Ïe tento návrh bude v souladu se v‰emi platn˘mi právními normami, a to
i s normami EU, a bude respektovat zmûny, ke
kter˘m v na‰í republice po roce 1989 do‰lo
a nebude to produkt, kter˘ bude nutno zakrátko novelizovat. AÈ je tvrd˘, ale aÈ je zaloÏen na
soudob˘ch odborn˘ch poznatcích a chápe myslivost jako ãinnost, která k lesu a pfiírodû neoddûlitelnû patfií, aÈ chápe myslivost jako ãinnost,
která respektuje a slouÏí k zachování na‰eho
národního pfiírodního dûdictví jako celku.
I kdyÏ by se zdálo, Ïe napsané fiádky, popisující ve zkratce situaci pfii souãasném dûní
kolem nového mysliveckého zákona, nic nefie‰í
a mnozí si jistû nakonec fieknou, Ïe o tom, jak
tento zákon bude vypadat, budou stejnû rozhodovat jiní, nemyslím si, Ïe je to tak úplnû pravda. Pro podporu poslaneckého návrhu první
skupiny poslancÛ (snûmovní tisk ã. 788) vyuÏili
myslivci rozsáhlé petiãní kampanû. Osobnû si
nemyslím, Ïe vyjadfiovat se k zákonu formou
petice je zrovna to nej‰Èastnûj‰í fie‰ení. Pravdou
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ale také je, Ïe vefiejnost by názor lesníkÛ znát
mûla, aÈ je to formou osvûty v místû jejich bydli‰tû nebo krátk˘m ãlánkem v regionálním tisku.

Stavy zvûfie
Ono totiÏ to, jak bude nov˘ zákon fie‰it napfiíklad mnoÏství a druhy zvûfie, pfiedev‰ím
spárkaté, které se budou pohybovat v honitbû,
má pro vlastníka honitby, pokud tato je pronajata, klíãov˘ v˘znam. Rozumn˘ vlastník, kter˘ je
souãasnû i uÏivatelem honitby, by v tomto smûru se ‰kodami pÛsoben˘mi zvûfií nemûl mít problém, resp. pokud ho má, mÛÏe ho operativnû
fie‰it. Hor‰í situace v‰ak nastává v pfiípadû, kdy
nájemce honitby rozumn˘ nemusí b˘t a s vlastníkem mnoho nekomunikuje. Pak jsou moÏnosti
vlastníka honitby o dosaÏení vyváÏeného stavu
mezi lesem a zvûfií velmi omezeny a vût‰inou
ustrnou v nekoneãné korespondenci. Ta v‰ak
problém stejnû nevyfie‰í. Proto nov˘ zákon musí
dát moÏnost vlastníkÛm honiteb, aby se mohli
k navrhovan˘m plánÛm vyjádfiit je‰tû pfied jejich
schválením nebo ve správním fiízení. Znamená
to tedy, Ïe souhlas vlastníka s pfiedkládan˘m
plánem bude podmínkou pro státní správu, aby
pfiedloÏen˘ plán mohl b˘t jejím rozhodnutím
schválen.
Pfiedev‰ím v pronajat˘ch honitbách ale ani
schválení pfiedloÏeného plánu neznamená, Ïe
poãet kusÛ zvûfie urãen˘ch plánem k lovu bude
skuteãnû uloven. A to ani nechci na tomto místû
polemizovat o morálních vlastnostech mnoh˘ch
zpracovatelÛ v˘kazu Mysl (MZe) - 1-01, zejména pak o hodnovûrnosti jimi uveden˘ch údajÛ
ve sloupci „úhyn zvûfie“. Nepochopiteln˘ je pro
mne pfiístup státní správy pfii vyhodnocování
plnûní plánu lovu. Aã je splnûní plánu lovu pro
uÏivatele honitby ze zákona závazné,
pfiesto plány lovu u v‰ech druhÛ spárkaté zvûfie
nejsou v celostátním mûfiítku stabilnû plnûny.
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AKTUÁLNù
MZe ã. 55/1999 Sb. je ale naprosto legitimní
a i bez tohoto vlivu je nesporné, Ïe trend ‰kod
zpÛsoben˘ch zvûfií má stoupající tendenci. Je
samozfiejmé, Ïe na základû posouzení vzniklé
‰kody a na základû finanãního vyjádfiení této
‰kody, by na uplatÀované ãástce nemûl po‰kozen˘ vlastník lesa profitovat, ale zároveÀ by
vypoãtenou v˘‰í ‰kody nemûl nic tratit. V neposlední fiadû musí mít uplatÀovaná ãástka i v˘chovné poslání, protoÏe i kdyÏ bude systém
v˘poãtu naprosto dokonal˘, na mnoha stanovi‰tích, pfii zniãení porostu, dochází ke ‰kodám,
které i sebelep‰í v˘poãet nemÛÏe plnû postihnout. Je bohuÏel zfiejmé, Ïe zcela zabránit
‰kodám asi nebude moÏné, av‰ak smûfiovat
v‰echno na‰e snaÏení k tomu, aby tyto ‰kody
byly zmírnûny na co moÏná nejniÏ‰í míru, je
nutné. Troufnu si tvrdit, Ïe pokud vznikají na
porostech ‰kody ohryzem, pfiíp. loupáním je to
trestuhodné.

Ilustraãní foto: archiv redakce

Nechci zde ani uvádût tabulku ãísel myslivecké statistiky, ale zamy‰lení nad nimi by pro
kompetentní orgány bylo nanejv˘‰ nutné. Plány
lovu nejsou totiÏ plnûny ani pfii zapoãítání
v‰ech kusÛ, které jsou vykazovány jako úhyn.
Absurdnost situace v poãtech spárkaté zvûfie je
umocnûna stavem, kdy jsou stabilnû vykazovány kaÏdoroãnû u v‰ech druhÛ spárkaté zvûfie
vy‰‰í sãítané stavy zvûfie, neÏ jsou NJKS. Napfi.
v roce 1999 ãinily sãítané stavy oproti NJKS
u jelení zvûfie 229 %, u daÀãí zvûfie 148 %,
u mufloní zvûfie 171 %. Pouze u srnãí zvûfie byl
vykazován, v porovnání sãítan˘ch stavÛ
a NJKS, vyváÏen˘ stav. Situaci skuteãnû nelze
nazvat jinak neÏ absurdní, protoÏe se kaÏdoroãnû opakuje a pfiístup vût‰iny státních úfiedníkÛ je v duchu pfiístupu mnoha uÏivatelÛ honiteb,
tzn. nic nefie‰ící. Je to skuteãnû nepochopitelné,
protoÏe orgány státní správy jsou stejnû tak
spoluodpovûdné za dodrÏování stanoven˘ch
NJKS zvûfie jako uÏivatel honitby a zrovna tak
spoluodpovûdné za stav lesa jako jeho vlastník.
AlespoÀ to z jejich náplnû práce vypl˘vá.

údaje od drtivé skupiny drobnûj‰ích vlastníkÛ
jsou neznámé. To ale jistû neznamená, Ïe by
tam ‰kody nevznikaly.
S vyskytujícími se poãty zvûfie v honitbách
to opravdu není stále je‰tû v pofiádku.
Dokumentuje to i jejich narÛstající trend, kter˘
vypl˘vá z podkladÛ, které jsou k dispozici ze
v‰ech honiteb, v nichÏ jsou zahrnuty pozemky
ve vlastnictví státu, k nimÏ mají LâR, s. p., právo hospodafiit. U revírníkÛ LâR je nesporné zv˘‰ené uvûdomûní si odpovûdnosti za spravovan˘
les a z toho vypl˘vající dÛslednost pfii vyãíslování ‰kod. Nechci spekulovat s tím, do jaké míry
se na finanãním nárÛstu vyãíslen˘ch ‰kod podílí
i mûnící se metodika v˘poãtu. Urãit˘ vliv v tomto smûru nepochybnû je. Precizování vyhlá‰ky

Závûr
Ze v‰ech tûchto úvah a konstatování nakonec
vypl˘vá jeden jedin˘ závûr: dostat do souladu
poãetní stavy zvûfie se stavem prostfiedí, ve kterém tato zvûfi Ïije. Nikdo z lesníkÛ nikdy nefiekl,
Ïe cílem snaÏení nás lesníkÛ je pûstovat les bez
zvûfie. Souãasná realita v‰echny, resp. v‰echny
ty, ktefií chodí lesem s otevfien˘ma oãima, ale
pfiesvûdãuje o stavu, jenÏ bohuÏel zdaleka nelze nazvat vyváÏen˘m. Zamy‰lení se nad touto
situací by mûlo b˘t námûtem pro v‰echny myslivce (jsem pfiesvûdãen, Ïe myslivec a mysliti
nemá spoleãn˘ jen slovní základ), jak tento stav
uvést do skuteãné vyváÏenosti, a to nejen lacin˘mi proklamacemi a nejen ve sféfie dobré
legislativy, ale i v praxi. Pokud se to podafií
byla by to i ta správná teãka mého pfiíspûvku.
Ing. Josef Vlá‰ek, fieditelství LâR, Hradec Králové

Oznámení

EUROFOREST 2001
VáÏení pfiátelé,

·kody zvûfií
Pokud se pfiístup v posuzování a vyhodnocování mysliveckého v˘kaznictví na v‰ech stupních
fiízení u pracovníkÛ státní správy nezmûní a na
stranû zpracovatelÛ tûchto v˘kazÛ nebude pfiístup daleko zodpovûdnûj‰í a troufám si fiíci i odborností podloÏen˘, v˘chodisko ze souãasné
nelichotivé situace vztahu les - zvûfi nevidím. To,
Ïe se v honitbách vyskytují daleko vy‰‰í stavy
neÏ stavy normované sice nesvûdãí o profesní
fundovanosti myslivcÛ, ale daleko hor‰í je, Ïe
tyto poãty kusÛ spárkaté zvûfie pÛsobí nepomûrnû vy‰‰í ‰kody na lese, neÏ jsou ‰kody, které by
pro vlastníka mohly b˘t únosné. Je to s podivem, ale v souãasné dobû se prakticky nelze dostat k oficiální celorepublikové v˘‰i ãástky zvûfií
zpÛsoben˘ch ‰kod. K dispozici jsou samozfiejmû údaje za ná‰ státní podnik, tu a tam za
nûkteré obecní a ãásteãnû i vojenské lesy, ale

Ve dnech 19. - 21. záfií se jiÏ tradiãnû koná v Prachaticích nejvût‰í v˘stava s vÛní lesa v âR
EUROFOREST 2001. Letos se uskuteãní jiÏ její 9. roãník za úãasti více neÏ 100 vystavovatelÛ. Pfii pfiíleÏitosti konání této mezinárodní lesnické v˘stavy Vás zveme ve dnech 19. – 21. 9. 2001 k náv‰tûvû stánku ã. 6 volné plochy, kde bude probíhat doprovodn˘ odborn˘ program v˘stavy:
Stfieda 19. 9., 10.00 - 13.00 h - Praktické dopady návrhu novelizace zákona o myslivosti pro lesníky
a myslivce - panelová diskuse se zástupci âMMJ, MZe âR, podniku LâR s.p., MÎP, poslanci Poslanecké
snûmovny PâR a fiadou dal‰ích
âtvrtek 20. 9., 10.00 - 13.00 h - Systém dotací na podporu hospodafiení v lesích v âR – semináfi se zástupci MZe âR, LâR, s.p, MÎP a zástupci v˘znamn˘ch majitelÛ a obhospodafiovatelÛ lesÛ
âtvrtek, 20. 9, 13.00 - 14.00 h - Certifikace lesÛ v âR (PEFC - Pan European Forest Certification),
1. PEFC – Certifikace lesÛ v mezinárodním kontextu, 2. âesk˘ systém certifikace lesÛ, PEFC âeská republika, 3. Regionální certifikace lesÛ – role jednotliv˘ch vlastníkÛ lesÛ, 4. Dfievozpracující prÛmysl a certifikace lesÛ
Pátek, 21. 9., 9.30 - 10.45 h - Nové poznatky a hodnocení technologií a pfiípravkÛ na ochranu
lesa – L.E.S. CR, semináfi
Pátek, 21. 9., 11.00 - 12.30 h - Logistika a návaznost jednotliv˘ch technologick˘ch operací v lesním hospodáfiství – semináfi se zástupci odborn˘ch firem a institucí
Na Va‰i úãast se tû‰í pofiadatel v˘stavy Euroforest Planter, spol. s r.o.
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DISKUZE

Lesní plantáÏníci
nezmûnilo, dokládá autor na svém tvrzení, cituji: „Ïe jen totální ignorant
mÛÏe spoléhat na to, Ïe jeho vystfiílen˘ revír bude dotován od souseda“.
Ptám se, oni snad sousedé nejsou myslivci?

Pfiesnû takov˘ v˘raz pouÏil pro lesníky pan Petr Prosch ve svém ãlánku
„myslivecká diskuze“ v ãasopise Myslivost 8/2001. Ale nejprve pfiesná
citace z tohoto ãlánku: „Nedûlejme si iluze, Ïe se samo v pfiírodû nûco
zmûní. MoÏná kalamity v lese pfiinutí lesní plantáÏníky odstoupit od smrkov˘ch monokultur“. Jsem lesník, ale i myslivec z povolání a takové hodnocení práce lesníkÛ se mne hluboce dotklo a z ohlasu kolegÛ lesníkÛ
vím, jak˘ negativní ohlas u nich tato vûta vzbudila.

Lesní personál dal fiadu podnûtÛ a stál pfii vyhla‰ování dne‰ních rezervací – dnes si nûktefií ochránci pfiírody tyto zásluhy pfiisvojují. A byl
to právû lesní personál, kter˘ stál pfii zavádûní chovÛ lovné zvûfie a i on
má podíl na proslavení ãeské myslivosti – dnes si v‰e pfiivlastÀují pouze
myslivci.
V dobû totalitního reÏimu jsem nedokázal pochopit, Ïe jako lesník
a myslivec z povolání musím b˘t ãlenem mysliveckého sdruÏení bez
honitby – jinak by mû tehdej‰í mocipáni na Okresní myslivecké jednotû
nepovolili pouhou v˘mûnu kulové hlavnû. Pfiirovnával jsem to k pfiíkladu,
kdy pilot aerolinií nesmí létat jako pilot z povolání, není-li ãlenem
Aeroklubu. Îe by se nám tato doba vracela právû v myslivosti? Nikdy
jsem nebyl ãlenem mysliveckého sdruÏení, neboÈ vyznávám názor, Ïe
ãlovûk nemá sedat na dvou Ïidlích. Je samozfiejmé, Ïe Ïádné medailové
trofeje na mé zdi také nejsou povû‰eny. Ale to nese povolání – pûstování
a ochrana lesa, v˘kon práva myslivosti a ochrana pfiírody je lesníkovou
povinností a samozfiejmostí a je jen dobfie, je-li zároveÀ i jeho koníãkem.
ProtoÏe se o toto potû‰ení chci podûlit i s ostatními, jsem místopfiedsedou
Okresního mysliveckého spolku, abych z lesnického hlediska mohl mnohé
vûci vysvûtlovat a zároveÀ s myslivci spolupracovat. VáÏím si odborn˘ch
i praktick˘ch znalostí u velké vût‰iny myslivcÛ a snad oprávnûnû se
domnívám, Ïe je to ku prospûchu obou stran, i kdyÏ spolu nûkdy nesouhlasíme.

Ilustraãní foto: archiv redakce

Generální fieditel LâR Ing. Jifií Oliva pronesl svÛj projev na posledním
mysliveckém sjezdu v Praze a jeho první slova byla o tom, Ïe kdyby lesníci ‰li cestou smrkov˘ch monokultur, nebudou do EU pfiijati. Jeho cel˘
projev otiskl i ãasopis Myslivost, takÏe jeho slova si mohla pfieãíst celá
myslivecká vefiejnost.
Lesní zákon ã. 289/95 Sb., stanovil dva závazné ukazatele pro
v‰echny majitele lesa a to – maximální celkovou v˘‰i tûÏeb a minimální
podíl melioraãních a zpevÀujících dfievin pfii obnovû porostu. K v˘sadbû
smrkov˘ch monokultur nemÛÏe tedy docházet, nemá-li majitel ãi správce
lesa poru‰ovat lesní zákon.
Vedení LâR nastoupilo cestu pfiírodû blízkého hospodafiení, kdy se
v maximální moÏné mífie vyuÏívá pfiirozeného zmlazení, do lesÛ se za
velk˘ch nákladÛ vrací jedle bûlokorá, jilm horsk˘ a dal‰í vzácné dfieviny.
Tato cesta ke zlep‰ení souãasného stavu lesa je i cestou ke zlep‰ování
úÏivnosti stávajících honiteb. Îe by toto autorovi pfiíspûvku, kter˘ volá po
v˘uce ekologie, jejíÏ nedílnou souãástí je i pûstování lesa, zÛstalo utajeno, je skuteãnû k nevífie.
Vzpomenu-li si na ãlánek v Myslivosti jednatele Vladimíra Broukala,
kter˘ navrhuje zru‰ení reÏijních honiteb a následnû se domáhá jejich
pronájmu, pfiidám-li ãlánek o lesních plantáÏnících, vede mû to k my‰lence, Ïe se jedná o cílen˘ krok vrazit klín mezi lesníky a myslivce z povolání, zemûdûlce a ostatní myslivce. Hodnocení zemûdûlcÛ je totiÏ zrovna
tak negativní, jako hodnocení lesníkÛ. UpozorÀuji a varuji, Ïe toto je
cesta do pekel, na kterou doplatí v první fiadû zvûfi a následnû ti ostatní.

Ilustraãní foto: archiv redakce

Tolik pro upfiesnûní. âím více budeme diskutovat mezi sebou, tím lépe.
Varujme se v‰ak plivání jedovat˘ch slin, tak jak to pfiedvedl nûkter˘ tisk
na mysliveckou vefiejnost v poslední dobû. U‰etfieni nebyli ani lesníci,
které tisk oznaãoval ve spojitosti s NP ·umava za dfievoÏrouty. Pfiidáme-li
hanlivé pfiívlastky – lesní plantáÏníci, jak to uãinil myslivec Petr Prosch
i mezi sebou, pak nebude vítûzÛ, ale jen poraÏen˘ch.

Vzpomíná-li autor, Ïe srnec byl v obecních lesích vzácnou zvûfií,
neboÈ byl okamÏitû stfielen brokem na hranicích honitby, pak by mûl je‰tû
dodat, Ïe zvûfi vytahovala z „panského“, kde ji choval lesní personál
a odstfielována byla na hranicích honitby brokem tehdej‰ími nimrody
z fiad sedlákÛ a majetnûj‰í vrstvou obecního zastupitelstva. Îe se mnoho

Ota Bur‰ík
pfiedseda odborné sekce myslivosti âeské lesnické spoleãnosti
alias „lesní plantáÏník"

Pozn.: Článek byl také poskytnut k otištění redakci časopisu Myslivost.
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Pozvání k v˘sadbû

StromÛ milénia
Na‰i pfiedkové rádi sázeli stromy za zvlá‰tních okolností. Pfii narození dítûte, postavení
domu, jako dík za záchranu Ïivota, na oslavu
v˘jimeãného ãlovûka nebo majitele panství,
na poãátcích nov˘ch století, ale i na pamûÈ
tragick˘ch událostí a ne‰tûstí. Mnoho památn˘ch stromÛ opfiádají tajemné povûsti, tradované z generace na generaci. Nejvíce star˘ch,
památn˘ch stromÛ nacházíme na návsích,
kfiiÏovatkách cest, na hrázích rybníkÛ,
na pokrajích lesÛ, u kapliãek a kfiíÏÛ, na
návr‰ích, u vodních tokÛ a v zámeck˘ch
parcích a oborách. Mnohé z nich dosahují
úctyhodného stáfií aÏ tisíc let. PfieváÏnû to jsou
lípy, duby a tisy.
Kolik ÎiÏkov˘ch dubÛ a Husov˘ch lip nám
vlastnû poskytuje stín a pohodu? A kter˘ z nich
je vlastnû na‰ím národním stromem? Mocn˘
kurfifit Augustus Sask˘ uctíval lípu, která mu
byla zárukou trvalosti smluv pod ní uzavfien˘ch. Naopak dub byl povaÏován za sídlo nejvy‰‰ího slovanského boha Peruna. Uvûdomil si
to Jan Kollár, kdyÏ psal o lípû jako o slovanském stromû? Copak je tûm krásn˘m dlouhovûk˘m stromÛm do lidsk˘ch v˘myslÛ? Dávají svÛj
stín, plody, dfievo i svou krásu nezi‰tnû v‰em.

Vysazovat se budou vyspûlé stromky o v˘‰ce
asi 2 m - lípy, duby, javory kleny, jilmy, smrky,
pfiípadnû tisy. Pfied v˘sadbou je vÏdy tfieba
uváÏit, v jaké lokalitû bude strom vysazen - její
nadmofiskou v˘‰ku, mnoÏství sluneãního svitu,
vláhy i typy pÛdy. Sazenice dodá SdruÏení lesních ‰kolkafiÛ âR, nebo je lesnická uãili‰tû,
stfiední ‰koly a lesnické fakulty a lesnické organizace opatfií podle vlastních moÏností.
Ministerstvo zemûdûlství âR bude na v˘sadbu
stromkÛ pfiispívat ãástkou do 1 000 Kã na
sazenici. Lesnická uãili‰tû a ‰koly opatfií vysazené stromky informaãními tabulkami. Pfii vysazení dal‰ích stromÛ záleÏí na zájmu místních
organizátorÛ akce stromy oznaãit.
Stromy budou vysazovány na vefiejn˘ch
prostranstvích, v pfiírodû na historicky a vlastivûdnû v˘znamn˘ch místech, v˘znamn˘ch rozcestích cest, u studánek, na vyhlídkách, v blízkosti cyklotras a na v˘znamn˘ch místech
euroregionÛ.VÚLHM bude evidovat a vyfiizovat
pfiihlá‰ky k akci a pfiidûlování pfiíspûvkÛ na
v˘sadbu stromkÛ a bude metodick˘m poradcem. Informace o akci jsou na webov˘ch stránkách VÚLHM (www.vulhm.cz).

Tisíc stromÛ pro nové
tisíciletí
V˘jimeãnost leto‰ního roku na poãátku
nového tisíciletí je dobrou pfiíleÏitostí projevit
vztah k pfiírodû, k lesÛm a ke stromÛm a ve
spolupráci s lesníky realizovat projekt s názvem
Stromy milénia. Mottem akce je slogan „Tisíc
stromÛ pro nové tisíciletí“. Zaãátek v˘sadby
stromÛ patfiil stfiedním lesnick˘m odborn˘m
uãili‰tím, stfiedním lesnick˘m ‰kolám a lesnick˘m fakultám zemûdûlsk˘ch univerzit.
Garantem projektu je Ministerstvo zemûdûlství
âR (MZe) a organizaãním garantem V˘zkumn˘
ústav lesního hospodáfiství a myslivosti
v Jílovi‰ti-Strnadech (VÚLHM).

V˘sadba stromu milénia v SOUL ve Svobodû nad Úpou

K informování vefiejnosti o akci a moÏnosti
úãasti jsou vydány propagaãní letáky, které
budou distribuovány obcím a oblastním inspektorátÛm, lesním závodÛm, oblastním správám
tokÛ a lesním správám. Obsahují informace
o historii památn˘ch stromÛ, organizaci akce,
návod, jak stromky vysadit a chránit a kontakty
na organizaãní garanty akce. V˘sadbám
StromÛ milénia budou pfiítomni zástupci odvûtví lesního hospodáfiství MZe, místních, krajsk˘ch a okresních orgánÛ, lesníci a zástupci
lesnick˘ch ‰kol, ochránci pfiírody a v˘znamné
osobnosti regionÛ. První stromy milénia vysadila Stfiední odborná uãili‰tû lesnická ve Svobodû
nad Úpou a v Harrachovû. Postupnû se do
akce zapojí lesnické mládí v celé republice
a lesníci bez rozdílu pÛsobnosti a vztahu
k vlastnictví lesÛ a jejich správû. Na zahájení
v˘stavy NATURA VIVA 2001 v Lysé nad Labem
vysadil Strom milénia i ministr zemûdûlství
âR Ing. Jan Fencl.

Závûr
Organizátofii a garanti akce vûfií, Ïe se
vysazování StromÛ milénia za podpory lesníkÛ
roz‰ífií po celé na‰í vlasti a v plném rozsahu se
rozbûhne v podzimních mûsících. VÏdyÈ nejde
o samoúãelnou vûc. Kromû historického aspektu máme moÏnost udûlat nûco pro zlep‰ení
a zkrá‰lení Ïivotního prostfiedí. Lesníci státního
podniku Lesy âeské republiky by mohli patfiit
k prvním, ktefií budou nápomocni zájemcÛm
z fiad organizací o v˘sadbu StromÛ milénia
radou a pomocí pfii získávání vhodného sadebního materiálu, v˘bûru lokality a pfii v˘sadbû.
Touto formou pfiispûjí ke komunikaci lesníkÛ
s vefiejností konkrétními skutky.

Bûhem roku se akce postupnû roz‰ífií podle
zájmu obãanÛ na mûsta, obce a dal‰í lokality.
Není termínována pouze leto‰ním rokem.
V roce 2001 v‰ak bude pokraãovat aÏ v podzimních mûsících. Poãítá se s tím, Ïe partnery
budoucích mlad˘ch lesníkÛ a postupnû i lesníkÛ
z rÛzn˘ch lesnick˘ch organizací budou pfii
tûchto a dal‰ích akcích mûsta, obce, obãanská
sdruÏení, âSOP, Skaut a Klub ãesk˘ch turistÛ.

Kontakt: Jifií Junek, tel.: 02/5792 1643,
mobil 0723/259 010, VÚLHM Jilovi‰tû–Strnady,
156 04 Praha 5 - Zbraslav
V˘sadba stromu milénia na v˘stavi‰ti v Lysé nad Labem
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Jak zajistit rentabilitu hospodafiení
na chud˘ch pÛdách
Lesní správa Stfiíbro moÏná i vzhledem
k pfiírodním podmínkám, ve kter˘ch hospodafií,
patfií k tûm správám, o nichÏ se pfiíli‰ nehovofií.
JiÏ to mne zaujalo, Ïe jsem o ní nemohl sehnat
dostatek informací. V takovém pfiípadû je nejlep‰í udûlat si vlastní pfiedstavu na základû
osobní zku‰enosti. Proto jsem zvedl telefon
a zavolal panu lesnímu správci Ing. Josefu
Kuchafiovi, Ïe bych rád napsal reportáÏ o jeho
správû. Bez problémÛ jsme se domluvili na
náv‰tûvû, pfii níÏ mne podrobnû seznámil
s vût‰í ãástí lesní správy. Hospodafiení ve zdej‰í
oblasti je v˘raznû ovlivnûno dvûma faktory:
pfiírodními podmínkami a v˘skytem jelena siky.

Na náv‰tûvû u Lesní správy Stfiíbro
➧

Lesní spáva Stfiíbro ➧
Lesní správce Ing. Josef Kuchafi

pfiechodu do Tepelské vrchoviny. Geologické
pomûry charakterizují fylity a svory (75 %),
v severozápadní a jihozápadní ãásti pak Ïuly
(12 %), rozpt˘lenû se vyskytuje ãediã (ãediãové
kupy). PfievaÏují pÛdy kyselé, hnûdé, vodou neovlivnûné, dále podzolované nejchud‰í pÛdy a na
svazích a vys˘chav˘ch hfibetech mûlké, kamenité
pÛdy. V souãasné druhové skladbû mají v˘razné
zastoupení jehliãnany – 91,7 %, listnáãe jen
8,3 %. Zastoupení jednotliv˘ch dfievin: BO
46,2 %, SM 42,3 %, JD 0,4 %, DG 0,3 %, MD
2,5 %, DB 2,9 %, BK 0,6 %, JV, JS, LP 0,7 %, BR,
OL, OS 4,1 %. Cílová druhová skladba je v‰ak
podstatnû jiná – 75,2 % jehliãnany, 24,8 %
listnáãe.

Hospodáfiská
charakteristika

Pfiírodní podmínky
Území LS Stfiíbro patfií orograficky z vût‰í
ãásti do soustavy PlzeÀské pánve. Reliéf má pfieváÏnû ráz zvlnûné pahorkatiny s krátk˘mi strm˘mi svahy v údolí fieky MÏe a jejích hlavních pfiítokÛ – Hadovky, Úhlavky, Úterského a Kosového
potoka. V jihov˘chodní ãásti LS se na fiece MÏi
nachází pfiehrada Hracholusky. Nad reliéfem
pahorkatiny vynikají fiídce rozpt˘lené ãediãové
kupy a tabulové vrchy (Vlãí hora, Polinsk˘ vrch,
Hradi‰Èsk˘ vrch). Severní okraj LS pfiechází do
Tepelské vrchoviny (asi 10 % území LS). NejniÏ‰í
nadm. v˘‰ka je na pfiehradû Hracholusky
(370 m n. m.), nejvy‰‰ím bodem je Vlãí hora
(704 m n. m.). PrÛmûrné roãní sráÏky jsou velmi
nízké a pohybují se mezi 550 – 600 mm,
600 mm pfiekraãují pouze v severní ãásti LS na

PfievaÏujícími HS jsou BO hosp. kysel˘ch stanovi‰È niÏ‰ích poloh (36,8 %), SM hosp. kysel˘ch
stanovi‰È stfiedních poloh (15,7 %), SM hosp.
Ïivn˘ch stanovi‰È stfiedních poloh (6,4 %), BO
hosp. kysel˘ch stanovi‰È niÏ‰ích poloh, porostní
typ SM porosty (6,4 %) a BO hosp. pfiirozen˘ch
borov˘ch stanovi‰È (5,8 %). V˘mûra státního
lesa, kter˘ LS spravuje, ãiní 16 280 ha na
katastrálním území o velikosti asi 60 000 ha.
PrÛmûrná v˘mûra revíru je 1628 ha. V˘kon
funkce OLH je zanedbateln˘, LS jej zabezpeãuje
na v˘mûfie 140 ha drobn˘ch vlastníkÛ lesÛ.
Urãité problémy v hospodafiení zpÛsobuje souãasn˘ proces vydávání lesních majetkÛ obcím.
Od nabytí úãinnosti zákona 114/2000 do souãasné doby bylo obcím pfiedáno 2200 ha tzv.
„pfiídûlov˘ch lesÛ“, pfiedpokládá se vydání je‰tû
dal‰ích 500 ha. Pro LS znamená tento proces
neustálou zmûnu projektÛ, prÛbûÏné doplÀování
dal‰ích porostÛ za porosty z projektÛ vyfiazené
a pfiedané obcím. Celková roãní tûÏba LS se
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pohybuje kolem 75 000 m3. Za rok 2000 pfiedstavovala úmyslná tûÏba obnovní 74 %, úmyslná
tûÏba v˘chovná 17 % a nahodilá pouze 9 % celkové tûÏby. Zhruba 30 % tûÏeb je zaji‰Èováno
harvestorov˘mi technologiemi. V roce 2000 to
bylo 39 %. Profiezávky provádí LS roãnû na
340 ha, probírky do 40 let na 260 ha, probírky
nad 40 let na 440 ha. Po 4 letech platnosti LHP
jsou v˘chovné zásahy realizovány bez zpoÏdûní
v souladu s bilancovan˘m úkolem LHP. Obnova
lesa je provádûna roãnû na 130 ha. Pfiízniv˘
trend má v˘voj ztrát na zalesÀování, je‰tû v roce
1997 ãinily ztráty 36 %, v roce 2000 poklesly
na 19 %, coÏ je v˘sledek, vzhledem ke klimatick˘m podmínkám (zejména nedostatku sráÏek),
uspokojiv˘. Na LS pracuje 16 zamûstnancÛ,
z toho je 10 revírníkÛ, 1 správce, 1 zástupce,
1 HIM, 1 pozemkáfi, 2 úãetní. V souãasné dobû
LS nemá Ïádného adjunkta, ti, ktefií zde pÛsobili, byli zafiazeni na funkci revírníkÛ. Pfii diskusi
s panem správcem jsme se zamûfiili na dva
okruhy problémÛ: 1. zaji‰tûní rentability hospodafiení na chud˘ch pÛdách, 2. soulad stavu
zvûfie a lesních porostÛ

Zaji‰tûní rentability
hospodafiení na chud˘ch
pÛdách
Z charakteristiky pfiírodních a hospodáfisk˘ch podmínek je zfiejmé, Ïe hospodafiíte
pfieváÏnû na podprÛmûrn˘ch a prÛmûrn˘ch
bonitách. Jak se s tím vyrovnáváte?
Jedním z hlavních úkolÛ lesní správy je nutnost zajistit rentabilitu hospodafiení. To znamená, abychom co nejménû nákladÛ vloÏili pfiedev‰ím do obnovy a v˘chovy porostÛ a eliminovali tak men‰í trÏby za dfiíví. Jednou z cest je
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Charakteristick˘ zpÛsob hospodafiení:
Poãátek obnovy - úzk˘ násek...

vyuÏití pfiirozené obnovy, a to na‰í hlavní dfieviny borovice. Celkem s úspûchem realizujeme
pfiirozenou obnovu borovice vedle matefiského
porostu. V podstatû nejdfiíve odtûÏíme úzk˘
násek zhruba na v˘‰ku stromu. Potom pfiipravíme pÛdu, buì naoráním nebo chemicky
Velparem. Borovice plodí sice málo, ale témûfi
kaÏdé dva roky, proto se nám dafií plochy pfiirozenû zmladit. Problém máme s tím, Ïe dvouletá
zákonná lhÛta pro zalesnûní holiny je pfiíli‰ krátká pro tento zpÛsob hospodafiení. Musíme Ïádat
o odklad zalesnûní a zejména v poãáteãním stadiu nám narÛstají holiny. V souãasné dobû
máme takto rozpracovan˘ch zhruba 30 hektarÛ
holin, kde jsme poÏádali o odklad zalesnûní.
Vûfiím, Ïe v dal‰ích letech se zaãnou dostavovat
v˘sledky a my budeme moci zúroãit svou práci.
To bude i na‰e odpovûì na kritiku, Ïe doposud
vykazujeme mal˘ podíl pfiirozené obnovy,
tj. kolem 10 %. Máme to ekonomicky dobfie spoãtené a pfii tomto zpÛsobu hospodafiení bychom
mûli u‰etfiit dost penûz, coÏ je právû hlavní cíl.
O vzniklé nárosty musíme samozfiejmû peãovat,
protoÏe tady máme pomûrnû vysoké stavy
zvûfie. OchraÀujeme v‰ak pouze kostru porostu,
tj. semenáãky v pfiedepsaném sponu, a to pfiedev‰ím nátûry repelenty. Hlavní dfieviny, tj. smrk
a borovici, zásadnû neplotíme. Dále provádíme
ochranu proti bufieni - vyÏínáním, o‰lapáváním
i chemicky.
Jaké úspory vám pfiiná‰í pfiirozená obnova?
U‰etfiíme náklady na zalesÀování, umûlá
obnovy stojí asi 40 000 Kã/ha. Dal‰í úspory
uÏ nejsou tak velké.
A nestoupnou vám naopak náklady pfii
redukci semenáãkÛ, pokud jich je hodnû?

...pfiíprava pÛdy naoráním...

V souãasné dobû je‰tû nejsme v takovém stadiu, abych na toto mohl kvalifikovanû odpovûdût, ale jiÏ jsme o tom pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech
diskutovali. Na urãit˘ch stanovi‰tích, kde se dostaví opravdu silná spontánní pfiirozená obnova,
se mÛÏe efekt úspory nákladÛ v˘raznû sníÏit.
Proto nûktefií odborníci doporuãují i u borovice
pfiirozenou obnovu pod matefisk˘m porostem,
coÏ má rovnûÏ z genetického hlediska jisté pfiednosti. V na‰ich podmínkách je ale zatím v˘razn˘m redukãním faktorem nárostÛ zvûfi a tomu
jsme pfiizpÛsobili jejich ochranu.
Jak vám ekonomicky vychází ochrana
mlad˘ch porostÛ?
Celoplo‰né oÏínání pfiedstavuje 10 400 Kã
za ha. Tomu se snaÏíme vyh˘bat, protoÏe je to
hroznû drahé a pfii men‰ím zabufienûní oÏínáme pouze v plo‰kách kolem sazenic nebo
semenáãkÛ. To nás stojí 1 000 Kã/1 000 ks.
Kde to jde, dûláme jen o‰lapávání, za které
platíme 430 Kã/1 000 ks. Chemická ochrana
proti bufieni Velparem v pruzích nám vychází
7 900 Kã/ha. Je v‰ak potfieba redukovat plochu. Pokud jde o Roundup aplikovan˘ celoplo‰nû, tak to ãiní 3342 Kã/ha. Ochranu proti
okusu provádíme nátûry repelenty, to pfiedstavuje 600 Kã/1 000 ks. Semenáãky postfiikujeme Aversolem, coÏ nás stojí 412 Kã/1 000 ks.

...pfiirozené zmlazení borovice.
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Jaké mnoÏství melioraãních a zpevÀujících
dfievin sázíte?
Procento MZD, které nám stanovuje LHP, je
znaãnû vysoké a ãiní asi 25 %, tj. asi 30 ha
roãnû. Z dfievinné sklady je patrné, Ïe je musíme vná‰et pfiedev‰ím umûle a to je stra‰nû
drahé, protoÏe je musíme navíc oplocovat.
Jedná se hlavnû o dub, lípu a buk, kter˘ se
uplatÀuje pfiedev‰ím v oblasti Tepelské vrchoviny. V HS 13 a 23 se jako MZD pfiipou‰tí
i bfiíza, proto podporujeme také její pfiirozenou
obnovu, coÏ je moÏná trochu nezvyklé, ale pfiiná‰í to znaãné úspory.
Dáváte pfiednost individuální nebo skupinové v˘sadbû MZD?
Individuální v˘sadbu pouÏíváme minimálnû,
pfievaÏuje v˘sadba ve skupinách, a to hlavnû
do kotlíkÛ a pfiedsunut˘ch obnovních prvkÛ.
Kde to není moÏné a musíme tam MZD dostat,
sázíme je na holinû s oplocením.
Kolik vás stojí v˘sadba MZD?
KdyÏ vezmu jen hlavní poloÏky, tak zalesnûní MZD pfiedstavuje roãnû 1,2 mil. Kã a jejich
ochrana, kterou provádíme pfiedev‰ím pomocí
oplocenek, jichÏ roãnû postavíme 25 km,
1 mil. Kã. Celkem tedy roãnû na vná‰ení MZD
vynakládáme kolem 2,5 mil. Kã. Zásadnû oplocujeme pouze listnáãe a jedli.
Jaké máte zku‰enosti s individuální ochranou plastov˘mi tubusy?
Zhruba pfied tfiemi lety jsme docela ve velkém
zaãali s individuální ochranou listnáãÛ pomocí
plastov˘ch tubusÛ a jejich vná‰ením do porostÛ
hlavní dfieviny ve sníÏen˘ch poãtech. PouÏívali
jsme aÏ 20 000 tubusÛ roãnû. Ale v souãasné
dobû uÏ od toho ustupujeme. Ukazuje se nám
totiÏ, Ïe pfiedev‰ím buk v tubusech Ïivofií, navíc
je velmi silnû utlaãován smrkem. V˘sledkem je,
Ïe uhyne. Z takov˘ch v˘sadeb dnes jiÏ máme
pouhé trosky. Buk lépe odrÛstá v klasické oplocence, pokud je umístûná v krytu matefiského
porostu. V souãasné dobû plastové tubusy pouÏíváme pouze v pfiípadech, kdy napfiíklad vznikne kÛrovcové kolo, je potfieba tam vnést listnáã,
ale oplocenka by byla pfiíli‰ drahá, nebo na
star‰ích plochách, kde se nepodafiilo zalesnûní.
Celkem dobfie v tubusech odrÛstá dub a lípa.
Jedli zásadnû plotíme nebo pouÏíváme rozsochy. Domnívám se, Ïe v na‰ich pfiírodních podmínkách bude u listnáãÛ nutnû potlaãena funkce
produkãní, protoÏe zde nikdy nedosahovaly
kvalitního vzrÛstu. Tyto dfieviny budou spí‰ plnit
funkci melioraãní a zpevÀující, tu pfiedev‰ím ve
smrku. Neopominutelné je také hledisko biodiverzity, tj. zv˘‰ení druhové rozmanitosti, protoÏe
v pfiírodních lesích tady vÏdycky dfieviny jako
dub nebo lípa, buk byly zastoupeny a snahou LS
je tyto pÛvodní dfieviny zase do porostÛ vrátit.
Na va‰í lesní správû má dlouholetou
tradici pouÏívání har vestorÛ. Lidé si jiÏ na
nû zvykli?
Harvestory zde pracovaly jiÏ za b˘valého
lesního závodu. NejdÛleÏitûj‰í zmûny nastaly pfii
technologické pfiípravû pracovi‰È. Ale pfii vzniku
LâR jsme se dostali do nové situace a s na‰ím
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nov˘m partnerem Lesní spoleãností Stfiíbro, a. s.,
jsme si museli vysvûtlit na‰e vzájemné poÏadavky. Napfiíklad problém byl se vkládáním vyklizovacích linek. Dodavatelem prací byly poÏádovány linky rovné, protoÏe to vyhovuje potfiebám
stroje. My jsme zase mûli zájem co nejvíce vyuÏívat pro vkládání linek rÛzn˘ch mezer v porostech. To v poãáteãní fázi pfiiná‰elo urãité problémy. Ale dnes je to jiÏ naprosto bez problémÛ
a na pfiípravû pracovi‰È se podílí jak ná‰ revírník, tak mistr akciové spoleãnosti. Vyznaãování
tûÏeb si dûláme sami.

k˘ problém, protoÏe je to zvûfi pohyblivá
a pfiizpÛsobivá. Zvlá‰tû kdyÏ jí zaãnete tvrdû
redukovat, tak nemá problém se pfiesunout. Ale
i pfies tento zpÛsob Ïivota se dají její stavy sniÏovat. Lze to dokumentovat tím, Ïe pfied ãasem
zde neodrÛstala ani borovice ochránûná proti
okusu. Dnes po proveden˘ch odstfielech uÏ zase
borovice i smrk jako hlavní dfieviny odrÛstají
s bûÏn˘m pouÏíváním nátûrÛ. MÛÏeme ukázat
pfiíklady, Ïe v na‰í reÏijní honitbû odrÛstá i pfiirozená obnova, coÏ pfiedtím nebylo myslitelné.
Také se zaãínají objevovat semenáãky jedle.

Jak dûláte pfiíjem a evidenci dfiíví? VyuÏíváte k tomu poãítaãov˘ch sestav z harvestorÛ?

Problém je v tom, Ïe by se takto mûli chovat
v‰ichni uÏivatelé honiteb kolem. Pokud v sousedství na‰í reÏijní honitby jsou honitby LâR, které
pronajímáme, tak u nich urãité donucovací prostfiedky máme a nájemci v nich rovnûÏ realizovali v˘‰i odstfielÛ podobnou té na‰í. PotíÏe máme
s honitbami spoleãenstevními a Pozemkového
fondu, kam se zvûfi teì nastûhovala a pÛsobí
‰kody. Jedná se asi o 40 % v˘mûry LS. V tûchto
honitbách jsme men‰inov˘mi vlastníky a nemáme tudíÏ rozhodující slovo. Ale neustále to zkou‰íme. Pfiihla‰ujeme se jako úãastník fiízení pfii stanovení plánu lovu v tûchto honitbách.

Pfiíjem a evidenci dfiíví dûláme na odvozním
místû v hráních, mûfiíme na prostorové metry
a prostfiednictvím koeficientu pfievádíme na plnometry. Poãítaãové sestavy nevyuÏíváme, z dÛvodÛ
men‰í prokazatelnosti údajÛ pro zji‰tûní prÛmûrné hmotnatosti. PrÛmûrnou hmotnatost zji‰Èujeme
pfii vyznaãování tûÏby spoãtením kusÛ.
Stíháte pfiíjem dfieva v hráních?
Jistû. Problém mÛÏe nastat tam, kde místa
urãená pro skládky nejsou tak velká, takÏe je
potfieba dfievo odváÏet prÛbûÏnû, ne aÏ se uzavfie cel˘ porost. V pfiípadû, Ïe chce dodavatel
odváÏet prÛbûÏnû a není hotov˘ ãíselník, tak to
dá vûdût a s revírníkem hránû spoleãnû zmûfií,
udûlají o tom zápis a ten se pak pfiiloÏí k ãíselníku na konci mûsíce.

Soulad stavu zvûfie
a lesních porostÛ
Velk˘m problémem na va‰í lesní správû
jsou ‰kody pÛsobené jelenem sikou. Dafií se
vám sniÏovat stavy této zvûfie?
Vedle udrÏení ekonomické rentability hospodafiení povaÏují sníÏení stavÛ jelena siky za
druh˘ rozhodující úkol lesní správy. Oblast LS je
jednou z lokalit v Západoãeském kraji, kde byla
tato zvûfi v letech 1940 – 1948 vysazena, a to
v obofie âemíny u Plznû v poãtu 80 ks. Po roce
1948 obora zanikla a zvûfi se roz‰ífiila do voln˘ch honiteb proti toku Úterského potoka. Zde
zdomácnûla a pfiemnoÏila se, protoÏe její chov
nebyl v té dobû nikterak fiízen. Nejvût‰í v˘skyt
byl zaznamenán v reÏijní honitbû ·ipín tehdej‰ího LZ Konstantinovy Láznû. V roce 1975 byla
v Západoãeském kraji zfiízena chovatelská
oblast jelena siky, do níÏ byla tato honitba zahrnuta. Cílem bylo dosaÏení normovan˘ch stavÛ
pfii souãasném udrÏení vysoké chovatelské hodnoty trofejí. Tento zámûr se nezdafiil. Naopak
do‰lo k je‰tû vût‰ímu pfiemnoÏení zvûfie a k prudkému nárÛstu ‰kod. Pozdûji byla chovatelská
oblast zru‰ena a v roce 1993 pfii vzniku LâR jiÏ
zde jelen sika nebyl normován. Av‰ak stavy této
zvûfie byly poãátkem 90. let velmi vysoké
a ‰kody neúnosné. Honitba ·ipín o v˘mûfie
1205 ha pfie‰la jako reÏijní pod LS Stfiíbro. Její
pfiíklad dobfie ilustruje, Ïe je moÏné dosáhnout
sníÏení stavÛ zvûfie a v˘raznû omezit ‰kody
zvûfií. Dokladují to odlovy v letech 1993 – 2000:
1993 – 111 ks (92), 1998 – 86 ks (71), 1999
– 72 ks (60), 2000 – 63 ks (52). Se sikou je veli-

VyváÏecí souprava Timberjack

Program 2000
Je území lesní správy vyuÏíváno pro turistiku?
Území LS je pro turistiku pomûrnû atraktivní
a nûkteré lokality jsou znaãnû zatûÏované.
V první fiadû je to pfiehrada Hracholusky, kterou
v létû nav‰tíví spousta lidí. Navíc je u ní rozsáhlá
chatová oblast, máme 200 nájemních smluv na
rekreaãní chaty. Dal‰ím místem jsou Konstantinovy Láznû a jejich okolí. V dosahu 10 km je
klá‰ter Teplá, daleko není ani do Mariánsk˘ch
Lázní. Z Plznû je to sem 35 – 45 km. Pohybu lidí
se snaÏíme pfiizpÛsobit akce v rámci Programu
2000. Napfiíklad je to nauãná stezka, kterou
jsme vybudovali spolu s obecním úfiadem
Konstantinov˘ch Lázní v roce 2000. Nauãná
stezka není ãistû lesnická, lidé na informaãních
tabulích najdou údaje lesnické, historické, pfiírodovûdné, místopisné i kulturní, je celkem 7 km
dlouhá a má 10 zastávek. Stezka vede místy,
kde v minulosti stávala nejstar‰í slovanská hradi‰tû, nejznámûj‰í je Bezemínské hradi‰tû, které
je asi z 8. stol. n. l. V rámci této stezky jsme
vybudovali i vzorové stavby, které LâR realizují
v rámci Programu 2000 - odpoãinková místa,
vyhlídky, altánky. Lesní správa dává na Program
2000 roãnû 200 000 Kã.

Staré ‰kody zpÛsobené jelenem sikou

Turistika nám pfiiná‰í i urãité problémy. Dosti
se pot˘káme s poÏáry, kter˘ch kaÏdoroãnû likvidujeme v prÛmûru 10. Vût‰ina je zpÛsobená tím,
Ïe lidi si rozdûlají oheÀ a neuhasí jej. Dal‰í problém je s rekreaãními chatami. Jak jsem jiÏ fiekl,
na území LS jich máme asi 200. PotíÏ je vût‰inou
v tom, Ïe nûktefií chatafii si pfiistavují k vlastním
chatám rÛzné kÛlny a pfiístavky, které nejsou
povolené. Nûkdy okolí kolem chaty vypadá dost
nepfiijatelnû a dá nám to dost práce uvést les do
slu‰ného stavu. Tfietím problémem jsou ãerné
skládky kolem silnic. Jejich likvidace nás roãnû
stojí asi 20 000 Kã.
Dûkuji za rozhovor, Jan ¤ezáã
Informaãní tabule na nauãné stezce ·ipín
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Podrostní zpÛsob
hospodafiení na
Ïivn˘ch stanovi‰tích
s vyuÏitím
pfiípravy pÛdy
Krokovského válec

Celostátní konferenci na téma „Podrostní zpÛsob hospodafiení na Ïivn˘ch stanovi‰tích s vyuÏitím pfiípravy pÛdy“ uspofiádala ve dnech
29. – 30. ãervna na LS Mûsto Albrechtice âeská lesnická spoleãnost ve
spolupráci s Oblastním inspektorátem LâR, s. p., Krnov, Lesní správou
LâR, s. p., Mûsto Albrechtice, Vojensk˘mi lesy a statky âR, s. p., Praha.
Nûkolik postfiehÛ z konference a její pfiípravy je náplni tohoto ãlánku.
Samotné konference se zúãastnilo 143 úãastníkÛ z celé republiky
a 11 pfiedná‰ejících vãetnû zahraniãních ze Slovenska a Polska.

Nûkolik postfiehÛ z bloku pfiedná‰ek
Ing. Pavel Indra (LâR Hradec Králové): Hodnotíme-li v˘znam obnovy
lesa, je tfieba si uvûdomit skuteãnost, Ïe z ekonomického pohledu je hospodáfisk˘m cílem vÏdy maximální rentabilita vloÏen˘ch prostfiedkÛ.
Z tohoto pohledu je obnova lesa prostfiedkem k dosaÏení vytyãen˘ch cílÛ
(produkãních i mimoprodukãních), ale nikoliv cílem.
Prof. Ing. Petr Kantor, CSc. (LDF MZLU Brno): Nezanedbateln˘m
poÏadavkem zdárného v˘sledku pfiirozené obnovy je pfiístupnost porostÛ,
která zaruãuje vyklizování a pfiibliÏování dfiíví po celou obnovní dobu ze
v‰ech míst porostÛ bez vût‰ích ‰kod jak na náletu, tak na matefisk˘ch
porostech.
Ing. Jan KaluÏa (Lesnická projekce Fr˘dek-Místek, a. s.): Lesnická
vûda a v˘zkum by neobyãejnû pfiispûly rozvoji HÚL zamûfiením svého
zájmu na:
• vztahy mezi uvolÀováním stromÛ a jejich pfiírÛsty, v˘tvarnicí a ‰tíhlostním koeficientem,
• vztahy mezi intenzitou profieìování porostÛ a obnovou, bufienûním,
ohroÏením, pfiírÛsty, dopady do zásoby a v˘tûÏe,
• ekonomiku provozních systémÛ v závislosti na pfiírodních podmínkách
a cílech hospodafiení.

Podsadby buku

DÛvody pro pofiádání konference
Podrostní zpÛsob hospodafiení, pfiirozená obnova, pfiíprava pÛdy pro
pfiirozenou obnovu, vná‰ení melioraãních a zpevÀujících dfievin do
porostÛ, ekonomické aspekty jsou témata, která se bytostnû dot˘kají kaÏdého lesního hospodáfie a majitele lesa. Podrostní zpÛsob hospodafiení
na Ïivn˘ch stanovi‰tích má svou specifickou obtíÏnost – zejména
v náchylnosti stanovi‰È k rychlému zabufienûní. V âeské republice je tûchto stanovi‰È (HS 45, 55, 75, 25) 26 % a na LS M. Albrechtice (HS 45,
55) 83 % v˘mûry porostní pÛdy.

Ing. Franti‰ek KaÀok, CSc. (LâR Hradec Králové): VyuÏití tvofiiv˘ch sil
pfiírody volbou podrostního zpÛsobu hospodafiení pfiiná‰í vlastníku lesního majetku pfiedev‰ím úsporu souãasn˘ch penûÏit˘ch vkladÛ do lesa,
i zv˘‰ení budoucích v˘nosÛ. V˘raznûj‰í v˘nosové a hodnotové efekty
mÛÏeme oãekávat pfii uplatÀování podrostního zpÛsobu hospodafiení jen
v nijak nepo‰kozen˘ch porostech a na dobr˘ch bonitách a na pfiízniv˘ch
stanovi‰tích. O hodnotov˘ efekt se v‰ak mÛÏeme snadno pfiipravit po‰ko-

Hlavními dÛvody pro pofiádání konference na LS M. Albrechtice byly
zku‰enosti a v˘sledky získané pfii pfiípravû pÛdy pro pfiirozenou obnovu
v uplynul˘ch letech. Od r. 1992 zde byly vyuÏívány „finské brány“.
K tûmto pak pfiib˘valy dal‰í prostfiedky ke zraÀování pÛdy – plo‰kovaã
– shrnovaã klestu, Krokovského válec. Vná‰ení MZD do smrkov˘ch monokultur se datuje rovnûÏ od tohoto období. Poãáteãní jednotlivé pfiísadby
buku a jedle k patám stromÛ byly nahrazovány kotlíky zprvu mal˘mi,
v souãasnosti jiÏ vût‰ích rozmûrÛ (+0,05 ha) a náseky. Diskutována zÛstává otázka vhodnosti rychlého uvolÀování nárostÛ. Autoredukce poãtu
jedincÛ ve smrkov˘ch nárostech pfii jejich postupném uvolÀování bude
pfiedmûtem sledování na trval˘ch zkusn˘ch plochách.
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zením stojících stromÛ pfii tûÏbû a pfiibliÏování, jehoÏ dÛsledky jsou pak
stejné jak po loupání zvûfií.
Ing. Pavel Polák (VLS âR Praha, divize Lipník nad Beãvou): Trendem
dne‰ní doby je pfiemûna smrkov˘ch porostÛ na porosty smí‰ené. Je to
vzhledem k problémÛm, které smrkové monokultury mají, správné
a logické. Demagogické trvání na podílu melioraãní dfieviny prakticky
v kaÏdém obnovním prvku nepokládáme za správné.
Mgr. InÏ. Tadeusz Norman (regionální fieditelství stát. lesÛ Katowice):
Nafiízení G¤ státních lesÛ o hodnocení a uznání pfiirozené obnovy:
- PrÛbûÏná evidence náletÛ a podrostÛ nejpozdûji pfii tvorbû projektÛ rok
pfied pfiedpokládan˘m zásahem.
- Zhodnocení po kaÏdém zásahu.

poskytnout. Naprosto nezbytnou podmínkou je, Ïe v‰echny podsazované
dfieviny budou vypûstovány v zastínûn˘ch (podokapov˘ch) ‰kolkách.
Budou-li podsadby uplatnûny, je nutná peãlivost, preciznost, dÛslednost.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. (SdruÏení lesních ‰kolkafiÛ âR): Rychlá zmûna
svûteln˘ch pomûrÛ (prudké odclonûní nárostÛ, v˘sadba sazenic pûstovan˘ch na volné plo‰e pod matefisk˘ porost) znamená pro sazenice kromû
pov˘sadbového ‰oku dal‰í stresov˘ faktor – nutnost adaptace rostliny na
zmûnu svûteln˘ch pomûrÛ a dále ztrátu pfiírÛstu sazenic po v˘sadbû, vlivem sníÏené kapacity fotosyntézy.
Ing. Vítûzslav Závodn˘ (Lesní správa Mûsto Albrechtice): Základním
cílem lesního hospodáfie je vypûstovat kvalitní a dostateãnû silné dfiíví,
které bude na trhu se dfiívím nejÏádanûj‰ím a indukce pfiirozeného zmlazení by mûla b˘t dÛsledkem tohoto procesu.

- Zapoãítání pro obnovu skupin nad 0,05 ha, na podmáãen˘ch stanovi‰tích uznání ve‰kerého náletu.

Závûr

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. (Lesnická fakulta TU Zvolen): Jednou
z moÏností zv˘‰ení ekologické stability lesních ekosystémÛ je uplatÀování
pfiírodû blízk˘ch hospodáfisk˘ch zpÛsobÛ. Zatím málo vyuÏívan˘ je hospodáfisk˘ zpÛsob v˘bûrn˘. Optimální skladba pro dosaÏení a udrÏení
v˘bûrné struktury je smí‰ení smrku, jedle a buku. Pro bukové porosty je
pûstebnû jednodu‰‰í a z hlediska kvality jistûj‰í pouÏití podrostního hospodáfiského zpÛsobu maloplo‰né formy.

Setkání lesníkÛ je pfiíleÏitostí, jak doplnit své odborné znalosti a získat
podnûty pro svou dal‰í ãinnost, ale také navázat nová pfiátelství, oprá‰it
staré vzpomínky, probrat odborné i osobní problémy. K tomu poslouÏil
pfiíjemn˘ veãer pfii cimbálové muzice. Dal‰í den, v sobotu byly pfiipraveny ukázky práce prostfiedkÛ k pfiípravû pÛdy a ukázky v˘sledkÛ následné pfiirozené obnovy. V odpoledních hodinách pak byla
konference ukonãena.

Prof. Ing. Oldfiich Mauer, DrSc. (LDF MZLU Brno): Podsadby se uÏívají
tehdy, je-li pfiirozená obnova stávajícího porostu neúspû‰ná nebo je-li
tfieba zavést takové druhy dfievin, které pfiirozená obnova nemÛÏe

Rád bych je‰tû jednou podûkoval v‰em, ktefií se na organizaci této
akce podíleli.
Ing. Josef Kubaãka, OI Krnov

Odkaz opoãenského lesního hospodáfiství
Ve dnech 17. a 18. kvûtna se v Opoãnû uskuteãnil celostátní semináfi
pod názvem „Odkaz opoãenského lesního hospodáfiství Huga Koniase“.
Organizátofii – âeská lesnická spoleãnost – poboãka Pro Silva Bohemica,
V˘zkumná stanice VÚLHM Opoãno, Lesy âR, s. p., s patronací ministerstva zemûdûlství a Národního lesnického komitétu – mohli b˘t nanejv˘‰
spokojeni jak se zájmem – pfiítomno bylo na 130 úãastníkÛ, tak s pozorností, která byla vûnována terénním exkurzím, pfiednesen˘m referátÛm
i odborn˘m diskusím.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., Ing. Pavel Indra a Ing. Ladislav ·imerda jednak editorskou ãinností pfii pfiípravû „PrÛvodce terénní exkurzí“, jednak
vystupováním na jednotliv˘ch terénních ukázkách.

Prof. Vladimír Tesafi v pfiedmluvû sborníku referátÛ mimo jiné
napsal: „Opoãenské lesní hospodáfiství na dlouho ovlivnilo smûr lesního hospodáfiství v povûdomí lesnické generace, která mûla moÏnost se s ním
pfiímo seznámit. Jeho tvÛrce Hugo Konias dokázal v prÛbûhu necel˘ch dvaceti let praktického pÛsobení v fiídící funkci na majetku
Colloredo-MannsfeldÛ v Opoãnû zv˘‰it metodickou úroveÀ obhospodafiování lesa a jeho
hospodáfiskou jistotu. Pfii hledání nového fiádu
lesního hospodáfiství v pováleãném i poúnorovém období byly v˘sledky povaÏovány za tak
v˘znamné, Ïe na jejich základû byl v roce 1951
v Opoãnû zfiízen V˘zkumn˘ ústav lesního semenáfiství, ‰kolkafiství a pûstování lesa, aby pozvedával úroveÀ obhospodafiování lesa. Z tohoto
základu vyrostla a dodnes pÛsobí V˘zkumná
stanice VÚLHM.“
K úspûchu semináfie nezanedbatelnû pfiispûly Lesy âR, s. p., v˘bûrem ukázek ve ãtyfiech
lokalitách LHC Opoãno na Lesní správû Rychnov
nad KnûÏnou. Na pfiípravû se podíleli

Sborník obsahuje tyto referáty: Historie a souãasnost VS Opoãno
(A. Jurásek), Osudy „opoãenského“ lesního hospodáfiství
– vznik, peripetie, souãasnost (L. ·imerda), V˘sledek pfievodÛ na v˘bûrn˘ les zapoãat˘ch H. Koniasem (J. Souãek),
Cesta k pfiírodû blízkému a ekologicky oprávnûnému
pûstování lesÛ u nás (V. Tesafi), Lesnická legislativa
a pfiírodû blízké obhospodafiování lesÛ
(J. Va‰íãek), Aplikace lesnické typologie v pûstování a hospodáfiské úpravû lesÛ (J. Vokoun),
Hospodáfiská úprava lesa na cestû mezi holoseãn˘m a podrostním hospodáfisk˘m zpÛsobem,
její bezprostfiední a budoucí potfieby (B. Málek),
Obhospodafiování porostní zásoby ãi péãe
o porostní zásobu (Z. Poleno), Ekonomické problémy pfiechodu od lesa vûkov˘ch tfiíd v jiné hospodáfiské uspofiádání (K. Pulkrab), Uplatnûní
maloplo‰ného podrostního obhospodafiování lesa v podmínkách b˘valého LZ Nové Hrady
(B. ·varc), Rozvíjení maloplo‰ného podrostního
obhospodafiování lesa v podmínkách lesní správy Nové Hrady (P. Îemliãka), Pûstební a ekonomická efektivnost rÛzn˘ch zpÛsobÛ obhospodafiování lesních porostÛ (P. Bednáfi), Pfievod paseãného lesa na podrostní na objektu „Zajeãiny“
(V. Doleãek, J. Fi‰era), Nástroje pûstování lesÛ
z pohledu vlastníka (V. Krchov).
Ludvík Uhlífi
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PROGRAM 2000

Projekt
Les ve ‰kole – ‰kola v lese
ve ‰kolním roce 2000 – 2001
Cílem projektu Les ve ‰kole – ‰kola v lese je
pfiiblíÏit dûtem zajímavou a pro nû pfiitaÏlivou
formou lesní ekosystém jako komplex, ve kterém je v‰e propojeno vzájemn˘mi vazbami.
Lesu a Ïivotu v nûm se zde vûnuje 26 pracovních listÛ, kde formou krátk˘ch textÛ, kvízÛ,
hádanek, kfiíÏovek a doplÀujících obrázkÛ se
mohou dûti nauãit mnoho nového o lese a péãi
o nûj. Do projektu se v uplynulém ‰kolním roce
zapojilo 538 základních ‰kol z celé âeské
republiky. Uãitelé vyuÏívali jednotlivé pracovní
listy nejen v hodinách pfiírodopisu a pfiírodovûdy, ale také v matematice, chemii, dûjepise
nebo i v˘tvarné a hudební v˘chovû. Mimo
v˘uku ve ‰kole jsou pracovní listy a dal‰í souãásti projektu, jako publikace Lesní ãarování I.
a II. díl nebo lesní obrázkov˘ kalendáfi, vyuÏívány také v rÛzn˘ch pfiírodovûdn˘ch krouÏcích.
Uãitelé na základních ‰kolách, ktefií se do projektu zapojili, mají moÏnost se domluvit s pracovníky nejbliÏ‰í lesní správy v okolí na besedách a vycházkách pro dûti. Materiály
k projektu mají k dispozici v‰ichni na‰i lesní
správci a oblastní inspektofii. Pracovní listy pro
dûti s metodikou pro uãitele i ostatní materiály
k projektu jsou pro pfiípadné zájemce k dispozici na fieditelství LâR na OLPVV.

Závûreãné zprávy
V tomto ãlánku bych se ale chtûla vûnovat jiÏ
konkrétním v˘sledkÛm práce s projektem, které
pfii‰ly v podobû závûreãn˘ch zpráv na SdruÏení
pro ekologickou v˘chovu Tereza v Praze, s nímÏ
na projektu spolupracujeme. Uãitelé zde psali,
jak se jim s jednotliv˘mi ãástmi projektu pracuje
a sdûlovali své zku‰enosti získané pfii v˘uce.
Spolu s tûmito cenn˘mi informacemi v‰ak vÏdy
pfii‰lo i velké mnoÏství krásn˘ch kreseb, maleb
a básniãek od dûtí. Nûkdy nechybûly ani fotky
z besed s lesníky a procházek do lesa, kde uãitelé ãasto s dûtmi hráli rÛzné hry na smyslové
vnímání lesa. âekal nás tedy s kolegynûmi ze
SdruÏení Tereza nelehk˘ úkol, a to vybrat
6 základních ‰kol, které poslaly nejlep‰í zprávy
z projektu a jejichÏ dûti se za odmûnu zúãastní
expedice do Bavorského lesa a do ‰umavsk˘ch
hvozdÛ. Kromû základních ‰kol v Ra‰kovicích
a Vítkovû, kde si uãitelé jiÏ tradiãnû pochvalují
velmi dobrou spolupráci s nejbliÏ‰ími LS Vítkov
a Fr˘dek-Místek, byly nejlépe ohodnoceny
zprávy ze Z· a M· Pod Ralskem a základních

Dolepovánka: dûti mají za úkol vystfiihnout bezobratlé Ïivoãichy a najít pro nû správné místo v lese

‰kol v Rokytnici, Luhaãovicích a Hulínû. Dûti zde
sami psaly své dojmy z lesa doplnûné o pracovní listy a kresby. Vybrala jsem alespoÀ úryvek ze zprávy, kterou napsaly dûti ze 4. tfiídy
Z· v Hulínû:
„Na jedné z na‰ich schÛzek jsme se dohodli,
Ïe získáme informace o lese z úst nejpovolanûj‰ích, od lesníka. Zatelefonovali jsme proto na
lesní správu do Bystfiice pod Host˘nem, kde se
pan lesní správce Ing. Jifií Va‰ík s námi ochotnû
domluvil na termínu. Napsali jsme nûkolik
pozvánek, plakátek a ve ‰kolním rozhlase jsme
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vyhlásili termín konání besedy. Pan Va‰ík nám
pfiinesl zajímavou porostní mapu. Na ní nám
ukazoval lesy v okolí KromûfiíÏe, luÏní lesy nedaleko na‰eho mûsta mezi Záhlinick˘mi rybníky
a Tlumaãovem, seznamoval nás s rÛzn˘mi revíry
a jejich názvy. Vyprávûl také o zvífiatech. Nejvíce
zastoupení jsou divoãáci, srnci, jezevci a daÀci.
V luÏním lese je mnoho zajícÛ a baÏantÛ. Îe na
jejich mláìata a hnízda nemáme sahat a nebo je
dokonce pfiená‰et, uÏ dávno víme, ale Ïe stromÛm v lese nejvíc ‰kodí jeleni, ktefií loupou ze
stromÛ kÛru a okusují mladé stromky a semenáãky, jsme moc nevûdûli. Dozvûdûli jsme se také,
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PROGRAM 2000
Závûr
Expedice do Bavorského lesa a na ·umavu
pro vítûze soutûÏe o nejlep‰í zprávy z projektu
„Les ve ‰kole – ‰kola v lese“ probûhla ve dnech
6. – 8. ãervna a zúãastnilo se jí 31 dûtí,
7 uãitelÛ a 2 organizátofii ze SdruÏení Tereza.
V Neushonau byla pro úãastníky exkurze pfiipravena prohlídka informaãního centra NP
Bavorsk˘ les, náv‰tûva botanické expozice
a vycházka po nauãn˘ch stezkách s v˘bûhy
zvífiat. Na ·umavû dûti nav‰tívily informaãní
stfiedisko v Ka‰persk˘ch horách s v˘ukov˘m
programem „Îivot v lese“, Antigl a pro‰ly se
stezkou podél Vydry na âeÀkovu pilu. Dûkovné
dopisy ukazují, Ïe se dûtem i uãitelÛm v˘let
velmi líbil a budou rádi vzpomínat na spoleãnû
strávené chvíle.

Úãastníci exkurze pfii prohlídce botanické expozice v areálu informaãního centra NP Bavorsk˘ les

Ïe dal‰í, sice mnohem men‰í, ale nebezpeãnûj‰í
‰kÛdce stromÛ je kÛrovec – l˘koÏrout, kter˘ se
v‰ak v souãasnosti v oblasti Host˘nsk˘ch vrchÛ
témûfi nevyskytuje. Pan lesní správce nám doporuãil, abychom urãitû nav‰tívili pfiírodní rezervaci
Na Tasáku. Tam rostou pûkné jedle, které tvofiily
dfiíve zcela pfiirozené a s buky velmi roz‰ífiené
porosty v na‰í oblasti. Také máme na jeho radu
namífieno do lesa kolem Zámeãku, kde by mûl

b˘t dokonce prales! Slíbili jsme si v˘let na obû
tato místa. UÏ se tû‰íme! Mnoho jsme se také
dozvûdûli o nelehké práci lesníka. Pfii vyprávûní
pana Va‰íka jsme si uvûdomili, Ïe stromy v lese
nerostou jen tak, samy od sebe, Ïe se o nû
nûkdo stará a Ïe to dá urãitû mnoho práce
a starostí. Jsou to dal‰í poznatky a dal‰í dÛvody,
které nás vedou k tomu, abychom les stále více
obdivovali a poznávali.“

O projektu Les ve ‰kole – ‰kola v lese se uãitelé základních ‰kol mohou dozvûdût z nabídek, které SdruÏení Tereza zasílá na v‰echny
Z· v âeské republice nebo prostfiednictvím
semináfiÛ k projektu, které pofiádáme spoleãnû
s tímto sdruÏením na pedagogick˘ch centrech
v regionech. Na tûchto semináfiích jsou uãitelé
podrobnûji seznámeni se v‰emi materiály
k projektu a vÏdy jeden z uãitelÛ, kter˘ jiÏ
s projektem pracuje, ostatním sdûluje, jak nejlépe se dají materiály vyuÏívat pfii v˘uce ve tfiídû
i pfiímo v lese nebo v rÛzn˘ch zájmov˘ch
krouÏcích. Na semináfiích se také uãitelé dozvûdí o ãinnosti LâR a jejich aktivitách v ekologické
v˘chovû.
Mgr. Eva Dlabolová

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA

Podûkování
VáÏení kolegové,
v poslední dobû do‰lo na adresu fieditelství nûkolik podûkování za na‰e pracovní i mimopracovní aktivity:
• Dovolujeme se vám srdeãnû podûkovat za
mimofiádnou podporu Domova Olga v Blansku.
Rádi vám sdûlujeme, Ïe v˘mûna bojleru a rekonstrukce dodávky teplé vody pro cel˘ Domov
stála 23 518 Kã. Máte tedy velkou zásluhu na
tom, Ïe zdravotnû postiÏení chlapci a dûvãata
budou mít v Domovû dostatek teplé vody. Ani
si nedovedete pfiedstavit, jak jsme vám za va‰i
pomoc vdûãni.
Jana Kratochvílová, Hnutí Humanitární pomoci,
Domov Olga, Blansko

• Dovolte mi vám podûkovat jménem Institutu
dûtí a mládeÏe M·MT za pomoc pfii zabezpeãení leto‰ní 23. celostátní pfiehlídky soutûÏe
Stfiedo‰kolská odborná ãinnost, která se uskuteãnila ve dnech 5. – 9. ãervna v Brnû. Dva pracovníci LâR, Mgr. Eva Dlabolová a RNDr. Jifií
Stonawski se stali platn˘mi ãleny poroty soutûÏ-

ního oboru 04 – Biologie. Vysokou profesionální úrovní i osobním vystupováním dÛstojnû reprezentovali ãeské lesníky a pfiispûli k úspû‰nému prÛbûhu a slavnostní atmosféfie akce. Jsem
rád, Ïe vzdûlávání a voln˘ ãas mládeÏe vám nejsou lhostejné. Tû‰ím se na dal‰í spolupráci a vûfiím, Ïe bude pfiib˘vat lidí, ktefií – stejnû jako
pracovníci LâR – neváhají vloÏit svÛj ãas, energii a schopnosti do budoucnosti mlad˘ch lidí
a tím i na‰í zemû.
Mgr. Petr Pajkrt, fieditel IDM M·MT

• Chci vám podûkovat za opravdov˘ zájem
o na‰e lesy, resp. lesy, které vám byly svûfieny
do péãe. Velmi mile jsem byla pfiekvapena, kdyÏ
jsem vidûla na dvou místech v Îelezn˘ch horách
– v pfiírodní rezervaci – postaven˘ altánek
a lavice se stolem, konkrétnû Kubíkovy duby
a Pekelské údolí. MoÏná, Ïe by se to nûkomu
mohlo zdát jako maliãkost, nic v porovnání
s tím, co v‰echno na‰e lesy potfiebují. Ale je to
takov˘ první viditeln˘ krÛãek k tomu, Ïe si máme lesÛ váÏit a také si uvûdomit, Ïe jsme do nich
pfii‰li na náv‰tûvu a Ïe stromy a zvífiata tam
mají svÛj domov.
Renata Nováková, Praha
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V mûsíci záfií 2001 oslaví v˘znamná
jubilea tito pracovníci LâR:
padesátiny:
6. 9.

Franti‰ek Cmorej

8. 9.

Ing. Oldfiich S˘kora

LZ Kladská
LS Nasavrky

9. 9.

Jaromíra Saláková

LZ Boubín

15. 9.

Helena Sklenáfiová

LZ Dobfií‰

19. 9.

Ing. Jan Kopeãn˘

OI Brno

‰edesátiny:
3. 9.

Otmar Rolínek

LZ Konopi‰tû

4. 9.

Miloslava ·pínová

LZ Dobfií‰

7. 9.

Rudolf Bína

LS Ledeã

21. 9.

Jifií Becha

LS TfieboÀ

25. 9.

Adolf Chadima

LZ Kladská

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

Genetická ochrana dílãí populace smrku ztepilého
Genetická ochrana dílãí populace smrku
ztepilého byla pfiedmûtem vûdecké konference
polsk˘ch lesníkÛ, která se uskuteãnila dne
29. ãervna 2001 na lesní správû
(NadleÊnictwo) Wisla (Polsko). Byly zde na
vûdeck˘ch podkladech prezentovány cíle
a dosaÏené úspûchy polsk˘ch lesníkÛ v oblasti
genetiky lesních dfievin s dÛrazem na smrk ztepil˘, zejména na jeho místní, vysoce kvalitní
dílãí populaci známou pod názvem „istebniansk˘ smrk“. Vûdeck˘m v˘zkumem této populace
smrku se dlouhodobû zab˘vají vûdci a lesníci
jak z Polska, tak ze ·védska a Norska.
Souãástí programu byla náv‰tûva smrkov˘ch
lesních porostÛ a oficiální otevfiení regionální
lu‰tírny a skladovacích prostorÛ lesních semen

v rámci lesní správy Wisla. Toto vysoce moderní zafiízení v hodnotû cca 15 mil. Kã je umístûno v pfiímé návaznosti na lesní ‰kolku a je urãeno pro zásobování geneticky kvalitním
semenem smrku dal‰ích osmi lesních správ v
oblasti Slezsk˘ch Beskyd. DÛleÏitou funkci tohoto zafiízení je, Ïe bude slouÏit jako banka lesního osiva – istebnianského smrku.
Konference byla organizována Regionálním
fieditelstvím státních lesÛ v Katovicích ve spolupráci s Lesnickou fakultou zemûdûlské akademie v Krakovû. Akce se zúãastnili mimo domácích lesníkÛ a vûdeck˘ch pracovníkÛ také
pracovníci z oblasti genetiky z Ukrajiny,

Slovenska, Norska, ·védska a Nûmecka. Celá
akce, jejíÏ realizací byla povûfiena lesní správa
Wisla, probûhla na vynikající odborné, ale
i spoleãenské úrovni a prezentovala vysokou
úroveÀ polského lesnictví. Jako host se této konference zúãastnil lesní správce z LS Jablunkov.
Na oblast „istebnianského“ smrku v Polsku
navazují v âeské republice rovnûÏ Slezské
Beskydy (v˘chodní ãást pfiírodní lesní oblasti
40 - Moravskoslezské Beskydy) patfiící pod
Lesní správu Jablunkov. Je vysoce pravdûpodobné, Ïe v˘‰e zmiÀovaná populace smrku se
rovnûÏ nachází na území LS Jablunkov a mohla
by b˘t pfiedmûtem zájmu i na‰ich odborníkÛ.
Ing. Gustav Beiger, lesní správce LS Jablunkov

Kvalifikace lesní v˘roby ve Francii
„La Bourse de travaux forestiers“- centrum
lesních prací ve stfiední Francii uvádí do praxe
nov˘ program urãen˘ k podpofie a v˘voji systému lesní v˘roby. Nese název Kvalifikace lesních v˘robních závodÛ a dotkne se v‰ech ãinností: pûstebních prací, v˘chovy, tûÏby,
pfiibliÏování a manipulace. Celá akce je dotovaná ministerstvem zemûdûlství s cílem pomoci
lesnickému prÛmyslu. Má samozfiejmû dopad
sociální, ekonomick˘ a nezanedbatelnû zahrnuje otázky ochrany Ïivotního prostfiedí.

Hledisko spoleãenské
Kvalifikace podporuje lesnické profese
a zvy‰uje jak profesionalitu práce, tak i úroveÀ

v˘robních prostfiedkÛ vyvinut˘ch, aby maximálnû ‰etfiily Ïivotní prostfiedí. Pfii v˘bûru profese
by se uÏ nemûlo stávat, Ïe mlad˘ ãlovûk volí
lesnictví aÏ po odmítnutí v jin˘ch oborech.
V˘bûr lesnictví by mûl napfií‰tû motivovat
a práce v lesním prÛmyslu se stávat vyhledávanou. Kvalifikaãní proces dále vrací kompetenci
lesním v˘robním spoleãnostem, umoÏÀuje jejich
technické zlep‰ení a posun v organizaci práce.
V‰e smûfiuje k obnovení dÛvûry mezi vykonavatelem prací a vlastníkem lesa – zadavatelem.

Hledisko ekonomické
Tento program samozfiejmû zlep‰uje ceny
lesních v˘robkÛ. Zisk jednotliv˘ch partnerÛ je
rovnomûrnû rozdûlen mezi vlastníky a v˘robce
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s ohledem na jejich rozdílné potfieby. Vlastník,
aby udrÏoval svÛj les, v˘robce pro obnovu
mechanizace a v˘chovu kvalifikovan˘ch sil
(vzdûlání, odbornost).

Hledisko lesnické
a ochrany Ïivotního
prostfiedí
Nezanedbateln˘ je dopad kvalifikace na
valorizaci lesních porostÛ a pozemkÛ. Roz‰ifiují
se moÏnosti ve volbû skladby lesních porostÛ
(kreativita), podporuje se spoleãensk˘ v˘znam
lesa.
Podle zahraniãního tisku zpracoval Jan Uhlík,
Lesní správa Telã
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CO ZB¯VÁ DODAT?
LâR mají ve
Stromovce svÛj
strom

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví
a pfiíbuzn˘ch oborÛ
Lesnické fórum

V nedûli, 24. ãervna jsem mûl milou povinnost
zastupovat ná‰ podnik na zajímavé akci. Uprostfied
Stromovky, v prostoru oznaãovaném „Pahorek“, se
slavnostnû otvíralo dûtské hfii‰tû. Tím se zaãal prakticky uskuteãÀovat stejnojmenn˘ projekt obãanského sdruÏení „Tfii duby“ vypracovan˘ za úãelem
postupné revitalizace Stromovky. Ná‰ podnik podpofiil projekt poskytnutím 22 m3 dubov˘ch v˘fiezÛ.
Dubové kmeny byly na jafie roku 2000 vybrány na
LS ·ternberk. Pro pokroãilé vegetaãní období v‰ak
nebyly vytûÏeny. Nakonec bylo dfiíví dodáno na
podzim z LS Prostûjov.
Podle projektu mladého architekta Mgr.
Michala Sedláka vznikly z dubov˘ch fo‰en
a hranolÛ v truhláfiské dílnû firmy Garpen (zahradní architektura a sluÏby) bytelné lavice a na rybníãku, kter˘ je souãástí dûtského hfii‰tû, kotví dubov˘,
nepotopiteln˘ ponton. V prostoru dûtského hfii‰tû,
na v˘mûfie asi 0,5 ha byly odstranûny pfiestárlé
a nemocné stromy, zbylé stromy byly odbornû profiezány a stromov˘ inventáfi doplnilo nûkolik lip.
Takto dokonãen˘ areál byl pfiedán do uÏívání
vefiejnosti. Malé neformální slavnosti vedené
v pfiíjemné atmosféfie se zúãastnili sponzofii akce,
k nimÏ vedle spoleãnosti Radiomobil zastoupené generálním fieditelem Dipl. Ing. Rolandem
Gahlerem, patfií ná‰ podnik a dále v˘znamné

Sborník hlavních referátÛ a diskuse ze tfietího jednání
Lesnického fóra na téma „Vliv zahraniãních zku‰eností na
zmûny v lesním hospodáfiství âeské republiky“ v Kostelci
n. â. l., 23. a 24. 11. 2000.
Vyd. Lesnická práce, s. r. o., Kostelec n. â. l., 2001,
v edici Lesnická práce pro lesní hospodáfiství
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Seminar on Valuation of Forest Goods and Services
(Semináfi o hodnocení lesního majetku a sluÏeb)
Sborník ze semináfie v Opoãnû, 19. – 21. 11. 2000.
Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2001
(darováno technické knihovnû LâR HK)

osobnosti, napfiíklad senátor Václav Fischer, spisovatelka a malífika Eva Hütnerová, architekt
Mgr. Michal Sedlák, zpûvaãka Vûra ·pinarová.
Obecenstvo tvofiila asi stovka náv‰tûvníkÛ
Stromovky.
V reÏii manÏelÛ Maurerov˘ch probûhlo nejprve
pfiedstavení projektu. Poté dostali slovo zástupci
sponzorÛ, senátor Fischer, Eva Hütnerová
a Monika Maurerová. Po krátkém vystoupení vloÏili
do archy (schránky z dubov˘ch fo‰en o rozmûrech
30x20x10 cm) poselství budoucím generacím.
Poselství LâR tvofiila organizaãní mapa podniku
s vyznaãenou lesní drÏbou (dílo hradecké firmy
T-MAPY, spol. s r. o.), informace o podniku
a o pÛvodu dubov˘ch kmenÛ. Schránka byla vloÏena do mûdûného pouzdra, vodotûsnû uzavfiena,
umístûna do jámy vykopané uprostfied hfii‰tû
a zakryta balvanem.
Slavnostní akt ukonãilo oznaãení novû vysazen˘ch lip malolist˘ch tabulkou se jménem fyzické
nebo právnické osoby, která finanãnû pfiispûla na
projekt Pahorek. Na jedné z patnácti lip je od
24. ãervna roku 2001 tabulka s logem a názvem
na‰eho podniku.

JD

Ko‰t oskeru‰ovice
Úrodn˘ kraj moravského Slovácka je vedle
pûstování vína v˘znamn˘ také v˘skytem vzácného
jefiábu oskeru‰e (Sorbus domestica). Tento strom
se vyskytuje jak v lesních porostech, tak zejména
mimo les. Bûhem svého Ïivota zde poskytuje
blahodárn˘ stín a dále plody, které se konzumují
buìto syrové, nebo po dal‰ím zpracování su‰ené
ãi jako pálenka - oskeru‰ovice. Oskeru‰í v‰ak
bûhem posledních desetiletí v˘raznû ubylo. Proto
se v posledních letech staly pfiedmûtem zájmu
nûkolika obãansk˘ch sdruÏení, která se rozhodla
uspofiádat v bfieznu 2002 v Kulturním domû ve
StráÏnici první (svûtov˘) ko‰t oskeru‰ovice.
Souãástí akce má b˘t také prezentace dosavadních zku‰eností s pûstováním tohoto druhu apod.
Máte-li vzorek (cca 0,5 l), nebo víte o nûkom,
kdo tento nápoj vyrábí ãi vlastní, kontaktujte
organizátora:
Vít Hrdou‰ek,
tel. 0631/337707,
E-mail: hrdousek@c-box.cz

Závod ve stfielbû
maloráÏkou
Na stfielnici v Adolfovicích u Jeseníku se dne
16. ãervna 2001 uskuteãnil sériov˘ závod ve
stfielbû maloráÏkou. Organizátorem akce bylo
Myslivecké sdruÏení „Bûlá pod Pradûdem“,
úãastníky pak ãlenové pofiádajícího MS a pracovníci LesÛ âR, s. p., Lesní správy Jeseník.
Stfiílelo se na tfii lovecké terãe – srnec, divoãák,
tetfiívek – na vzdálenost 50 m vÏdy 3x5 nábojÛ
v ãase 15 minut. Z celkového poãtu 21 pfiihlá‰eného stfielce obsadil první místo Ing. Vítûzslav
Pánek (dosáhl 385 bodÛ ze 450 moÏn˘ch),
druhé místo p. Jan Eliá‰ (354 b.), oba revírníky
LS Jeseník. Tfietí místo zÛstalo ãlenu pofiádajícího MS p. Jurgenu Reinoldovi (349 b.). Dobrá
nálada s pfiáním, aby tento závod nebyl prvním
a souãasnû posledním v fiadû, doprovázela
úãastníky po celou dobu závodu.
Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce
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Podrostní zpÛsob hospodafiení na Ïivn˘ch
stanovi‰tích s vyuÏitím pfiípravy pÛdy
Sborník a venkovní pochÛzka z celostátní konference se
zahraniãní úãastí v Hynãicích u Krnova, 29. – 30. 6. 2001.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, poboãka
pfii OI LâR Krnov, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Lesy âeské republiky, s. p.: V˘roãní zpráva 2000
Vyd. LâR, s. p., Hradec Králové, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

SILVAMIX
– moderní hnojivo pro lesní hospodáfiství
Lubomír Kubelka
Nosné téma publikace pfiedstavují podrobnosti o uÏitn˘ch
vlastnostech hnojiv fiady SILVAMIX a jejich aplikacích
v lesnické praxi. Souhrn prakticky orientovan˘ch zku‰eností s hnojivy fiady SILVAMIX je kompletován ve struãn˘ch
bodech, zahrnut˘ch v tzv. „Doporuãeních pro lesnickou
praxi ã. 1 aÏ 4“. Zámûrem autora bylo podûlit se se sv˘mi dosavadními zku‰enostmi s obnovou lesa v imisních
oblastech Kru‰n˘ch hor. Pfiáním autora je, aby tato publikace poskytnula provozním lesníkÛm na v‰ech stupních fiízení námûty na realizaci melioraãních opatfiení v hospodáfiské praxi.
Vyd. Lesnická práce, s. r. o., Kostelec n. â. l., 2001,
ve sbírce Lesnická knihovna, v edici Pûstování lesa
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Atlas po‰kození lesních dfievin
(z nûmeckého vydání Farbatlas Waldschäden
z roku 1995)
Günter Hartmann, Franz Nienhaus a Heinz Butin
Atlas sestaven˘ v˘znamn˘mi nûmeck˘mi odborníky uÏivateli umoÏÀuje urãit podle viditeln˘ch pfiíznakÛ pfiíãinu po‰kození u 16 rodÛ, resp. druhÛ, nejãastûji pûstovan˘ch
lesních stromÛ. Autofii vybrali 231 hospodáfisky v˘znamn˘ch, ãast˘ch nebo nápadn˘ch chorob, mezi nimi i novodobá komplexní onemocnûní. Jsou popsána po‰kození
infekcemi (hub, bakterií, virÛ), Ïivoãi‰n˘mi ‰kÛdci, extrémy
poãasí, nedostatkem Ïivin, imisemi, posypov˘mi solemi
a herbicidy, ale také hniloby dfieva a dal‰í po‰kození vnû
i uvnitfi kmenÛ. U kaÏdého rodu je v úvodním klíãi pfiehlednû popsáno moÏné po‰kození na jednotliv˘ch ãástech
stromu, hlavní ãást tvofií barevné fotografie (celkem pfies
500 obrázkÛ) a doplÀující textov˘ popis po‰kození.
Srovnáním textové a obrazové ãásti lze snadno a pfiesnû
urãit pÛvod po‰kození. Formát knihy usnadÀuje její pouÏití pfiímo v terénu.
Vyd. Nakladatelství Brázda, s. r. o., Praha, 2001
(zakoupeno u Lesnické práce, s. r .o.,
v Kostelci n. â. l. pro technickou knihovnu LâR HK)
Jifií Uhlífi

