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Projekt Kru‰né hory
Vyhodnocení II. kola v˘bûrov˘ch ﬁízení
Profil KI Jihlava
Benchmarking organizací státních lesÛ v Evropû
Problematika myslivosti u LâR

Lesy âeské republiky
na Festivalu dﬁeva
V sobotu 17. záﬁí 2005 se konal v Ostravû na Slezskoostravském hradû Festival dﬁeva. Akce se konala pod zá‰titou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. EvÏena To‰enovského a senátora Ing. Václava Roubíãka, CSc.
Festivalu se zúãastnily i Lesy âeské republiky velice povedenou venkovní expozicí, kterou ve spolupráci s OTP ﬁeditelství LâR v Hradci
Králové realizovali a skvûle zajistili pracovníci KI Fr˘dek Místek a zejména Lesní správy ·enov. V rámci expozice byl pﬁipraven i program
pro nejmen‰í náv‰tûvníky. Díky nepﬁízni poãasí byla náv‰tûvnost festivalu men‰í, neÏ bylo oãekáváno, ale ti, kteﬁí na akci pﬁi‰li, jistû nemohli
litovat.
Kromû expozic jednotliv˘ch vystavovatelÛ byla k vidûní i dﬁevorubecká soutûÏ o Beskydsk˘ pohár a zajímavá a nev‰ední exhibice mistra
Evropy 2004 ve STIHL Timbersports Martina Komárka. Souãástí expozice LâR bylo i vystoupení sokolníkÛ a letové ukázky, coÏ nadchlo
v‰echny pﬁítomné bez rozdílu vûku.
Text a foto Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství Hradec Králové

Vstup do expozice

âást expozice, mysliveck˘ koutek

Zahájení festivalu hejtmanem Moravskoslezkého kraje

Dﬁevorubecká
soutûÏ

Test zruãnosti pro nejmen‰í

Ukázka sokolníkÛ
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skonãilo vyhodnocování
2. bloku v˘bûrov˘ch
ﬁízení pro v˘bûr na‰ich
smluvních partnerÛ.
Jsou známi vítûzové,
kter˘m bylo odesláno
oznámení o jejich
úspûchu ve v˘bûrovém
ﬁízení. Jsem pﬁesvûdãen,
Ïe tento blok definitivnû potvrdil správnost
cesty státního podniku
k transparentnímu v˘bûru smluvních partnerÛ.
Proã vÛbec Lesy âR tento mnoh˘mi tak kritizovan˘
v˘bûr smluvních partnerÛ zahájily? Jde o spravedlivé
urãení ceny, kterou platí Lesy âR privátním subjektÛm za práce v lesích pod správou státního podniku. V minulosti byly tyto ceny víceménû pokﬁivené,
Lesy âR se ocitly pod tlakem nûkter˘ch subjektÛ, jeÏ
pﬁi vyjednávání operovaly s vlastní nákladovou sloÏkou, a kontrola jejich nákladÛ na práce v lesích
nebyla moÏná. Objektivní kriterium tvorby ceny
mÛÏe pﬁinést v trÏním prostﬁedí pouze trh. A lesy âR
jsou povinny konkurenãního a trÏního prostﬁedí
vyuÏít.
Lesy âR se ale nechtûjí obracet k minulosti, svÛj
pohled upírají kupﬁedu. Proto nabídly v‰em, od ÏivnostníkÛ aÏ po velké firmy, stejnou startovní ãáru.
Pochopitelnû v‰echny firmy musí splnit základní
poÏadavky, a tím se také dostávají na vy‰‰í kvalitativní úroveÀ. Je to vzájemné pobízení k vy‰‰í úrovni partnerství, které povede nejen k vy‰‰í odborné
úrovni pracovníkÛ obou stran, ale také k lep‰ímu
stavu na‰ich lesÛ.
Vítûzové se ujmou prací na smluvních územních
jednotkách od 1. 1. 2006. Budou mít pﬁed sebou
5 let smluvního vztahu s Lesy âR a moÏnost prodlouÏení o 3 roky. Neúspû‰n˘m se nabízí je‰tû jedna
velká ‰ance. Do poloviny pﬁí‰tího roku bude vypsán
3. blok v˘bûrov˘ch ﬁízení na smluvní územní jednotky, u kter˘ch konãí smlouvy k 31. 12. 2006. Plo‰nû
se jedná o zhruba stejnou plochu jako u 2. bloku,
tedy asi pÛl milionu hektarÛ. Proces v˘bûru smluvních partnerÛ pomocí transparentního v˘bûrového
ﬁízení tak bude dokonãen.
><
Ing. Vladimír Blahuta,
generální ﬁeditel státního
podniku Lesy âeské republiky

AKTUÁLNù

Projekt Kru‰né hory byl pﬁedstaven
Dne 19. 9. 2005 probûhlo v konferenãním sále SILVIE na ﬁeditelství státního podniku Lesy
âeské republiky úvodní projednání projektu „Lesnické hospodaﬁení v Kru‰n˘ch horách“.
Projekt byl zadán Grantovou sluÏbou LâR ve spolupráci s Ministerstvem zemûdûlství âR a je
koncipován jako komplexní posouzení a vyhodnocení aktuálního stavu v‰ech sloÏek ekosystému lesa na náhorní rovinû Kru‰n˘ch hor. Projekt bude zpracovávat V˘zkumn˘ ústav lesního
hospodáﬁství a myslivosti ve spolupráci s celou ﬁadou vûdeck˘ch a v˘zkumn˘ch pracovi‰È.
Jeho smyslem je zpracování komplexních opatﬁení k trvalému zaji‰tûní v‰ech funkcí lesa a cílÛ
veﬁejného zájmu v oblasti kru‰n˘ch hor.
Vlastní projekt bude doplnûn dvûma podpÛrn˘mi studiemi,
které pro úãely zpracování projektu zadalo Ministerstvo
zemûdûlství âR. První studie bude zamûﬁena na vyhodnocení stavu zvûﬁe v zájmové oblasti Kru‰n˘ch hor a druhá
na vyhodnocení aktuálního stavu pﬁíznakÛ poruch v˘Ïivy
a zdravotního stavu (Ïloutnutí) lesních porostÛ.
Na úvodním jednání se se‰li pracovníci zadavatele a zpracovatele projektu se zástupci ministerstev zemûdûlství, Ïivotního
prostﬁedí, âeské zemûdûlské univerzity, Mendlovy zemûdûlské a lesnické univerzity, Krajského úﬁadu Ústeckého kraje,
Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ a ﬁady dal‰ích firem
a institucí.
Garantem projektu za zadavatele je Ing. Jaroslav Zezula,
koordinátorem projektu za zpracovatele je Doc. RNDr. Marián Slodiãák, CSc.
Projekt bude ﬁe‰en v prÛbûhu pﬁí‰tích dvou let, má stanoveny
oponenty z vûdecké, veﬁejnoprávní a provozní sféry a bude
pravidelnû v prÛbûhu celého ﬁe‰ení kontrolován formou
kontrolních dnÛ se ‰iroce koncipovan˘m okruhem úãastníkÛ.
Pﬁi ﬁe‰ení projektu bude zaji‰tûna t˘mová práce renomovan˘ch pracovi‰È lesnického v˘zkumu.
Pﬁi vlastním ﬁe‰ení se poÏaduje vyuÏití v˘sledkÛ v‰ech dílãích
v˘zkumn˘ch projektÛ z této oblasti za posledních 10 let
a doplnûní chybûjících informací vlastním ‰etﬁení.
Do projektu bude zapracováno vyuÏití v˘sledkÛ z podpÛrn˘ch
studií zadan˘ch MZe âR na téma „·etﬁení stavu porostÛ“
a „ZatíÏení prostﬁedí zvûﬁí a ﬁe‰ení myslivecké problematiky“.
Projekt pak bude zpracován komplexnû pﬁedev‰ím z pohledu dlouhodobého zaji‰tûní v‰ech funkcí lesa, nemÛÏe b˘t
zamûﬁen pouze na funkci dﬁevoprodukãní. Tento základní
pohled bude promítnut do v‰ech ãástí projektu. Zejména
návrhy na postup pﬁemûn (úpravu dﬁevinné skladby) lesních
porostÛ musí vycházet i z posouzení dal‰ích funkcí lesa jako
napﬁ. vodohospodáﬁské, pÛdoochranné a rekreaãní. Dále
i z oprávnûn˘ch poÏadavkÛ ochrany pﬁírody (návaznost na
soustavu území NATURA 2000, rezervace, pﬁírodní parky,
atd.) a obecnû pak z cílÛ veﬁejného zájmu, které musí b˘t
pro dané území v tomto projektu akceptovány.
Nedílnou souãástí bude i ekonomické posouzení v‰ech navrhovan˘ch ﬁe‰ení vãetnû optimalizace navrhovan˘ch opatﬁení.
Projekt bude zpracován s vyuÏitím nejmodernûj‰ích poznatkÛ a metod v‰ech zpracovatelsk˘ch pracovi‰È, jeÏ jsou
v souãasné dobû k dispozici.
Lesy âeské republiky se domnívají, Ïe projekt zásadním
zpÛsobem pﬁispûje k ﬁe‰ení kvalitního lesního prostﬁedí
v oblasti Kru‰n˘ch hor a spokojenosti v‰ech obãanÛ, kteﬁí
v této oblasti Ïijí.
><

Zahájení pﬁedstavení projektu

Úãastníci setkání
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Ing. Jaroslav Zezula,
podnikové ﬁeditelství LâR
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Lesy âeské republiky, s.p.
natáãejí dokumentární film
V minul˘ch dnech zaãalo natáãení dokumentárního filmu, jehoÏ hlavní náplní je ukázat
divákovi malebnost a krásy pﬁírody v âeské republice.
Jedním ze zámûrÛ tvÛrcÛ je i dotknout se kulturního dûdictví
a snoubit kouzlo evropsky ãi svûtovû turisticky znám˘ch lokalit s okolní pﬁírodou. Dokument bude prÛﬁezem celou âeskou
republikou, jejími nejkrásnûj‰ími pﬁírodními zákoutími od
bohat˘ch a úrodn˘ch níÏin aÏ po mlãenlivou moudrost na‰ich
horstev. Cílem z nejdÛleÏitûj‰ích pak je nejen ukázat krásu
a majestátnost lesÛ âeské republiky, jejich rozmanitost a pestrost, ale i kus práce lidí, kteﬁí se o zachování tohoto bohatství
pro budoucí generace starali a starají.
><
Aktuálnû zaﬁazené fotografie jsou z první natáãecí lokality
v jiÏních âechách.
Ing. Jaroslav Karas,
podnikové ﬁeditelství LâR

Natáãení v muzeu Ohrada na Hluboké nad Vltavou

Nad kamenn˘m moﬁem, âertova stûna u Vy‰‰ího Brodu
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V podhÛﬁí ·umavy

Zakonãení natáãecího dne na Hluboké
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Vyhodnocení II. kola v˘bûrov˘ch
ﬁízení na dodávky lesnick˘ch ãinností
u LesÛ âeské republiky s.p.
Lesy âeské republiky, s.p., vyhlásily dne 24. 6. 2005 druhé kolo v˘bûrov˘ch ﬁízení na uzavﬁení
Rámcové smlouvy na dodávky komplexních lesnick˘ch ãinností, Smlouvy na provádûní pûstebních
ãinností a Smlouvy na provádûní tûÏebních ãinností v rámci jedné smluvní územní jednotky.
Oznámení samotné pﬁípravy vyhlá‰ení v‰ak bylo zveﬁejnûno jiÏ dne 27. 5. 2005. Úãinnost tûchto
pﬁedmûtn˘ch smluv je od 1. 1. 2006 a trvá opût 5 let s moÏností opce na dal‰í 3 roky.
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V˘bûrové ﬁízení se t˘ká 37% plochy lesÛ spravovan˘ch LâR
(témûﬁ 505 tis. ha). Nejvût‰í plocha jednotek v pﬁedmûtu
tohoto V¤ spadá do územní pÛsobnosti Krajského inspektorátu âeské Budûjovice (20%), dále KI Fr˘dek-Místek (12%)
a KI PlzeÀ (10%). Nejménû se v˘bûrové ﬁízení dotklo KI Zlín
(2%), KI Brno (3%) a KI Brand˘s nad Labem (3%). Pﬁedmût
v˘bûrového ﬁízení zasahoval na celkem 67 lesních správ.
Uchazeãi museli podat svoji nabídku do 25. 8. 2005 do
16:00 hodin, mûli tak k dispozici cel˘ch 60 dní k sestavení
nabídky. KaÏd˘ uchazeã mûl rovnûÏ právo vznést písemn˘
dotaz k vysvûtlení konkrétních ustanovení Zadávací dokumentace k v˘bûrovému ﬁízení nebo zpÛsobu vyplnûní nabídkového souboru, coÏ také mnoho z uchazeãÛ uãinilo.
V˘sledky v˘bûrového ﬁízení byly oficielnû vyhlá‰eny dne
12. 9. 2005 a jsou nadále vystaveny na internetov˘ch stránkách LâR (www.lesycr.cz). V souãasné dobû jsou jednotliv˘m
vítûzn˘m uchazeãÛm pﬁedkládány rámcové a dílãí smlouvy
k podpisu. Takto novû vybran˘ smluvní partner má také
moÏnost projevit do 30 dnÛ od podpisu rámcové smlouvy
zájem o odprodej 60% dﬁíví, a to formou Smlouvy o prodeji dﬁíví. Zb˘vajících 40% smluvním partnerem vyrobeného
dﬁíví bude obchodováno pﬁímo LâR.
PrÛbûh posuzování nabídek byl stejnû jako v minulém kole
v˘bûrov˘ch ﬁízení rozdûlen do 3 etap. V první etapû byly
otevírány obálky s nabídkami jednotliv˘ch uchazeãÛ v rámci
tzv. „Veﬁejné schÛze v˘bûrové komise“ (dále jen „VS“). Tato
schÛze byla volnû pﬁístupná v‰em uchazeãÛm, kteﬁí se
pokou‰eli o získání konkrétní smluvní územní jednotky (dále
jen „SÚJ“), a konala se od 26. 8. do 2. 9. 2005. Hlavním
úkolem VS bylo ovûﬁit splnûní základních administrativních
poÏadavkÛ, kladen˘ch Zadávací dokumentací k v˘bûrovému
ﬁízení (dále jen „Dokumentace“), jako je napﬁ. splnûní kritéria ﬁádného oznaãení nabídky, její neporu‰enosti, autentizace nabídky nebo tﬁeba ovûﬁení sloÏení jistoty k dané SÚJ
v odpovídající v˘‰i a v daném termínu.
Dal‰í 2 etapy posuzování nabídek byly jiÏ situovány do tzv.
„Neveﬁejné schÛze v˘bûrové komise“ (dále jen „NVS“) ve
dnech 5. 9. – 9. 9. 2005, kde komise posuzovala splnûní
zb˘vajících kvalifikaãních kritérií dan˘ch Dokumentací jako
napﬁ. doloÏení úãetní závûrky, pojistné smlouvy, Ïivnostenského listu, v˘pisu z obchodního rejstﬁíku, certifikátu
obchodního ﬁetûzce (C-o-C) atd. V poslední etapû pak komise pﬁistoupila jiÏ ke koneãné fázi hodnocení nabídek,
a tím bylo hodnocení cenové nabídky uchazeãe, stav zavedení certifikace systému kontroly a ﬁízení jakosti (ISO)
a v poslední ﬁadû i hodnocení referencí doloÏen˘ch uchazeãem. Oproti minulému kolu v˘bûrov˘ch ﬁízení byla zmûnûna
váha tûchto tﬁí hodnotících kritérií zv˘‰ením váhy bodÛ ve
prospûch cenové nabídky z pÛvodních 45% na 50% na úkor
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váhy hodnocení referencí (ze 45% na 40%). Bodová váha
stavu zavedení certifikace kontroly a ﬁízení jakosti zÛstala
nadále stejná, tedy 10%. Cenová nabídka nebyla posuzována jako celkov˘ náklad LâR, ale její hodnocení bylo rozdûleno do 2 samostatn˘ch ãástí: cenová nabídka tûÏebních ãinností na OM a cenová nabídka pûstebních ãinností spoleãnû
s cenovou nabídkou sadebního materiálu. KaÏdá tato ãást
byla bodována na základû zaﬁazení v jednom ze tﬁí pásem,
vypoãten˘ch ze v‰ech platn˘ch nabídek k dané SÚJ. Bodová
váha tûchto ãástí byla nav˘‰ením celkové váhy cenové
nabídky rovnûÏ zmûnûna, a to zv˘‰ením váhy ceny tûÏebních
ãinností z 25% na 30%, bodová váha ceny pûstebních ãinností zÛstala stejná, tj. 20%.
Ve struktuﬁe tûÏebních ãinností na SÚJ ve v˘bûrovém ﬁízení
pﬁevaÏoval objem jehliãnatého dﬁíví (91%) nad objemem
listnatého (9%). Objem tûÏby harvestorov˘mi technologiemi
(HT P-OM) je pro pﬁí‰tí rok odhadován na cca 360 tis. m3
(13% tûÏby). Pro pﬁeváÏnou ãást objemu pﬁibliÏovaného
dﬁíví je navrÏena technologie UKT P-OM (38%), dále SKT POM (12%), kÛÀ P-OM (6%), VT P-OM (3%), lanovka P-OM
(2%), pro zb˘vající objem dﬁíví jsou navrÏeny navazující
(kombinované) technologie pﬁibliÏování.
Celkem bylo na 120 SÚJ vstupujících do v˘bûrového ﬁízení
pﬁijato 1072 nabídek od 158 zájemcÛ (firem). Na jednu SÚJ
tak bylo podáno prÛmûrnû 8,93 nabídek. Lze tedy ﬁíci, Ïe
jsme oproti prvnímu kolu (prÛmûrnû 7,52 nabídek) zaznamenali vût‰í zájem uchazeãÛ. Nejvy‰‰í poãet nabídek podan˘ch na jednu SÚJ bylo 23 (13810 – Velehrad), nejmen‰í
poãet 1 (17201 – SL· Trutnov). Nízk˘ zájem uchazeãÛ (do
4 nab./SÚJ vãetnû) byl na 14 SÚJ, stﬁední zájem uchazeãÛ
(od 5 do 14 nab./SÚJ vãetnû) na 84 SÚJ, a vysok˘ zájem
uchazeãÛ (nad 14 nab./SÚJ) na 23 SÚJ. Nejvût‰í zájem
s poãtem 92 podan˘ch nabídek projevila firma
LESS&FOREST, s.r.o., naopak 4 uchazeãi podali nabídku
pouze na 1 SÚJ. PrÛmûrn˘ poãet nabídek podan˘ch na jednoho uchazeãe byl 6,79 (v prvním kole v˘bûrov˘ch ﬁízení na
jaﬁe 2005 to bylo pouze 4,57).
Na VS bylo vyﬁazeno 16 nabídek od celkem 9 uchazeãÛ, na
NVS pak dal‰ích 161 nabídek od 46 uchazeãÛ. Na SÚJ 14403
- Hol‰tejn bylo v˘bûrové ﬁízení na základû doporuãení v˘bûrové komise generálním ﬁeditelem zru‰eno z dÛvodu uplatnûní restituãního nároku. Do koneãného hodnocení komise tak
postoupilo 895 nabídek (tj. 83% z poãtu podan˘ch nabídek,
oproti 72% z prvního kola), coÏ mÛÏe vypovídat
o zﬁejmém ztotoÏnûní se uchazeãÛ s poÏadavky Zadávací
dokumentace k v˘bûrovému ﬁízení. PrÛbûh hodnocení nabídek je znázornûn v grafu ã. 1.

INFORMUJEME
Graf ã. 1: PrÛbûh hodnocení nabídek

Plánované mnoÏství tûÏeb na dotãen˘ch SÚJ je cca 2,7 mil. m3.
Nejúspû‰nûj‰ími uchazeãi dle získaného objemu plánovan˘ch
tûÏeb jsou Jihoãeské lesy âeské Budûjovice, a.s. (185.100 m3),
Lesní spoleãnost Plasy, a.s. (155.260 m3), Opavská lesní, a.s.
(146.100 m3), LESS & FOREST, s.r.o. (135.524 m3), Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s. (115.200 m3).
Co se t˘ãe cenov˘ch nabídek vítûzn˘ch uchazeãÛ, ãítá celkov˘
ro ã n í f i n a n ã n í o b j e m p ﬁe d m û t u v ˘ b û rové h o ﬁ í z e n í
cca 1,28 mld Kã. Z toho 797 mil Kã (62%) tvoﬁí náklady
tûÏebních ãinností, 387 mil Kã (30%) náklady pûstebních
ãinností a 99 mil Kã (8%) náklady na sadební materiál.
Pokud bychom uváÏili moÏnost úãinnosti smluv aÏ 8 let,
mohl by se finanãní objem tendru vy‰plhat na 10 mld Kã.
Na základû nové obchodní politiky LâR, resp. nov˘ch znûní
obchodních smluv se tedy dnes hospodaﬁí na cca 17%
(z prvního kola v˘bûrov˘ch ﬁízení) lesních pozemkÛ spravovan˘ch LâR, toto mnoÏství se od 1. 1. 2006 nav˘‰í na
cca 54%. Na základû star˘ch smluvních vztahÛ je spravováno je‰tû cca 39% lesních pozemkÛ (80 SÚJ). Konání 3. kola
v˘bûrov˘ch ﬁízení na období od 1. 1. 2007 LâR pﬁedbûÏnû
plánují na 1. pololetí pﬁí‰tího roku.
><
Zpracovali pracovníci úseku ekonomického ﬁeditele,
podnikové ﬁeditelství LâR

LESU ZDAR

Z v˘bûrového ﬁízení tedy vze‰lo 119 vítûzn˘ch nabídek celkem 65 uchazeãÛ. Nutno podotknout, Ïe vlastnímu ﬁízení
pﬁedcházela optimalizace stávajících SÚJ. V˘bûrové ﬁízení se
tedy dotklo 136 územních jednotek dle dﬁívûj‰ího ãlenûní,
které v‰ak z dÛvodu rozdûlení nemusely do v˘bûrového ﬁízení vstoupit ucelenû, ale byly slouãeny v jedinou SÚJ. Dnes
tyto územní jednotky spravuje 69 stávajících smluvních
partnerÛ, z nichÏ 4 smluvní partneﬁi se V˘bûrového ﬁízení
nezúãastnili. Na 61 SÚJ (66 pÛvodních) se smluvní partner
po 1. 1. 2006 nezmûní (z celkov˘ch 120 je to 50,8%). Tento
v˘sledek ukazuje v˘znamn˘ nárÛst podílu „uhájen˘ch“ jednotek oproti 1. kolu v˘bûrov˘ch ﬁízení, kde se stejné podaﬁilo jen u 35% SÚJ. Tato informace potvrzuje dobrou kvalitu práce odvádûné smluvními partnery.
Pouze u dvou ze 119 SÚJ, které byly pﬁedmûtem v˘bûrového ﬁízení, a to SÚJ 17201 – SL· Trutnov, a 23504 – Nov˘
DÛm postoupil do posledního hodnotícího kola jen jedin˘
uchazeã, a tedy jako jedin˘ s platnou nabídkou zvítûzil.
Ze 65 vítûzn˘ch uchazeãÛ zvítûzilo 8 uchazeãÛ, kteﬁí nemají
certifikát systému kontroly a ﬁízení jakosti, zb˘vajících
57 vítûzÛ certifikaãní osvûdãení buì jiÏ vlastní (48 uchazeãÛ) nebo je u nich certifikaãní ﬁízení alespoÀ zahájeno
(9 vítûzÛ).
KaÏd˘ vítûzn˘ uchazeã získal v prÛmûru 1,83 SÚJ. 36 vítûzÛ
získalo pouze jednu SÚJ, 15 vítûzÛ dvû SÚJ, 9 vítûzÛ 3 SÚJ,
3 vítûzové 4 SÚJ, Lesní spoleãnost Pﬁimda, a.s., 5 SÚJ,
LESS&FOREST, s.r.o., 9 SÚJ, ten se v‰ak pomûrem podan˘ch
a vítûzn˘ch nabídek ﬁadí k nejménû úspû‰n˘m uchazeãÛm spolu
se spoleãnostmi SOLITERA, spol. s r.o., a PETRA, spol. s r.o.
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Za ãist˘m vzduchem na Vysoãinu
K datu 15. 6. 2005 zmûnil KI HavlíãkÛv Brod název i sídlo na KI Jihlava, v jehoÏ ãele stojí krajsk˘
ﬁeditel Ing. Milo‰ PlaÀansk˘. Po provedené optimalizaci k 1. 1. 2005 zanikla nejen Lesní správa Jihlava,
jejíÏ lesní pozemky byly pﬁiãlenûny k navazujícím ãtyﬁem LS, ale zmen‰ila se i celková v˘mûra lesÛ
ve správû KI, a to o více neÏ 10 000 ha. Nadále zÛstává neuzavﬁen pﬁesah KI Brno do kraje Vysoãina.
Kraj Vysoãina pﬁi v˘mûﬁe porostní pÛdy 207 tis. ha dosahuje
lesnatosti 31,2 %. Územím kraje, a tím i lesÛ v majetku LâR,
s.p., ve smûru od JZ k SV prochází rozvodí, kdy toky ze
S ãásti smûﬁují do Baltu (Îelivka, Sázava, Doubrava
a z J ãásti do âerného moﬁe (Jihlava, Oslava, Svratka). Zdej‰í lesy jsou vydatnou zásobárnou a zdrojem pitné vody.
Vysoãina je jedním z mála krajÛ s nejãist‰ím ovzdu‰ím.
V souãasnosti je v obvodu KI Jihlava v pﬁímé správû LâR, s.p.
obhospodaﬁováno necel˘ch 75 000 ha porostní pÛdy, rozloÏené na celkové plo‰e 692,5 tis. ha.
V dﬁevinné skladbû lesÛ pﬁevládají jehliãnany. Dominantní
postavení zaujímá SM, kter˘ díky pﬁíhodn˘m klimatick˘m
a pÛdním pomûrÛm je v mnoha pﬁípadech obnovován pﬁirozenû. Z hlediska plo‰ného podílu pﬁevaÏuje PLO 16 – âeskomoravská vrchovina, dále plo‰nû sestupnû na JV PLO 33 –
PﬁedhÛﬁí âeskomoravské vrchoviny, ve V ãásti PLO 31 - âeskomoravské mezihoﬁí a na Z PLO 10 – Stﬁedoãeská pahorkatina.
Krajina je ãlenitá a svojí malebností a mnoÏstvím kulturních
památek je vyhledávána mnoha zájemci nejen k turistickému
a rekreaãnímu pobytu, ale téÏ ke sportovnímu vyÏití. Zimní
sporty jsou soustﬁedûny zejména na území LS Nové Mûsto na
Moravû. Pro náv‰tûvníky lesÛ jsou nákladem LâR, s.p. budovány cyklostezky, turistické trasy, vãetnû staveb pﬁístﬁe‰kÛ,
mostkÛ a lávek na tûchto trasách, udrÏovány studánky
a drobné kulturní památky v lesích a budovány nauãné stezky. Díky citlivému obhospodaﬁování lesÛ na‰imi pﬁedchÛdci,
ale také souãasn˘mi lesníky se mnohé lokality i celá území
staly pﬁedmûtem ochrany pﬁírody.

2. Rozloha obhospodaﬁovaného majetku
LâR, s.p., KI Jihlava
org. jed.
LS 148
LS 150
LS 154
LS 155
LS 191
Celkem KI :

rozloha porost. pÛdy v ha
15 819
16 275
14 426
13 862
14 436
74 818

3. Pﬁírodní lesní oblasti
LS Tﬁebíã
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina sever a západ (39 %)
PLO 33 – PﬁedhÛﬁí âeskomoravské vrchoviny (61 %) zb˘vající ãást LS
LS Telã
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina (80 %)
PLO 33 – PﬁedhÛﬁí âeskomoravské vrchoviny (20 %)
LS Nové Mûsto na Moravû
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina (97 %)
PLO 33 – PﬁedhÛﬁí âeskomoravské vrchoviny (2 %)
PLO 31 – âeskomoravské mezihoﬁí (1 %)
LS Ledeã nad Sázavou
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina (92 %)
PLO 10 – Stﬁedoãeská pahorkatina (8 %)

Vysoãina

KRAJSK¯ INSPEKTORÁT JIHLAVA V DATECH
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1. Podléhající organizaãní jednotky

8

ãísel. ozn.
148
150
154
155
191
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název OJ
LS Tﬁebíã
LS Telã
LS Nové Mûsto na Moravû
LS Ledeã nad Sázavou
LS Pelhﬁimov

poãet revírÛ
11
12
11
16
17

LS Ledeã nad Sázavou
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LS Pelhﬁimov
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina ( 100 % )

57 – 882 ha (6,7 %). Celkovû je geologické podloÏí pﬁeváÏnû
rulové, ménû Ïulové. Pﬁevládají biotitické pararuly s ostrÛvky Ïuly s ojedinûl˘m v˘skytem vápencÛ a ‰tûrkopískÛ. Pomûrnû znaãné zastoupení mají pÛdy ovlivnûné vodou.
LS Pelhﬁimov
Pﬁevládající cílové HS: 55 – 5 540 ha (46,7 %), 53 – 3 426 ha
(28,9 %), 57 – 276 ha (2,3 %).
Moldanubická ãást âeského masivu je hlubinnû metamorfovan˘m kristalinikem. PﬁevaÏují pararuly, na men‰ích lokalitách se vyskytují kvarcity a kvarcitické ruly. JV ãást má jako
podloÏí cordieritické ruly bohaté biotitem. PÛdy jsou zde
hlinitopísãité, bohaté Ïivné a hluboké. Vût‰inou jsou osy
hﬁbetÛ a kup tvoﬁeny dvojslídn˘m granitem s ãast˘m balvanit˘m povrchem. Ra‰elinné sedimenty jsou zastoupeny
v nepatrném rozsahu.

5. Druhová skladba, pﬁevaÏující hospodáﬁské
dﬁeviny a zpÛsob obnovy

LS Pelhﬁimov

4. PﬁevaÏující cílové hospodáﬁské soubory,
geologické podmínky
LS Tﬁebíã
Cílové HS: 21, 23, 25, 29, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57
U této LS je uveden pouze v˘ãet, neboÈ zpracovatel LHP
v r. 2000 v Rámcov˘ch smûrnicích hospodaﬁení v˘mûry CHS
neuvedl.
Geologicky je území rozmanité. Západní ãást je tvoﬁena migmatitick˘mi rulami aÏ migmatity s vloÏkami amfibolitÛ
i vápencÛ. Podél ﬁeky Jihlavy jsou v˘znamnû zastoupeny
hadce. Tﬁebíãsk˘ masiv je tvoﬁen syenity. Zaﬁíznutá údolí vodních tokÛ jsou 60 aÏ 230 m hluboká, s ãetn˘mi skalními
v˘chozy.
LS Telã
Pﬁevládající cílové HS: 53 - 10 246 ha (48,3 %), 55 – 6 067 ha
(25,1 %, 47 – 5 295 ha (20,2 %). Území je tvoﬁeno kristalinikem âeského masivu. Hlavními horninami jsou ruly a Ïuly.
V okolí vrchu Javoﬁice se vyskytuje granit mrákotínského
typu. V severní ãástí nad Telãí jsou Ïivnûj‰í ruly cordieritické.
V˘chodní ãást se vyznaãuje biotitick˘mi pararulami s nepatrn˘m v˘skytem amfibolitÛ a kristalick˘ch vápencÛ. V pÛdním
pokryvu jsou v˘znamnû zastoupeny hlíny svahové, deluviální
a aluviální. âásteãnû jsou zastoupeny i aluviální náplavy na
dnech údolí. Ve vy‰‰ích polohách i ra‰elini‰tní sedimenty.

LS Tﬁebíã
Druhová skladba
dﬁevina % zast.
SM
44,7
JD
0,9
DGL
0,5
BO
25,7
MD
5,8

dﬁevina
DB
BK
HB
JV
JS

% zast.
12,0
1,9
2,0
0,6
0,6

dﬁevina
JS
AK
LP
OL
TP
BR

% zast.
0,6
0,9
2,5
0,9
0,9
0,7

Nejv˘znamnûj‰ími hospodáﬁsk˘mi dﬁevinami jsou SM, BO
a DB. PﬁevaÏuje hospodáﬁsk˘ zpÛsob holoseãn˘ v omezené
míﬁe náseãn˘. Pﬁirozená obnova 6 %.
LS Telã
Druhová skladba
dﬁevina % zast.
SM
76,9
BO
11,3
MD
3,0
DB
1,0

dﬁevina % zast.
BK
2,0
BR
1,0
OL
1,4
LP
0,3

Pﬁi obnovû porostÛ je postupováno hospodáﬁsk˘mi zpÛsoby
holoseãn˘m maloplo‰n˘m a náseãn˘m, pﬁípadnû jejich kombinací. Pﬁirozená obnova 13 %.

>>

LS Ledeã nad Sázavou
Pﬁevládající cílové HS: 45 – 3 749 ha (28,5 %), 53 – 2 798 ha
(21,3 %), 43 – 2 500 ha (19,0 %), 55 – 1 562 ha (11,8 %),

LESU ZDAR

LS Nové Mûsto na Moravû
Pﬁevládající cílové HS: 57 – 3 975 ha (32 %), 53 – 3 680 ha
(30 %), 55 – 2 710 ha (22 %), 71 – 560 ha (5 %).
PodloÏí je tvoﬁeno rulami, granulity, svory, Ïulou, hadci
a opukami. Pokryvné útvary jsou zastoupeny hlínami, jíly,
aluviálními náplavy a ra‰elinami. Znaãn˘ vliv na relief a podloÏí mûly tzv. periglaciální jevy v období glaciálÛ. Jedná se
zejména o mechanické zvûtrávání (mrazové suky), které dalo
vznik ãetn˘m balvanit˘m moﬁím.

Pﬁíklad zalesÀování na LS Pelhﬁimov
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>> LS Nové Mûsto na Moravû

V platném LHP jsou stanoveny hospodáﬁské zpÛsoby holoseãn˘, náseãn˘ a podrostní.
V ucelen˘ch lesních ãástech je jiÏ dlouhodobû uplatÀován
podrostní zpÛsob hospodaﬁení.
Pﬁirozená obnova 34 %.

Druhová skladba
dﬁevina % zast.
SM
98,0
BO
0,5
MD
0,2
BK
0,2
OL
0,1
K obnovû porostÛ jsou vyuÏívány hospodáﬁské zpÛsoby
podrostní, náseãn˘ a na Ïivn˘ch stanovi‰tích a zabuﬁenûl˘ch
ãástech porostÛ zpÛsob holoseãn˘ maloplo‰n˘. Pﬁirozená
obnova 15 % .
LS Ledeã nad Sázavou
Druhová skladba
dﬁevina % zast. dﬁevina
SM
78,8
BK
JD
1,0
JV
DGL
0,3
JS
MD
3,9
BR
BO
6,9
OL
DB
0,9
LP

% zast.
3,8
0,5
0,2
0,9
1,2
0,7

K obnovû porostÛ jsou vyuÏívány hospodáﬁské zpÛsoby
náseãn˘ a podrostní.
Holoseãn˘ zpÛsob je pouÏit u obnovy nerozpracovan˘ch
porostÛ. Pﬁirozená obnova 15 % .
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LS Pelhﬁimov
Druhová skladba
dﬁevina % zast.
SM
87,1
MD
3,0
JD
1,1
DGL
0,5
BO
5,1

10

Semenn˘ sad borovice
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dﬁevina
DB
BK
JV
JS
OL

% zast.
0,4
2,6
0,4
0,2
1,7

6. Rozloha lesÛ, kde LâR, s.p. vykonávají
funkci OLH
org. jedn.
LS 148
LS 150
LS 154
LS 155
LS 191
Celkem KI:

ha
6 117
9 096
4 451
8 808
7 016
35 488

poãet les. majetkÛ
4 931
4 300
2 585
6 591
3 630
22 037

7. Provozní údaje
prÛmûrn˘ objem tûÏeb, vãetnû tûÏby nahodilé
org. jedn.
tûÏba celkem m3
z toho TN %
LS 148
102 500
72,3
LS 150
128 500
27,8
LS 154
110 000
20,6
LS 155
114 759
22,1
LS 191
110 000
17,7
Celkem KI:
565 759
30,3
Nahodilé tûÏby v minulosti byly pÛsobeny abiotick˘mi ãiniteli, zejména boﬁiv˘mi vûtry, ale i námrazou a snûhov˘m
závûsem. Tehdy mnohonásobnû pﬁesahovaly roãní podíl
tûÏeb decenálního úkolu.
V souãasnosti porosty reagují na vláhov˘ deficit a zvlá‰tû pak
na such˘ rok 2003. Na LS Tﬁebíã je v dÛsledku such roz‰íﬁeno po‰kození václavkou, které má v nûkter˘ch porostech

NA NÁV·TùVù
kalamitní charakter. Oslabené stromy jsou druhotnû napadány kÛrovci - l˘koÏroutem smrkov˘m, l˘koÏroutem leskl˘m
a l˘koÏroutem seversk˘m. Borovice jsou napadány l˘kohuby
a krasci.
Preferované sortimenty na LS Tﬁebíã
Nejv˘hodnûj‰í je v˘roba SM kulatinov˘ch sortimentÛ, které
dosahují nejvût‰í objemové produkce a nejv˘hodnûj‰ího
zpenûÏení. U listnat˘ch sortimentÛ jsou preferovány cenné
v˘ﬁezy a v souãasné dobû je lukrativním sortimentem listnaté
palivo. U zb˘vajících LS je hlavním zájmem v˘roba a prodej
SM kulatinov˘ch sortimentÛ, pﬁípadnû kulatinové sortimenty
MD.

8. Specifika organizaãních jednotek

V obvodu LS jsou dvû genové základny:
ã. 142 Hrotovice
581 ha pro dﬁevinu MD
ã. 144 Lesonice
209 ha pro dﬁevinu SM

UvolÀování obnovních prvkÛ

LS Telã
Jihozápadnû od Telãe je nejvy‰‰í bod âeskomoravské vrchoviny Javoﬁice s n.v. 837 m. Uprostﬁed tohoto vrchu má LS dvû
lovecké chaty, velmi dobﬁe vybavené a v období od jara do
zámrazu jsou plnû vyuÏívané. Letos jsme zde pﬁivítali i na‰e
kolegy z LS Stﬁíbro. Námûstí v Telãi je kulturní památkou
vyhlá‰enou organizací UNESCO. V obvodu LS je mnoÏství
kulturních památek a lesy jsou intenzivnû rekreaãnû vyuÏívány. Na pozemcích LS bylo vyhlá‰eno 13 chránûn˘ch území,
z toho 1 NPR Zhejral (27 ha), 12 PR na celkové plo‰e 177,39 ha
(Velk˘ Paﬁezit˘ rybník, U ﬁímské studánky, U trojáku, Mrhatina, Ro‰t˘nská obora, ·tamberk, Údolí Brtnice, Sochovec)
a dále ãtyﬁi PP na v˘mûﬁe 45,26 ha (Jalovec, Horní Nekolov,
Luk‰ovská, Mídrova skála). Celková v˘mûra tûchto CHÚ je
249,65 ha. Genová základna ã. 136 pro dﬁevinu SM je na
plo‰e 478 ha.

>>
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LS Tﬁebíã
Sídlí ve správním centru okresu. Do JV ãásti LS zasahuje teplé
panonské vzdu‰né proudûní. Toto území je ve sráÏkovém
stínu PLO 16 – âeskomoravské vrchoviny. Tento efekt je
umocnûn stoupáním ohﬁátého vzduchu z chladicích vûÏí atomové elektrárny Dukovany. Potﬁebám této elektrárny slouÏí
vodní nádrÏ Dale‰ice na ﬁece Jihlavû, která je zajímavá dvûma
hrázemi. Hluboko zaﬁíznuté údolí a skalnat˘ ráz ãásti pravého bﬁehu (LS Tﬁebíã), vytváﬁí romantické vyhlídky. V lesním
komplexu JV od Tﬁebíãe je památn˘ strom Velk˘ javor u VûstoÀovic.
Na pozemcích v majetku LâR, s.p. je pût pﬁírodních rezervací
(PR): Ho‰Èálka (54,15 ha), Hájky (12,74 ha), Klobouãek
(1,27 ha), Dukovansk˘ ml˘n (17,70 ha), V jedlí (10,18 ha).

Ukázka vzorového lesnického hospodaﬁení
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>> LS Nové Mûsto na Moravû
Správa sídlí v centru zimních sportÛ. Celoroãnû je území LS
rekreaãnû a turisticky vyuÏívánol. Jsou zde ãetné cyklotrasy
a známá rekreaãní centra jako Svratka, KﬁiÏánky, Tﬁi studnû,
Devût skal – druh˘ nejvy‰‰í vrchol âm. vrchoviny 836 m n.m.
V‰echna zmínûná místa leÏí v obvodu Îìársk˘ch vrchÛ.
V této ãásti LS Ïije a tvoﬁí nûkolik v˘znaãn˘ch malíﬁÛ. Na
území LS jsou dvû vodní nádrÏe, které jsou zdrojem pitné
vody: Vír na ﬁece Svratce a Mosti‰tû. V obvodu LS, ale na
cizím pozemku, pramení ﬁeky Sázava a Doubrava.
Pﬁedmûtem ochrany pﬁírody jsou lesy, zahrnuté do CHKO
Îìárské vrchy, které zaujímají v˘mûru 6 136 ha. Z maloplo‰n˘ch CHÚ je vyhlá‰eno osm PP s celkovou plochou 50,29 ha
(Bílá skála, âerná skála, Devût skal, Drátenická skála, Lisovská
skála, Malinská skála, Pasecká skála, Vlãí kámen, V jezdinách).
Dále zde existuje pﬁírodní park Svratecká hornatina – 1 752 ha.
LS obhospodaﬁuje tﬁi genové základny:
ã. 128 a Lány
210 ha
pro dﬁevinu BO
ã. 128 b Lány
201 ha
pro dﬁevinu SM
ã. 135 Devût skal
172 ha
pro dﬁeviny SM a BK
Památn˘mi stromy jsou: alej javorÛ stﬁíbrn˘ch u Fry‰avy
a buk lesní v k.ú. Tﬁi studnû.

LESU ZDAR

LS Ledeã nad Sázavou
Pozemky spravované touto LS obklopují vodní dílo ·vihov na
ﬁece Îelivce, která je zdrojem pitné vody, m.j. i pro mûsto
Prahu. Na ﬁíãce Trnávka je dal‰í nádrÏ, která nese stejné
jméno jako tato vodoteã. Ta slouÏí k vyrovnávání prÛtoku do
dal‰í nádrÏe Vﬁesník a je souãasnû zdrojem pro vodní elekt-
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Odpoãinkov˘ pﬁístﬁe‰ek Stará huÈ
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rárnu Sedlice. Ve mûstû Svûtlá nad Sázavou stále fungují
sklárny. Z historicky znám˘ch postav je vhodné zmínit Jana
ÎiÏku z Trocnova, jehoÏ mohyla na památku jeho úmrtí je
zbudována poblíÏ Pﬁibyslavi. Dále jsou to rodi‰tû K. H. Borovského ve vsi Havlíãkova Borová a místo posledních let Ïivota
Jaroslava Ha‰ka Lipnice nad Sázavou. V obvodu LS jsou téÏ
v˘znamné dﬁevozpracující podniky, STORA ENSO Îdírec
a Kronospan Jihlava. Smrkové sortimenty, obchodované lesní
správou, jsou vysoké kvality a odpovídající prodejní ceny.
LS vlastní rekreaãní chatu u rybníka Kachliãka, kterou v sezonû vyuÏívají i kolegové z jin˘ch KI. Chata se nalézá poblíÏ
mûsta Humpolce. Na pozemcích LâR, s.p. jsou vyhlá‰ena dvû
maloplo‰ná ZCHÚ PP ãertÛv kámen a PR Stvoﬁidla s peﬁejemi na ﬁece Sázavû. Dal‰í ekologickou zajímavostí je pﬁírodní
park Melechov, na plo‰e 456 ha. Z památn˘ch stromÛ stojí
za zmínku buk lesní u zﬁíceniny hradu Orlík a dvû lípy srdãité u Opatovského dvora. LS obhospodaﬁuje genovou základnu ã. 112 âerÀák pro dﬁevinu SM, respektive ãást o v˘mûﬁe
113,3 ha. Zb˘vající ãást GZ (89 ha) leÏí na sousedním území
LS Pelhﬁimov.
LS Pelhﬁimov
LS sídlí ve správním centru okresu. Mûsto samotné je známo
sv˘mi unikátními rekordy a zejména jako rodi‰tû v˘znaãn˘ch
umûleck˘ch osobností. Západní ãást LS je dosti ãlenitá
a v lesích je mnoho vrcholÛ pﬁesahujících n.v. 700 m. V ucelen˘ch lesních komplexech LS je jiÏ dlouhodobû podrostním
zpÛsobem obnovován kvalitní SM, ale i JD a ostatní dﬁeviny.
V˘znamn˘m stromem âeské republiky byla v leto‰ním roce
slavnostnû pasována lípa Barborka (jméno podle místní
hájovny). Mimo tohoto stromu pracovníci LS vyhledali pro
podnikovou evidenci dal‰í v˘znaãné stromy.

NA NÁV·TùVù
Kromû jiÏ zmínûné ãásti GZ âerÀák, leÏí na území LS Pelhﬁimov tﬁi dal‰í genové základny:
ã. 133 ·piãák
127 ha
pro dﬁevinu DB
ã. 40/1 Cetoraz
183 ha
pro dﬁevinu SM
GZ Pelhﬁimov 3 845 ha pro dﬁeviny SM, JD, MD – tato
základna je slouãena z b˘val˘ch GZ âernovice, DráÏìany
a Bozdûchov.
Celé území KI je houbaﬁsk˘m rájem. Invaze houbaﬁÛ v‰ak
pﬁedstavují i stinnou stránku - od té doby, co letos houby
zaãaly rÛst, aÏ do souãasnosti, nemá zvûﬁ v lesních honitbách
vyjma noãních hodin ani chvíli klidu.

Sídlo, adresa, kontaktní údaje

Lesy âeské republiky, s.p.
Krajsk˘ inspektorát Jihlava
Lidická kolonie 39
586 01 Jihlava
e-mail: oi18@lesycr.cz
tel. ústﬁ.: 567 308 728
mobil: 724 523 918

LESU ZDAR

Podsadba bukem v oplocenkách

Charakteristické porosty na KI Jihlava
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„Snad naplÀujeme pﬁedstavy
o dobrém lesnickém hospodaﬁení.“
Ing. Jan Krejza, lesní správce LS Ledeã nad Sázavou
Na v‰echno, samozﬁejmû! (smích) Nastoupil jsem do funkce
v prvním roce uskuteãÀování nového hospodáﬁského plánu,
takÏe jsem do toho skoãil rovn˘ma nohama. Jak doufám,
mohu bez uzardûní ﬁíci, Ïe se nám podaﬁilo do uspokojivé
míry naplnit pﬁedstavy o dobrém lesnickém hospodaﬁení
LesÛ âR. Tak trochu mû mrzí, Ïe nám hospodáﬁsk˘ plán kvÛli
optimalizacím hned v prvním roce platnosti rozbourali, ale
zﬁejmû ‰lo o nevyhnutelnou nutnost. KdyÏ se podíváte na
hospodáﬁské v˘sledky na‰í lesní správy, vÏdy nás najdete
uvedené v tûch vy‰‰ích patrech, coÏ je dÛsledek peãlivého
cenovému vyjednávání krajského inspektorátu.
Dotkla se vás nûjak˘m zpÛsobem zmûna z Oblastního
inspektorátu HavlíãkÛv Brod na Krajsk˘ inspektorát Jihlava?
To víte, Ïe ano. Pﬁi‰li jsme o dva lesnaté revíry, revír Bohdaneã má 1650 hektarÛ lesa a revír Dolní Kralovice zhruba
1400 hektarÛ. Tyto revíry pﬁe‰ly na Lesní správu Kácov. Naopak nám pﬁibyly ãtyﬁi revíry, takÏe v souãasné dobû máme
katastrálnû 175 tisíc hektarÛ.
Co bychom na náv‰tûvû Lesní správy Ledeã nad Sázavou
urãitû nemûli dle va‰eho doporuãení minout?
Celá Vysoãina sama o sobû je velmi specifick˘ kraj a stojí za
to si ji projít. Pokud jde konkrétnû o na‰i lesní správu, z pﬁírodních zajímavostí tu máme kopec Melechov, kter˘ je
v˘raznou dominantou Ledeãska a na kter˘ se shodou okolností dívám pﬁímo z kanceláﬁe. Urãitû nemÛÏu opomenout
Stvoﬁidla na Sázavû, ty asi kaÏd˘ zná, a pak Îelivku, velmi
v˘znamné vodní dílo, které zásadnû ovlivÀuje hospodaﬁení
v krajinû. Doporuãil bych vám také zajet na revír âerÀák, kde
se zaloÏilo pomûrnû znaãné mnoÏství semenn˘ch sadÛ.
Díky Sázavû, ale nejen díky ní, jste oblastí hojnû vyhledávanou turisty. Dûlají vám nepﬁimûﬁené potíÏe?
Co vás pﬁivedlo k lesaﬁinû?
U mû to v‰echno zaãalo asi pravideln˘mi prázdninami
u babiãky, která byla lesní dûlnicí. Navíc mÛj otec byl myslivec
a co si budeme nalhávat, v zaãátcích asi u vût‰iny z nás lesaﬁinu zastírala právû myslivost. AÏ ãas toto poﬁadí prohodí. Ne
Ïe bych se dnes myslivosti bránil, ale uÏ mám jiné priority.
Kudy tedy vedla va‰e cesta na post lesního správce na
LS Ledeã nad Sázavou?

LESU ZDAR

JelikoÏ jsem zaãal studovat v dobû, kdy pﬁed nástupem na
stﬁední ‰kolu byla povinná praxe, nastoupil jsem v patnácti
letech na lesnické uãili‰tû v Kamenné Lhotû. Stﬁední lesnickou ‰kolu jsem studoval v Trutnovû a v roce 1983 jsem
absolvoval lesnickou fakultu v Brnû. Zaãínal jsem jako technik na polesí Zb˘‰ov. Po roce jsem pﬁe‰el na pozici kontrolora na LZ Ronov nad Doubravou a poté na funkci pûstebního inspektora, kterou jsem vykonával do roku 1992, kdy
jsem nastoupil jako revírník v revíru Bratãice. Od roku 2003
pracuji na LS Ledeã.
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Co vám v posledních letech dûlá v práci nejvût‰í radost? Na
co jste na va‰í lesní správû hrdí?
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S turisty je to tu asi stejné jako v‰ude. Máme tu cyklostezky, vybudovali jsme síÈ, jak ﬁíkají na‰i revírníci, „krmítek pro
turisty“. Abych vám ﬁekl pravdu, víc neÏ turisté mi vadí chování ﬁady chalupáﬁÛ, kteﬁí zaná‰ejí kraj pytli s odpadky. To je
velk˘ ne‰var.
Jak se vám daﬁí spolupráce s mûstsk˘m úﬁadem v Ledãi?
¤ekl bych, Ïe nemáme problém. Pokud spolu musíme komunikovat, komunikace se nám vût‰inou daﬁí. V loÀském roce,
kdy se rozvodnil ol‰ansk˘ pivovarsk˘ potok a Ledeã postihla
lokální povodeÀ, dokonce Lesy âR poskytly mûstu sponzorsk˘
dar. Pﬁi rozlehlosti na‰í lesní správy nelze hovoﬁit o nûjaké
tûsné spolupráci s mûstsk˘m úﬁadem v Ledãi, ale problém
v tomto smyslu skuteãnû nemáme.
·kolou jsme ná‰ rozhovor zaãali, ve ‰kole tedy i skonãíme.
Jak je na tom va‰e lesní správa se spoluprací se ‰kolami?
Na ‰koly bychom potﬁebovali víc ãasu. A ãasu samozﬁejmû
není nikdy dost, nicménû v leto‰ním roce jsme ve spolupráci
s mûstem Zruã nad Sázavou uspoﬁádali dûtsk˘ den, v jehoÏ
rámci dûti chodily nauãnou stezkou, a tato akce byla v‰emi
zúãastnûn˘mi hodnocena vysoce kladnû.
><

P¤EDSTAVUJEME VÁM

„KÛrovce drÏíme na uzdû.“
Ing. Rudolf ·vec, lesní správce LS Pelhﬁimov

Zmínil jste vysok˘ poãet drobn˘ch vlastníkÛ. Dûlají vám
hodnû hluboké vrásky?
Vrásky nám dûlají nûkteﬁí drobní vlastníci z tûch, kteﬁí tu
nebydlí. Vedle nich známe spoustu vlastníkÛ, co tady Ïijí
a respektují rady odborn˘ch lesních hospodáﬁÛ. Klademe jim
na srdce, a to i formou vyti‰tûn˘ch publikací, Ïe pokud jde
o kÛrovce, musí myslet na prevenci. BohuÏel nûkteﬁí lidé
z mûst nám stále nevûﬁí, co v‰echno mÛÏe kÛrovec napáchat,
a ﬁíkají si, Ïe to poãká, aÏ pojedou na místo. JenÏe ono to
nepoãká, jak víme. Tady by holt pomohla zmûna legislativy,
o níÏ se uÏ nûjak˘ ãas hovoﬁí. Lesního hospodáﬁe dûláme na
v˘mûﬁe 6800 hektarÛ, chování nûkter˘ch drobn˘ch vlastníkÛ
je z odborné správy tím nejvût‰ím problémem.
Co jiného vás na Lesní správû Pelhﬁimov je‰tû v poslední
dobû potrápilo ãi stále trápí?
S dodavateli jsme Ïádné velké problémy nemûli. Se ‰kÛdci
také ne, tedy kromû kÛrovce pﬁed pár lety, ale toho, jak jsem
uÏ ﬁekl, dnes drÏíme na uzdû. V roce 1995 se v komplexu
StráÏi‰tû pﬁemnoÏila mni‰ka, a byÈ se jednalo o v˘skyt kalamitní, ‰kody na porostech Ïádné nevznikly a spoleãnû s pﬁírodou se nám v‰e podaﬁilo zvládnout. V poslední dobû se
periodicky opakuje po‰kození kultur a mlazin modﬁínu
korovnicemi. Po‰kození na ostatních druzích nebylo Ïádné.
Dost uÏ o problémech. Co vám naopak dûlá radost?
Díky tomu, Ïe nás rokem 1996 pﬁestaly stíhat velké kalamity,
se mÛÏeme tû‰it z toho, jak jsme tu rozpracovali spoustu
porostÛ pro pﬁirozenou obnovu, to se nám podaﬁilo na celé
správû. Navázali jsme samozﬁejmû na práci na‰ich pﬁedchÛdcÛ, z jejichÏ zku‰eností jsme vycházeli, ale i tak tu b˘valy
stejnovûké smrkové skupiny. Jde pochopitelnû v první ﬁadû
o úspûch pﬁírody, kterou my jen usmûrÀujeme. Nicménû
myslím, Ïe na to mÛÏeme b˘t právem hrdí.

Kdo mÛÏe za to, Ïe je z vás lesák?
Vdûãím za to na‰emu sousedovi myslivci, pﬁíbuzn˘m z otcovy strany, ti byli lesáci, a samozﬁejmû rodiãÛm. Po základní
‰kole jsem ‰el na gymnázium, ale mûl jsem v podstatû jasno,
kam povedou mé pﬁí‰tí kroky. V roce 1983 jsem absolvoval
lesnickou fakultu v Brnû. Po studiích jsem nastoupil k Lesnímu závodu Ledeã nad Sázavou jako lesník, pozdûji jsem tam
pracoval jako technik polesí. V roce 1987 jsem pﬁestoupil na
LZ Pelhﬁimov, kde jsem zaãínal na pozici inspektora pûstební ãinnosti, pozdûji spojené s pozicí inspektora pro ochranu
lesa. Po transformaci jsem nastoupil jako zástupce lesního
správce na Lesní správu Pelhﬁimov. Lesního správce tu dûlám
od roku 1997.
Jsme na Vysoãinû, nabízí se tedy otázka, jak velké starosti
vám dûlá kÛrovec?

Pojìme v úspû‰ích a lákadlech va‰í lesní správy pokraãovat.
Kam nás pozvete?
Urãitû do komplexÛ kolem âernovic, Kamenice, Pacova,
âeﬁínku a Tﬁe‰tû, kde se právû daﬁí rozpracování porostu.
V souvislosti s tím, Ïe leto‰ní rok vyhlásily Lesy âR Rokem
lípy, musím zmínit, Ïe na‰e lípa u âástrova v lokalitû Barborka byla ve druhé polovinû ãervna pasována na Strom roku.
A máme tu více stromÛ, kter˘mi se mÛÏeme py‰nit, tﬁebaÏe
se vlastnû py‰níme hlavnû prací na‰ich pﬁedkÛ. Zapomenout
bych napﬁíklad nemûl ani na lokalitu Troják v revíru DráÏìany, kde máme exkurzní porost, kter˘ je asi 178 let star˘
a kter˘ necháváme pﬁirozenému v˘voji. Jde o smûs modﬁínu,
buku, klenu a smrku. S pozvánkami bych takhle mohl pokraãovat je‰tû hodnû dlouho…
Jak pracujete s Programem 2000?
V rámci tohoto programu nemáme zase aÏ tak mnoho
aktivit, kolik mají nûkteré jiné správy. U nás jde pﬁedev‰ím
o studánky, malé vodní nádrÏe, mostky, pﬁístﬁe‰ky. Udûlali
jsme nauãnou stezku s MûÚ Pelhﬁimov a druhou budeme
nyní dûlat v Kamenici nad Lipou ve spolupráci s mûstsk˘m
úﬁadem.
><
zpracovali a profil pﬁipravili:
Ing. Jaroslav Karas a Jaroslav Panenka,
podnikové ﬁeditelství LâR
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Pro kÛrovce je to tu prostﬁedí vskutku ideální, jsme
v „dobr˘ch“ v˘‰kách, pﬁevaÏují smrkové porosty a je tu
spousta drobn˘ch vlastníkÛ, kteﬁí se ne vÏdy chovají k otázce prevence v˘skytu kÛrovce zodpovûdnû. Pﬁesto v‰echno
musím ﬁíct, Ïe kÛrovec nás momentálnû aÏ tak netrápí.
Máme ho, myslím, pod kontrolou. Zaznamenali jsme zv˘‰en˘ v˘skyt kÛrovce pﬁedloni v období pﬁísu‰kÛ a sníÏení
spodní hladiny, ale to jsme ustáli jak okamÏitou tûÏbou, tak
i pﬁímou obranou a prevencí. KaÏdopádnû si uvûdomuji, Ïe
kÛrovce nelze v Ïádném pﬁípadû podceÀovat, ãlovûk musí
b˘t stále ve stﬁehu.
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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

INFORMUJEME

V Salzburku se se‰li ﬁeditelé
státních lesÛ stﬁední Evropy
Devátá konference generálních ﬁeditelÛ státních lesÛ stﬁední Evropy se konala ve dnech 24. - 26. srpna
v rakouském Salzburku. Zúãastnili se jí zástupci z Chorvatska, âeské republiky, Slovenska, Nûmecka,
Polska, Srbska a âerné Hory, Bulharska a Rakouska. Generální ﬁeditelé stﬁedoevropsk˘ch státních lesÛ
diskutovali spoleãná aktuální témata tûchto organizací: v˘vojové trendy na trhu se dﬁívím,
enviromentální a sociální politika organizací státních lesÛ a jejich souãasné postavení ve spoleãnosti,
ochrana Ïivotního prostﬁedí. V následujících ﬁádcích pﬁiná‰íme usnesení pﬁijaté na této
konferenci.
Hlavními námûty, které byly prezentovány a diskutovány
bûhem konference, byly:
• organizace státních lesÛ
• souãasné v˘vojové trendy na trhu se dﬁívím
• ochrana Ïivotního prostﬁedí - spoleãn˘ zájem v‰ech organizací státních lesÛ
1. Organizace státních lesÛ
Trend nûkolika posledních let, kter˘m je v˘razná ekonomická orientace státních lesÛ, i nadále pokraãuje ve v‰ech
státech. Tlak na ceny znamená, Ïe organizace státních lesÛ
neustále optimalizují své struktury a procesní uspoﬁádání
a zvlá‰tû pak stupÀují svou orientaci na zákazníka.
Souãasnû se tyto organizace snaÏí, ostatnû jsou k tomu
i nuceny, neustále zlep‰ovat poskytované sluÏby a svou
v˘konnost s ohledem na veﬁejné mínûní. V tomto kontextu
sledují principy udrÏitelnosti a upínají svou snahu k optimalizaci svého ekologického, ekonomického i sociálního konání.
K tomu je nezbytné spravedlivé odmûÀování ekologick˘ch
a sociálních krokÛ státních lesÛ.
2. Souãasné v˘vojové trendy na trhu se dﬁívím
V prostﬁedí Evropy vzniká optimální poÏadavek po dﬁevaﬁsk˘ch produktech, kter˘ se odráÏí v pokraãujících investicích
do nov˘ch kapacit dﬁevaﬁské v˘roby. Tento pozitivní poÏadavek je dodateãnû zvy‰ován poptávkou po energetickém dﬁíví
(biomasa).
Organizace státních lesÛ jsou si vûdomy tûchto trendÛ a ve
shodû s principem udrÏitelnosti hledají zpÛsob, jak uspokojit tyto poÏadavky co nejlépe. Na druhé stranû cenová
hladina není je‰tû utﬁídûna uspokojiv˘m zpÛsobem kvÛli
vysokému objemu poÏadavkÛ, nicménû mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe ceny budou stoupat.

• konzultovaly s organizacemi státních lesÛ v˘voj budoucích
strategií t˘kajících se lesnického prÛmyslu a rovnûÏ tak
strategie a opatﬁení vztahující se k ochranû Ïivotního prostﬁedí s dopadem na evropské lesy.
Cílem v‰ech národních vlád musí b˘t dosaÏení minimalizace
emisí a rozvoj mezinárodních strategií v oblasti udrÏení
efektivity evropsk˘ch lesÛ a rovnûÏ záruky na udrÏitelné
ﬁízení tûchto lesÛ.
Mezi v‰emi zúãastnûn˘mi organizacemi státních lesÛ panuje shoda, Ïe tato spolupráce by mûla i nadále pokraãovat ve
formû pravideln˘ch konferencí vûnovan˘ch zájmÛm evropsk˘ch lesÛ.
Salzburk, srpen 2005
Thomas Uher, Rakousko, Osterreichische Bundesforste
Nikolay Vasilev, Bulharsko, National Forestry Board
Bozidar Longin, Chorvatsko, Hrvatske Sumû
Vladimír Blahuta, âeská republika, Lesy âeské republiky, s.p.
Rudolf Freidhager, Nûmecko, Bayerische Staatforste
Karl-Heinrich von Bothmer, Nûmecko, Forest Authority
Brandenburg
Janusz Dawidziuk, Polsko, Lasy Panstwowe
Jesa Ercic, Srbsko a âerná Hora, Srbijasume
David Nemeth, Slovensko, Lesy Slovenskej republiky
><
Jana Nováková,
podnikové ﬁeditelství LâR

3. Ochrana Ïivotního prostﬁedí - spoleãn˘ zájem v‰ech
organizací státních lesÛ
Lesy hrají v˘znamnou roli v rámci klimatick˘ch zmûn a jejich
dopadÛ. Na jedné stranû jsou lesy nejdÛleÏitûj‰ím terestrick˘m poutaãem uhlíku, jelikoÏ sv˘m rÛstem váÏou oxid
uhliãit˘ z atmosféry a zmírÀují tak zatûÏování Ïivotního prostﬁedí. Na druhé stranû se v‰ak mohou stát, jakoÏto v˘sledek
klimatick˘ch zmûn, doãasn˘m zdrojem oxidu uhliãitého, coÏ
mÛÏe vést ke zrychlení globálního oteplování.
Organizace státních lesÛ vidí klimatické zmûny zapﬁíãinûné
ãlovûkem jako hrozbu pro evropské lesy, a proto si stanovily
za cíl adresné zveﬁejnûní klimatick˘ch zmûn a jejich dopadÛ.
Národní vlády jsou Ïádány, aby:
Úãastníci konference
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• v prav˘ ãas plnily své závazky vypl˘vající z Kjótského
protokolu
• splnily své závazky z VídeÀské rezoluce ze 30. dubna 2003
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Projekt Benchmarking organizací
státních lesÛ v Evropû
PoÏadavky organizací státních lesÛ se v posledních letech znaãnû zv˘‰ily a obchodní prostﬁedí
se zmûnilo na základû ﬁady národních i mezinárodních faktorÛ. Oãekávání a poÏadavky vlastníkÛ,
stakeholdrÛ a ostatních zájmov˘ch skupin stále více ovlivÀují na‰i ãinnost. Snahou organizací státních lesÛ musí b˘t neustále zlep‰ovat efektivitu v nejv˘nosnûj‰ích ãinnostech.
Benchmarking je metoda, která má podpoﬁit rozvoj
organizací a zlep‰it jejich v˘kon. Je to více neÏ jen pouhé
srovnávání klíãov˘ch v˘konnostních ukazatelÛ jednotliv˘ch
organizací. Bechnmarking je proces uãení se pomocí pochopení a dotazování se na zpÛsob provádûní urãité aktivity
u partnera, kter˘ je do benchmarkingu aktivnû zapojen.
Iniciativa projektu benchmarking vze‰la ze spoleãného
návrhu finské konzultantské spoleãnosti Savcor Indufor
a dceﬁiné spoleãnosti Rakousk˘ch spolkov˘ch lesÛ ÖBf Consulting. Obû tyto spoleãnosti jsou v projektu aktivnû zapojeny.
V souãasné dobû se projektu jiÏ úãastní, pﬁípadnû jsou tûsnû
pﬁed podpisem smlouvy, následující zemû (jejich organizace
státních lesÛ): Finsko, Rakousko, Skotsko, Anglie, Francie,
âeská republika, Loty‰sko, Slovensko, Polsko, Litva a Estonsko.

Cíle a pﬁístup
Cílem této iniciativy je usnadnit zúãastnûn˘m organizacím
státních lesÛ rozvoj a identifikovat moÏnosti zlep‰ení.
Metoda vyuÏívaná touto iniciativou bude pﬁizpÛsobena jednotliv˘m partnerÛm. Zámûrem je zapojit do této skupiny
evropské organizace státních lesÛ vnû i uvnitﬁ EU. Na základû srovnatelné databáze se skupina zamûﬁí na specifické
procesy a metody, na identifikování moÏností zlep‰ení
v rámci vlastní organizace a na formulování implementaãních
opatﬁení. Obvykl˘ cyklus benchmarkingu je strukturován
do 5 krokÛ (viz schéma ã. 1).
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Metodika
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Obecnû lze nyní charakterizovat pﬁístup ke vzájemnému
porovnávání. Aktivity lesnického hospodaﬁení mohou b˘t
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hodnoceny na základû rentability nákladÛ, které zahrnují
pûstební ãinnost, tûÏbu dﬁeva a dopravu dﬁíví. Kritériem pro
srovnání je jednotková cena v porovnateln˘ch situacích. Produktivita práce je pouÏívána jako doplÀkov˘ indikátor. Jednotková cena se skládá z pﬁím˘ch nákladÛ a reÏie (zahrnuje
plánování, supervizi a ostatní sluÏby).
V pﬁípadû vzájemného porovnávání efektivity provádûní
tûÏební ãinnosti bude základem metodiky rozvoj obecného
modelu produktivity. Tento model vychází z jiÏ existujících
modelÛ na národních úrovních. Tyto modely budou pouÏity
ke stanovení dopadÛ rÛzn˘ch pﬁírodních podmínek na produktivitu (napﬁ. topografie terénu, v˘ãetní tlou‰Èka tûÏen˘ch
stromÛ apod.). Díky nim je moÏné stanovit rozdíly v reálné
rentabilitû nákladÛ. K postihnutí rÛzn˘ch podmínek vyskytujících se v jednotliv˘ch zemích musí rozdílné modely splynout v jeden obecn˘. ReÏijní náklady, které jsou pﬁisuzovány jednotliv˘m ãinnostem (v˘konÛm), budou stanoveny
zvlá‰È. Vlastní porovnání jednotliv˘ch zemí bude uãinûno na
základû ocenûní skuteãn˘ch prÛmûrn˘ch nákladÛ na tûÏbu
v reprezentativních lokalitách.
Rozdílnost v rentabilitû nákladÛ na dopravu dﬁíví (jiÏ nezahrnuje pﬁibliÏování) bude stanovena odvozením nákladového modelu pro kaÏdou zemi zvlá‰È. Model bude vyjadﬁovat
vztah mezi skuteãn˘mi náklady a veliãinami, které jej zásadnû ovlivÀují – pﬁedev‰ím dopravní vzdálenost. Skuteãn˘ rozdíl v rentabilitû nákladÛ bude patrn˘ aÏ po eliminování
dopadÛ vnûj‰ích faktorÛ - napﬁíklad rozdílÛ v maximální
povolené délce dlouhého dﬁíví, nákladÛ na dopravní prostﬁedky a palivo, danû apod.
V pﬁípadû pûstební ãinnosti závisí metodika projektu na
dostupnosti zkouman˘ch dat. PouÏitím obecného modelu
produktivity je potﬁeba sbûru základních dat eliminována
(viz v˘‰e). Napﬁ. ve Finsku byl intenzivnû zkoumán model
produktivity pro pûstební ãinnosti jiÏ poãátkem 90. let.
Rentabilita nákladÛ, t˘kající se strategie správy lesa, bude ze
srovnávání vylouãena. Mnoho klíãov˘ch parametrÛ (napﬁ.
m˘tní vûk) je fixováno vnû spoleãností lesními zákony, které
jsou obvykle formulovány na základû jin˘ch dÛvodÛ, neÏ je
ekonomická hospodárnost. Tvorba v˘nosÛ, tj. úroveÀ cen
dﬁíví, je také vylouãena z hodnocení, protoÏe úroveÀ cen je
ovlivnûna mnoha faktory, jeÏ jsou mimo kontrolu prodejcÛ
dﬁíví (napﬁ. struktura a úroveÀ v˘voje lesního hospodáﬁství,
dopravní vzdálenosti apod.).
Metody pro ohodnocení rentability nákladÛ v oblasti provozování turistiky a rekreace je obtíÏnûj‰í pevnû stanovit neÏ
u tûÏební a pûstební ãinnosti. PﬁedbûÏnû by mûla b˘t rentabilita nákladÛ stanovena na základû zji‰tûní jednotliv˘ch lesnick˘ch sluÏeb ve vût‰inû podnikÛ vãetnû myslivosti, správy
turistick˘ch a nauãn˘ch stezek, náv‰tûvních center apod.
V˘stup by mûl b˘t definován ve smyslu mûﬁiteln˘ch veliãin,
napﬁ. velikost ãi poãet loveck˘ch chat, délka turistick˘ch
ãi nauãn˘ch stezek, poãet a velikost náv‰tûvních center. Kvalita tûchto zaﬁízení by mûla b˘t oceÀována nepﬁímo, prostﬁednictvím nákladÛ vynaloÏen˘ch na investice a údrÏbu.
Klíãov˘m kritériem v oceÀování rentability nákladÛ by mûl
b˘t ãist˘ zisk pocházející z provozu tûchto zaﬁízení (tj.
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vytvoﬁen˘ pﬁíjem bez pﬁím˘ch a reÏijních nákladÛ) spoleãnû
s ocenûním potenciálních rozdílÛ v kvalitû sluÏeb. MoÏná
omezení metodiky v pﬁípadû v˘‰e poplatkÛ by mûla b˘t
vzata v úvahu pﬁi srovnávání, stejnû jako zvlá‰tní podmínky
(odlehlost rekreaãních a turistick˘ch oblastí). Pokud budou
dostupné informace, je potﬁeba vzít v úvahu rozdíly v Ïivotních nákladech a úrovních platÛ. Hodnocení jednicov˘ch
nákladÛ na jednoho spotﬁebitele a poãty náv‰tûvníkÛ by byly
stanoveny na základû dostupn˘ch statistik.
Navrhovaná metodika benchmarkingu státních lesÛ vzniká
na základû dostupné literatury a expertních názorÛ. Její
aplikovatelnost v praxi lesního hospodáﬁství nebyla je‰tû
vyhodnocena a testována. Specifické okolnosti, ve kter˘ch
rÛzné podniky pracují, mohou tuto skuteãnost podstatnû
ovlivnit.
Hlavní uÏitek z porovnávání je moÏnost identifikovat oblasti,
v nichÏ mÛÏe b˘t potenciál pro zlep‰ení rentability nákladÛ
nejvy‰‰í. Potﬁeby rozvoje mohou b˘t identifikovány pro vût‰inu aktivit provádûn˘ch organizacemi státních lesÛ, ale
srovnávací studie identifikuje a kvantifikuje rozdíly v prioritních oblastech pro následn˘ v˘voj.
V˘konnost jednotliv˘ch podnikÛ by nemûla b˘t stanovena
pouze na základû srovnávání. Pokud se ukáÏe, Ïe rentabilita
nákladÛ je ve sledovaném období niÏ‰í, mÛÏe to b˘t zapﬁíãinûno strategick˘mi úkoly, které byly poÏadovány na stáních
lesích na základû politické objednávky. Tyto úkoly jsou
poÏadovány, aby vyhovûly mnoha rozdíln˘m poÏadavkÛm,
a potﬁeba dosáhnout vysoké rentability nákladÛ jen jedna
z nich.
><
Ilustraãní foto; archiv redakce
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Ing. Vít Obrdlík,
podnikové ﬁeditelství LâR
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Nad problematikou myslivosti u LâR
V mysliveckém roce 2004/2005 bylo uÏíváno na organizaãních jednotkách LâR, s.p. ve vlastní reÏii
celkem 174 honiteb. Oproti minulému mysliveckému roku do‰lo ke sníÏení poãtu reÏijních honiteb,
a to konkrétnû o ‰est. Hospodaﬁení v reÏijních honitbách je trvale podﬁízeno funkcím, pro které byly
tyto honitby zﬁízeny. Jsou to pﬁedev‰ím funkce referenãní, ukázka vzorového mysliveckého hospodaﬁení, dále poplatkové lovy a v˘zkumné aktivity. Dal‰í z funkcí, jíÏ reÏijní honitby plní, je nejen
myslivecké vyÏití zamûstnancÛ, ale také realizace rÛzn˘ch mysliveck˘ch, v˘zkumn˘ch a propagaãních akcí subjektÛ vnû podniku. Plán lovu v reÏijních honitbách byl ve sledovaném období u v‰ech
vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûﬁe v celkov˘ch poãtech splnûn na více neÏ 100 % (konkrétnû 107,3 %).
Rozhovor s Ing. Josefem Vlá‰kem, vedoucím oddûlení LH
a myslivosti, ﬁeditelství LâR.
V období po 1. 4. 2003 LâR, s.p. pronajímají pﬁes 900
vlastních honiteb. V‰echny honitby byly pronajaty standardní formou v˘bûrov˘ch ﬁízení. Pokud jde o subjekty, které
mají tyto honitby pronajaty, podle názvu se jedná ve 49 %
pﬁípadÛ o myslivecká sdruÏení, ve 29 % pﬁípadÛ o fyzické
osoby a ve 22 % pﬁípadÛ jsou uÏivateli honiteb právnické
osoby.
Je podle vás nastolen˘ trend redukce poãtu reÏijních honiteb
pﬁízniv˘? Konkrétnû ve vztahu k chovu zvûﬁe a omezování
‰kod zpÛsoben˘ch zvûﬁí?
Jako kaÏd˘ subjekt, tak i LâR, s.p. musí trvale sledovat
a v souvislosti s objektivními zmûnami (tûmi je napﬁ. stále
je‰tû vyﬁizování restituãních nárokÛ) optimalizovat svoji
organizaãní strukturu. S optimalizací organizaãní struktury
samozﬁejmû souvisí i optimalizace poãtu provozovan˘ch
reÏijních honiteb. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe poãet reÏijních honiteb nijak neovlivní chov zvûﬁe a urãitû ani v˘znamnû neomezí ‰kody pÛsobené zvûﬁí. Objektivnû v‰ak lze konstatovat, Ïe
ve finanãním vyjádﬁení je objem ‰kod pÛsoben˘ch zvûﬁí na
1 ha plochy honitby v reÏijních honitbách oproti pronajíman˘m honitbám niÏ‰í.
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Jedním z dÛvodÛ redukce honiteb je probíhající optimalizace organizaãní struktury LâR, s.p. Jak˘ vliv to bude mít na
vztahy a spolupráci podniku a honebních spoleãenstev ãi
mysliveck˘ch sdruÏení (smlouvy, nájmy atd.)?
Jak jsem uvedl, optimalizace organizaãní struktury je nejv˘znamnûj‰ím dÛvodem pro sníÏení poãtu reÏijních honiteb.
Tento krok ale urãitû nemá vliv na zmûnu vztahÛ mezi
LâR, s.p. a honebními spoleãenstvy, potaÏmo mysliveck˘mi
sdruÏeními. Ve svém dÛsledku nabídkou pronájmu nûkter˘ch
reÏijních honiteb logicky dochází ke zv˘‰ení poãtu subjektÛ,
kteﬁí si mohou po svém úspûchu ve v˘bûrovém ﬁízení honitbu pronajmout. Zájem subjektÛ o pronájem honiteb je stále
znaãn˘.

20

Stejnû jako v minul˘ch letech byl plán lovu v reÏijních honitbách vybran˘ch druhÛ spárkaté zvûﬁe vÏdy dodrÏen a i mírnû
pﬁekroãen. Jak v˘znamnou roli hraje redukce stavu zvûﬁe na
sníÏení celkov˘ch ‰kod zpÛsoben˘ch zvûﬁí?
Splnûní stanoveného plánu lovu spárkaté zvûﬁe v reÏijních
honitbách je nutno povaÏovat u organizaãních jednotek
LâR, s.p. za samozﬁejmost. DosaÏení stavu trvalého plnûní
plánu lovu v pronajat˘ch honitbách v perspektivû nûkolika
let musí b˘t cílem i pro uÏivatele tûchto honiteb. Cílem
LâR, s.p. je, aby poãetní stavy spárkaté zvûﬁe korespondovaly se stanoven˘mi normovan˘mi stavy ve v‰ech honitbách.
DosaÏení tohoto stavu pak bude znamenat, a z na‰í evidence to lze potvrdit, Ïe k nárÛstu ‰kod pÛsoben˘ch zvûﬁí
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v reÏijních honitbách nedochází. Objektivnû v‰ak je nutno
konstatovat, Ïe objem ‰kod pÛsoben˘ch zvûﬁí na lese je
v˘znamnû mimo dal‰í faktory, závisl˘ na prÛbûhu zimy,
zejména pak na délce období s trvalou snûhovou pokr˘vkou.
Plní v tomto smyslu honební spoleãenstva a myslivecká
sdruÏení své závazky?
Co se t˘ãe zodpovûdnosti uÏivatelÛ honiteb pﬁi plnûní plánu
lovu spárkaté zvûﬁe, mÛÏeme jednoznaãnû konstatovat, Ïe
oproti pﬁedchozímu mysliveckému období do‰lo k v˘raznému zlep‰ení. Platební kázeÀ uÏivatelÛ honiteb je dobrá.
RovnûÏ tak si dovolím ﬁíci, Ïe závazky, které pro uÏivatele
honiteb vypl˘vají ze znûní uzavﬁené nájemní smlouvy, jsou
pﬁeváÏnou ãástí nájemcÛ plnûny. Ojedinûle se v‰ak objevují
problémy ze strany uÏivatelÛ honiteb s úhradou plateb za
vyãíslené ‰kody zpÛsobené zvûﬁí na lese.
Stále ãastûji se hovoﬁí o zmûnách ve v˘‰i nájmu pronajíman˘ch honebních pozemkÛ. Lze nalézt stﬁední cestu, aby
regulace v˘‰e nájmu nebyla kontraproduktivní vzhledem
k poãtu zvûﬁe v honitbách a objemu odstﬁelÛ?
Úvodem odpovûdi na tuto otázku je tﬁeba uvést, Ïe platn˘
zákon o myslivosti je ve sv˘ch ustanoveních zcela konkrétní
a ukládá právnick˘m osobám, jeÏ hospodaﬁí s majetkem
státu nebo majetek státu spravují, pronajímat honitby formou v˘bûrov˘ch ﬁízení. Tím je ﬁeãeno prakticky v‰e. LâR, s.p.
mají zpracován zpÛsob organizování v˘bûrov˘ch ﬁízení. Ten
je pro v‰echny subjekty stejn˘. Je nepodstatné zda, se jedná
o zájemce, jeÏ je fyzickou nebo právnickou osobou, pﬁíp.
mysliveck˘m sdruÏením. Jedním z hodnocen˘ch kriterií pﬁi
v˘bûrovém ﬁízení je v˘‰e nájemného. V˘‰e nájemného je tedy
jedním, nikoliv jedin˘m z hodnocen˘ch kriterií a tuto v˘‰i si
pﬁi v˘bûrovém ﬁízení urãují zájemci sami. LâR, s.p. pouze
stanovují na základû místních znalostí ãástku, pod kterou
nesmí nabídka zájemce klesnout.
Do jaké míry se podílí zisk z prodeje zvûﬁiny na platbách za
pronájmy honiteb?
Odpovûdût na tuto otázku není v kompetenci LâR, s.p. Je
totiÏ zcela v kompetenci uÏivatele honitby, jak˘m zpÛsobem
naloÏí se zvûﬁinou ulovené zvûﬁe, tzn. jak˘m dílem se trÏba
za prodanou zvûﬁinu bude podílet na úhradû nájemného.
Jak˘ druh ‰kod zpÛsoben˘ch zvûﬁí na lesních porostech pﬁevaÏuje?
V poslední dobû pﬁevaÏují ‰kody ze sníÏení pﬁírÛstu lesního
porostu v dÛsledku okusu zvûﬁí. V rámci objektivity je v‰ak
tﬁeba zmínit, Ïe pokud jde o ‰kody pÛsoben˘ch zvûﬁí ohryzem a loupáním, nelze jednoznaãnû uvést, zda dochází
u tohoto druhu ‰kod k jejich sníÏení, protoÏe stávající platná vyhlá‰ka ﬁe‰ící zpÛsob v˘poãtu ‰kod pÛsoben˘ch zvûﬁí na
lese neumoÏÀuje uplatÀování ‰kod na jedinci (stromu), kter˘
byl jiÏ jednou v pﬁedchozích obdobích po‰kozen.

DISKUZE

Celkové ‰kody ve srovnání s minul˘mi lety jsou niÏ‰í, co je
tﬁeba udûlat, aby nastolen˘ pﬁízniv˘ trend byl zachován?
·kody zvûﬁí na lese jsou fenomén, kter˘ je trvale v lesnick˘ch
a mysliveck˘ch kruzích diskutován. Odpovûd na otázku, proã
vlastnû zvûﬁ pÛsobí ‰kody, není jednoduchá a ani nemÛÏe
b˘t jednoznaãná. V kaÏdém pﬁípadû lze v‰ak konstatovat, Ïe
pokud se budou v honitbû vyskytovat poãetní stavy spárkaté zvûﬁe, které budou korespondovat se stanoven˘mi stavy
normovan˘mi, zvûﬁ bude v dobû nouze kvalifikovanû a kvalitním krmivem pﬁikrmována a ze strany náv‰tûvníkÛ lesa
nebude nepﬁimûﬁenû, troufám si ﬁíci i drasticky, stresována,
by k nárÛstu ‰kod nemûlo docházet. Samozﬁejmû je nutno
zmínit, Ïe spárkatá zvûﬁ sv˘mi fyziologick˘mi pochody,
tj. pﬁijímáním potravy, urãitou ‰kodu na lese zpÛsobí a je na
zváÏení vlastníka, jak tuto ‰kodu bude posuzovat, tedy jaká
v˘‰e vznikl˘ch ‰kod je pro nûho je‰tû únosná. V pozici stát-

ního podniku je v této vûci pozice LâR, s.p. jednoznaãná,
LâR, s.p. jsou povinny ‰kody pÛsobené zvûﬁí vyãíslovat
a uplatÀovat v plném rozsahu.
Zastavme se nyní u oborních chovÛ, jaká je u nich situace?
Je souãasn˘ v˘voj a stav hospodaﬁení pﬁízniv˘? Je jejich
poãet dostaãující, ãi se uvaÏuje o zmûnách?
LâR, s.p. v souãasné dobû obhospodaﬁují 40 obor, z toho
20 ve vlastní reÏii. Tento poãet obor je jak z hlediska jejich
poãtu, tak i z pohledu druhÛ chované zvûﬁe dostateãn˘.
Jak byste tedy celkovû zhodnotil vtah LâR, s.p. a myslivosti?
Vztah LâR, s.p. k myslivosti je, byl a nepochybnû i bude stále
stejn˘. Je to korektní vztah správce státního majetku, kter˘
je zároveÀ povinen peãovat o zvûﬁ a zachovat ji jako obnovitelné pﬁírodní bohatství. Obû sloÏky ekosystému, tedy les
i zvûﬁ, patﬁí neoddûlitelnû k sobû a úkolem nás lesníkÛ
a zároveÀ odpovûdn˘ch myslivcÛ je, abychom hledali a nalézali vyváÏen˘ vztah mezi zdravotním stavem lesa a poãetními stavy vyskytující se zvûﬁe v nûm. Upﬁímnû ﬁeãeno, oãekáváme, Ïe v‰echny ãinnosti spojené s uÏíváním honitby, které
budou konat jejich uÏivatelé, budou rovnûÏ smûﬁovat
k tomuto cíli. V tomto smûru jsou LâR, s.p. zcela otevﬁeny
k objektivnímu a korektnímu dialogu se v‰emi zainteresovan˘mi subjekty.
><
Ing. Jaroslav Karas,
podnikové ﬁeditelství LâR

LESU ZDAR

Do jaké míry se na omezení ‰kod podílí vyuÏití jin˘ch druhÛ
ochrany neÏ redukce stavu zvûﬁe (individuální ochrana, repelenty, oplocenky atd.)?
PouÏiju –li údaje za uplynulé období, tzn. za rok 2004, ‰kody
zvûﬁí byly vyãísleny (od 1.7. do 30.6.) ãástkou 10 993 mil. Kã
a náklady na ochranu lesa byly vynaloÏeny ve v˘‰i 227 mil. Kã.
Nechám na ãtenáﬁích, nechÈ si utvoﬁí úsudek sami. V této
souvislosti nechci mluvit o redukci stavÛ spárkaté zvûﬁe. Pro
LâR, s.p. je podstatné, dÛleÏité a zásadní, aby uÏivatelé
pronajat˘ch honiteb plnili odpovûdnû stanoven˘ plán lovu
spárkaté zvûﬁe.

Ilustraãní foto: J. Zumr
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ROZHOVOR

Mexiko: Va‰e lesnické zku‰enosti
naléhavû potﬁebujeme
V srpnu 2005 nav‰tívil âeskou republiku generální ﬁeditel Národní lesnické komise Mexika
(CONAFOR) Ing. Manuel Reed Segovia. Národní lesnická komise je nezávislá instituce, která pÛsobí
autonomnû na celém území rozsáhlého území Mexika. Jde vlastnû o ministerstvo lesnictví a jeho
úkoly nejsou vÛbec jednoduché. Nejen z dÛvodu mimoﬁádné rozlehlosti mexického území, ale
i s ohledem na velkou ãlenitost terénu.

Náv‰tûva mexick˘ch kolegÛ

Rozsáhlá území této rozlehlé zemû (1 958 201 km2) jsou
níÏiny, ov‰em souãasnû jsou v zemi vysokohorská území
vãetnû pásem vûãného snûhu, rozsáhlé pou‰tû a polopou‰tû,
pÛvodní pralesy, nové lesní plantáÏe. Struãnû ﬁeãeno, Mexiko je podle svûtov˘ch statistik na ãtvrtém místû z hlediska
bohatosti fauny a flóry. Abychom jenom náznakem pﬁedstavili mimoﬁádnou diverzifikaci dﬁevinn˘ch druhÛ Mexika,
uveìme, Ïe jenom pokud jde o poãet druhÛ borovice, registruje Mexiko více neÏ 200 rÛzn˘ch typÛ této dﬁeviny, pﬁiãemÏ
nûkteré jsou endemické jako napﬁíklad modrá borovice, která
se nachází pouze na malém území jednoho ze státÛ mexické federace. Mexick˘ CONAFOR zaloÏil v roce 2001 nynûj‰í
prezident zemû Vicente Fox, a to z naprosto pragmatick˘ch
dÛvodÛ, neboÈ ztráty lesních porostÛ dosáhly takového
stupnû, Ïe bylo nezbytné razantní ﬁe‰ení. Lesy a voda byly
vyhlá‰eny za záleÏitosti národní bezpeãnosti. Jin˘mi slovy,
jedná se o problémy, bez jejichÏ vyﬁe‰ení si nelze pﬁedstavit
budoucí harmonick˘ v˘voj této zemû, jejíÏ poãet obyvatel
v souãasné dobû pﬁesahuje 110 mil. Prognózy jsou velmi
alarmující. V krátké dobû poãet obyvatel Mexika dosáhne
200 mil. obyvatel.
U pﬁíleÏitosti jeho náv‰tûvy âR jsme poÏádali Ing. Manuela
Reeda Segoviu o rozhovor.

Ing. Vladimír Blahuta a Ing. Manuel Reed Segovia

situace má nûkteré pozitivní stránky, napﬁ. v tom, Ïe si
dokáÏeme dnes velmi váÏit papírenského odpadu, v této
oblasti patﬁíme mezi svûtové ‰piãky. Zpracováváme jednak
domácí surovinu a dokonce i dováÏíme pouÏit˘ papír ze
zahraniãí, abychom kryli alespoÀ z ãásti potﬁebu celulózy.
Nároky trhu na stále vût‰í objemy papíru pﬁesto rostou,
a tak z uvedeného objemu dovozu patﬁí 40% celulóze.
Proã máme takové obrovské ztráty lesní plochy? Znaãná ãást
lesních porostÛ Mexika pﬁijde kaÏdoroãnû nazmar
v dÛsledku poÏárÛ. Ne náhodou proto CONAFOR má pomûrnû velmi silnou protipoÏární sloÏku, celkov˘ poãet hasiãÛ,
specialistÛ na lesní poÏáry, je v celém Mexiku v na‰í gesci
na dva tisíce. Dal‰í ztráty nám zpÛsobuje ilegální tûÏba.
Chudoba velké ãásti na‰ich zemûdûlcÛ zpÛsobuje, Ïe neustále zabírají stále vût‰í plochy pro zemûdûlskou v˘robu, a to
na úkor lesa. SvÛj podíl na úbytku lesÛ má i nedostatek sráÏek, neboÈ úbytek vod zejména v severní ãásti Mexika je
mimoﬁádn˘. Musím souãasnû konstatovat, Ïe v Mexiku není
dostaãující lesnická kultura, jak je tomu napﬁ. ve va‰í zemi.
Souãasnû se nám teprve v poslední dobû daﬁí pﬁesvûdãit na‰e
podnikatele, Ïe investice v lese jsou v˘hodné.
Jaké jsou závûry va‰eho jednání s generálním ﬁeditelem LâR
Ing. Vladimírem Blahutou?

LESU ZDAR

Jak hodnotíte souãasnou situaci v mexickém lesnictví?

22

Souãasná situace mexického lesnictví se v posledním roce
ponûkud zlep‰ila. Je‰tû v nedávné minulosti jsme kaÏdoroãnû pﬁicházeli o více neÏ 700 tis. ha roãnû a v souãasné dobû
kaÏdoroãní ztráty lesa ãiní cca 300 tis. ha. Vzdor tomu
nemÛÏeme b˘t se stávající situací spokojeni, neboÈ v souãasné dobû Mexiko kaÏdoroãnû dováÏí dﬁevo a dﬁevní hmotu
v objemu 6,5 mld. USD, a to je obrovské zatíÏení pro celkovou obchodní bilanci na‰í zemû. Paradoxnû tato nepﬁíznivá
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V prÛbûhu své náv‰tûvy jsem zjistil, Ïe na‰e zemû jsou
komparativní. Vy máte dlouhodobé lesnické tradice, technologie, zku‰enosti a my máme obrovské rozlohy, které
bychom rádi vrátili lesÛm. Sdûlil jsem panu generálnímu
ﬁediteli, Ïe program náv‰tûvy, kter˘ mi podnik LâR pﬁipravil,
byl komplexní, integrální, Ïe zahrnoval setkání jak s pﬁedstaviteli LâR, s.p., tak s ãesk˘mi univerzitami, neboÈ jsem nav‰tívil âeskou zemûdûlskou univerzitu v Praze i ·kolní lesní
podnik Kﬁtiny u Brna a mûl jsem moÏnost pohovoﬁit také

ROZHOVOR
s panem rektorem MZLU v Brnû prof. Procházkou. Velmi
zajímav˘ rozhovor jsem vedl rovnûÏ s hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Juránkem. Obdivuji va‰e lesníky, protoÏe
musí mít velikou trpûlivost a dlouhodobou vizi. Jeden mÛj
pﬁítel má v Mexiku rozsáhlé lesnické porosty, je mu asi
60 let a nyní vysazuje jiÏ tﬁetí generaci nov˘ch stromÛ ve
svém Ïivotû. Je to velmi silná osobnost, jeho les jistû vyroste je‰tû za jeho Ïivota do plné v˘‰e. Vá‰ lesník sází proto,
aby jeho vnuk mohl vyuÏít ekonomick˘ch efektÛ jeho práce.
Vzdor tomu, Ïe obm˘tí u vás je tak dlouhé, va‰e lesy dávají
veliké bohatství z hlediska celkov˘ch pﬁírÛstkÛ, to také obdivuji. Musím konstatovat, Ïe je jenom málo zemí na svûtû,
kde se plocha lesÛ nezmen‰uje, ale naopak zvût‰uje, a âR je
takov˘m pﬁíkladem. Mexiko tûÏí pouze 9,5 mil. m3 za rok

a kde by byli pﬁítomni i va‰i lesniãtí experti. Design tûchto
center
budou
vytváﬁet
ãe‰tí
lesníci
spoleãnû
s pracovníky CONAFOR. Máme zájem o úzkou spolupráci
mezi obûma lesnick˘mi mexick˘mi univerzitami na konkrétních v˘zkumn˘ch projektech. Chceme, aby u vás získali
vzdûlání na‰i doktoranti a na‰i pracovníci. Byl jsem uji‰tûn,
Ïe v‰echno toto je moÏné. Budeme rádi, kdyÏ va‰i lektoﬁi
budou pÛsobit na univerzitách v Mexiku a kdyÏ nám pﬁedají alespoÀ ãást sv˘ch bohat˘ch znalostí.
Pﬁejeme vám, váÏen˘ pane generální ﬁediteli, aby se va‰e
smûlé plány s rehabilitací mexického lesnictví zdaﬁily. A aby se
va‰e oãekávání od ãesko-mexické lesnické spolupráce naplnila.
><
Ing. Lubomír ·álek,
podnikové ﬁeditelství LâR

Ing. Manuel Augustin Reed Segovia

Ochutnávka specialit ãeské kuchynû

a porovnáme-li to s va‰í v˘tûÏností lesÛ, vychází srovnání
pro Mexiko velmi nepﬁíznivû. I kdyÏ jsem pﬁed chvílí uvedl,
jak pﬁíznivé klimatické podmínky existují v Mexiku, musím
bohuÏel konstatovat, Ïe na‰e pﬁírÛstky jsou v prÛmûru 1,5 m3/ha
za rok. Pravda, v nûkter˘ch místech ãiní pﬁírÛstky 40 m3, ale
to je v˘jimka. U vás je to pr˘ 8,5 m3 za rok. Také jsem mûl
moÏnost seznámit se s lesnickou technologií, s moderní ãeskou protipoÏární technikou. Ing. Blahuta byl tak laskav, Ïe
mû vysvûtlil v‰echny v˘hody centrální banky semen, kterou
mají LâR ve svém drÏení. Pan ﬁeditel rovnûÏ splnil mé velké
pﬁání a ukázal mi va‰i baÏantnici na Konopi‰ti. Bylo to pro
mne velmi zajímavé, protoÏe jsem lovec. Souãasnû jsem byl
pouãen, Ïe lesy se u vás vyuÏívají nejen k pûstování stromÛ
a k získání dﬁeva, n˘brÏ Ïe také poskytují velké zadostiuãinûní lovcÛm, kteﬁí pochopitelnû takové sluÏby umí i ekonomicky ocenit. Taky jsem si na Konopi‰ti uvûdomil, co to
znamená v plné míﬁe rekreaãní sluÏba lesa. V této souvislosti mne velmi potû‰il dar prof. Ilji Vyskota, kter˘ mi vûnoval
svoji knihu Kvantifikace a hodnocení funkcí lesÛ âR, v níÏ
jsou v‰echny základní funkce lesa vysvûtleny.
I my v Mexiku se snaÏíme zmapovat, co v‰echno nám mÛÏe
les poskytnout, jelikoÏ v lesích nebo v blízkosti lesÛ Ïijí
nejchud‰í obyvatelé na‰í zemû. Jedná se o velmi v˘znamn˘
poãet obyvatel, a sice o 12 mil. MexiãanÛ.

se narodil pﬁed 44 lety. Titul inÏen˘r agronom získal na
prestiÏní mexické soukromé univerzitû Instituto
Technológico de Studios Superiores v nejdÛleÏitûj‰ím
prÛmyslovém mûstû mexického severu Monterrey.
RovnûÏ je absolventem Texas State Technical Institute.
V Mexiku pÛsobil úspû‰nû jako generální ﬁeditel Národní komise such˘ch oblastí. V˘sledky, kter˘ch docílil
v této funkci, ovlivnily jeho jmenování do funkce G¤
CONAFOR v záﬁí 2003. CONAFOR patﬁí do gesce Ministerstva Ïivotního prostﬁedí Spojen˘ch státÛ mexick˘ch,
zamûstnávají 3500 zamûstnancÛ, spolu s poÏárníky
5500. CONAFOR má ﬁeditelství ve v‰ech 32 státech
Spojen˘ch státÛ mexick˘ch.
><

Jak vidíte dal‰í spolupráci s LâR?

LESU ZDAR

Pozval jsem pana generálního ﬁeditele na 3. mezinárodní
lesnick˘ veletrh, kter˘ se bude konat 25. – 27. 11. 2005
v mûstû Morellia, ve státû Michoacan. Parafovali jsme v âR
memorandum, jehoÏ podstatn˘m bodem je zájem Mexika
o spolupráci s ãesk˘mi lesníky. Podstatnou souãástí memoranda je my‰lenka vytváﬁení Technick˘ch lesnick˘ch demonstraãních center, které by byly vybaveny ãesk˘mi technologiemi
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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

ANKETA

Anketa
Tentokrát jsme s anketními otázkami netradiãnû oslovili lidi, kteﬁí se na les dívají z úplnû jiného
pohledu, totiÏ umûlce. Urãitû není nezajímavé podívat se na les jejich oãima a v trochu odlehãenûj‰í podobû.

Zuzana Norisová, hereãka, zpûvaãka
1. Takovou touhu mám skoro poﬁád, nicménû ãasu je málo, momentálnû ho
vlastnû nemám ani trochu. Lesu si opravdu uÏiju, akorát kdyÏ pﬁijedu za rodiãi do Malacek, to vyráÏíme na houby.
Kontakt s pﬁírodou ale Ïivotnû potﬁebuji
ãastûji, proto v Praze utíkám do míst,
kde je alespoÀ trochu zelenû, tﬁeba
na Petﬁín nebo Stﬁeleck˘ ostrov. Ani
v dûtství jsem si vlastnû pﬁírody neuÏívala jako ostatní dûti, neustále jsem
bûhala po rÛzn˘ch krouÏcích. Do lesa jsem se dostala vÏdy
na chatû v RohoÏníku.
2. Vûﬁím. A nûkdy nûjak˘ strom obejmu, zrovna nedávno na
Stﬁeleckém ostrovû v Praze. Obãas skuteãnû narazím na
strom, kter˘ mi energii pﬁedá. ZaÏila jsem to.
3. To víte, Ïe ano. V létû jsem mûla trochu volnûji, tak jsem
chodila po lese a vym˘‰lela texty na své album, které právû
dokonãuji. Nejvíc inspirace nacházím u vody – u rybníku,
u potoka…
4. Tak to mi neﬁíká vÛbec nic. Dlouhá léta jsem byla úpln˘
vegetarián, teì jím i ryby a drÛbeÏ. Nicménû pokud se zabíjejí zvíﬁata jen ze sportu, pﬁipadá mi to ‰ílené. Asi bych
nikdy nemohla chodit s myslivcem nebo tﬁeba ﬁezníkem.
5. Jako malé jsme se sestrou chodily bát se na hﬁbitov nebo
právû do lesa. Bojím se ráda, ale v poslední dobû je kolem
nás strachu nûjak moc.
6. Mraveneãek v lese tûÏkou kládu nese… Tuhle písniãku si
pamatuji z dûtského tábora v Jeseníkách. Mûli jsme za úkol
ji herecky ztvárnit.

Ivan Vodochodsk˘, herec, moderátor
1. Mám, asi jako kaÏd˘ jin˘. âas od ãasu
potﬁebuji vypnout, odpoãinout si od
divadla, od velkomûsta a naãerpat
energii v pﬁírodû. Les mi chybí, vyrÛstal jsem na vesnici, do lesa jsme to
mûli pár krokÛ, takÏe jsem byl zvykl˘
b˘t neustále v zeleni.
2. Na pﬁedávání energie vûﬁím. Nevím ale,
jestli pﬁímo od stromu. Spí‰ ãerpám
energii z divákÛ v divadle. Kolikrát jdu
z pﬁedstavení vyloÏenû pﬁekypující
energií.
3. Samozﬁejmû, Ïe les je inspirací, pro mû hlavnû v oblasti gastronomické. Nabízí spoustu dobrÛtek. Zvûﬁ, houby, plody…
4. Tak to jste uhodili hﬁebíãek na hlaviãku. Tedy s myslivostí
zrovna ne, nevím, jestli bych dokázal trefit se do zvíﬁete.
Jako dûti jsme chodili vyhánût zajíce, to si pamatuji. Bydleli

jsme v pivovaﬁe, takÏe u nás vÏdy byly poslední leãe. Nikdy
jsme nemûli nouzi o baÏanty, srnãí a zvûﬁinu vÛbec. V úpravû zvûﬁiny v kuchyni zastávám názor, Ïe ãím ménû budeme
kombinovat, tím lépe. Zvûﬁina se musí nechat vyniknout,
mûli bychom dát prÛchod její charakteristické chuti, kterou
podpoﬁíme tﬁeba vínem.
5. Jejda! Já bych se v lese po tmû bál i dneska. Stra‰idel nebo
zloãincÛ. KdyÏ jsme s nûkolika kamarády pﬁed lety dûlali
noãní stezku odvahy pro na‰e dûti, bál jsem se pﬁi pﬁípravû
trati víc neÏ ti malí.
6. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepÛjdu…

Richard Tesaﬁík, zpûvák, hudebník
1. KdyÏ zrovna nezkou‰íme v divadle,
dostanu se do pﬁírody i dvakrát t˘dnû.
Jsem vá‰niv˘ rybáﬁ, takÏe pokud jen
trochu mohu, jsem u Berounky.
2. Nevûﬁím. To snad vymyslel major
Zeman, ne? Stromy tedy rozhodnû
objímat nechodím. Na to mám jiné. A
myslím, Ïe dostávám víc energie neÏ
od nûjakého jehliãnanu.
3. Les je senzaãní, ale na konkrétní inspiraci si asi nevzpomenu. Dokonce ani
písniãka YoYo Bandu Myslivci, ty to znaj mû nenapadla
v lese. Nicménû ãasto se mi zdá o nádhern˘ch, zdrav˘ch
houbách, které tedy bohuÏel nacházím jenom ve snu.
4. Rád vaﬁím a zvûﬁinu pﬁipravuji ãasto. Stﬁílet jsem se nikdy
nenauãil a na to, abych s tím zaãal, si pﬁipadám star˘. Asi
by mi i bylo líto zvíﬁata stﬁílet, jíst je mi ov‰em líto není.
5. Jako dítû urãitû. Jednou se mi kamarádi schovali, já zÛstal
sám u takové velké houby, která se mi zdála b˘t vût‰í neÏ
jsem byl já. A moÏná tenkrát i byla.
6. Mohu poslouÏit vlastní tvorbou: Myslivci, ty to znaj…

Mojmír Madûriã, herec, moderátor
1. Jakmile pﬁijedu na chalupu, kterou
máme v âeském ráji, okamÏitû se
ztratím v lese. BohuÏel jsem se na
chatu nedostal od srpna. Snad mi to
letos je‰tû vyjde…
2. Tak to mi pﬁipadá legraãní, aÈ se na mû
nikdo nezlobí. Kdybych nûkoho takového vidûl, asi bych se na místû rozesmál. Je‰tû Ïe se stromy nedûlají i nûco
hor‰ího!
3. Mohu z vlastní zku‰enosti potvrdit, Ïe
kdyÏ se uãím texty pﬁi procházce v lese, jde to rychleji.
4. Nikdy bych na zvíﬁe nevystﬁelil. Ani kapra nejsem schopen
zabít. Ale zvûﬁina, ta je pro mû, paneãku, královnou kuchynû.
5. V dûtství jsme jezdili na rodinnou chatu, která byla vyslovenû u lesa, a tam jsem se bál tak, aÏ si ze mû sourozenci utahovali. Staãilo, aby ve tmû zapraskala vûtviãka, a mûl jsem
plné kalhoty.
6. (smích) Znám kﬁi‰Èálovou studánku, kde nejhlub‰í je les…
Kdo to napsal?
><
Jaroslav Panenka,
podnikové ﬁeditelství LâR
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1. Máte potﬁebu ãas od ãasu utéct do lesa, do pﬁírody?
2. Chodíte objímat stromy? Vûﬁíte na tento zpÛsob pﬁedávání
energie?
3. Je pro vás les umûleckou inspirací? „Na‰li“ jste pﬁi procházce
v nûm nûkdy nûjak˘ nápad?
4. Co vám ﬁíká myslivost a zvûﬁinové speciality?
5. Báli jste se nûkdy v lese?
6. Vzpomenete si nyní bezprostﬁednû na básniãku ãi písÀov˘
text s tematikou lesa?
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Díl druh˘: FOTOGRAFOVÁNÍ HMYZU
KaÏd˘, kdo propadl kouzlu fotografování pﬁírody, hledá stále nové a nové objekty. Dﬁíve ãi pozdûji se zamûﬁí na hmyz, protoÏe i ten je souãástí pﬁírody a poskytuje nám nev‰ední podívanou. Proto
je otázkou ãasu, kdy si tento Ïánr oblíbíme natolik, Ïe se mu budeme plnû vûnovat. Ov‰em ten,
kdo chce fotografovat hmyz, musí v prvé ﬁadû mít dostatek znalostí o jeho Ïivotû. KdyÏ budeme
chtít fotografovat mot˘ly nebo brouky, musíme je znát. Co by nám bylo platné, Ïe v lese vyfotografujeme brouka, kdyÏ ani nevíme, o jak˘ druh jde. A tak musíme nejdﬁíve nastudovat odbornou
literaturu, abychom se mohli vydat na samotn˘ lov s fotoaparátem.

LESU ZDAR

Nûkteﬁí jedinci na‰li ﬁe‰ení ve spolupráci s entomology, kteﬁí
jim pomáhají hmyz urãit, popﬁípadû i umoÏní fotografování
sv˘ch sbírek. Mnoho entomologÛ totiÏ doma chová rÛzná
stadia hmyzu. Není pak obtíÏné sehnat rÛzné housenky ãi
kukly nebo právû vylíhlé mot˘ly.
Pokud se rozhodneme pro fotografování hmyzu, musíme si
nejdﬁíve poﬁídit patﬁiãn˘ objektiv. V dne‰ní dobû jsou na
trhu makroobjektivy, které jsou k tomuto úãelu velmi vhodné. U ﬁady fotoaparátÛ se pouÏívají mezikrouÏky, jeÏ se
nasazují mezi tûlo pﬁístroje a objektiv. Tím zaruãují dokonalé pﬁiblíÏení k objektu. Jejich drobnou nev˘hodou je, Ïe
ubírají svûtelnost objektivu, a proto se musí pracovat se stativem.
Pﬁi fotografování hmyzu se také fotograf neobejde bez patﬁiãného blesku, kter˘m se musí objekty v mnoha pﬁípadech
pﬁisvûtlovat (obr. ã. 1). JestliÏe máme jiÏ patﬁiãné vybavení,
mÛÏeme zaãít fotografovat.
Fotografování hmyzu se provádí dvûma zpÛsoby. Buìto ve‰ker˘ hmyz fotografujeme v pﬁírodû, pokud moÏno na místû,
kde se uveden˘ Ïivoãich nachází (obr. ã. 5). DÛleÏité je, abychom Ïivoãicha kvÛli svûtlu nepﬁená‰eli na jiné místo apod.
Mohlo by se stát, Ïe napﬁ. mot˘la posadíme na rostlinu ãi
jiné místo, kam nikdy nesedá. Vûﬁte nebo ne, odborníci to
potom poznají. A tak se snaÏíme vÏdy zachytit Ïivoãicha
pﬁímo tam, kde se nachází.
Nejdﬁíve rozloÏíme stativ, máme jiÏ pﬁipraven˘ fotoaparát
a pomalu se pﬁibliÏujeme k místu s broukem ãi mot˘lem.
¤ada mot˘lÛ je velmi citlivá a ihned nám odletí, proto musíme mít velkou trpûlivost. Snadno se fotografují mot˘li brzy
po ránu, kdy jsou je‰tû zkﬁehlí. V ranní rose najdeme i kobylku zelenou (obr. ã. 4).
Vzácné jsou okamÏiky, kdy se nám podaﬁí v pﬁírodû objevit
právû se líhnoucího mot˘la. Ten pak dlouho sedí a osychá
a tím nám dává pﬁíleÏitost k poﬁízení zajímav˘ch snímkÛ.
U nastraÏen˘ch pavuãin si mÛÏeme poãkat na pavouky, kteﬁí
nám rovnûÏ poskytnou velmi pÛsobivé snímky (obr. ã. 2).
Druh˘ zpÛsob, kter˘ nûkteﬁí fotografové vyuÏívají, je, Ïe
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uvedené Ïivoãichy v pﬁírodû chytají a pak odná‰í domÛ, kde
je ve studiu fotografují. To potom vyuÏívají reprodukãní
zaﬁízení, jeÏ má nûkolik svûtel, která dokonale nasvítí celou
scénu. Jde o práci snadnûj‰í, ale na snímcích se to pozná.
Hlavní problém spoãívá v tom, Ïe se tímto zpÛsobem mohou
po‰kodit ãi zniãit nûkteﬁí chránûní Ïivoãichové, coÏ vede
k poru‰ení zákona o ochranû pﬁírody. Proto bych nikdy tento
zpÛsob fotografování nedoporuãoval. UÏ jen z toho dÛvodu,
Ïe chycen˘ Ïivoãich se nám transportem mÛÏe znaãnû
po‰kodit.
V pﬁírodû nám kaÏd˘ Ïivoãich poskytne mnoho pﬁíleÏitostí
k focení (obr. ã. 3). Jen záleÏí na na‰í pohotovosti a obratnosti pﬁístroj ovládat. A vûﬁte, Ïe fotografování hmyzu je
stejnû krásné a vzru‰ující jako fotografování jelenÛ ãi jin˘ch
obyvatel pﬁírody.
Sv˘m zpÛsobem musíme v‰echny Ïivoãichy pﬁelstít, abychom
pronikli do jejich soukromí.
><
Jaromír Zumr

obr. ã. 3
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Umûlé odchovy jako splnûn˘ sen
Existují pﬁedstavy, jejichÏ realizace závisí na jedinci. Doslova na jednom jediném ãlovûku.
V dobû, kdy my‰lenky na záchranná, odchovná, léãebná ãi jaká je‰tû zaﬁízení pro pomoc
zvíﬁecím mrzáãkÛm byla v plenkách, pracoval na severu Moravy v okresním vlastivûdném
muzeu myslivec, sokolník, lesník a vousat˘ inÏen˘r, kter˘ si usmyslel, Ïe nûco podobného ve
svém okolí zbuduje. To se psal rok 1975.

LESU ZDAR

Nemyslete si, ani taková „ptákovina“ se neprosazovala
hladce. Poãáteãním nápadem a pozdûji i projektovou dokumentací obtûÏoval nadﬁízené na v‰ech úrovních. K prosazení zámûru patﬁilo také le‰tûní klik na ministerstvech. Byl to
osvûdãen˘ zpÛsob mámení telat z jalov˘ch krav. Zaruãenû
úãinn˘, neboÈ 28. ﬁíjna 1983 koneãnû do‰lo k oficiálnímu
otevﬁení jeho Stanice pro záchranu dravcÛ a sov v Barto‰ovicích na Moravû.
Aby bylo vÛbec moÏno zachraÀovat, bylo nezbytné k voliérám dobudovat men‰í veterinární o‰etﬁovnu, nezbytn˘mi se
staly i prostory k odchovu králíkÛ, morãat, potkanÛ, kﬁeãkÛ,
jakoÏto krmivové základny pro dravce. Kromû snahy o vrácení léãen˘ch jedincÛ do pﬁírody rozbûhla barto‰ovická stanice tehdy zaãínající a populární odchov a reintrodukci
vzácn˘ch ãi kriticky ohroÏen˘ch dravcÛ a sov. Podobn˘ch
zaﬁízení vyrÛstalo tenkrát v âechách a na Moravû víc. KaÏd˘
se drÏel sv˘ch v detailech odli‰n˘ch, leã osvûdãen˘ch postupÛ, ale v‰ichni museli akceptovat to podstatné. Nepﬁipustit,
aby mláìata urãená k zabydlení volné pﬁírody získala potravní, pûstounskou ãi sexuální vazbu na ãlovûka. DÛleÏit˘ je
i v˘bûr krajiny, ve které vypu‰tûní jedinci najdou v dostateãném mnoÏství svoji pﬁirozenou potravu. Krajiny, v níÏ jsou
pro nû v‰echna hrozící nebezpeãí redukována na minimum.
V této ãásti severní Moravy byla proto postavena kvÛli
reintrodukci uÏ letuschopn˘ch mláìat raroha velkého
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dﬁevûná konstrukce s plo‰inou, na níÏ se dalo vystoupit po
Ïebﬁíku. Taková kazatelna bez stﬁí‰ky a postranních stûn.
Z plo‰iny musel b˘t maximální v˘hled do kraje, aby se odtud
mohli dravci z odchovny, umístûni tu na ãas ve vypou‰tûcích
klecích, seznámit s nov˘m domovsk˘m prostﬁedím. NeÏ rarozi okusí definitivnû svobodu, nosí jim personál odchovny
pravidelnû na plo‰inu masitou potravu. Lovecké schopnosti
vypu‰tûn˘ch ptákÛ b˘vají zpoãátku Ïalostné. Proto je praktikováno doãasné pﬁikrmování mláìat na známém místû.
Ti se zpoãátku od místa vypu‰tûní ani pﬁíli‰ nevzdalují. Hlídají si dobu, kdy jim lidé pﬁijdou servírovat masité dobrÛtky.
Netrpûlivû posedávají v zástinu porostního plá‰tû a obãas
zapumpují hlaviãkou smûrem k plo‰inû dﬁevûné vûÏe.
A podobnû jako nouze nauãila Dalibora hrát na housle, jsou
raroÏí v˘rostci díky zámûrnému ztenãování pﬁedkládané
potravy nuceni zvládnout nakonec i virtuozitu lovu.
„Kdybych byl tu‰il, co to obná‰í, tak jsem se do toho nepou‰tûl,“ svûﬁil se mi Ing. Otáhal poté, co si splnil svÛj sen
o zaﬁízení k udrÏení tvorÛ, mizejících z ãeské pﬁírody.
Já osobnû se domnívám, Ïe i kdyby vûdûl o v‰ech obtíÏích,
tûÏko by ho zastavily. On by si je totiÏ stejnû nepﬁipou‰tûl.
><

Takov˘ by mûl b˘t v˘sledek

Mirko Hain

INSPIRACE

¤íjen…
Cel˘ les bubnuje na poplach, rachotí to, ‰ustí, fouká a hraje v‰emi barvami. Pﬁi men‰í pozornosti vás do hlavy trefí Ïalud, ãi bukvice, v hor‰ím vyloupnut˘ ka‰tan a v tom nejhor‰ím ka‰tanov˘ „jeÏek.“ Vítr strhává ze stromÛ chuchvalce listí a lesy co chvíli vytváﬁejí scenérie hust˘ch
neproniknuteln˘ch mlh, hodících se pro ponuré scény historick˘ch filmÛ.

Po dlouh˘ch mûsících, po které jsem se s kamarády myslivci
scházel na brigádách a schÛzích, pﬁi‰lo koneãnû období spoleãn˘ch honÛ na drobnou zvûﬁ, které svou atmosférou soupeﬁí s vyhledávanou samotou lovcÛ vysoké, ãerné a spárkaté
zvûﬁe v odlehl˘ch koutech honitby.
První sobota v záﬁí b˘vá tím slavnostním dnem, kdy se ráno
scházíme u staré hájenky na kraji lesa v blízkosti rybníkÛ, u
nichÏ provádíme jiÏ nûkolik let polodivok˘ odchov kachny
divoké –bﬁezÀaãky.
Nad vodní hladinou se v tûchto chladn˘ch záﬁijov˘ch ránech
válí hust˘ závoj, utkan˘ z té nejjemnûj‰í mlhy, a pﬁítomnost
opeﬁencÛ na vodû dává tu‰it jejich, uchu lovce, lahodící
pokﬁik káã-káã-káã. Ve skupinkách brázdí vodu a voláním
lákají na hladinu „opravdové“ divoké kachny, které po pastvû na strni‰tích hledají klidné vody obrostlé rákosem.
Proto i sraz lovcÛ a vlastní zacházení rybníkÛ musí probûhnout v naprosté tichosti. Jak˘koliv sotva sly‰iteln˘ ‰elest,
cvaknutí zámku brokovnice nebo hlasitûj‰í povel ãtyﬁnohému kamarádovi pÛsobí v tichu rána jako ‰patn˘ vítr na ãekané. Z hladiny se zvedají první divoké kachny, které „pﬁitáhly“ zveãera, a ve skupinkách odlétají následovány tûmi na‰imi, polodivok˘mi. Komu ‰tûstí pﬁeje a stojí jiÏ u bﬁehu, loví.
Ostatní o pﬁekot dobíhají, laãni první leto‰ní brokové rány,
sotva zamíﬁí a vût‰inou ani netrefují. První kolo konãí neúspû‰nû. MoÏná dÛsledek ‰patné organizace a nedisciplinovanosti lovcÛ. Nûkteﬁí tûmito prvními ranami vyÏenou
z hlavní pavouky a vymetou pavuãiny, které jim zde zÛstaly
z posledního lovu na baÏanty na sklonku minulého roku.
Koho v prÛbûhu roku zajímá ‰kodná, toulající se psi
a koãky?
Vût‰í kouzlo pro opravdového lovce-myslivce pﬁiná‰í
pozvánka na „tah“. Pro mû osobnû je to lov kachen, ne zabíjení. Skryti v rákosí ãi za umûlou zá‰titou ãekají lovci na pﬁílet kachen se západem slunce na klidnou vodu. Ohnivá
koule pomalu zapadá za hráz rybníka a pﬁílet kachen oznamuje jen svist jejich letek. Lovec má ‰anci ulovit tuhle krásnou zvûﬁ proti ‰edivé obloze a potom jen poslouchá, zda kus
padne Ïuchnutím na hladinu, nebo se ozve klasické brzdûní
plovákÛ dosedajících kachen.
Sedím na „‰tontu“ a uÏívám si pﬁekrásné scenérie star˘ch,
Ïloutnoucích dubÛ za rybníkem, do jejichÏ korun zapadá
oranÏovû rudé sluníãko. Pomalu se smráká a ani si nestíhám
pov‰imnout, Ïe mÛj Dak se nûkam vydal na lov sám
a k tomu mû pravdûpodobnû nepotﬁebuje. BudiÏ. BlíÏí se
ãas, kdy je nejvy‰‰í pravdûpodobnost pﬁíletu kachen z polí.

Mlad˘ kaãer

Do ticha veãera napjaté u‰i zaznamenávají znám˘ zvuk, pﬁicházející z prostoru nad korunami stromÛ. Pﬁipravuji ruskou
kozlici nabitou brokem 3,5 mm proti obloze a ti‰ím loveckou horeãku. Skupinka ‰esti kachen mi prolétá nad hlavou
v myslivecké v˘‰ce s mírn˘m klesáním nad hladinu. Míﬁím,
nemíﬁím a maãkám v rychlém sledu oba kohoutky. První
zásah je jasn˘ a kaãer padá do rákosí pﬁed rybníkem. Druhá
rána se mi jistá nezdá, a tak poslouchám veãerní vodu.
Hlouãek kachen dosedl a „Ïuchnutí“ nesly‰ím. Je klid. Okolní lovci nestﬁíleli. Otáãím se na psa, kter˘ tady není. Nebudu ru‰it ostatní, protoÏe dal‰í kachny jsou na cestû a úspûch
pﬁeji kaÏdému. âekám, co bude dál.
Îe vá‰ myslivecky dobﬁe upotﬁebiteln˘ pes ví v‰echno daleko dﬁíve a lépe neÏ vy, je jasná vûc. Zatímco já sedím ti‰e
v rákosí, Dak uÏ zlehka, aby voda necákala, pluje za kﬁídlovanou kachnou a po nûkolika potopeních ji bere do mordy
a aportuje z vody. Cestou k pánovi dostává do svého „ãtyﬁkolého“ nosu vítr a z rákosí tahá druhou kachnu.
Pokud jste nikdy nevidûli aportovat psa dva kusy ulovené
zvûﬁe najednou, moÏná nevûﬁíte, ale je to pravda. Z mordy
mu visel kaãer za letku na pravou stranu a kachna na levou.
Tenhle krásn˘ pohled je zadostiuãinûním ãasu a trpûlivosti
pﬁi v˘cviku a vedení loveckého psa.
Oz˘vají se rány. Dal‰í kachny se vracejí a do‰lo i na kamarády. Moc to nevnímám. Do mého srdce se usadila radost. Nic
lovecky krásnûj‰ího mû uÏ dneska nepotká. Dívám se na
svého psa a zdá se mi, Ïe se smûje. VÏdyÈ pro nûj to byla
vlastnû náramná zábava. Je to P¤ÍTEL.
><
Ing. Miloslav Louda
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Kachna divoká
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Cross Country Tour
zaznamenala obrovsk˘ úspûch
Zaãátkem prázdnin jsme vás informovali o chystaném projektu Cross Country Tour 2005,
urãeném pro Ïáky základních ‰kol. Akce, kterou poﬁádal státní podnik Lesy âeské republiky ve
spolupráci s agenturou Dorland, se uskuteãnila v t˘dnu od 19. 9. do 23. 9. 2005 na pûti místech v âeské republice: pod hradem Valeãov v âeském ráji, u hradu Dívãí kámen v jiÏních
âechách u Holubova, ve VráÏi u Bene‰ova, v âerno‰ínû u Stﬁíbra a na jiÏní Moravû u Buãovic.
Více neÏ tisíc ÏákÛ pát˘ch tﬁíd základních ‰kol se shodlo na jednom: akce byla jedineãná, strhující a poutavá. Sami ﬁeditelé ‰kol nám poslali mnoho dûkovn˘ch dopisÛ, jeÏ jsou nejlep‰í
odmûnou za úsilí, které bylo projektu vûnováno.
PﬁipomeÀme si, co v‰echno bylo pro dûti pﬁichystáno.
15ti ãlenná druÏstva dûtí na vyt˘ãené trase v lese plnila dílãí
úkoly, za jejichÏ splnûní pak získávala body do hrací karty.
Mezi úkoly byl napﬁíklad hod na cíl, orientace podle buzoly,
znalostní soutûÏe zamûﬁené na poznávání stromÛ, rostlin,
hub a zvûﬁe. Mezi dovednostní úkoly jsme zaﬁadili stﬁelbu ze
vzduchovky a pﬁekonávání pﬁekáÏek pomocí lana. Pro Ïáky,
kteﬁí v prÛbûhu dne právû nesoutûÏili, byl pﬁichystan˘
doprovodn˘ program: sokolníci, lasování, ‰ermíﬁi atd.
Nechybûlo ani obãerstvení v podobû ‰pekáãkÛ, ovoce, nápojÛ a sladkostí.

KaÏd˘ soutûÏící byl odmûnûn drobn˘mi dárky a na vítûzná
druÏstva ãekaly hodnotné ceny. Nejlep‰í t˘m navíc získal pro
svoji ‰kolu ‰ek v hodnotû 30 000 Kã na nákup ‰kolních
pomÛcek.
A proã právû 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.
><
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Petr Dobr˘, Václav Friedmann,
reklamní agentura Dorland
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Pomáháme ohroÏen˘m druhÛm
– tentokrát o ptactvu ve Fr˘dlantském v˘bûÏku
Ochrana fauny a flory, zejména nûkter˘ch jejich vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ, byla vÏdy souãástí
rozmanité práce i jakousi nepsanou povinností v‰ech osvícen˘ch lesníkÛ. Stejn˘ pﬁístup k ptákÛm
a savcÛm má zcela jistû také pﬁeváÏná ãást myslivcÛ. Jenom proto se mnoho druhÛ, dnes legislativnû tzv. zvlá‰tû chránûn˘ch – tj. ohroÏen˘ch, silnû ohroÏen˘ch ãi dokonce kriticky ohroÏen˘ch
– je‰tû ve volné pﬁírodû vyskytuje. K jejich ochranû se zcela samozﬁejmû hlásí i státní podnik Lesy
âeské republiky ve svém Programu 2000, kter˘ je zamûﬁen na plnûní mimoprodukãních funkcí lesa.
Do jeho realizace vkládá roãnû nemalé finanãní ãástky, jeÏ umoÏÀují jak ochranu a podporu vzácn˘ch ÏivoãichÛ, tak i osvûtu a vzdûlávání veﬁejnosti.
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Fr˘dlantsk˘ v˘bûÏek je díky své geografické ãlenitosti domovem
nejen mnoha bûÏn˘ch druhÛ ptákÛ a savcÛ i místem v˘skytu vzácn˘ch a chránûn˘ch druhÛ. Ve v˘chodní ãásti se severními svahy Jizersk˘ch hor a na západû s krajinou otevﬁenou
do Îitavské níÏiny je Fr˘dlantská pahorkatina místem tahu
ptactva mezi Jizersk˘mi a LuÏick˘mi horami, ale pravdûpodobnû téÏ historickou cestou velk˘ch kopytníkÛ ze severu na
jih. A tak se na Fr˘dlantsku objevili jiÏ v sedmdesát˘ch
letech losi, a to obû pohlaví, kteﬁí se zde pohybovali v poãtu
aÏ ‰esti kusÛ po nûkolik let. Dnes se jejich stopa objevuje
pouze sporadicky. Zhruba pﬁed dvûma mûsíci se zde objevil
dokonce zubr, jehoÏ existenci jsem odmítal pﬁijmout jako
realitu i mnohdy nevybírav˘mi slovy, dokud jsem ho nepotkal sám. Dosud se nepodaﬁilo zjistit odkud mÛÏe zvíﬁe
pocházet, s nejvût‰í pravdûpodobností se jedná o dva exempláﬁe. Mnou opakovanû pozorovan˘ kus je dospûl˘ b˘k, kter˘
sv˘m chováním prozrazuje spí‰e jedince z oborního nebo
farmového chovu. Legislativnû u nás není zubr zaﬁazen ani
mezi zvûﬁ ani není chránûn˘m druhem. Vzácností zde dnes
není ani vydra ﬁíãní, jejíÏ stavy se v regionu, stejnû jako
v celé âeské republice, v˘raznû zvy‰ují ve spojitosti s její
pﬁísnou ochranou.
Místní lesníci se dlouhodobû a systematicky vûnují podpoﬁe
a ochranû ptákÛ. JiÏ v roce 1991 uzavﬁel b˘val˘ Lesní závod
Fr˘dlant a o rok pozdûji i Lesní závod Nisa v Liberci smlouvu s firmou Ekostrix, s.r.o. Hradec Králové. Jedná se o spolupráci v biologické ochranû lesa proti hlodavcÛm, v na‰ich
podmínkách zejména proti hrabo‰i mokﬁadnímu, kter˘
v letech, kdy jeho populace gradují, pÛsobí na mlad˘ch lesních porostech, pﬁedev‰ím na listnáãích, vût‰í ‰kody neÏ
spárkatá zvûﬁ a zajíci. Souãasnû se tak intenzivnû podporují
populace silnû ohroÏeného s˘ce rousného a dále i po‰tolky
obecné vytváﬁením vhodn˘ch hnízdních pﬁíleÏitostí, jeÏ sni-
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Ïují ztráty na mláìatech. Právû kaÏdoroãní vyhodnocování
poãtu obsazen˘ch budek a v nich vyveden˘ch mláìat je jedním z bodÛ spolupráce. Získané v˘sledky jasnû ukazují na
pﬁímou vazbu mezi poãtem mláìat a prÛbûhem gradací
my‰ovit˘ch hlodavcÛ, a to hlavnû u s˘ce rousného. Ve vysok˘ch nárostech buﬁenû je s˘c, kter˘ se orientuje pﬁi lovu
sluchem, totiÏ daleko úspû‰nûj‰í neÏ po‰tolka, která koﬁist
vyhledává zrakem. Roãní náklady na údrÏbu hnízdních
budek dravcÛ a sov ãiní na na‰í lesní správû 80 aÏ 100 tisíc
korun.
Na Lesní správû Fr˘dlant byly v posledních letech vyvû‰eny
také stovky budek rÛzn˘ch typÛ pro hnízdûní zpûvného
ptactva, které pﬁispívá k ochranû lesa proti hmyzím
‰kÛdcÛm. Jedná se zejména o s˘korky, ‰oupálky a brhlíka.
Pﬁi jejich údrÏbû, ãi‰tûní a evidenci spolupracují lesníci
s ochránci pﬁírody. Na celém území jsou chránûny doupné
stromy, které vyuÏívají k hnízdûní pﬁedev‰ím datlovití.
Naﬁízením vlády âeské republiky ã. 605 z ﬁíjna roku 2004 je
vymezena ptaãí oblast Jizerské hory. Pﬁedmûtem ochrany
v této ptaãí oblasti jsou populace tetﬁívka obecného (Tetrao
tetrix), jenÏ byl pﬁedstaven v minulém ãísle na‰eho ãasopisu,
a zmínûného s˘ce rousného (Aegolius funereus). Cílem
ochrany ptaãí oblasti je pak zachování jejich biotopÛ
a ochrana a obnova ekosystémÛ v˘znamn˘ch pro v‰echny
ostatní druhy ptactva. Hnízdí zde kulík ﬁíãní, krutihlav obecn˘, lejsek mal˘, holub doupÀák a v posledních letech i kulí‰ek nejmen‰í. Velmi vzácn˘m obyvatelem Jizersk˘ch hor je
rovnûÏ kos horsk˘ a v roce 2002 poprvé vyhnízdil v oblasti
i sokol stûhovav˘. Na dnes jiÏ zalesnûn˘ch kalamitních holinách se v minulosti roz‰íﬁily lindu‰ka luãní, ãeãetka zimní,
h˘l rud˘ a bramborníãek hnûd˘.
Na Fr˘dlantsku bylo poprvé v roce 2004 a letos opakovanû
zdokumentováno vyhnízdûní jeﬁába popelavého (Grus grus)

S˘c rousn˘

O P¤ÍRODù

Dvojice s˘cÛ

Text a foto: Petr Îaba,
Lesní správa Fr˘dlant
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a jeho v˘skyt zde jiÏ není neobvykl˘. BûÏnû zde hnízdí v˘r
velk˘ (Bubo bubo), krkavec velk˘ (Corvus corax), vût‰ina
dravcÛ a sov, ãáp ãern˘ (Ciconia nigra), ãasto je pozorován
orel moﬁsk˘, volavka popelavá i orlovec ﬁíãní. Pﬁi jarním
a podzimním tahu dravcÛ lze pozorovat oba druhy luÀákÛ,
vzácnû i orla skalního, chránûné druhy kachen a divok˘ch
hus. BûÏn˘ je v˘skyt skorce vodního a ledÀáãka ﬁíãního
a v‰ech datlÛ. Z luk a pastvin se oz˘vá kﬁepelka polní i chﬁástalové.
Pﬁesto, Ïe moje poslední pozorování tetﬁeva hlu‰ce v toku
bylo jiÏ v roce 1978, jsem hluboce pﬁesvûdãen, Ïe zbytky
jeho populace, stejnû tak jako jeﬁábek lesní, v tûch nejskrytûj‰ích lokalitách dosud pﬁeÏívají. Moje zku‰enost, získaná
z hnízdûní v˘ra a ãápa ãerného, v‰ak ﬁíká, Ïe u opravdu
vzácn˘ch druhÛ (jeﬁáb, sokol, tetﬁev atd.) je jedním z nejúãinnûj‰ích zpÛsobÛ ochrany co nejmen‰í publicita.
NarÛstající náv‰tûvnost Jizersk˘ch hor, civilizaãní tlaky
i intenzita hospodáﬁské ãinnosti v regionu jsou jistû limitujícími prvky v˘skytu vzácn˘ch a chránûn˘ch druhÛ ptákÛ.
Jejich stávající pﬁísná legislativní ochrana musí b˘t doplÀována téÏ v˘chovou náv‰tûvníkÛ lesa, turistÛ i pracovníkÛ
v lesním, vodním a zemûdûlském hospodáﬁství a domnívám
se, Ïe se v budoucnu neobejde bez je‰tû pﬁísnûj‰ích vymezení zón klidu, a moÏná i technick˘ch úprav urãit˘ch lokalit,
pokud chceme v˘skyt zvlá‰tû chránûn˘ch a vzácn˘ch druhÛ
zachovat i pro budoucí generace.
><

Jeﬁáb popelav˘
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Josef Ressel
– lesník, lesmistr, námoﬁní lesní intendant
Lesnická ãinnost Josefa Ressla je spojena s jihem rakouského mocnáﬁství, zejména Slovinskem,
Chorvatskem a Itálií. Zde pÛsobil pﬁi nejrÛznûj‰ích lesnick˘ch ãinnostech, vypl˘vajících z jeho
lesnické sluÏby, pro potﬁeby rakouského váleãného námoﬁnictva.
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Lesnické zaãátky Josefa Ressla
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16. bﬁezna 1817 guvernér Julius
hr. Strassoldo v Lublani ustanovil Josefa Ressla lesníkem
pro obvod Pleterjach, okres
Novo Mûsto v Dolní Krajinû.
Jeho roãní poÏitky byly stanoveny ve v˘‰i 500 zlat˘ch a 200
zlat˘ch pau‰álního pﬁíplatku
na konû. Tímto rozhodnutím
byla zapoãata Resslova praktická lesnická kariéra.
Pﬁím˘m pﬁedstaven˘m Josefa
Ressla byl pleterjachsk˘ osmapadesátilet˘ lesmistr Matz. Po
pﬁíjezdu do zapadlé varty
zvané Pleterjach mu byl pﬁidûlen kÛÀ jménem Gavril, v jehoÏ
sedle postupnû poznával svÛj revír i pﬁilehlé okolí a kter˘ byl
pro nûj jedin˘m dopravním prostﬁedkem. Pleterjachsk˘ revír
se rozkládal na území Slovinska. Jednou stranou zasahoval
do vnitrozemí, druhá strana pﬁiléhala k hranicím
s Chorvatskem. Mohutné buky s rovn˘mi ztepil˘mi kmeny,
staleté rozloÏité duby, tisy a habry, mezi tím divoké hou‰tiny, na zemi kﬁíÏem kráÏem ztrouchnivûlé kmeny, nûkteré
stromy napadené houbou, v ãásti revíru pak baÏiny a v jednom cípu ra‰elinové pole. Takov˘ byl stav revíru pﬁi nástupu
Josefa Ressla.
Po prohlídce revíru navrhl Ressl svému pﬁedstavenému
okamÏité zásahy. Lesmistr Matz, bezhlavû plnící pﬁíkazy sv˘ch
pﬁedstaven˘ch a kaÏd˘ veãer se opíjející do nûmoty rakijí,
nebyl jak˘mkoli novotám naklonûn, ale práce Resslovi nezakázal, jelikoÏ dﬁevo na stavbu lodí mûl úﬁednû naﬁízeno
dodávat. Pﬁístup nadﬁízeného Ressla neodradil. Mlad˘ lesník
se okamÏitû pustil do díla. Sehnal dûlníky a zapoãal práce.
Vybudoval lesní cesty, nechal postavit nejnutnûj‰í mostky
pﬁes potoky a sám vyznaãoval stromy k tûÏbû, ãímÏ do‰lo
k zpﬁístupnûní zanedban˘ch lesních porostÛ. Postupnû
vypracovával mapy revíru. Zde uplatnil svoje vynikající kreslíﬁské schopnosti. V severním cípu Rogu (vrcholku v Pleterjachském revíru) nechal prokopat hlubok˘ pﬁíkop – odvodÀovací kanál, ãímÏ vysu‰il rozsáhlé baÏiny, které sk˘taly
zásobárnu lodního dﬁeva. Lesní cesty vymûﬁoval vypÛjãen˘mi pﬁístroji od krajana ·koly z Novo Mesta. Veãer po práci
zpracovával v˘sledky graficky, vypoãítával nivelaãní zápisníky
a trigonometrická mûﬁení. Pﬁi svém pleterjachském pÛsobení
staãil Ressel sepsat broÏuru s názvem „Návod k rychlému
a správnému vypoãítávání ploch od Josefa Ressla“, kterou
nechal v Lublani pro Ressla vytisknout jeho krajan ·kola,
c.k. asistent silniãních staveb.
Na jaﬁe 1820, tﬁi roky po odvodnûní a vysu‰ení rozsáhl˘ch
baÏin, nechal tyto lokality Ressel ihned zalesnit. Na podzim
1820 vystﬁídal penzionovaného lesmistra Matze v jeho
funkci ResslÛv mlad‰í kolega Burger – ne zcela obratn˘ lesník, vyhovující v‰ak tehdej‰ímu metternichovskému reÏimu.
Zaãátkem ﬁíjna tohoto roku pﬁi‰el Resslovi úﬁední pﬁíkaz, aby
se neprodlenû odebral na sluÏební cestu do Istrie, kde
v okolí Montony bude ﬁídit práce s vysou‰ením tamnûj‰ích
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baÏin. Tento úkol zabral Resslovi pouhé 2 mûsíce. Brzy po
Vánocích 1820 byl Ressel jmenován nadlesním v pﬁímoﬁském
mûstû Terstu. Pﬁidáním 200 zlat˘ch k platu se dala oãekávat
je‰tû lep‰í Resslova budoucí existence.

Lesnická ãinnost v Terstu
Okouzlen moﬁem a terstsk˘m pﬁístavem se Ressel opût vrátil
do reality. V Terstu ho ustanovili inspekãním úﬁedníkem.
Jeho první povinností bylo se dokonale seznámit s pﬁímoﬁsk˘mi lesy a podat posudek o jejich stavu a moÏnostech
vyuÏití pro potﬁeby námoﬁnictva. Jednalo se o oblasti: Gorica s okolím, celá Istrie, ostrovy Veglia a ostatní na jih od
Rijeky. Jedin˘ z revírÛ poblíÏe Gorice, Ternova, mûl rozlohu
8800 ha. Takov˘ obrovsk˘ úkol pﬁed Ressla postavil jeho
nov˘ pﬁedstaven˘ Vrchní lesmistr Manzoni. Lesní hospodáﬁství v tûchto lesích bylo v sam˘ch zaãátcích. O plánovitém
vyuÏití lesÛ nemohla b˘t ani ﬁeã. Nebylo cest, nebylo ani
dost lesníkÛ, nikoho nenapadlo vysazovat kultury a znovu
zalesÀovat.
Jeho cesta zaãala Istrií a ostrovem Krk. Pak se rozjel do Gorice na Revír Ternova, náhorní plo‰inu podobnou rovnému
stolu vysoko nad Goricí pokrytou nádhern˘mi jedlov˘mi lesy.
V polesí Ternova a Panovica ponejprv ve své úﬁední funkci
pﬁi‰el do jehliãnat˘ch a smí‰en˘ch lesÛ. To bylo zcela nové
pole pÛsobnosti. V‰echny jeho dosavadní zku‰enosti se
t˘kaly dubÛ a bukÛ. ProjíÏdûl rozsáhl˘mi revíry, poznával
jejich nesãetné správce, dûlal si poznámky, kreslil náãrtky
a sbíral podklady k pozdûj‰ímu mapování. Bûhem ãtyﬁ let,
které trval tento nároãn˘ úkol, Ressel zamûﬁil a nechal zbudovat desítky lesních cest a silnic. Zavedl plánovit˘ zpÛsob
tûÏby a systematické probírky. Na základû splnûní tohoto
obtíÏného úkolu jmenovali Ressla lesmistrem. V prÛbûhu
následujících let byly tyto lesy cílem Resslov˘ch inspekãních
cest, bûhem nichÏ dokonãil podrobnou ‰rafovanou mapu
poslední ãásti ternovského revíru, pﬁenesl na papír vysoko
poloÏené polesí Otlica, vût‰inou tûÏko pﬁístupn˘ prales,
vypracoval projekty lesních cest na celá desetiletí dopﬁedu.
Po sedmnáctileté sluÏbû v dÛsledku v‰eobecné reorganizace
státní správy byl Ressel pﬁeloÏen k lesní správní sluÏbû
v hodnosti lesního koncipisty se základním platem 600 zlat˘ch a pﬁíslu‰nou náhradou za v˘lohy na pﬁípadn˘ch sluÏebních cestách. Jeho nov˘m pﬁedstaven˘m se stal Inspektor
Hofer. Za deset dní na základû urgence inspektora Hofera
mu byla hodnost lesmistra pût vrácena.

Lesmistrem v Montonû
Dekretem kamerální lesní správy v Lublani z 16. ãervence
1835 byl Ressel jmenován prozatimním lesmistrem v Montonû. Po devatenácti letech lesní sluÏby se mu koneãnû
dostalo cti samostatnû spravovat revír. Brzy poté, co pﬁevzal
správu montonského revíru, napoãítal okolo 26 000
uschl˘ch dubÛ. Bylo to v dÛsledku kaÏdoroãních povodní.
¤eka Quieto se kaÏd˘ rok vylévala z bﬁehÛ a zaplavovala
velké hony dubov˘ch a jilmov˘ch lesÛ. Benátãané se snaÏili
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systémem umûl˘ch pﬁíkopÛ a kanálu odvést vodu zpût do ﬁíãního koryta. Raku‰ané toho nedbali, a tak kalné vody Quieta neru‰enû usazovaly slabou vrstvu svého tûÏkého bahna na
koﬁenech star˘ch dubÛ. Pouh˘ 1 cm roãnû, a pﬁece dostateãnû mnoho, aby nános po letech zahubil desetitisíce nejlep‰ích stromÛ.
Ressel se vrhl do odvodÀovacích prací, jimiÏ se uÏ pﬁed lety
proslavil. Zaãal sestavovat plán na zﬁízení rezervace zvlá‰È
silného dubového dﬁeva pro Ïebra velk˘ch lodí. Opût projíÏdûl na koni sv˘mi revíry, sÏíval se s nimi, poznával v‰echny
jejich zvlá‰tnosti. Pﬁi‰la – li objednávka na nejrÛznûj‰í druhy
lodních dﬁev, stoÏárÛ, ráhen, osinov˘ch pÀÛ, Ïeber, k˘lÛ,
mohl jen prstem ukázat na kmen vhodn˘ pro kaÏd˘ jednotliv˘ dílec lodní kostry. Pracoval pﬁesnû, spolehlivû a nanejv˘‰
iniciativnû.

lesním agentem III. tﬁídy „agente boschivo“ s roãním platem
720 zlat˘ch bez dal‰ích pﬁídavkÛ se sídlem v Montonû.
Náplní jeho práce bylo dûlat jakousi spojku mezi admiralitou
a lesní správou. V prosinci roku 1843 byly zru‰eny námoﬁní
agentury, a tedy i Resslova funkce námoﬁního lesního agenta III. tﬁídy. Dvorní váleãná rada doporuãila v‰eobecné dvorní komoﬁe nûkteré z b˘val˘ch agentÛ zamûstnat ve sluÏbách
kamerálního lesnictví. Po mûsících napjaté nejistoty byl
Ressel znovu pﬁidûlen k intendatuﬁe námoﬁních skladÛ.
V roce 1845 byl Ressel – pﬁebyteãn˘ úﬁedník intendatury dán
do disponibility. Bránil se, protestoval. Nastal pro nûho stav
krajní nejistoty, ale zatím ho nachávali v úﬁadû. Ve sv˘ch
dvaapadesáti letech psal na v‰echny strany Ïádosti o místa.
V tomto období Ïil v nejtûÏ‰ích starostech o existenci
a o svou poãetnou rodinu.

V italsk˘ch Benátkách

Opût v Terstu

Po dvou letech úspû‰ného pÛsobení v ãele montonského
revíru pﬁedal revír prozatimnímu kamerálnímu lesníkovi
Zikmundu Hauseggerovi a sám byl sluÏebnû poslán do Benátek, aby se v tamním arzenálu seznámil s lodní architekturou.
Znalost lodní architektury mûl studovat k odpovûdnému
lesnímu hospodaﬁení pro námoﬁní úãely. Pﬁi studiu architektury lodí v Benátkách uplatÀoval Ressel svÛj velk˘ technick˘
rozhled, radil, pomáhal lodním konstruktérÛm a pracoval na
svém matematicko - fyzikálním pojednání o vlivu moﬁského
proudûní na lodní plavbu.

23. kvûtna revoluãního roku 1848 ke svému pﬁekvapení byl
Ressel jmenován námoﬁním podintendantem. Po pÛlroce
bylo toto jmenování ministerstvem války potvrzeno oficielnû.
Po tﬁech letech mu propÛjãila Jeho apo‰tolská milost titul
námoﬁního lesního intendanta. V této funkci setrval aÏ do
své smrti 10. 10. 1857.
Ressel své sluÏební povinnosti plnil neobyãejnû svûdomitû,
ale jeho návrhy na zlep‰ení lesního hospodáﬁství na‰ly
u nadﬁízen˘ch jen malého pochopení. Nejvíce poníÏení
a ústrkÛ se Resslovi dostalo od jeho profesních kolegÛ
– lesníkÛ, kteﬁí absolutní neznalostí matematicko – fyzikálních vûd nepochopili sílu jeho technického génia.
><

Na jaﬁe roku 1839 dekret dvorní váleãné rady z Vídnû, podepsan˘ hrabûtem Hardeggem, ustanovil Ressla námoﬁním

Svatopluk Soucha,
Lesní závod Konopi‰tû

LESU ZDAR

Zamûstnancem námoﬁní agentury

Ilustraãní foto: J. Karas
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KOMERâNÍ PREZENTACE

Preventivnû do lázní? Ano!
¤eknûte si „Karlovy Vary“ a docela jistû se Vám vybaví horké prameny, honosné lázeÀské ústavy
a spousty nemocn˘ch pacientÛ kolem. MoÏná, Ïe si vzpomenete, Ïe je toto mûsto svûtovû proslulé mnoha sty lety provûﬁenou úspû‰nou léãbou chorob Ïaludku a stﬁev, cukrovky a poruch
metabolismu. Kromû staleté léãebné tradice v‰ak ve Varech objevují jejich náv‰tûvníci i nové
trendy péãe o lidské zdraví.
V poslední dobû sem doslova z celého svûta pﬁijíÏdûjí lidé,
jeÏ Ïádnou z uveden˘ch nemocí netrpí, pﬁesto mají dÛvod
postarat se zde o své zdraví. Jsou to totiÏ lidé, kteﬁí si jsou
vûdomi jednak toho, Ïe jejich Ïivotní styl, pﬁedev‰ím pak
pracovní nasazení, se sebou pﬁiná‰í vysoká zdravotní rizika,
a jednak toho, Ïe právû Karlovy Vary tato rizika dokáÏí
v˘znamnû sníÏit. Stres, tedy pﬁedev‰ím v‰esmûrn˘ psychick˘
a fyzick˘ tlak, kter˘ pÛsobí nejen na vedoucí pracovníky,
manaÏery, ale i na jiné exponované pracovníky, je pﬁíãinou
pestré ‰kály nemocí, jimÏ jsme si zvykli ﬁíkat nemoci civilizaãní. Tyto nemoci nejsou nijak vybíravé, své obûti si berou
jak mezi star‰ími, tak mezi mlad‰ími.

LESU ZDAR

JiÏ nûkolikadenní aktivní pobyt v lázních, spojen˘ s úãelovû
orientovan˘mi lázeÀsk˘mi kúrami ve specializovan˘ch lázeÀsk˘ch ústavech, jak˘mi jsou v Karlov˘ch Varech AlÏbûtiny
láznû, v‰ak dokáÏe skuteãné divy. Celkové uvolnûní organismu, dietetická zmûna, podnûty ze zmûny prostﬁedí, nové
vnímání svého tûla… Pﬁedcházení chorobám pﬁíjemnou
cestou? Odbourání úãinkÛ pracovního stresu ãi následkÛ
nepﬁíli‰ zdravého Ïivotního stylu? I tak by se dala preventivnû-léãebná dovolená v Karlov˘ch Varech nazvat.

36
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Co vlastnû v Karlov˘ch Varech léãí a pomáhá? Není to jen
povûstmi opﬁedená termální voda, i kdyÏ je samozﬁejm˘m
základem vût‰iny klasick˘ch léãebn˘ch kúr. Ve Varech spolu
s horkou vodou vyvûrá i léãiv˘ plyn, oxid uhliãit˘ spolu se
vzácn˘mi plyny, dusíkem, sulfanem a jin˘mi pﬁímûsmi.
Kromû vody a plynu si zde mÛÏete opravdu uÏít téÏ procedury
s ra‰elinou, parafínem apod. V Karlov˘ch Varech má na
lidské zdraví vliv i jejich pﬁírodní prostﬁedí, jen málokde na
svûtû jsou totiÏ hostÛm zaruãeny tak pﬁíhodné kombinace
jako v této ãásti údolí ﬁeky Teplé: mírnû dráÏdivé podnebí
s vysokou koncentrací atmosférick˘ch iontÛ v ovzdu‰í, nádherné lázeÀské lesy se 130 km znaãen˘ch a lékaﬁsky zhodnocen˘ch promenádních cest, vedoucích mj. kolem mnoha
studen˘ch lesních pramenÛ, ojedinûlá lázeÀská architektura
a mnoÏství neobyãejn˘ch kulturních památek, vzpomínky na
osobnosti lidsk˘ch dûjin témûﬁ na kaÏdém kroku... KaÏdá ze
zdánlivû obyãejn˘ch procházek po lázeÀském mûstû ãi v jeho
okolí se pro vnímavého ãlovûka mûní v záÏitek, kter˘ má
navíc velice zvlá‰tní a jednoznaãnû pﬁízniv˘ vliv na jeho
organismus.
Nové v˘zkumy hovoﬁí jasnû: pobyt v tûchto lázních pozitivnû ovlivÀuje kvalitu va‰eho Ïivota, nejenÏe se subjektivnû

PANORÁMA
cítíte lépe a objektivnû jste schopni podávat vy‰‰í v˘kony,
ale po klasické kúﬁe potﬁebujete ke svému plnohodnotnému
Ïivotu aÏ o polovinu ménû lékÛ!
Zmínûné AlÏbûtiny láznû, nejvût‰í balneoterapeutick˘ provoz
v âeské republice, pomáhají sv˘m hostÛm upevnit zdraví
nejen procedurami s vﬁídelní vodou a sv˘m perfektním technick˘m vybavením, ale rovnûÏ umem sv˘ch pracovníkÛ,
lékaﬁÛ, fyzioterapeutÛ i jin˘ch zdravotnick˘ch zamûstnancÛ.
Léãebnû-preventivní plán stanovovan˘ odborn˘m lázeÀsk˘m
lékaﬁem je zde vÏdy „u‰it na míru“ podle individuálních problémÛ i zdravotních dispozic kaÏdého hosta.
Historie vyuÏívání karlovarsk˘ch pramenÛ je sama o sobû
úÏasn˘m svûdectvím o lidském poznávání síly pﬁírody a je
téÏ souãástí technick˘ch dûjin svûta. AlÏbûtiny láznû
k tomuto svûdectví jiÏ pﬁes sto let v˘znamnû pﬁispívají. Je-li
vá‰ Ïivot provázen stresem ãi dlouhodobou únavou, zcela
urãitû vás zde ãeká blahodárná zmûna.
Pro podrobnûj‰í informace kontaktujte obchodní oddûlení:
sl. ·. Drozdová, tel. 353 222 536/linka 206,
mobil 604 232 484 nebo pﬁímo ﬁeditele spoleãnosti
Ing. M. Vedrala, tel. 353 222 536/linka 226,
mobil 602 219 209.
><

Novû otevﬁená budova Krajského inspektorátu v Plzni a Oblastní správy tokÛ.

LESU ZDAR

Kromû zástupcÛ plzeÀského inspektorátu se na nov˘ pﬁírÛstek pﬁijeli podívat i generální ﬁeditel LâR
Ing. Blahuta a b˘val˘ krajsk˘ ﬁeditel v Plzni a nynûj‰í v˘robnû technick˘ ﬁeditel LâR Ing. LuÀák.
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Na odborné exkurzi v oblasti
rumunského Banátu
Ve dnech 23. aÏ 27. ãervna 2005 zorganizovala Lesní správa Jeseník spolu s Jesenickou
lesnickou spoleãností odbornou exkurzi v oblasti rumunského Banátu. Exkurze se zúãastnilo
celkem 40 osob vãetnû prÛvodkynû.

Rumunská vesnice

Traktor pro pﬁibliÏování dﬁíví

Oblast rumunského Banátu se nachází mezi ﬁekami Dunajem
na jihu, tvoﬁící v souãasné dobû i státní hranici a protékající
ve v˘‰ce pouh˘ch 80 m n.m., Tisou na západû, Maru‰í na
severu a masivem karpatsk˘ch hor na v˘chodû. Ve stﬁedovûku
to byla správní oblast Uherského království, pozdûji souãást
Rakousko-Uherska.
V roce 1823 se do této oblasti vydali po Dunaji ãe‰tí kolonisté, aby zde v horách zaloÏili vesnice a tûÏili dﬁevo. I pﬁes
více jak stoosmdesátileté odlouãení od staré vlasti si obyvatelé ãesk˘ch vesnic (Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál,
Bígr a ·umice) dokázali uchovat svÛj jazyk, kulturu a zvyky.
Geologicky je oblast z ãásti tvoﬁena vápencov˘mi pﬁíkrovy
s typick˘mi rysy (hluboké doliny, jeskynû, propasti a soutûsky)
a z ãásti silikátov˘m jádrem z rul a Ïul.
PÛvodní lesy v bezprostﬁední blízkosti vesnic byly v minulosti
vykáceny a pﬁemûnûny na pastviny, louky, sady a pole. Pastviny jsou dnes mnohde porostlé kﬁovinami, zejména hlohy
a brsleny. Souãasné lesy jsou pﬁeváÏnû dubové ãi habrové
buãiny, v niÏ‰ích polohách rostou spoleãenstva s dubem
cerem, javorem babykou a habrem, s vy‰‰í nadmoﬁskou v˘‰kou
pﬁib˘vá dub zimní a hlavnû buk. Druhovou pestrost podporují javory, lípy, tﬁe‰nû ptáãnice, jasany a jilmy.
Z fauny byla úãastníky exkurze nejvíce pozorována je‰tûrka
zelená (Lacerta viridis) s uÏovkou obojkovou (Natrix natrix)
a uÏovkou podplamatou (Natrix tesselata). Se zmijí rÛÏkatou
(Vipera amnodytes amnodytes) se nikdo nesetkal, aã dle v‰ech
informací je v této oblasti velmi hojná. Ze spárkaté zvûﬁe se
zde vyskytuje srnãí a ãerná zvûﬁ.

LESU ZDAR

Úãastníci exkurze byli ubytování a stravování v domácnostech
ve Svaté Helenû a odtud autobusem f. VOBUS z Hanu‰ovic byly
realizovány jednotlivé odborné exkurze a poznávací zájezdy.

38

Na Lesním závodû Moldova-Noua nás pﬁivítal ﬁeditel Ing. Ion
Marisescu a ﬁekl nám nûkolik informací k lesnímu závodu,
kter˘ je souãástí ¤editelství státních lesÛ Ïupy Cares-Severin.
Lesní závod hospodaﬁí zhruba na 32 tis. hektarech lesního
pÛdního fondu pﬁeváÏnû v povodí ﬁeky Nery. Organizaãnû se
ãlení na 4 lesní správy s 32 lesníky celkem. Roãní tûÏba je
30 tis. m3, z toho 20 tis. m3 je nabízeno formou v˘bûrového
ﬁízení zpracovatelÛm dﬁíví, zbyl˘ch 10 tis. m3 tûÏí lesní závod
ve vlastní reÏii. Závod má vypracovan˘ LHP. Pﬁi tûÏbû není
zákonem omezena velikost holiny, ale vzhledem k nízkému
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etátu cca 1,1 m3 a pﬁírodû blízké dﬁevinné skladbû jsou plochy vznikl˘ch holin minimální. Lesníci vykonávají lesní a mysliveckou ochrannou sluÏbu a dozírají na kvalitu a mnoÏství
vykonávané práce dûlníky. Ve‰keré odborné ãinnosti (vyznaãování tûÏby, pûstební projekty apod.) vykonávají odborní
pracovníci lesního závodu. Platy lesníkÛ se pohybují v pﬁepoãtu okolo 3 tis. Kã, k tomu jim pﬁináleÏí naturální sloÏka
platu, v níÏ je zahrnuto bezplatné bydlení ve sluÏebních
objektech vãetnû spotﬁebované elektrické energie, 6 m3 palivového dﬁíví a sluÏební obleãení.
V rámci tohoto závodu nám byl je‰tû pﬁedveden manipulaãní
sklad a v roce 2004, z dÛvodu ‰patného odbytu, zru‰ená pila.
Na reprezentativní lovecké chatû „Berzovita“ nás zástupce
závodu seznámil s problematikou myslivosti v oblasti.
Mimo odbornou ãást exkurze jsme si prohlédli mûsto Teme‰vár
s nejv˘znaãnûj‰ími památkami a také s námûstím, kde zaãala rumunská revoluce, dále pak ﬁímské a císaﬁské láznû Beile
Herculane, zhlédli jsme rovnûÏ známou pﬁehradu „Îelezná
vrata“ na Dunaji, historické muzeum s ﬁímsk˘mi vykopávkami
a také ve skále vytesanou sochu dáckého krále Decebala.
S divokou a ãlovûkem nenaru‰enou pﬁírodou jsme se „tvrdû“
seznámili pﬁi pû‰í tÛﬁe krasovou soutûskou ﬁeky Nery, s tradiãní ﬁemeslnou v˘robou nÛ‰í pak ve vesnici Gernik a s v‰edním
i sváteãním Ïivotem na‰ich rodákÛ v prÛbûhu celého pobytu
u sv˘ch domácích.
Rumunsko jsme opou‰tûli s poznáním, Ïe:
• jako celek se jedná o zemi neb˘val˘ch moÏností
• v souãasnosti je zde patrn˘ znaãn˘ úpadek zemûdûlství
a prÛmyslu
• v zemi je vysoká nezamûstnanost vãetnû nízkého finanãního ohodnocení zamûstnan˘ch a dÛchodcÛ
• je patrná absolutní absence odpadového hospodáﬁství
• krajané v ãesk˘ch vesnicích jsou velice pracovití, skromní
a dobrosrdeãní, jejich kultura vãetnû zemûdûlského hospodaﬁení je v˘jimkou v celku
• v lesnictví, tak jako i v jin˘ch odvûtvích, je velmi nízká technická vybavenost a jeví se i malá odborná úroveÀ venkovního
personálu, pﬁi jednání s vedoucími pracovníky je aÏ zaráÏející informaãní zdrÏenlivost, zejména v oblasti ekonomiky.
><
Text a foto: Ing. Jaromír Latner, CSc., Jiﬁí Sedlmayer

PUBLIKACE

Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Lesy âeské republiky, s.p.: V˘roãní zpráva 2004
Vyd, LâR, s.p., Hradec Králové, 2005
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
PochÛzka po píseck˘ch lesích
Sborník z odborného semináﬁe a pochÛzky po trase vycházky
lesníkÛ pﬁed 71 lety, Písek, 26. 8. 2005.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK/
Struãn˘ popis a prÛvodce k vycházce Ústﬁední jednoty ãeskoslov. lesnictva do lesÛ mûsta Písku dne 7. ãervence 1934
Jaroslav BorÛvka
Publikace je fotoreprintem pÛvodního spisku z roku 1934
a byla vydána pro úãastníky vycházky v píseck˘ch lesích po
71 letech v srpnu 2005. Spisek obsahuje historii a nástin
majetkového pﬁeskupení pozemkÛ pro lesní hospodáﬁství
mûsta Písku v letech 1919 - 1934, struãn˘ pﬁehled dat vztahujících se pﬁeváÏnû ke stanovi‰ti, postup a ãasov˘ v˘voj
úkonÛ v pûstební ãinnosti, v˘voj zaﬁizování lesÛ a prÛvodce
k vycházce v roce 1934.
Vyd. Lesy mûsta Písku, s.r.o., Písek, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK/
Pûstování smrku v niÏ‰ích a stﬁedních polohách
Sborník referátÛ z odborného semináﬁe a exkurze po trase
vycházky lesníkÛ v Ratajích nad Sázavou po 100 letech
(Rataje nad Sázavou, 15. 9. 2005). Semináﬁ se zaﬁadil k diskusi o zastoupení smrku v lesních porostech na pﬁíkladu
hospodaﬁení v lesích LHC Kácov.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2005
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK/
Dﬁeva tropick˘ch oblastí
Ivan Roãek
Publikace obsahuje pﬁehled dﬁev tropick˘ch oblastí, kter˘ je
uspoﬁádán do tﬁí samostatn˘ch oddílÛ: Afrika, JiÏní a Stﬁední Amerika a Tropická Asie, Austrálie a Oceánie. Nûkter˘m
druhÛm dﬁev, které se ãasto zahrnují do velk˘ch pﬁíbuzn˘ch
skupin, je vûnována zvlá‰tní pﬁíloha. Jedná se o mahagony,
ebeny a eukalypty. Abecední ﬁazení dﬁev je provedeno podle
hlavních názvÛ, dále jsou uvedena latinská jména dﬁevin
(rod a druh) a ãeleì. V ãásti oznaãené "Jiné obchodní
názvy" jsou soustﬁedûny zejména nûkteré obchodní názvy
pouÏívané v rÛzn˘ch jazycích importujících zemí. Zb˘vající
údaje v publikaci se t˘kají slovního popisu dﬁeva, nûkter˘ch
vlastností a pouÏití. Tyto údaje je nutno povaÏovat za orientaãní, stejnû jako údaje o zpracování a vyuÏití dﬁeva.
Vyd. âeská zemûdûlská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, Praha, 2005
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/

/zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu
LâR HK/
Mot˘li
Ivo Novák a Franti‰ek Severa
Kniha ze série "Mal˘ prÛvodce" s texty Iva Nováka a s ilustracemi Franti‰ka Severy pﬁiná‰í informace o evropsk˘ch
denních i noãních mot˘lech ve v‰ech jejich v˘vojov˘ch stadiích. ZmiÀuje se i o chovu mot˘lÛ z vajíãek, housenek
a kukel. UpozorÀuje na vzácné a ohroÏené druhy i moÏnost
jejich ochrany.
Vyd. Aventinum, Praha, 2002
/zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu
LâR HK/

Dále pﬁibyly do technické knihovny následující
CD-ROM a CD:
Myslivecká encyklopedie 2005
CD-ROM je zpracován kolektivem autorÛ ve spolupráci
s pﬁedními odborníky z jednotliv˘ch oborÛ pod redakãním
vedením Doc. Ing. Vladimíra Hanzala, CSc. Produkt probírá
Mysliveckou v˘chovu, Mysliveckou zoologii, Chov a péãi
o zvûﬁ, Lov a zuÏitkování zvûﬁe, Myslivecké stﬁelectví, Mysliveckou kynologii, Sokolnictví a Právní pﬁedpisy. Je doplnûn
zajímavostmi a prezentacemi. Organizovan˘ myslivec, adept
myslivosti, sportovní stﬁelec, vlastník zbranû, ochránce pﬁírody, milovník zvûﬁe, chovatel psa, student a dal‰í zde naleznou tisíce stran odborného i populárního textu, nûkolik tisíc
barevn˘ch fotografií, desítky zvukÛ zvûﬁe a loveck˘ch signálÛ a nûkolik desítek videosekvencí.
Vyrobilo elektronické nakladatelství GRAND, s.r.o., âeské
Budûjovice, 2005, ve spolupráci s âMMJ
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
Ptáci vod a mokﬁadÛ – díl 2: Husice, kachny a jeﬁáb popelav˘
/68 variant hlasÛ 17 druhÛ ptákÛ/
Ptáci vod a mokﬁadÛ – díl 3: Krátkokﬁídlí, bahÀáci a dlouhokﬁídlí
(83 variant hlasÛ 46 druhÛ ptákÛ)
Obû CD vybavená vysvûtlující textovou pﬁílohou obsahují
zvukové záznamy hlasÛ ptákÛ Ïijících na vodách a v biotopech baÏin a mokﬁadÛ.
Vyrobil Pelz - Biophon, Praha, 2004
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK/
><
Jiﬁí Uhlíﬁ
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Minerály
Franti‰ek Bauer a Jaroslav Tvrz
Mal˘ prÛvodce s texty J. Bauera a s fotografiemi F. Tvrze
provází ãtenáﬁe mineralogií pﬁeváÏnû systémem urãovacích
tabulí. Po úvodních kapitolách, které obsahují i pasáÏ pro
sbûratele s mnoha praktick˘mi radami, následuje 576 fotografií minerálÛ, drahokamÛ a hornin vyskytujících se v pﬁírodû.
Vyd. Aventinum, Praha, 2002, v edici PrÛvodce pﬁírodou
Ilustraãní foto: J. Karas
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Vybíráme z tisku
Lesy âR: O dﬁíví z polomÛ je mezi zpracovateli zájem
Hradecké noviny
23. 8. 2005
Hradec Králové - Podle odhadu odborníkÛ je hodnota dﬁeva
z jednoho hektaru polomÛ proti dﬁevu vytûÏenému z normální plochy niÏ‰í pﬁibliÏnû o 20 aÏ 30 procent.
O dﬁíví z vûtrem zpÛsoben˘ch polomÛ je mezi zpracovateli
zájem. Trh se dﬁevem se totiÏ v souãasnosti nachází v pﬁevisu
poptávky po v‰ech hlavních sortimentech - jehliãnat˘ch kulatinách i vlákninách.Uvedl to v˘robnû technick˘ ﬁeditel státního
podniku Lesy âeské republiky Karel LuÀák. LesÛm âR patﬁí
zhruba polovina lesÛ v zemi.
Kalamita pﬁiná‰í jen ztráty
Pﬁes poptávku po vlákninov˘ch sortimentech, zejména ze strany celulózek a v˘robcÛ dﬁevotﬁískov˘ch desek, v‰ak pﬁiná‰í
vûtrná kalamita pro majitele lesÛ jen ztráty. Podíl cenn˘ch
a kulatinov˘ch sortimentÛ je niÏ‰í neÏ obvykle a i náklady na
vytûÏení kalamitních porostÛ s roz‰típan˘mi vyvrácen˘mi stromy jsou vy‰‰í, a to aÏ o pûtinu.
Podle odhadu LesÛ âR je hodnota dﬁeva z jednoho hektaru
polomÛ proti dﬁevu vytûÏenému z normální plochy niÏ‰í pﬁibliÏnû o 20 aÏ 30 procent. "V praxi to znamená rozdíl nejménû nûkolika desítek tisíc korun," ﬁekl vedoucí odboru obchodu
LesÛ âR Bohumil Kos.
Zájem o palivové dﬁíví roste
Podíl nejlevnûj‰ího palivového dﬁíví se pﬁi kalamitû mÛÏe pohybovat od sedmi do 15 procent. Ani s jeho odbytem si v‰ak
majitelé lesÛ nemusí dûlat vût‰í starosti. "âekáme, Ïe zájem
o palivové dﬁíví stále poroste s tím, jak porostou ceny jin˘ch
energií. V lese po kalamitû Ïádné dﬁevo nezÛstane," uvedl Kos.
Lesnící se bojí kÛrovce
Poslední velká vûtrná kalamita postihla Lesy âR v ﬁíjnu 2002.
B˘vá také oznaãována za kalamitu desetiletí. Celkem tehdy
vûtru padlo za obûÈ asi 2,5 milionu metrÛ krychlov˘ch dﬁeva,
coÏ byla zhruba tﬁetina obvyklé roãní tûÏby podniku v objemu
pﬁes sedm milionÛ metrÛ krychlov˘ch dﬁeva. Lesy âR tehdy
omezily plánované tûÏby a soustﬁedily se na likvidaci kalamity,
coÏ trvalo do poloviny roku 2003. Od té doby Lesy âR zaznamenaly jen men‰í kalamity v ﬁádu stovek tisíc padl˘ch metrÛ
krychlov˘ch dﬁeva.
Vedle vûtru se lesníci obávají i kÛrovcov˘ch kalamit. "Nejvíce
kÛrovcového dﬁíví jsme za poslední roky zpracovali v roce
2003, a to 677 000 kubíkÛ. DÛvodem bylo dlouhé suché léto
s následn˘m rozmnoÏením kÛrovce," uvedl LuÀák. KÛrovcem
napadené dﬁevo podle nûj bûÏnû odebírá ve‰ker˘ dﬁevozpracující prÛmysl, kromû závodÛ zamûﬁen˘ch na zpracování speciálních kvalit.

"Základem v‰eho je ohleduplnost ﬁidiãÛ, kteﬁí by mûli tu‰it, Ïe
srnku obvykle následují mláìata. Je také dobré vûdût, Ïe srna,
stojící u silnice, doslova neunese strach z pﬁijíÏdûjícího vozidla a namísto aby utekla, v posledním okamÏiku skoãí ﬁidiãi
pﬁímo pﬁed kola," vysvûtlil Libor Dostál, pracovník Krajského
inspektorátu LesÛ âeské republiky v Liberci. Stejnû tak zajíc,
prchající pﬁed kuÏelem svûtla reflektoru, radûji zahyne pod koly
vozu, neÏ by se vrhl do tmy. "V takovém pﬁípadû je dobré pﬁibrzdit u kraje vozovky a ztlumit svûtla do okamÏiku, neÏ zajíc
silnici opustí," dodal.
V pﬁípadû, Ïe pﬁeci jen dojde ke stﬁetu s lesní zvûﬁí, nelze poraÏen˘ kus ani v dobrém úmyslu naloÏit do auta. "Nezná-li ﬁidiã
lesního hospodáﬁe v daném úseku, mûl by pﬁípad oznámit policii," uvedl Miroslav Kortan, lesní správce jabloneck˘ch LesÛ
âeské republiky. "LeÏí-li poraÏené zvíﬁe pﬁímo v jízdním pruhu,
pak je dobré odstranit jej k okraji vozovky, pﬁiãemÏ je tﬁeba
vyhnout se pﬁímému kontaktu se zvûﬁí," doplnil Miroslav Kortan.
Správci lesÛ by také pﬁivítali více tak zvan˘ch zelen˘ch mostÛ,
které jsou v zahraniãí bûÏnou souãástí vozovek. Ty umoÏÀují
jeÏkÛm, ropuchám, kunám i dal‰í zvûﬁi bezpeãné pﬁekonání
komunikace.

Kapliãka sv. Vojtûcha se vrátila do Ïivota
âeskobudûjovické listy
22. 8. 2005
Ch˘nov - Posvûcení se v sobotu odpoledne doãkala zrekonstruovaná kapliãka na Pacovû hoﬁe nad Ch˘novskou jeskyní.
Pravdûpodobnû v polovinû 19. století ji postavili pracovníci ze
zdej‰ího kamenolomu. Svatého Vojtûcha si za svého patrona
vybrali sami. Tehdy v‰ak kapliãku nezdobila jeho so‰ka, ale jen
malba. Po válce stavba zaãala chátrat.
"KdyÏ jsem zde pﬁed ãtyﬁiadvaceti lety nastoupil na místo
správce jeskynû, chodil za mnou poslední majitel Václav Rothbauer. Sedl si na dvorek u jeskynû, zpucoval mû, Ïe mám ‰patnû zametené schody a kdyÏ vidûl, Ïe natírám, povídá: "KdyÏ ti
trochu toho vápna zbyde, vylez nahoru na kopec a natﬁi tu
kapliãku." JenÏe stavba byla tak rozbitá, Ïe z ní koukaly cihly,"
uvedl v sobotu ﬁeditel Ch˘novské jeskynû Karel Drbal.
Kapliãka se doãkala aÏ nyní, kdy do její opravy investovaly
peníze Lesy âR. Správa jeskynû pﬁispûla na onen slibovan˘
nátûr a na v˘robu so‰ky sv. Vojtûcha, která je z dílny táborské
v˘tvarnice Má‰i Valtrové. "KvÛli zlodûjÛm jsme radûji nechali
udûlat hned dvû," podotkl Drbal.
Slavnostního aktu se v sobotu zúãastnil také houslov˘ virtuos
Jaroslav Svûcen˘.
><
Z tisku vybíral: Ing. Lubomír ·álek,
podnikové ﬁeditelství LâR

Podûkování
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Vystra‰ená zvûﬁ umírá pod koly automobilÛ
Deník Jablonecka
23. 8. 2005
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Jablonec n. N. - AÏ pûtadvacet procent drobné lesní zvûﬁe
zahyne pod koly automobilÛ. V období ﬁíje, kdy dochází ke
ztrátû pﬁirozené ostraÏitosti, hrozí i vût‰í riziko stﬁetu se zvûﬁí
vysokou.
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V minulém ãísle ãasopisu Lesu zdar si zaﬁádil tiskaﬁsk˘
‰otek a v popisku pod fotografií vy‰lechtil z dﬁípatky
rosnatku. Dûkujeme v‰em v‰ímav˘m ãtenáﬁÛm za upozornûní.
><

PANORÁMA

V mûsíci ﬁíjnu oslaví v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
Padesátiny
Netrefová Vlasta
Novotn˘ Josef Ing.
Ha‰ka Pavel Ing.
Sedláãková Anna
Bubeníãek Martin
¤eﬁichová Magdalena
Sládek Jiﬁí Ing.

LZ Dobﬁí‰
KI Brno
LS Buãovice
LS Znojmo
LS Stﬁíbro
LS Vy‰‰í Brod
KI ChoceÀ

·edesátiny
Smolka Antonín
Kubátová Miloslava
Hauser Emanuel
Staﬁík Miloslav
Janeãek Miloslav

LS
LS
LS
LS
LS

Bystﬁice p. H.
Îelezná Ruda
âesk˘ Rudolec
Nové Mûsto n. M.
Je‰tûd

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

Rozlouãení
V nedûli 28. srpna 2005 nás
navÏdy opustil kolega lesník,
absolvent V·Z v Brnû, fakulty
lesnické, Ing. Dan Zatloukal.
Zemﬁel náhle a neoãekávanû
ve vûku 46 let. Vy v‰ichni, kdo
jste ho znali, vûnujte mu tichou
vzpomínku.
><

SPRÁVA OCHRANY P¤ÍRODY
SPRÁVA CHRÁNùNÉ KRAJINNÉ OBLASTI âESK¯ RÁJ
MUZEUM âESKÉHO RÁJE
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA KONFERENCI

Za jeho pﬁátele Ing. Antonín Schreiber

kterou poﬁádají pﬁi pﬁíleÏitosti padesátiletého v˘roãí
vyhlá‰ení prvního velkoplo‰ného chránûného území
pod zá‰titou ministra Ïivotního prostﬁedí Libora Ambrozka, poslance Parlamentu âR Franti‰ka Pelce a hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana

50 LET CHRÁNùNÉ KRAJINNÉ
OBLASTI âESK¯ RÁJ

20. – 22. ¤ÍJNA 2005 V LÁZNÍCH SEDMIHORKÁCH

Mezinárodní semináﬁ v rámci stejnojmenného ‰védského
projektu zab˘vající se moÏnostmi vyuÏívání popela
vznikajícího spalováním lesní biomasy. Popel je aplikován na plochy lesní pÛdy po tûÏbû nebo jinak Ïivinami
ochuzenou lesní pÛdu a pomáhá kompenzovat tyto
ztráty. Semináﬁ probíhá pouze v angliãtinû. Poﬁádá:
Regional Forestry Board of Värmland – Örebro, ·védsko, LâR, s.p., Odborné zaji‰tûní: Lars Andersson
(lars.andersson@svsst.svo.se ), Organizaãní zaji‰tûní:
Bc. Jana Pechová, LâR, s.p. (pechova@lesycr.cz).
Místo konání: Praha, Hotel Olympik; Více na
http://www.recash.info
><

VE SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVEM ÎIVOTNÍHO
PROST¤EDÍ âESKÉ REPUBLIKY, LESY âR, s.p.,
V¯ZKUMN¯M ÚSTAVEM SILVA TAROUCY PRO
KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ V PRÒHONICÍCH, KRAJSK¯M Ú¤ADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE, âESK¯M SVAZEM OCHRÁNCÒ P¤ÍRODY,
ST¤EDISKEM EKOLOGICKÉ V¯CHOVY âSOP âESK¯ RÁJ
A OBCÍ KARLOVICE.
Za pﬁípravn˘ v˘bor:
RNDr. Lenka ·oltysová
tel. 481 321 900, 481 363 922, e-mail: ceskyraj@schkocr.cz
Mgr. Ondﬁej Mirovsk˘, M.EM
tel. 481 363 927, 608 170 125, e-mail: omirovsky@seznam.cz
Správa Chránûné krajinné oblasti âesk˘ ráj
Antonína Dvoﬁáka 294, 511 01 Turnov
tel. 481 321 900, fax: 481 321 578

><
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8. – 10. listopadu 2005
Regular recycling of wood ash
to prevent waste production
– RecAsh
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Prázdniny roku 2005
se sportovci federace Spastic Handicap
a pod kﬁídly státního podniku Lesy âR
Sportovci Spastic Handicap mûli o leto‰ních prázdninách napilno. Úãastnili se, a nutno konstatovat
vÏdy úspû‰nû, celé ﬁady v˘znamn˘ch mezinárodních soutûÏí.
Krátce na to následoval dal‰í Otevﬁen˘ evropsk˘ ‰ampionát,
av‰ak v atletice. Ve finském Espoo ve dnech 17. aÏ 28. srpna
o nejlep‰í umístûní a evropské posty bojovalo 9 spasticky
postiÏen˘ch reprezentantÛ. A Ïe nezklamali sebe, své trenéry a v‰echny ty, co k nim mají blízko a podporují je, dokazují jejich v˘sledky ozdobené cenn˘mi kovy.
O celkov˘ch 7 medailí (3-3-1) se zaslouÏili:
• zlato Eva Berná
hod diskem + evropsk˘ rekord
2x Roman Musil hod diskem + svûtov˘ rekord
a vrh koulí
• stﬁíbro Eva Berná
vrh koulí
Jan Vlk
skol do dálky
‰tafeta 4x100m
ve sloÏení Ale‰ ·vehlík, Du‰an
Grézl, Petr Vrátil a Jan Vlk
• bronz Vladimíra Bujárková vrh koulí
Jejich úspû‰né taÏení bylo zahájeno hned na zaãátku prázdnin. Od 2. do 10. ãervence to bylo mistrovství svûta CP ISRA
(Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association) v Americe-New London. Devût atletÛ a cyklista Jiﬁí
Bou‰ka se s úspûchem vrátili domÛ ozdobeni 13 medailemi
(3-8-2). Z toho 4 medaile (1-0-3) byly vybojovány Jiﬁím
Bou‰kou. Zb˘vajících 9 medailí (2-5-2) je na kontû atletÛ
Evy Berné, Petra Vrátila, Daniely Procházkové, Jiﬁího Kohouta, Jana Vlka a Leo‰e LaãÀáka. Medaile atletÛ jsou o to
cennûj‰í, Ïe je dokázali vybojovat vesmûs samí nováãci spastické reprezentace.

Dal‰í skvûlá umístûní zaznamenali i zb˘vající reprezentanti
Daniela Procházková a Franti‰ek Serbus, kdyÏ v silné konkurenci a pﬁi ne‰Èastném sluãování zdravotních tﬁíd dokázali
sáhnout na ãtvrtá a pátá evropská místa.
Leto‰ní prázdniny jsou jiÏ historií, ale z hlediska úspûchÛ
sportovcÛ Spastic Handicap bude na co vzpomínat a také
ãím se pochlubit. Spolu s nimi se mÛÏe radovat i chlubit
státní podnik Lesy âR, kter˘ je od 1. ãervence t.r. generálním partnerem federace Spastic Handicap.
><
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V srpnu pak ve dnech 12. aÏ 21. bojovali na dráze i na
silnici pﬁi Otevﬁeném mistrovství Evropy v cyklistice holandském Alkmaaru spastiãtí reprezentanti na bicyklech i tricyklech. To, Ïe tam nebyli nadarmo, dokumentuje nejedna
evropská medaile. Jejich bilance byla více neÏ radostná. Tﬁi
zlaté tituly mistra Evropy 2005 (1 km s pevn˘m startem, stíhaãka na 3 km a silniãní závod na 57,4 km) a k tomu jedna
bronzová medaile (ãasovka), to v‰e zásluhou Jiﬁího Bou‰ky.
„ÚroveÀ na‰ich soupeﬁÛ, zejména ·panûlÛ a Raku‰anÛ,
nemluvû o zámoﬁsk˘ch cyklistech, co do v˘konnosti
i jejich zázemí roste rok od roku. Na rozdíl od nás mají za
sebou celé realizaãní t˘my technikÛ, masérÛ a lékaﬁÛ. Tak
daleko my je‰tû nejsme, ale vûﬁím, Ïe ãasem se i u nás tato
situace vylep‰í“, nechal se sly‰et novopeãen˘ nûkolikanásobn˘ mistr Evropy. Daﬁilo se i jemu klubovému kolegovi Lubo‰i Jirkovi, jednu stﬁíbrnou medaili vybojoval v 1 km
s pevn˘m startem a dvû bronzové ve stíhaãce a silniãním
závodû. Po dvou medailích mají na sv˘ch kontech Josef
Winkler – stﬁíbro v ãasovce a silnici. Ve stejn˘ch disciplinách
má evropsk˘ bronz Petr Proke‰. Jediná dívãina ãeské v˘pravy, Îaneta Halová, bohuÏel nemûla ve své kategorii dostateãn˘ poãet soupeﬁek, tak soutûÏila sama, ale její v˘sledky
byly srovnatelné a mnohdy lep‰í neÏ u muÏÛ její kategorie.
A benjamínek v˘pravy Marek Smolinsk˘ mûl pﬁíleÏitost
sbírat zku‰enosti z velk˘ch soutûÏí a závodit s takov˘mi soupeﬁi jako napﬁ. ‰panûlsk˘m cyklistou, b˘val˘m profesionálem,
Javierem Ochoou. Spastici se tedy mohou pochlubit celkem
11 medailemi (3-3-5).
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LâR pro radost i seniorÛm
Domov dÛchodcÛ v Male‰icích se dne 8. záﬁí 2005 stal v˘jimeãn˘m místem setkání sportovních druÏstev na‰ich seniorÛ.
Skvûl˘ch lidí, kteﬁí i pﬁes svÛj vûk a mnohdy také zdravotní handicap dokázali nejen sobû, ale i svému okolí a pﬁihlíÏejícím
divákÛm, Ïe jsou stále plní Ïivotního optimismu a dobré pohody.
Pohodu a dobrou náladu kolem sebe ‰íﬁil a „své“ povzbuzoval téÏ jeden z nejdÛleÏitûj‰ích organizátorÛ celé akce nazvané První
sportovní hry seniorÛ, ﬁeditel Domova dÛchodcÛ Male‰ice Mgr. Tomá‰ Ján. Jemu patﬁí hlavní dík v‰ech zúãastnûn˘ch sportovcÛ.
Tûch bylo opravdu velké mnoÏství v nejrÛznûj‰ích kategoriích. Také z toho dÛvodu, Ïe se sportovních her zúãastnili zástupci
devíti domovÛ dÛchodcÛ z Prahy a okolí, jejichÏ zﬁizovatelem je hl.m. Praha. ZároveÀ je tﬁeba podûkovat radní hlavního mûsta
Prahy paní Mgr. Hanû Halové, Ïe nad touto unikátní akcí pﬁevzala zá‰titu.
Lesy âeské republiky byly jedním ze subjektÛ podporujících tuto akci, kdyÏ vûnovaly ceny vítûzÛm tohoto netradiãního
sportovního klání.
><
Text a foto: Ing. Jaroslav Karas, podnikové ﬁeditelství LâR

Klasick˘ „‰raml“ zahrál k poslechu i tanci

Zábava navzdory
letním teplotám

SoutûÏilo se v mnoha disciplínách

¤editel domova dÛchodcÛ
Male‰ice Mgr. Ján

Radní paní Mgr. Halová

Vyhlá‰ení vítûzÛ
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ROK LÍPY
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

