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VáÏení ãtenáfii,

dovolte mi, informovat Vás o nejaktuálnûj‰ím dûní ve vedení na‰eho podniku. Na‰í

hlavní prioritou je v souãasné dobû zmûna obchodních podmínek mezi na‰ím podni-

kem a smluvními partnery. 17. 9. 2004 probûhla dozorãí rada na‰eho podniku. Mûla

mimo jiné schválit rámcovou smlouvu na komplexní dodávku lesnick˘ch ãinností (dále

jen „rámcová smlouva“). PrÛbûh schÛze a následná diskuze v‰ak vyústily v pfieru‰ení

této schÛze a její odloÏení na 23. 9. 2004 do Poslanecké snûmovny. Rámcová smlouva

zde byla dozorãí radou schválena. Toto datum mÛÏeme povaÏovat za prÛlomov˘ 

okamÏik ve zmûnû nastavení obchodních vztahÛ mezi Lesy âeské republiky, s. p., 

a smluvními partnery. Tento akt vyvolal znaãnou odezvu v podnikatelském prostfiedí,

zejména pak v té ãásti podnikatelské sféry reprezentované âeskou asociací podnikatelÛ

v lesním hospodáfiství (dále jen âAPLH) a mediální kampaÀ namífienou proti souãas-

nému managementu podniku. Roz‰ífiení a lep‰í vyuÏívání trÏního prostfiedí v lesním

hospodáfiství je v‰ak hlavní snahou souãasného vedení.

âAPLH se slovnû pfiihla‰uje k nutnosti zmûn ve vzájemn˘ch smluvních vztazích, ale ne

v‰echny jejich pfiedstavy o nastavení a postupném zavedení systému jsou pro státní

podnik akceptovatelné. Musím uvést, Ïe jsme opakovanû s asociací jednali a vstfiícnû

zapracovali fiadu námûtÛ do pfiipravovaného modelu. V˘raznû rozdílné názory jsou 

v oblastech obchodu se dfiívím a v postupném zavádûní v˘bûrov˘ch fiízení. Státní pod-

nik trvá na provádûní v˘bûrov˘ch fiízení na dodávky lesnick˘ch prací a je jenom na

nûm, jaké nastaví pravidla a podmínky pro transparentní zpÛsob jejich provedení. 

V leto‰ním roce probûhnou v˘bûrová fiízení u smluv na dobu urãitou, jejichÏ platnost

konãí k 31. 12. tohoto roku. 

Lesy âR jsou samostatn˘m subjektem, kter˘ provozuje podnikatelskou ãinnost se 

svûfien˘m majetkem, a nehodlá ho jen „spravovat“ podle pokynÛ rÛzn˘ch zájmov˘ch

skupin. Taková je totiÏ na‰e odpovûdnost vÛãi zákonÛm, zakladateli, lesu i pfií‰tím

generacím. Lesy budou postupnû zvy‰ovat svÛj podíl na pfiímém obchodování se 

dfievem, které je z lesÛ ve vlastnictví státu vyprodukováno. I to je logická cesta ke 

zv˘‰ení efektivity hospodafiení LesÛ âR.

Na poradách vedení podniku byly v uplynulém období mimo jiné projednány tyto

materiály: Územní transformace oblastních správ tokÛ, Provedení organizaãních zmûn,

Zpráva o zhodnocování voln˘ch finanãních prostfiedkÛ, Stav a v˘voj pohledávek za 

I. pololetí 2004, Natura 2000 – vyhodnocení stavu, Návrh postupu LâR pfii nákupech

lesních majetkÛ a Nakládání s majetkem státu s právem hospodafiit LâR. ><

Ing. Kamil Vysly‰el

generální fieditel

OBSAHINFORMACE
Z VEDENÍ

Ilustraãní foto na obálce: titulní strana – archiv redakce
zadní strana – archiv redakce
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Pfiesílené dfiíví

u státního podniku Lesy âeské republiky
Silné (pfiesílené) kvalitní dfiíví je dÛleÏit˘m cílov˘m sortimentem pfiírodû blízkého lesního hos-

podáfiství. Zásoba silného dfiíví se od druhé svûtové války v lesích âR znaãnû zvût‰ila a její

kontinuální navy‰ování lze s ohledem k pfiechodu na systém pfiírodû blízkého obhospodafio-

vání lesa pfiedpokládat i v blízké budoucnosti. Tento pozitivní v˘voj odpovídá snaze pûstovat

jak lesní porosty bohaté na zásobu dfiíví, tak lesy schopné zaji‰tûní jak ekonomick˘ch, tak

krajinotvorn˘ch a celospoleãensk˘ch funkcí. JiÏ podstatnû ménû pozitivní je v‰ak situace pfie-

síleného dfiíví na trhu, která zdaleka nekoresponduje se situací jeho zásob. 

5. Zásoby porostÛ ZCHÚ a kategorie lesa ochranného

nebyly pfiedmûtem anal˘zy.

6. Odhad objemu pfiesílené hmoty (více neÏ 45 cm na

ãepu) byl realizován pomocí tvarov˘ch fiad skupin dfievin 

a aplikace v˘sledkÛ anal˘zy objemu celkové zásoby pfiesíle-

n˘ch stromÛ (v˘ãetní tlou‰Èka nad 55 cm) do stávajících

sortimentaãních tabulek (Pafiez, Hubaã, âermák). U listna-

t˘ch dfievin byl povaÏován za standard kmen, u nûhoÏ 

se pro v˘robu pilafisk˘ch v˘fiezÛ hodí jen spodní polovina.

U smrku bylo uvaÏováno s odfiíznutím prÛmûrnû jednoho

délkového metru palivového dfiíví z oddenku v dÛsledku

hnilob. U borovice a jedle nebylo uvaÏováno s oddenkov˘mi

hnilobami jako dÛvodem zkrácení oddenkové ãásti. 

7. Prognóza v˘voje zásob silného / pfiesíleného dfiíví 

v následujících 10 letech byla sestavena pomocí:

a) odhadu nárÛstu objemu v dÛsledku pfiesunu z niÏ‰ích

tlou‰tûk,

b) odhadu objemu, kter˘ by zbyl po realizaci modelové

tûÏby (modelové tûÏební %) + varianta „nulová tûÏba“,

c) odhadu celkového bûÏného pfiírÛstu (CBP) na ãásti 

stávajícího objemu pfiesíleného dfiíví, která zbude po

modelovém odtûÏení.

Aktuální stav zásob

Celková zásoba dfiíví u LâR v souãasnosti pfiedstavuje cca

306 mil. m3. Nejvût‰í podíl pfiedstavuje stfiednû silné dfiíví.

Z v˘sledkÛ studie vypl˘vá, Ïe souãasná zásoba dotãená

v˘skytem pfiesíleného dfiíví (PD) má objem cca 1 597 000 m3,

coÏ pfiedstavuje asi 0,5 % z celkového objemu zásob LâR

(mimo les ochrann˘ a ZCHÚ). Odhadnutá v˘‰e zásoby 

pfiesíleného dfiíví (PD) pak v rámci uvedeného objemu 

pfiedstavuje cca 60 %, reálnû tedy 960 000 m3. Regionální

rozloÏení této zásoby (viz. graf 1), vztaÏené ke krajskému

uspofiádání âR ukazuje, Ïe jednoznaãnû nejvût‰í podíl 

(36 %) pfiesílené hmoty v zásobách LâR leÏí na území

Jihomoravského kraje (374 tis. m3). Naopak nejmen‰í

potenciální nabídkou pfiesíleného dfiíví disponují LâR

obhospodafiované lesy v kraji Karlovarském. Asi 7,5 % 

celkové zásoby PD u LâR leÏí v horsk˘ch oblastech, kde lze

pfiedpokládat v˘skyt resonanãního dfiíví.

Z hlediska dfievinné skladby zásob dotãen˘ch v˘skytem pfie-

síleného dfiíví u LâR (viz. graf 2) zastávají dominantní podíl

Na základû v˘voje nové pofiezové techniky a v˘robních

metod v oblasti zpracování slabého a stfiednû silného dfiíví

v 90. letech minulého století doznala odbytová situace sil-

ného dfiíví neuspokojivého stavu. Tento trend nepostihl

pouze âR, ale i okolní evropské zemû jako napfi. Nûmecko,

Rakousko ãi ·v˘carsko. Silné dfiíví bylo nûkter˘mi zpraco-

vateli dokonce oznaãeno jako neodpovídající podmínkám

trhu a jako dfiíví pfiíli‰ drahé. V dÛsledku toho do‰lo ke

znatelnému rozdílu v realizaãních cenách v neprospûch

pfiesílené hmoty. V leto‰ním roce v‰ak opûtovnû stoupající

poptávka po silném (pfiesíleném) dfiíví, zejména pak jehliã-

natém, opût naznaãuje, Ïe silné dfiíví pfiedstavuje i nadále

atraktivní sortiment. 

Jako podklad pro dal‰í rozhodování v oblasti lesnicko-dfie-

vafiského komplexu, zejména pak pro vnitfiní rozhodovací

proces zpracovatelÛ dfiíví jako souãasn˘ch ãi potenciálních

obchodních partnerÛ LâR, s. p., byla z iniciativy Odboru

obchodu a zahraniãních vztahÛ ¤ LâR vyhotovena anal˘za

aktuální situace zásob pfiesíleného dfiíví a prognóza jejich

v˘voje. LâR se tak zafiazují na stranu fiady státních lesních

podnikÛ ekonomicky vyspûl˘ch zemí EU, které jiÏ podobné

studie realizovaly.

Metodika studie

Pfii kompletaci analytick˘ch v˘stupÛ studie, zpracované 

v rámci spolupráce OOZV a OHÚL, byly respektovány tyto

metodické zásady:

1. Jako silné dfiíví byly definovány v‰echny stromy s v˘ãetní

tlou‰Èkou vût‰í neÏ 55 cm. Tento limit vze‰el z anal˘zy

technologick˘ch pomûrÛ zpracovatelského prostfiedí âR.

2. Jednotlivé dfieviny byly zafiazeny do skupin, ãímÏ bylo

dosáhnuto nutného zjednodu‰ení v˘stupÛ (napfi. do skupiny

TP byly zafiazeny v‰echny topoly, osika, vrby a ol‰e). 

3. Základním a jedin˘m zdrojem analyzovan˘ch dat byla

databanka LâR, s. p.

4. Na základû anal˘zy technologick˘ch pomûrÛ zpracova-

telského sektoru âR byla stanovena minimální tlou‰Èka

ãepu na 45 cm, nutná jako v˘chozí limitující parametr pro

odhad podílu pfiesílené hmoty na zásobû stromÛ s v˘ãetní

tlou‰Èkou nad 55 cm.
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na celkové nabídce této hmoty dfieviny BK (26,8 %), 

DB (33,9 %) a JS (15,8 %). Jehliãnaté smrkové dfiíví tvofií

8,4 % na celkov˘ch zásobách dotãen˘ch v˘skytem pfiesíle-

né hmoty u LâR. Toto ãíslo je ãásteãnû ovlivnûno cílen˘m

pûstováním resonanãního dfiíví. Nejvût‰í objem listnatého

PD pak leÏí v kraji JM (99 % z celkového objemu zásob

dotãen˘ch v˘skytem PD). Nejvût‰í objem jehliãnatého PD

leÏí v kraji Jâ (55 % z celkového objemu zásob dotãen˘ch

v˘skytem PD).

Stanovení v˘‰e podílu pfiesílené hmoty na aktuálním objemu

roãní tûÏby ãi souãasn˘ch m˘tních tûÏeb bohuÏel není

moÏné. Tuto situaci zpÛsobuje nedostatek dat, kter˘ je

dÛsledkem dosavadního nastavení systému prodeje dfiíví 

u LâR, s. p.

Prognóza decenálního v˘hledu

Také pfii zpracování prognózy v˘voje nabídky pfiesíleného

dfiíví u LâR nebyly uvaÏovány jak zásoby porostÛ nacházejí-

cích se na zvlá‰tû chránûn˘ch územích (ZCHÚ), tak zásoby

porostÛ kategorie ochranného lesa. Oba zmiÀované pfiípa-

dy podléhají zvlá‰tnímu reÏimu hospodafiení a nejsou tudíÏ

pfiedmûtem zájmu studie, vycházející ze standardních pod-

mínek hospodafiení. Pfiedpokladem pro prognostickou

úvahu bylo zpracování dvou krajních teoretick˘ch variant

v˘voje zásob PD – varianta „modelová tûÏba“ a varianta

„nulová tûÏba“.

Varianta „modelová tûÏba“

Pokud by v  porostech s  v˘skytem pfiesíleného dfiíví probíhala

tûÏba podle modelového tûÏebního procenta, pak by zásoby

dotãené v˘skytem pfiesíleného dfiíví ãinily za 10 let asi 

1 489 000 m3. To je zhruba 0,5 % v‰ech zásob LâR (mimo

les ochrann˘ a ZCHÚ), 20 % roãních tûÏeb LâR, 30 % roã-

ních m˘tních tûÏeb LâR. 

Souãasná zásoba dotãená v˘skytem pfiesíleného dfiíví má

objem asi 1 597 000 m3. Aby bylo dosaÏeno v˘‰e uvedené-

ho v˘sledku, muselo by se vytûÏit 991 000 m3 u stávajících

porostÛ s pfiesílen˘m dfiívím a cca 394 000 m3 u porostÛ,

kde se za 10 let pfiesílené dfiíví objeví. Sumárnû by se tedy

jednalo o 1 385 000 m3, roãnû pak o pfiibliÏnû 140 000 m3.

Varianta „nulová tûÏba“

Pokud by v porostech s v˘skytem pfiesíleného dfiíví nepro-

bíhala Ïádná tûÏba z dÛvodu problematického zhodnocení,

pak by zásoby dotãené v˘skytem pfiesíleného dfiíví ãinily za

10 let zhruba 3 212 000 m3. To je cca 1 % v‰ech souãasn˘ch

zásob LâR (mimo les ochrann˘ a ZCHÚ), 42 % souãasn˘ch

roãních tûÏeb LâR a 65 % souãasn˘ch roãních m˘tn˘ch

tûÏeb LâR.

Závûr prognózy

Pfii sestavení prognózy je nutno mít na zfieteli, Ïe dosavadní

zpÛsob prodeje dfiíví u LâR, situace na trhu se dfiívím 

a dal‰í ekonomické a politické tlaky vedou k tomu, Ïe v fiadû

pfiípadÛ v˘‰e tûÏby v porostech s PD zdaleka nedosahuje

hodnot modelového procenta. V dÛsledku toho pak ãasto

dochází ke zhor‰ování kvality zásob PD (zejména BK, TP

popfi. SM).

Za pfiedpokladu zachování souãasné situace v oblasti odbytu

PD (nízké realizaãní ceny PD a stav zpracovatelského sek-

toru) lze s velkou pravdûpodobností oãekávat, Ïe scénáfi

v˘voje zásob PD bude v následujících deseti letech inklino-

vat spí‰e k v˘sledkÛm varianty „nulová tûÏba“. Pfiíãina je do

znaãné míry dána i sníÏenou kvalitou pfievaÏujících listna-

t˘ch zásob PD.

S jistotou lze tedy pfiedpokládat, Ïe se zásoby PD u LâR 

v pfií‰tích deseti letech nav˘‰í. 

Pûstební cíle LâR

Ve‰kerá hospodáfiská a podnikatelská ãinnost LâR je zamû-

fiena na zachování svûfieného lesa, na péãi o nûj jako

národní bohatství, na plnûní jeho funkcí a na podporu

trvale udrÏitelného hospodafiení v nûm. DosaÏení tûchto

foto: Problematicky zpenûÏitelné pfiesílené bukové dfiíví je pfiirozen˘m

produktem pfiírodû blízkého obhospodafiování lesÛ napfi. na 

LS Buchlovice (KI Zlín); foto: Z. Valn˘

>>
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cílÛ je nejlépe moÏné pouze prostfiednictvím pfiírodû 

blízkého lesního hospodáfiství.

Star‰í porosty sehrávají v celkovém konceptu pfiírodû blízkého

lesního hospodáfiství zvlá‰tní úlohu. Tak jako z pohledu

ochrany pfiírody, tak z pohledu celospoleãensk˘ch funkcí

jsou lesy s vysok˘m podílem star‰ích zral˘ch stromÛ 

posuzovány obzvlá‰È pozitivnû. Pfiitom jsou tyto stromy 

s ohledem na jejich je‰tû del‰í biologickou vûkovou hranici

m˘ceny dalece pfiedãasnû. Dnes je jiÏ také obecnû známo,

Ïe i star‰í porosty, obzvlá‰tû v pfiípadû dobré kvality, vykazují

nezanedbatelnou pfiírÛstovou intenzitu, která pfiesahuje

hodnoty rÛstov˘ch tabulek. Produkce kvalitativnû hodnot-

n˘ch siln˘ch sortimentÛ je tak rovnûÏ z ekonomického

pohledu smysluplná. Cílem LâR je produkce zdravého 

kvalitního dfiíví v ‰irokém spektru tlou‰tûk i dfievin. 

S ohledem na v˘‰e uvedená fakta bude tedy i v budoucnu

nutnou souãástí pûstebních cílÛ LâR produkovat rovnûÏ

kvalitní silné (pfiesílené) dfiíví, a to v‰ude tam, kde to 

perspektiva tvorby hodnoty a stabilita porostÛ dovolí.

Neopomenuteln˘m zázemím této strategie v oblasti pûstování

lesa je i legislativní prostfiedí âR, fie‰ící otázku minimálního

obm˘tí porostu.

Souhrn a fie‰ení

Z dosud uveden˘ch skuteãností vypl˘vá:

• Problém pfiesíleného dfiíví není omezen pouze na âR.

• Pokud se problém nebude intenzivnû fie‰it, otázka 

nízkého cenového zhodnocení pfiesíleného dfiíví bude

pfietrvávat.

• Zásoba pfiesíleného dfiíví u LâR se bude zvy‰ovat.

• Ze situace v pfiedpokladu v˘voje zásob pfiesíleného dfiíví

u LâR vypl˘vá, Ïe je nutno oãekávat jeho rostoucí nabídku

na trhu.

• Produkce zdravého pfiesíleného dfiíví je logick˘m prÛvod-

ním jevem respektování spoleãensk˘ch poÏadavkÛ na

pûstování lesa v pojetí pfiírodû blízkého lesního hospo-

dáfiství.

• Mnohdy nevybírav˘ tlak na navy‰ování produkce stfiednû

silného dfiíví na úkor silné hmoty lze také vnímat jako

negativní postoj zpracovatelského sektoru vÛãi pfiírodû

blízkému lesnímu hospodáfiství.

• Nerovnomûrné rozvrÏení mnoÏství a struktury zásob pfie-

síleného dfiíví v regionech vyÏaduje intenzivnûj‰í komu-

nikaci a koordinaci mezi vlastníky lesa (LâR) a zpracova-

teli (investory).

Nefie‰ením otázky obnovy porostÛ s PD dochází nejen ke

ztrátû na hodnotû zásob PD u LâR, ale i úniku (ãasového

oddálení) potenciálního hodnotového pfiírÛstu následného

porostu, k jehoÏ vzniku v dÛsledku uvedené situace nedo-

‰lo (viz. graf 3).

Návrh fie‰ení uvedené situace a doporuãení:

• Intenzivnûji komunikovat s odbûrateli – zejména zpraco-

vateli PD, a vytváfiet podmínky pro jejich motivaci k fie‰e-

ní problému PD (fie‰ení otázky poãtu, velikosti a techno-

logického vybavení zpracovatelsk˘ch kapacit).

• Realizovat marketingov˘ prÛzkum trhu a marketingové

prognózy v oblasti odbytu PD.

• S v˘stupy prÛzkumu a prognóz prÛbûÏnû seznamovat

pfiíslu‰né organizaãní jednotky (OJ).
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Graf 1: V˘‰e objemu pfiesílené kulatiny (nad 45 cm na ãepu) v porovnání s celkovou zásobou dotãenou v˘skytem pfie-

síleného dfiíví (mimo les ochrann˘ a ZCHÚ) u LâR, s. p.
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• Bezpodmíneãnû musí fungovat zpûtné vazby mezi

OJ a pracovníky pro obchod a marketing.

• U pfiím˘ch prodejÛ musí pracovníci odbytu hledat

moÏnosti realizace PD za oboustrannû pfiijatelnou

cenu.

• Provozní jednotky musí mít pfiehled o v˘skytu PD na

území své pÛsobnosti, a to s ohledem na jeho kvalitu.

• Uplatnit flexibilní pfiístup k problému PD v podobû

moÏnosti operativních zmûn tûÏebních projektÛ ve

vztahu k aktuální situaci na trhu s PD.

• RovnûÏ pfii realizaci PD je nutno respektovat obecnû

uznávanou zásadu „solventní zákazník – ná‰ pán“. 

><

Ing. Zdenûk Valn˘ (OOZV), valny@lesycr.cz

Ing. Pfiemek ·tipl (OHÚL), stipl@lesycr.cz
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Graf 2: Podíl dfievin na objemu zásob dotãen˘ch v˘skytem pfiesíleného dfiíví u LâR, s. p. (mimo les ochrann˘ a ZCHÚ).

Graf 3: Znázornûní v˘voje hodnotového celkového prÛmûrného pfiírÛstu (CPP)

OPRAVA

V minulém ãísle Lesu Zdar do‰lo k pfiehození ãísel 

v tabulce na stranû 23. Nyní otiskujeme tabulku se

správn˘m pofiadím ãísel. Autorovi se omlouváme.

Tvorba zisku/ztráty BayStafo podle V˘kazu o hospoda-

fiení podniku (bez zohlednûní zmûn majetku)

1997 (Mil. DM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+14,1 

1998 (Mil. EUR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-12,0 

1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+8,1

2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-37,5

2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-44,6

2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-28,7

Zdroj: Bayerische Staatsforstverwaltung
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VyuÏití semenn˘ch rokÛ

Legislativa

Od 1. 1. 2004 je v úãinnosti zákon ã. 149/2003 Sb. o uvá-

dûní do obûhu reprodukãního materiálu lesních dfievin 

lesnicky v˘znamn˘ch druhÛ a umûl˘ch kfiíÏencÛ, urãeného

k obnovû lesa a zalesÀování, a o zmûnû nûkter˘ch souvise-

jících zákonÛ (zákon o obchodu s reprodukãním materiá-

lem). Na tento zákon navazuje provádûcí vyhlá‰ka 

ã. 29/2004 Sb. s úãinností od 20. 1. 2004. Podrobnosti 

o pfienosu semen a sazenic lesních dfievin, o evidenci pÛvodu

reprodukãního materiálu a podrobnosti o obnovû lesních

porostÛ a zalesÀování pozemkÛ prohlá‰en˘ch za pozemky

urãené k plnûní funkcí lesa jsou fie‰eny ve vyhlá‰ce 

ã. 139/2004 Sb. s úãinností od 1. 4. 2004.

Pfied sbûrem semenné suroviny je tfieba zváÏit, zda osivo

pfiípadnû sadební materiál budete potfiebovat jen pro vlastní

potfiebu bez poÏadavkÛ na dotace nebo zda tfieba i nûkdy

v budoucnu budete chtít s tímto materiálem obchodovat.

Zákon ã. 149/2003 Sb. je zákonem o obchodu s reprodukã-

ním materiálem a je proto tfieba jiÏ pfii sbûru postupovat

podle tohoto zákona (Oznámení o konání sbûru, Îádost 

o vydání potvrzení o pÛvodu reprodukãního materiálu,

podávané na obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností

atd.). Orgány vefiejné správy vystavují potvrzení o pÛvodu.

Pokud nebude potvrzen reprodukãní materiál jiÏ ve fázi

sbûru, potvrzení o pÛvodu nelze získat zpûtnû.

Reprodukãní materiál lze uvádût do obûhu pouze v tom

pfiípadû, Ïe pochází z uznan˘ch zdrojÛ. Vytvofite si dosta-

teãné zdroje pro sbûr osiva nejen jehliãnanÛ, ale i listnáãÛ,

a to uznáním jak porostÛ, tak i zdrojÛ semen, tj. stromÛ

rostoucích na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa

nebo i stromy rostoucí mimo les. Uznaná pro sbûr musí 

b˘t i kategorie identifikovan˘ch zdrojÛ reprodukãního 

materiálu.

SluÏby semenáfiského závodu

Ke zpracování ve‰keré semenné suroviny jehliãnanÛ i list-

náãÛ poskytují LâR, s. p., semenáfisk˘ závod v T˘ni‰ti nad

Orlicí odborné sluÏby v‰em majitelÛm lesa.

Pro skladování semenné suroviny i pro její zpracování 

a následné uskladnûní osiva má semenáfisk˘ závod dosta-

teãné skladovací kapacity, vãetnû skladÛ klimatizovan˘ch

urãen˘ch pro dlouhodobé skladování osiva. Samostatnou

ãástí klimatizovaného skladu osiva je tzv. banka lesního

osiva, do které si mohou majitelé osiva ukládat ãásti

semenn˘ch oddílÛ vysoké genetické hodnoty, a to pro

zachování regionálních populací v co nej‰ir‰í genetické

variabilitû. Lu‰tírna je vybavena potfiebnou kapacitou 

lu‰tírensk˘ch komor pro oddûlené lu‰tûní oddílÛ ‰i‰ek 

o vy‰‰ích hmotnostech i lu‰tírensk˘m zafiízením pro malé

oddíly, napfi. 1 kg. Osivo jehliãnanÛ se podle poÏadavkÛ

zákazníkÛ pfiipravuje k v˘sevÛm stratifikací, tfiídí, jak

mechanicky, tak i plavením na zafiízení Prevac, mofií, 

pfiedev‰ím biologick˘mi pfiípravky. U skladovaného osiva je

zaji‰Èován kvalifikovan˘ odbûr vzorkÛ pro provedení rozborÛ

osiva pro obchod s reprodukãním materiálem.

Úroda smrku

V roce 2003 zaplodil po 11 letech smrk ztepil˘. Sbûr ‰i‰ek

byl provádûn pfieváÏnû v listopadu, prosinci 2003 

a v lednu, únoru 2004. Do Semenáfiského závodu LâR, s. p.,

v T˘ni‰ti nad Orlicí bylo z celé âR dodáno k vylu‰tûní 

146 654 kg ‰i‰ek, coÏ pfii prÛmûrné sypavosti 3 % pfiedsta-

vuje 4400 kg osiva. I pfies mimofiádnû extremní klimatické

podmínky roku dozrávání ‰i‰ek (velké sucho), jsou podle

dosud proveden˘ch rozborÛ kvality vylu‰tûného osiva

(VÚLHM, akreditovaná laboratofi Uherské Hradi‰tû) v˘sledky

dobré. Absolutní hmotnost (hmotnost 1000 semen) 

7,835 gramÛ, energie klíãení 40 %, klíãivost 89 %, poãet

klíãiv˘ch ãist˘ch semen v 1 kg ãiní 103 098 kusÛ. 

Pro porovnání âSN 48 1211 uvádí prÛmûrné hodnoty 

u absolutní hmotnosti 8,8 g, klíãivosti 80 %, poãtu ãist˘ch

klíãiv˘ch ãist˘ch semen v 1 kg 82 000. NiÏ‰í energii 

klíãení, zpÛsobenou such˘m rokem, lze ve vût‰inû pfiípadÛ

zlep‰it vhodnou pfiedosevní pfiípravou osiva.

Spolu se zásobami osiva z minul˘ch úrod mají vlastníci lesa

uloÏeno v semenáfiském závodû 12 645,90 kg osiva smrku

ztepilého. V tabulce ã. 1 je uveden pfiehled zásob osiva

podle jednotliv˘ch pfiírodních lesních oblastí.

Povinnosti vlastníkÛ lesa

K základním povinnostem vlastníkÛ lesa, vypl˘vajících 

z lesního zákona ã. 289/1995 Sb., patfií zachování geno-

fondu lesních dfievin. Je tedy tfieba, aby si vlastníci lesa

vyhodnotili potfieby osiva do budoucna a vytvofiili dosta-

teãné zásoby i na období, kdy dfieviny neplodí, a byla tak

zaji‰tûna nepfietrÏitost produkce sadebního materiálu 

s v˘hledem do oãekávané dal‰í úrody. U smrku jsou semen-

né roky cca po 10 letech. Po semenném roce b˘vá v dal‰ím

roce „doznívající úroda“ a ta se u smrku objevuje letos. 

Zvy‰ováním podílu listnáãÛ pfii obnovû lesních porostÛ 

a podporou pfiirozené obnovy se potfieby sazenic 

a v návaznosti na to i potfieby osiva sniÏují. Pfii kalkulaci

potfieby osiva je tfieba u smrku vytvofiit zásobu minimálnû

na 10 let a rezervu pro mimofiádné události, jako jsou vûtr-

né, hmyzí kalamity apod. Klimatické podmínky leto‰ního

roku byly pfiíznivûj‰í, je tedy pfiedpoklad kvalitní úrody.

VyuÏijte „nabídky pfiírody“ a doplÀte si potfiebné nové

zásoby osiva, star‰í nebo ménû klíãivé osivo lze pouÏít pro

v˘sev jako náhradu pfiirozené obnovy.

Úroda borovice a modfiínu

Krat‰í periodicita plodnosti je u borovice lesní a modfiínu

evropského a to cca po ãtyfiech letech. Borovice lesní 

v posledních 10 letech plodila celkem rovnomûrnû, niÏ‰í záso-

by jsou v nûkolika PLO. V posledním roce se zaãal projevovat

nedostatek osiva modfiínu opadavého, i kdyÏ tato dfievina je

ãasto diskutována jako nepÛvodní a potfieby osiva znaãnû

poklesly. Nedostatek osiva je u sudetského modfiínu. Nûkolik

posledních naznaãujících se úrod v dobû kvûtu pomrzlo a na

zásobách zÛstává staré a ménû kvalitní osivo. V leto‰ním roce

se úroda objevuje a je tfieba ji vyuÏít pro obnovu zásob.
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V oblasti zpracování listnáãÛ se závod zamûfiuje pfiedev‰ím

na osivo buku, a to jeho pfiípravu pro dlouhodobé sklado-

vání v mrazících boxech a následnou pfiedosevní pfiípravu.

V posledních letech byla roz‰ífiena kapacita na zpracování

‰iroké ‰kály duÏnat˘ch plodÛ listnáãÛ a kefiÛ (jefiáby, tfie‰-

nû, hru‰nû, kaliny, hlohy atd.). U v‰ech listnáãÛ se na

základû poÏadavkÛ zákazníkÛ provádí pfiedosevní pfiíprava.

Novou technologií je o‰etfiení ÏaludÛ, jak pfied v˘sevem,

tak i skladováním, proti nejzávaÏnûj‰ímu houbovému ‰kÛd-

ci, a to hlízence Ïaludové. O‰etfiení je pomocí termoterapie

bez pouÏití chemick˘ch pfiípravkÛ.

Pro zaji‰tûní vlastního obchodu vykupuje semenáfisk˘

Tabulka ã. 1: Zásoby osiva podle pfiírodních lesních oblastí (PLO)

PLO smrk borovice modfiín

ztepil˘ lesní opadav˘

kg kg kg

1. Kru‰né hory 845,90 29,40 22,00

2. Podkru‰nohorské pánve 30,90 0 1,00

3. Karlovarská vrchovina 167,60 6,10 0,50

4. Doupovské hory 41,40 7,30 11,00

5. âeské stfiedohofií 86,00 0 0

6. Západoãeská pahorkatina 442,30 478,80 5,00

7. Brdská vrchovina 355,60 33,90 2,30

8. Kfiivoklátsko a âesk˘ kras 355,60 140,90 11,60

9. Rakovnicko-kladenská pahorkatina 206,70 114,80 5,20

10. Stfiedoãeská pahorkatina 529,20 332,20 5,90

11. âesk˘ les 645,90 12,20 1,00

12. PfiedhÛfií ·umavy 

a Novohradsk˘ch hor 309,60 35,90 5,70

13. ·umava 785,70 17,00 0,70

14. Novohradské hory 84,00 0 0

15. Jihoãeské pánve 352,10 164,50 4,00

16. âeskomoravská vrchovina 1728,10 167,90 4,10

17. Polabí 58,20 370,30 3,30

18. Severoãeská pískovcová plo‰ina 

a âesk˘ ráj 122,00 166,10 0

19. LuÏická pískovcová vrchovina 62,10 4,30 0

20. LuÏická pahorkatina 19,00 4,10 11,00

21. Jizerské hory a Je‰tûd 570,80 2,90 0

22. Krkono‰e 393,80 0 0

23. Podkrkono‰í 240,30 2,70 0

24. Sudetské mezihofií 85,20 21,60 0

25. Orlické hory 364,40 0 0

26. PfiedhÛfií Orlick˘ch hor 74,30 1,20 1,00

27. Hrub˘ Jeseník 897,80 1,30 0

28. PfiedhÛfií Hrubého Jeseníku 438,70 21,30 20,40

29. Nízk˘ Jeseník 807,40 58,40 8,90

30. Drahanská vrchovina 350,50 128,80 28,30

31. âeskomoravské mezihofií 377,50 25,00 4,70

32. Slezská níÏina 3,80 16,00 0

33. PfiedhÛfií âeskomoravské vrchoviny 142,90 78,70 1,20

34. Hornomoravsk˘ úval 15,40 0 0

35. Jihomoravské úvaly 59,90 0 0

36. Stfiedomoravské Karpaty 6,90 171,00 0,30

37. Keleãská pahorkatina 4,10 0 0

38. Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 61,50 79,40 11,90

39. Podbeskydská pahorkatina 13,30 4,00 0

40. Moravskoslezské Beskydy 372,10 1,30 0

41. Host˘nsko-vsetínské vrchoviny 

a Javorníky 216,80 1,00 0

Celkem mnoÏství v kg 12645,90 2744,50 206,50

smrkové ‰i‰ky sklad ‰i‰ek

linka na termoterapii ÏaludÛ

>>

závod semennou surovinu v rámci celé âR. Proto v pfiípa-

dû, Ïe si zajistíte sbûry pro vlastní potfiebu a je dobrá

úroda, rádi od Vás semennou surovinu odkoupíme. Dále

závod zprostfiedkovává nákup osiva ze zahraniãí a to pfiede-

v‰ím okrasn˘ch dfievin a kefiÛ. PouÏití introdukovaného

osiva pro obnovu lesních porostÛ je omezeno vyhlá‰kou

ã.139/2004 Sb. ><

Ing. Zdenka Hlavová

LâR, s. p., Semenáfisk˘ závod T˘ni‰tû n. Orlicí

e-mail: hlavova.lz71@lesycr.cz

Interiér Semenáfiského závodu
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Agentura projektÛ obnovy lesa
Agentura projektÛ obnovy lesa (APOL), která má pracovi‰tû v Teplicích byla zaloÏena státním

podnikem Lesy âeské republiky v roce 1998 a aÏ do roku 2001 zaji‰Èovala pfiedev‰ím lesnické

projekty spolufinancované Evropskou unií v rámci programu PHARE. APOL je fiízena odborem

tvorby a rozvoje lesa fieditelství LâR a zaji‰Èuje, v souladu s novelizovan˘m Organizaãním

fiádem LâR, tyto agendy:

Grantová sluÏba LâR

APOL má na starosti Grantovou sluÏbu LâR po stránce

organizaãní a administrativní. Pfiitom se fiídí Statutem

Grantové sluÏby LâR, jehoÏ upravené plné znûní je 

k dispozici jak na Intranetu na stránkách odboru tvorby 

a rozvoje lesa, tak i na webov˘ch stránkách LâR. APOL

shromaÏìuje námûty organizaãních jednotek LâR pro

v˘zkum a dvakrát roãnû, v jarním a podzimním termínu, 

je pfiedkládá komisi v˘robnû-technického fieditele. Tato

komise provádí v˘bûr nejvhodnûj‰ích námûtÛ pro lesnick˘

v˘zkum. APOL poté vypí‰e prostfiednictvím internetu v˘bû-

rové fiízení na nejvhodnûj‰í nabídky k fie‰ení konkrétních

v˘zkumn˘ch projektÛ. V˘bûr provádí v˘bûrová komise,

která doporuãí generálnímu fiediteli nejvhodnûj‰í nabídky.

Po schválení vybran˘ch fie‰itelÛ zaji‰Èuje APOL uzavfiení

smluv o dílo, v˘bûr garanta projektu za LâR a v˘bûr 

oponentÛ.

V prÛbûhu fie‰ení projektu organizuje APOL úvodní 

projednání se v‰emi zúãastnûn˘mi, dále kontrolní dny 

a dílãí oponentní fiízení. Na závûr projektu pak závûreãné

oponentní fiízení, vyúãtování projektu a zvefiejnûní v˘sledkÛ

fie‰ení.

Dosud bylo pfiijato 11 v˘zkumn˘ch projektÛ celkem za

15,468 mil. Kã. Dosud Ïádn˘ z nich nedospûl k závûreãné

oponentufie a uzavfiení. NáplÀ a postup fie‰ení jednotliv˘ch

projektÛ je zvefiejnûn v podnikovém ãasopise Lesu zdar

ãíslo 4/2004.

Programy spolufinancované Evropskou unií

Od poãátku roku 2004 APOL Teplice zabezpeãuje soustfie-

ìování a vyhodnocování informací o moÏnostech zapojení

LâR do programÛ a projektÛ spolufinancovan˘ch EU. 

O tûchto moÏnostech poskytuje informace organizaãním

jednotkám LâR, poskytuje konzultace a zaji‰Èuje kontakty

s pfiíslu‰n˘mi institucemi. Lze pfiedpokládat i koordinování

nûkter˘ch projektÛ.

V rámci Strukturálních fondÛ v souãasné dobû LâR (lesy 

v majetku státu) mÛÏe ãerpat pouze v Operaãním programu

„Rozvoj venkova a multifunkãní zemûdûlství“, podopatfiení

1.3.1 „Obnova lesního potenciálu po‰kozeného pfiírodními

kalamitami a poÏárem a zavádûní pfiíslu‰n˘ch ochrann˘ch

relevantních opatfiení“. BliÏ‰í viz „Informace pro organizaã-

ní jednotky LâR, s. p., o moÏnostech získání finanãní pod-

pory ze Strukturálních fondÛ EU k 31. 5. 2004“, která je

umístûna na Intranetu na stránkách OTRL. Podrobn˘ pokyn

v˘robnû-technického fieditele se pfiipravuje.

Kru‰né hory, ilustraãní foto redakce

APOL sleduje i dal‰í programy mimo jiné i s cílem doporu-

ãování úprav podopatfiení pro dal‰í plánovací období.

Agentura rovnûÏ funguje jako pfieshraniãní partner v rámci

nûkolika lesnick˘ch projektÛ programu INTERREG pro

saské a bavorské státní lesy. Sleduje i moÏnost zapojení do

rozsáhl˘ch mezinárodních projektÛ lesnického charakteru.

Projekty plo‰ného vápnûní a hnojení

Pfii realizaci plo‰ného pÛdoochranného kompenzaãního

vápnûní a hnojení na základû usnesení Vlády âR 

ã. 532/2000 a ã. 22/2004 zaji‰Èovaného MZe âR, fie‰í APOL

pro MZe âR pfiípravu projektové dokumentace (spolupráce

s OJ LâR), kontrolu realizace (spolupráce s OJ LâR), odbûry

vzorkÛ materiálu pro rozbory, kontrolu dokumentace

dodaného materiálu a kontrolu správnosti fakturace.

U leteckého hnojení a vápnûní financovaného ze zdrojÛ

LâR zaji‰Èuje Agentura spolupráci na projektové dokumen-

taci, provedení v˘bûrového fiízení na realizaci, smluvní

dokumentaci a pfiíp. dal‰í ãinnosti.

V rámci dlouhodobé efektivní spolupráce se sask˘mi 

státními lesy APOL rovnûÏ koordinuje a garantuje spolu-

práci s Forstpresidiem v Graupû (saské lesní hospodáfiství,

lesnick˘ v˘zkum).

Agentura projektÛ obnovy lesa mÛÏe zaji‰Èovat i jiné 

konkrétní projekty na základû zadání, napfi. studie o zimo-

vacích obÛrkách zvûfie, oblastech chovu zvûfie atd. ><

Ing. Vladislav Badalík, 

APOL Teplice



Lesy v Kru‰n˘ch horách

potfiebují mimofiádnou péãi
(Rozhovor s fieditelem krajského inspektorátu Teplice Ing. Janem Ferklem)

Na samém poãátku jsem mûl hlavní cíl se do problematiky

vÛbec dostat, protoÏe je znaãnû odli‰ná. JestliÏe mám sta-

novit nûjaké obecné lesnické cíle na inspektorátu a mám je

stanovit vzhledem ke Kru‰n˘m horám, protoÏe toto pohofií

je nosnou ãástí inspektorátu, neboÈ zabírá vlastnû polovinu

v˘mûry lesa a co se dÛleÏitosti práce t˘ãe, tak jistû více neÏ

polovinu, pak vûc je naprosto jasná – vhodn˘m zpÛsobem

udrÏet lesní porosty na Kru‰n˘ch horách, pokud moÏno 

z dfievin, které sem pÛvodnû patfií. 

Dnes jsou Kru‰né hory tak trochu arboretum, kde se zkou‰elo

v‰echno moÏné a v˘sledek je ten, Ïe je zde dnes 12 000 ha

porostÛ náhradních dfievin bfiízy, 7500 ha smrku pichlavého,

3500 ha jefiábÛ a 1000 ha jsou v‰elijaké exotické dfieviny

jako 20 druhÛ borovic atd. Toto je hlavní priorita a k té se

pfiiãlení ostatní, jako je ekonomika a stavy zvûfie. Ono v‰e

spolu úzce souvisí, protoÏe finanãní zdroje nejsou nevyãer-

patelné a jestliÏe na nutné práce dostaneme nûjak˘ finanãní

balíãek, tak ãím levnûji udûláme hektar, tak tím víc hektarÛ

si mÛÏeme dovolit. A zvûfi do tohoto systému zapadá také

bezvadnû, protoÏe kdyÏ nám les zvûfi neseÏere, tak nemusí-

me peníze vynakládat na oplocování, vylep‰ování atd., ale

mÛÏeme je investovat na dal‰í práce. Zvûfi je podle mého

názoru, bohuÏel, zásadním limitujícím faktorem. 

Dá se tedy fiíci, Ïe na vrcholov˘ch partiích pohofií jsou

lesy po‰kozené imisemi a zvûfií. V podhÛfií se zase vysky-

tují pfieváÏnû hÛfie obchodovatelné listnaté sortimenty.

Patfií sem lesní správy Îatec, Dûãín, Klá‰terec, Litomûfiice,

Litvínov a Rumburk. Ziskov˘ je Rumburk a Dûãín, ostatní

LS jsou ve ztrátû. TakÏe o ekonomice je pak potfieba

hovofiit v rámci celého podniku. Máte nûjaké limity 

z hlediska jejich ztrátovosti? Projevuje se zde snaha tuto

ztrátovost nûjak sniÏovat?

Byl bych ‰patn˘ hospodáfi, kdybych fiekl, Ïe zde tato snaha

neexistuje. Dne‰ní lesní správy jsou fiízeny tak, jak je nazna-

ãeno v otázce, tedy limity. To ov‰em není, jak komentuji,

pfiíli‰ motivující záleÏitost. Limity jsou zde prostû od toho,

aby se vyãerpaly. Ale já jsem pfii‰el z pfiímo fiízeného závodu

a byl jsem vÏdy zvykl˘ si nûco vymyslet tak, aby to fungo-

valo s úzkou návazností na to, jak se to bude prakticky 

provádût. 

MÛÏete tedy srovnat, zda jsou pfiímo fiízené závody 

efektivnûj‰í neÏ lesní správy?

Osobnû si netroufnu srovnávat lesní správu a lesní závody, 

o to se uÏ roky pfiou renomovaní odborníci a ekonomové, ale

vysvûtlím to, co jsem myslel, na malém pfiíkladu. ¤ídil jsem

polesí a na polesí jsem mûl také ‰kolky. Do ‰kolek jsem sel

nebo ‰kolkoval sazenice podle toho, kde a co budu za dva,

tfii roky tûÏit a podle toho také sázet. A opaãnû, podle toho,

co se mi podafiilo napûstovat ve ‰kolce nebo jaká byla 

situace se sadebním materiálem u závodu, jsem umísÈoval

Jakou jste vystudoval ‰kolu, kde jste zaãal svoji provozní

praxi a jak jste se dostal do Teplic?

MÛj otec si vybral lesnické povolání a pro mne to byla velká

inspirace, takÏe jsem od dûtství vlastnû neuvaÏoval o niãem

jiném, neÏ se také stát lesníkem. Vystudoval jsem stfiední

lesnickou technickou ‰kolu v Trutnovû, potom lesnickou

fakultu v Brnû, kterou jsem zakonãil v roce 1986. Po vojnû

v roce 1987 jsem nastoupil na lesní závod Dobfií‰, kde jsem

asi pÛl roku pracoval jako lesní, pak jsem absolvoval malé

nûkolikamûsíãní koleãko ve funkcích na ústfiedí lesního

závodu. Následnû jsem nastoupil na polesí Svatá Anna jako

technik polesí a po dvou letech jsem se stal vedoucím pole-

sí. V této funkci jsem pracoval 15 let. Polesí bylo posléze

vydáno v restituci rodu Colloredo-Mansfeld. Páni

Mansfeldové nemûli zájem o vedoucí pracovníky LâR, takÏe

jsem poÏádal vedení LâR o dal‰í zamûstnání u firmy a po

nûjak˘ch jednáních mi bylo nabídnuto místo oblastního

inspektora na tehdy je‰tû OI v Teplicích, a to je místo, které

se neodmítá, takÏe jsem zde v Teplicích nastoupil 1. bfiezna

2004. 

Pfiírodní podmínky

KdyÏ srovnáte Dobfií‰sko a Kru‰né hory, byl pro Vás

obtíÏn˘ pfiechod do odli‰ného pfiírodního prostfiedí, do

jiného mûsta?

ObtíÏné to pro mû kaÏdopádnû bylo, jednak u mne probûhla

zmûna z provozního lesníka na lesníka diplomaticko-úfied-

nického, a za druhé jsem po ‰kole prakticky nezmûnil místo,

takÏe pocity se zmûnou místa byly pro mne pomûrnû stre-

sující. Ale stresující z mé strany, nemohu fiíci, Ïe bych se zde

na KI setkal s nûjak˘m odporem, nepochopením. Ba naopak,

musím prohlásit, Ïe mi vy‰li v‰ichni vstfiíc a i díky zdej‰ím

pracovníkÛm se mi podafiilo se dobfie zapracovat. 

Po stránce lesnické to byl ‰ok a kdyÏ to nûkdy chci trochu

zlehãit, tak fiíkám, Ïe na Dobfií‰i mohl lesník pouze nûco

zkazit, zatímco v Kru‰n˘ch horách kaÏdá stopa zÛstává oti‰-

tûna je‰tû hodnû dlouho dopfiedu a práce je zde neskuteãné

mnoÏství. Kdybych to mûl blíÏe specifikovat, tak v podstatû

jsem mûl obecné podvûdomí, Ïe Kru‰né hory jsou spálená

zemû. Byl jsem naopak pfiekvapen, Ïe nejsou, Ïe jsou zales-

nûné a zelené. ObtíÏ je ov‰em v tom, Ïe dnes se porosty

náhradních dfievin rozpadají a je zde potfieba ohromné práce,

ohromn˘ch finanãních prostfiedkÛ na to, aby se Kru‰né hory

zelené udrÏely.

Základní cíle

V‰ichni lesníci znají osud Kru‰n˘ch hor, náhlou zkázu

zdej‰ích lesních ekosystémÛ. Máte v tomto smyslu nûjaké

základní cíle? Jaké priority jste si stanovil, aÈ jiÏ na

samém poãátku nebo nyní po pÛl roce práce?
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Obecnû se hovofií tûÏko o limitech v fiádu nûjak˘ch dnÛ,

t˘dnÛ. V‰e záleÏí na sortimentu a roãní dobû. V tomto

pokusném období vytûÏíme jen velice málo dfieva a akce jsou

to jednorázové. V podstatû v okamÏiku, kdy se to dfievo

zaãíná tûÏit, máme pfiedstavu, kdo si ho bude odebírat 

a jsme s odbûratelem v kontaktu. Nemûlo by tedy docházet

k tomu, Ïe vytûÏené dfievo by nûkde mûsíc leÏelo a teprve

pak by se zaãalo s nûk˘m jednat, kdy si dfievo vezme, jak si

ho odveze atd. Otázka bude jiná v okamÏiku, kdyby se roze-

bûhla tûÏba dfieva v takovém objemu, jak je do budoucna

avizovan .̆ To jest kdyby se tedy tûÏilo 30 % nebo dokonce

50 % dfieva, které by se prodávalo na pfiímo. To by se pak jiÏ

jednalo o jak˘si plynul ,̆ na sebe navazující proud v˘roby 

a v‰e by vypadalo jinak. 

Nehrozí riziko, Ïe se ocitnete v situaci, kdy se odbûratelé

domluví, za jaké ceny budou od vás dfievo brát a tyto

ceny budou ve spoleãné shodû tlaãit na co nejniÏ‰í moÏ-

nou hranici?

Riziko tohoto druhu samozfiejmû existuje vÏdy, ale v souãasné

dobû oslovujeme spí‰e místní zájemce, protoÏe celkov˘ 

realizovan˘ objem tûÏeb je zatím mal˘ a po dfievu je zde

velk˘ hlad. Chceme jít samozfiejmû ekonomickou cestou, to

znamená, Ïe jestliÏe mi tfieba Îdírec nabídne dobrou cenu 

a místní odbûratel nikoliv, tak dfievo získá samozfiejmû

Îdírec. Je to prostû jen otázka vhodného trhu. 

Jak se prakticky projeví celková zmûna obchodní politiky

na kaÏdodenní práci revírníkÛ?

To je otázka velmi dÛleÏitá. V‰e závisí na tom, v jakém 

ãasovém horizontu se skuteãnû podafií prodeje rozbûhnout 

a jaké budou celkové objemy takto realizovan˘ch tûÏeb.

JestliÏe hovofiíme nyní opravdu pouze o 500 m3 – 1000 m3

na LS, tak tûÏby se vyskytují vût‰inou u jednoho revírníka, 

v jednom ãi dvou porostech na soustfiedûném pracovi‰ti 

a revírník má na tûchto tûÏbách maximálnû jeden mûsíc

práce, víc se ho to pfiíli‰ nedotkne. 

V okamÏiku, kdy by se naznaãen˘m zpÛsobem tûÏilo tfieba

30 % objemu v‰ech tûÏeb, byla by pracovní náplÀ revírníka

zcela jiná. Moje pfiedstava je taková, Ïe by se opût vytipovala

ãást dotãené lesní správy a tam by se zainteresovaní revírníci

ocitli spí‰e v roli hajného na pfiímo fiízeném závodu. Mûli by

napfi. sklad dfieva, kter˘ by bûÏnû obsluhovali. Nabízí se také

jiné fie‰ení, jestli by napfi. nebylo vhodnûj‰í tûÏby provádût

harvestorovou technologií a odvoz by zaji‰Èoval v postatû

jedin˘ pracovník tak, jak je tomu u na‰ich dodavatelÛ.

Nicménû hledání tûchto odpovûdí je v souãasné dobû 

ponûkud pfiedãasné, budeme je znát, aÏ v‰e bude tímto 

zpÛsobem realizováno.

Kontakty v EU

Jsme tu blízko hranic s Nûmeckem, postfiehl jste ve své

práci, Ïe jsme vstoupili do EU? Zmûnilo se nûco ve va‰em

regionu? Tady v Teplicích pÛsobí Agentura pro obnovu

lesÛ a ta mûla zku‰enosti i s programy PHARE. Jaká je zde

situace nyní?

Vzhledem k tomu, Ïe celé Kru‰né hory jsou hraniãním pohofiím

se Saskem, tak spolupráce se sask˘mi státními lesy funguje

jiÏ nûkolik let, do znaãné míry díky APOLu a osobû pana 

tûÏby. To znamená, Ïe tahle provázanost v‰ech procesÛ byla

velice pfiínosná z hlediska plusové ekonomiky celého systému.

Lesnictví má urãit˘ objem finanãních prostfiedkÛ a jestliÏe 

si nûjak˘m zpÛsobem úplnû zbyteãnû vyÏeneme finance 

z vlastní kapsy pryã napfiíklad tím, Ïe si zvy‰ujeme vzájemnû

náklady, tak ãást tûchto penûz prostû odteãe nûkam jinam 

a nezÛstane nám v lese. 

Obchodní politika

Podnikem LâR dnes aktuálnû h˘bou dvû oblasti: optima-

lizace organizaãní struktury a zmûna zpÛsobÛ prodeje

dfieva. Jak˘m zpÛsobem se projevila zmûna obchodní

politiky na va‰em inspektorátu napfiíklad po zfiízení funkce

odborníka pro obchod a marketing?

Funkce odborníka pro obchod a marketing, (naz˘vejme ho

provoznû obchodníkem), byla zfiízena v období, kdy je‰tû

nebylo zcela pfiesnû známo, jak a s jak˘mi nástroji tento 

pracovník bude ãi nebude obchodovat. Obchodní politika se

postupnû vyvíjela a vyvíjí se i nadále. V souladu s názorem

vedení podniku jsem na tohoto pracovníka pfienesl i dal‰í

pravomoci, kompetence a oblasti ãinností, povûfiil jsem ho

fiízením myslivosti v rámci krajského inspektorátu a koordi-

nací záleÏitostí kolem Natury 2000 a ochrany pfiírody.

Na tfiech vybran˘ch lesních správách testujeme systém 

pfiímého prodeje dfieva. Zatím se jedná o pomûrnû malé

mnoÏství tímto zpÛsobem obchodovaného dfieva. Obchod je

realizován formou oslovení místních firem. 

Oãekává se zdraÏování plynu a dal‰ích energií a v této

souvislosti plynule vzrÛstá zájem vefiejnosti o palivové

dfiíví. Pfiipravujete nûjaké komplexní opatfiení v prodeji

palivového dfiíví potenciálním zájemcÛm? 

Zde v severoãeském kraji, byÈ je to kraj uheln ,̆ existuje

opravdu tlak na palivové dfievo. I krajsk˘ úfiad nás oslovil 

s tím, Ïe by chtûl od nás nûjak˘m zpÛsobem specifikovat

kolik a jaké dfiíví bychom byli schopni pro tyto úãely dodá-

vat. Jsou zde také veliké elektrárny a âEZ má za úkol spálit

urãité mnoÏství biomasy, takÏe se dûlaly pokusy i v této

oblasti, ale zatím je v‰e ve fázi zkou‰ek. 

KdyÏ se vrátím k zájmu obyvatelstva, tak na lesních 

správách, obzvlá‰tû Rumburk a Dûãín je v podstatû ve‰keré

volné dfiíví urãené na samov˘robu zadáváno a zpracováváno

zájemci na palivo. Zájem ov‰em pfievy‰uje moÏnosti zadává-

ní. Zam˘‰líme se nad tím, jak vyuÏít alespoÀ ãást biomasy 

z porostÛ náhradních dfievin. Zde vidíme dal‰í prostor, jak by

se toto dfievo dalo pro úãely palivového dfiíví vyuÏít. 

S fiadou lidí se jistû shodneme v tom, Ïe âEZ vytváfií

pomûrnû ‰patné konkurenãní prostfiedí a to se promítá

tfieba i do odvûtví dfievozpracujícího prÛmyslu. Ale 

nebudeme zde rozebírat ekologickou politiku âEZu, 

to není pfiedmûtem tohoto rozhovoru. VraÈme se k novému

systému prodeje dfiíví. Zde musí urãitû existovat nûjaké

technologické lhÛty, aby dfievo nebylo znehodnoceno

napfiíklad neúmûrnû dlouhou dobou pobytu na odvozním

místû. Zajímá nás, do kdy musíte vytûÏené dfievo prodat

potenciálnímu kupci, kdyÏ vlastnû zodpovûdnost za 

prodej dfieva máte vy a uÏ ne dodavatel sluÏby. 

Jak˘ je zde vlastnû celkov˘ mechanismus prodeje? >>



Nepfiesunovaly se dokonce ani revíry mezi LS. V rámci 

LS v‰ak do‰lo k nûkter˘m slouãením ãi zru‰ením revírÛ.

Struktura zamûstnancÛ na‰tûstí umoÏnila vyfie‰it tyto zmûny

sociálnû únosn˘m zpÛsobem. Kromû jediného zamûstnance,

a ten odchází k dodavatelské firmû, jde u ostatních zamûst-

nancÛ o odchody do dÛchodu. Celkovû se tedy v rámci KI

zmen‰í poãet zamûstnancÛ o 13 lidí. 

Hovofiil jste o sluãování revírÛ, znamená to, Ïe jejich 

prÛmûrná v˘mûra se zvût‰ila? Máte nûjaké smûrné ãíslo

prÛmûrné velikosti revíru? MÛÏete prozradit, jak˘ má KI

objem tûÏeb a kolik pfiipadá na revír?

Smûrné ãíslo jistû není dogma. Ti, ktefií se zab˘vali optimalizací,

vûdí, Ïe existovaly tabulky s normovan˘mi v˘mûry a normova-

n˘mi úkoly, ze kter˘ch pak vyplynul jak˘si normorevír. U nás

to znamená, Ïe prÛmûrná v˘mûra revíru je zhruba 1800 ha.

TûÏba je revír od revíru znaãnû rozdílná. KI tûÏí celkem 

250 000 m3 dfiíví. Inspektorát má 115 000 ha v pfiímé správû 

a zalesÀuje 1100 ha prvního zalesnûní v leto‰ním roce.

Problémy s kÛrovcem a hynutí borovic

Mûli jste v leto‰ním roce nûjaké váÏnûj‰í problémy 

s kÛrovcem?

S kÛrovcem jsme samozfiejmû problémy mûli a v˘sledek se

nijak nevymknul republikovému prÛmûru. To znamená, Ïe

na LS s vût‰ím zastoupením smrku kÛrovcové tûÏby byly, ale

v Ïádném pfiípadû ne v takovém rozsahu, jak jsme se obávali.

Celkem bylo zpracováno 10 500 m3 kÛrovcové tûÏby, z toho

2800 m3 lapákÛ. 

Problémy jsme trochu mûli v návaznosti na loÀské sucho 

s borovicí lesní a borovicí ãernou, kde pfieváÏnû na Îatecku

a Litomûfiicku se vyskytlo nûkolik tisíc m3 nahodilé tûÏby

zpÛsobené usycháním borovice. Vysvûtlení k odumírání

borovic podané v˘zkumn˘m ústavem je v podstatû takové,

Ïe se jedná o soubor houbov˘ch onemocnûní, které se sice

bûÏnû vyskytují, ale loÀsk˘ stres ze sucha po‰kodil borovice

natolik, Ïe houbové onemocnûní propuklo v mífie zpÛsobu-

jící odumfiení napaden˘ch stromÛ. 

Znamená to tedy konec borovice v âechách? Vsazujete

nadále borovice?

Doufáme, Ïe se situace upraví. Borovice samozfiejmû obno-

vujeme, protoÏe kdybychom nemûli obnovovat druhy, které

v nedávné minulosti odumíraly, tak jiÏ nemáme vlastnû co

sázet. 

·kody zvûfií

JiÏ jste zmínil ‰kody spárkatou zvûfií, které pÛsobí na

porostech. Jak se tyto ‰kody projevují a jak je budete

fie‰it?

Co do rozsahu ‰kod bych rozdûlil krajsk˘ inspektorát na dvû

ãásti. První ãást je Kru‰nohorská, fieknûme od Dûãínského

SnûÏníku na severov˘chodû po Klínovec na jihozápadû. 

A druhá ãást je zbytek KI. Na tomto zbytku je stav zvûfie

bûÏn ,̆ jako kdekoliv jinde v republice, prostû zvûfi dûlá obvy-

klé ‰kody, i kdyÏ o pfiirozeném stavu lesa se jistû ani zde

hovofiit nedá. Zvûfi je limitem pfiirozeného zmlazení, ale není

Ing. Badalíka. My jsme vlastnû pfiíhraniãní spolupráci dûlali

je‰tû pfied vstupem do EU a v souãasné dobû na tuto spolu-

práci pouze navazujeme. Pokud bych mûl odpovûdût na

otázku, co oãekáváme za zmûny po vstupu do EU, tak nûkde

na zaãátku rozhovoru jsem hovofiil o tom, Ïe na Kru‰n˘ch

horách je obrovské mnoÏství ploch náhradních dfievin, které

se dfiíve ãi pozdûji budou muset zrekonstruovat.

Rekonstrukce bude obrovsky nákladná, protoÏe pûstební

ãinnost nebude sanována ziskem ze dfieva, porosty náhrad-

ních dfievin potfiebné dfievo prostû nedají. Doufáme, Ïe

Kru‰né hory jsou ‰iroce vnímány jako evropské pohofií a Ïe

se nám právû díky APOLu podafií získat finanãní prostfiedky

z fondÛ EU na to, aby na Kru‰n˘ch horách opût lahodil oku

zdrav˘ les. 

Neláká vás napfi. v rámci zmínûného pfiímého prodeje

vyzkou‰et si prodej do zahraniãí? V blízkosti nûmeck˘ch

hranic je dostavována velká pila. Je moÏné oãekávat 

problémy s dodávkami dfieva a spádová oblast této pily

pfiitom zasahuje do Polska a do âR. Myslíte si, Ïe se 

projeví snaha nûmecké strany v‰echno dfiíví ze spádov˘ch

oblastí vykoupit?

Pila je skuteãnû dostavována, na podzim by se mûl rozbûh-

nout její zku‰ební provoz. Pila je postavena nûkde nad

·luknovsko-fr˘dlantsk˘m v˘bûÏkem v trojmezí âech, Polska

a Nûmecka, ve vzdálenosti zhruba 20 km od ãesk˘ch hranic.

Na‰e oblast bude urãitû tímto podnikem ovlivnûna a je

jenom otázkou obchodní, jestli prodávat dfievo nûmecké pile

nebo jestli nûmecká poptávka zvedne cenu dfieva a budeme

dfievo prodávat na na‰e pily. Zatím jsme nevstoupili do Ïád-

ného styku se zahraniãním odbûratelem. 

Optimalizace organizaãní struktury

Zah˘bala KI optimalizace organizaãní struktury podniku

ve smyslu pfiesunÛ lesa, propou‰tûní zamûstnancÛ, zmen-

‰ení ãi zvût‰ení obhospodafiované plochy, zmûny hranic

jednotek atd.?

Hranice krajského inspektorátu se nemûnily, nemûnily se ani

hranice lesních správ, které v této oblasti byly jiÏ v minulosti

hodnû slouãené. Pfiíkladem mÛÏe b˘t LS Litomûfiice ãi 

LS Litvínov, jeÏ vznikly ze dvou nebo tfiech lesních správ.
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má dnes opût platné stavební povolení, nebylo shledáno

pochybení z na‰í strany a stavba pokraãuje. Kauza cesty ve

Vlãím dole, která byla rovnûÏ v médiích prezentována, se

vysvûtlila hned na samém zaãátku a opût nebylo shledáno

sebemen‰í pochybení LâR. Jsme oblastí, která je turisticky

velice vyuÏívána, aÈ uÏ se jedná o âeské stfiedohofií, LuÏické

hory, Labské pískovce nebo samotn˘ hfieben Kru‰n˘ch hor.

Zájem vefiejnosti o to, co se v lese dûje, je velik .̆ Celkem se

nám ale dafií vefiejnosti vysvûtlit, Ïe cesty do lesa patfií, Ïe

kromû hospodáfiské ãinnosti budou slouÏit i turistice a turis-

tika je nejen pû‰í pochod po lesní cestiãce, cesty slouÏí 

i koãárkÛm, kolÛm, chodí zde na procházky lidé, ktefií nejsou

tak pohybliví. Znaãná ãást vefiejnosti si pak úpravy cest spí‰e

pochvaluje. 

Obrovsk˘m fenoménem je dnes cykloturistika a plato

Kru‰n˘ch hor je cyklisticky velmi zajímavá oblast. Vefiejnosti

jsme dnes vy‰li vstfiíc natolik, Ïe v prázdninov˘ch mûsících je

pro cyklisty pfiístupná i obora Fláje, napfiíã oborou je vyzna-

ãena cyklistická stezka. 

Va‰e odpovûì naznaãuje, Ïe i navzdory jisté ekonomické

ztrátovosti zdej‰ích lesních správ se dûlají akce pro 

vefiejnost, neomezují se prostfiedky na Program 2000, 

ale naopak tato ãinnost se podporuje a rozvíjí. 

KdyÏ se bavíme o Kru‰n˘ch horách, tak zdej‰í lesy je‰tû

dlouho nebudou ekonomick˘m pfiínosem pro podnik i pro

spoleãnost. Pak samozfiejmû vystupují do popfiedí ostatní

funkce lesa. Severoãeská hnûdouhelná pánev je pomûrnû

hustû osídlená a kaÏd ,̆ kdo ona místa trochu zná, se nemÛÏe

divit lidem, ktefií se chtûjí alespoÀ o víkendu dostat nûkam

na v˘let do lesa. To je v souãasné dobû jedna z hlavních

funkcí lesa v Kru‰n˘ch horách. 

Závûr

Komunikujete cílenû s médii ãi je to vûc pro vás nahodilá?

Hned, jak vyvstal problém kolem lesní cesty na Mile‰ovce 

a média se pomûrnû nevybírav˘m zpÛsobem do nás pustila,

jsem zkoumal, proã se to stalo. Vzápûtí se objevily ãlánky 

o dal‰í lesní cestû a kdyÏ jsem opût zkoumal proã, tak dotyã-

n˘ redaktor mi odpovûdûl, Ïe díky ãlánkÛm o Mile‰ovce je

toto téma nyní velmi atraktivní. Do‰lo mi, Ïe je potfieba do

toho „informaãního boje“ jít také z druhé strany a atraktivní

témata je potfieba médiím pfiedhodit. Prostû je nutné smûfio-

vat novináfiské aktivity cílenû a neãekat, co se bude dít.

Proto jsem zaãal cílenû do médií posílat struãné tiskové

zprávy.

Na zaãátku jste sám o sobû fiekl, Ïe jste se z provozního

lesníka stal lesníkem diplomatem. Jak se cítíte v této roli? 

Je to kaÏdopádnû velká zmûna, zaãátek nebyl jednoduch .̆

Myslím si, Ïe v souãasné dobû se mi podafiilo pracovníky

místní SSL pfiesvûdãit o tom, Ïe to s lesy myslíme dobfie a Ïe

je vlastnû v˘hodné, kdyÏ budeme navzájem spolupracovat.

Pfies státní správu lesÛ se nám pak dafií proniknout i dále,

tfieba aÏ k vedení krajského úfiadu, které na‰im krokÛm 

v oblasti Kru‰n˘ch hor deklarovalo podporu. ><

Dûkujeme za rozhovor, 

Petr Grepl, Jan ¤ezáã

limitem, aÏ na nûkteré lokality, zaji‰tûné kultury. Jsme zde

schopní technick˘mi prostfiedky a vynaloÏen˘mi financemi

dosáhnout zaji‰tûnosti kultur. 

Jiná situace je na Kru‰n˘ch horách, kde zfiejmû vlivem

ohromn˘ch rozloh mlad˘ch porostÛ náhradních dfievin do‰lo

k nárÛstu poãetních stavÛ pfiedev‰ím jelení zvûfie. V severo-

v˘chodní ãásti je stav lep‰í, smûrem k jihozápadu se pak

citelnû zhor‰uje, tj. poãty zvûfie stoupají v pfiepoãtu pfies 

100 kusÛ na tisíc hektarÛ. Na hfiebenech Kru‰n˘ch hor jsou

stavy jelení zvûfie limitem obnovy lesa, limitem zaji‰tûnosti

kultur a podle mého názoru jsou dÛleÏitûj‰ím ‰kodliv˘m

faktorem, neÏ je pÛdní prostfiedí ãi ovzdu‰í. Vede mne 

k tomu pohled na nûkteré oplocenky, kter˘ch je zde bohu-

Ïel málo. Pfied plotem oplocenky je v‰e oÏrané aÏ na zem 

a za plotem jsou krásnû rostoucí cílové dfieviny. 

Projednáváte naznaãen˘ stav s mysliveck˘mi sdruÏeními?

Jak tento problém fie‰íte na honitbách pronajat˘ch i reÏijních?

KdyÏ jsem v bfieznu pfii‰el na KI, kostky jiÏ byly pro leto‰ní

mysliveck˘ rok vrÏeny a pfii zapracovávání jsem samozfiejmû

podepsal plány lovu na reÏijní honitby tak, jak byly navrÏeny.

Posléze, kdyÏ slezl sníh a bylo vÛbec moÏno se dostat do

hfiebenov˘ch partií Kru‰n˘ch hor, (nejpo‰kozenûj‰í je náhorní

plato KH), tak jsme zaãali diskutovat s místními lesníky, jak

situaci fie‰it. Dohodli jsme se tak, Ïe nebudeme ãekat dal‰í

rok. Zaznamenal jsem pomûrnû ãastou reakci v tom smyslu,

Ïe je dobfie, Ïe se s tím koneãnû nûco zaãne dûlat. Shrnul

bych to tak, Ïe to rozhodnû nepovaÏuji za svou zásluhu, je

to spí‰e t˘mová práce lesníkÛ na Kru‰n˘ch horách, kterou

jsem dejme tomu z titulu své funkce inicioval, ale sám bych

samozfiejmû nezvládnul nic. Poté, co jsme se spoleãnû se

správci a revírníky domluvili, Ïe nám jde o spoleãnou vûc,

nav‰tívil jsem státní správu myslivosti na krajském úfiadû,

kde jsme pro na‰e konání na‰li velké pochopení, a v podstatû

nám pfiislíbili podporu. 

Druhé kolo jednání probûhlo tím zpÛsobem, Ïe lesní správy

svolaly jednání nájemcÛ honiteb. Na nejpostiÏenûj‰ích 

lesních správách, tj. Klá‰terec a Litvínov jsme se se‰li na 

tfiikrát podle povûfien˘ch obcí. Na tûchto jednáních jsme se 

s nájemníky honiteb dohodli na zv˘‰eném odstfielu, coÏ 

v nûkter˘ch místech pfiedstavovalo i zdvojnásobení pÛvodního

plánu lovu. Zástupci SSL jak z krajského úfiadu, tak z povû-

fien˘ch obcí se v‰ech jednání zúãastnili a témûfi bez v˘hrad

nás podpofiili. Mûl jsem ten pocit, kter˘ se ukazuje nyní 

i v praxi, Ïe nájemci honiteb se ztotoÏnili s tím, co jsme jim

pfiedloÏili a vzali si za své, Ïe dosavadní stav zvûfie je neudr-

Ïiteln ,̆ místy aÏ 10x pfiekraãuje normované stavy. V souãas-

nosti se dá fiíci, Ïe nav˘‰en˘ plán lovu je reáln˘ a bude 

v leto‰ním roce splnûn. Za mûsíc záfií je odloveno asi 35 %

nav˘‰eného plánu lovu jelení zvûfie.

Péãe o lesní cesty

Pfied ãasem se objevily v médiích urãité v˘hrady ke 

zpÛsobu údrÏby a oprav lesních cest v návaznosti na

ochranu pfiírody a ochranu nûkter˘ch památek historického

charakteru. Jak vnímáte tuto situaci právû v prÛseãíku

rekreaãní funkce lesa, ochrany pfiírody a péãe o les?

Tiskem probûhly informace o na‰í údrÏbû cest jak na

Mile‰ovce, tak na Kru‰n˘ch horách. Pro shrnutí: Mile‰ovka
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Podpora v˘sadeb stanovi‰tnû

nároãn˘ch dfievin s vyuÏitím hnojiva SILVAMIX

V poslední dobû je publikována fiada prací o pfiíznivém vlivu pfiihnojení v˘sadeb na jejich rÛst

a v˘voj. K dispozici jsou zvefiejnûné v˘sledky experimentÛ s aplikací rÛzn˘ch hnojiv a hnojiv˘ch

materiálÛ u v˘sadeb smrku v imisních oblastech a u buku ve stfiedních polohách. Mezi 

nároãnûj‰í dfieviny, které jsou ãastûji vysazovány, patfií i jedle (bûlokorá a introdukované

druhy) na ‰ir‰ím spektru stanovi‰È a pfiedev‰ím javor klen, kter˘ je vysazován i ve znaãnû

extrémních polohách, vãetnû pfiípadÛ v˘sadby z dÛvodu obohacení druhové skladby v náhradních

porostech vy‰‰ích poloh imisních oblastí. Pfiedkládan˘ v˘sledek proto dokládá deficitní údaje

t˘kající se vlivu pfiihnojení v˘sadby jedle obrovské a javoru klenu v podmínkách

âeskomoravské vysoãiny pomalu rozpustn˘m hnojivem SILVAMIX.

hnojen˘mi variantami a statisticky v˘znamného rozdílu

vzhledem ke kontrole zÛstal zachován po celou dobu 

sledování. V˘sledkem je o více neÏ ãtvrtinu vût‰í v˘‰ka

v˘sadeb v roce 2003. Hnojení tak v˘raznû urychlilo pfiírÛst

jedlí, a to i ve clonném postavení. Podstatnû tak zkrátilo

kritické období nutnosti ochrany pfied zvûfií. U dfieviny tak

nároãné na v˘Ïivu lze tedy pfiihnojení doporuãit. Pfiitom se

úãinnost hnojiva projevuje velice v˘znamnû i po sedmi

letech, a to pfies pomûrnû malou dávku hnojiva vzhledem 

k dne‰ní biomase porostu – navíc lze pfiedpokládat i kon-

kurenãní tlak clonícího SM porostu (s pfiímûsí jin˘ch 

dfievin). Îiviny z této formy hnojiva tedy byly velice 

efektivnû vyuÏity a jsou intenzivnû recyklovány.

Tabulka 2: Vliv rÛzn˘ch forem hnojiva SILVAMIX na rÛst

kultury aÏ mlaziny jedle na plo‰e Babín 

Varianta Poãty (ks) V˘‰ka (cm) V˘‰kov˘

pfiírÛst (cm)

97 03 96 03 97 03

Kontrola 89 87 59,3 276 a 19,4 a 37 a

SILVAMIX tabl. 85 67 66,1 377 b 24,8 b 49 b

SILVAMIX prá‰. 89 74 63,6 380 b 24,3 b 49 b

Pozn.: rÛzné indexy u prÛmûrné hodnoty parametru ozna-

ãují statisticky v˘znamné rozdíly.

Také v˘sadba javoru klenu na plo‰e Cikháj reagovala na

aplikaci hnojiva SILVAMIX vysoce pozitivnû. Na její 

dynamice je patrn˘ velk˘ stupeÀ po‰kození extrémními

podmínkami lokality, znásoben˘mi pozicí na holinû.

Mortalita se bûhem doby sledování pohybovala kolem 

50 %, ãasté bylo omrzání vrcholÛ a vytváfiení vrcholÛ

náhradních (tabulka 3). To se projevilo tzv. „záporn˘m pfií-

rÛstem“ v nûkter˘ch letech. V posledním roce mûfiení pak

byly patrné statisticky vysoce prÛkazné rozdíly mezi obûma

variantami, dosahující hodnoty kolem 30 %. OdrÛstání

v˘sadeb javoru klenu nepfiízniv˘ch faktorÛm plochy tak

bylo velice v˘znamnû urychleno a vliv hnojení je nutno

povaÏovat za velice pfiínosn˘. Na dané lokalitû je vytvofiení

zápoje a porostního prostfiedí základním faktorem vylouãení

extrémních mikroklimatick˘ch podmínek holiny.

Metodika

V rámci ovûfiování melioraãních postupÛ v rÛzn˘ch stano-

vi‰tních a porostních podmínkách probíhala v˘zkumná 

‰etfiení v letech 1997 – 2003 na souboru dvou v˘zkumn˘ch

ploch, jejichÏ základní charakteristiky jsou uvedeny 

v tabulce 1. Na jednotliv˘ch plochách zahrnovala kaÏdá

varianty tfii (Babín) a dvû (Cikháj) opakování. Hnojiva byla

aplikována v roce 1997 ve vegetaãním období v dávkách: 

4 tablety SILVAMIX FORTE ke kaÏdé sazenici anebo 40 g

prá‰kového hnojiva SILVAMIX MG. V pfiípadû tabletového

hnojiva tak bylo aplikováno zhruba o 10 % více Ïivin 

(v první fiadû takfika dvojnásobná dávka dusíku). V pfií‰tích

letech byla sledována mortalita a v˘‰kov˘ rÛst v˘sadeb,

rozdíly byly hodnoceny standardními statistick˘mi postupy.

Tabulka 1: Lokalizace a základní charakteristiky

v˘zkumn˘ch ploch

Plocha Babín Cikháj 

Porost 330 C12 523 E

Nadm. v. (m) 580 720

Lesní typ 5K8 6S1

PÛdní typ Kambizem Kambizem

Dfievina JDo KL

Rok zaloÏení Kultury 1990 - 91 1993

Rok zaloÏení Experimentu 1997 1997

Varianty S-tablety

S-prá‰k. f. S-tablety

Poznámka podsadba holina

V˘sledky ‰etfiení

Jedle reagovala na aplikaci hnojiva SILVAMIX velice rychle

a pozitivnû. Mortalita v˘sadby byla vzhledem k tomu, Ïe

kultura byla v dobû aplikace jiÏ ponûkud star‰í, minimální.

V roce 2002 byla na pfiihnojen˘ch variantách provedena

profiezávka, neboÈ jedinci dosahovali v˘‰ky a dimenzí, které

zásah vyÏadovaly (tabulka 2). V˘‰kov˘ pfiírÛst varianty kon-

trolní i variant pfiihnojen˘ch se li‰il statisticky v˘znamnû jiÏ

v prvním roce, tj. v roce pfiihnojení, bûhem let sledování

v˘raznû vzrostl. Celkov˘ trend minimálního rozdílu mezi
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a mají tedy i nezanedbateln˘ v˘znam ekonomick .̆ U pomalu

rozpustn˘ch hnojiv a pfii aplikaci men‰ích mnoÏství Ïivin 

v nich (men‰í dávky) pak lze doporuãit co nejvût‰í ãasov˘

soulad mezi dobou v˘sadby a aplikace hnojiva. ><

Pozn.: Pfiíspûvek vznikl jako souãást fie‰ení projektu GAâR

206/03/1583: Nutrient cycles on mountain forest ecosys-

tem saturated by nitrogen: past, present and future state

of water, soil and Norway spruce stands. Autofii dûkují

zamûstnancÛm i vedení majetku Lesy Dr. Radslava

Kinského za pomoc a umoÏnûní terénních prací.

Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc.; Ing. Jifií Reme‰, PhD.

Fakulta lesnická a environmentální âZU v Praze

Závûr

Obecn˘m trendem poslední doby je v˘sadba dfievin, které

lze oznaãit za relativnû nároãné na stanovi‰tû, vãetnû 

vy‰‰ích nárokÛ nutriãních. To platí zejména ve srovnání 

s hlavními hospodáfisk˘mi dfievinami – borovicí a smrkem.

Kromû nepfiízniv˘ch pÛdních vlastností jsou tyto v˘sadby

ohroÏovány abiotick˘mi i biotick˘mi faktory: mikroklima-

tick˘mi extrémy, zvûfií, bufiení. Rychlost odrÛstání tûmto

vlivÛm je ãasto rozhodující pro úspûch zalesnûní.

Vyhodnocované pokusy doloÏily pfiesvûdãivû, Ïe vhodné

hnojivé materiály mohou v˘raznû zlep‰it rychlost odrÛstání

v˘sadeb tûchto dfievin, sníÏit míru a zkrátit dobu jejich

ohroÏení a uspofiit tak náklady na vylep‰ování i ochranu 

Tabulka 3: Vliv hnojiva SILVAMIX na rÛst a v˘voj kultury javoru klenu na plo‰e Cikháj

Poãty (ks) V˘‰ka (cm) BûÏn˘ v˘‰kov˘ pfiírÛst (cm)

Varianta 97 03 97 03 98 99 00 01 02 03

Kontrola 90 43 51,3 a 112 a 14,5 -2,7 46,2 -5,2 -15 23

SILVAMIX tabl. 104 56 54, 9 a 160 b 18,5 18,7 36,7 -4,3 5,5 30
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RÛstov˘ simulátor SILVA

– nástroj pro praktického lesníka

spektra definování údajÛ o zpÛsobu a intenzitû jednotli-

v˘ch zásahÛ je schopen v tûchto ãasov˘ch periodách jak

numericky, tak i graficky – vizualizací stavu (byÈ tento

zpÛsob vyjádfiení má spí‰e podpÛrn˘ charakter; jedná se 

o jakési „pfiiblíÏení" vyjádfieného stavu porostu v grafické

formû – a to jak zachycením +- poziãního postavení, tak

prÛmûtem korunové projekce) zachytit stav porostu ve

v‰ech v˘znamn˘ch bodech a ukazatelích. 

UÏivatel má tak moÏnost vyhodnotit souãasnou strukturu

porostu. Pomocí definování kaÏdého jednotlivého zásahu

(a to buì pau‰álnû, kdy pro cel˘ porost jako kriterium

v˘bûru zvolí urãit˘ markant, nebo pfiímo adresnû, kdy je

schopen konkrétního jedince odstranit a tak „zjistit“ jeho

skuteãn˘ v˘znam v porostu a okamÏitû je schopen vidût

dÛsledky svého rozhodnutí) má hospodáfi moÏnost vyhod-

notit správnost svého zam˘‰leného opatfiení. Jednotlivé

tûÏební zásahy (v oblasti pau‰álního v˘bûru) lze definovat

nûkolika zpÛsoby:

• Zásah, pfii nûmÏ jsou z porostu odstranûni jedinci niÏ‰ích

stromov˘ch tfiíd, tzn. jedinci odumfielí, ustupující, niÏ‰í

podúrovnû.

• Zásah, pfii nûmÏ si hospodáfi stanoví poãet kvalitních 

a hodnotn˘ch jedincÛ na jednotku plochy. Pfii jednotliv˘ch

zásazích jsou tito jedinci proteÏováni a ostatní, ktefií by

jim tvofiili konkurenci, jsou z jejich bezprostfiedního okolí

odstraÀováni.

• Zásah, pfii kterém dochází k odstraÀování jedincÛ, ktefií

splÀují kritérium dosaÏení urãité dimenze – d1,3 

Simulaci v˘voje je moÏné provádût v pûtilet˘ch intervalech.

V˘voj lze nadefinovat i rÛzn˘mi kombinacemi zpÛsobÛ

v˘bûru jedincÛ v porostu (nejprve se napfi. ve dvou perio-

dách provede v˘bûr zpÛsobem a), poté napfi. v pûti perio-

dách zpÛsobem b) tak, jak je odborn˘ hospodáfi plánuje

provést.

OkamÏitû vidí moÏné (a s velkou pravdûpodobností 

V souãasné dobû, kdy se na lesnictví kladou znaãné 

poÏadavky po jemnûj‰ím zpÛsobu hospodafiení, je na 

provozním personálu, aby se s dan˘m problémem vyrovnal.

Mnohdy je to úkol znaãnû nelehk˘, neboÈ existují porosty,

které byly vzhledem ke své struktufie nevhodnû obhospo-

dafiovány a mnohdy nejsou pfiipravené pro jakoukoliv jinou

formu hospodafiení neÏ zpÛsobem paseãn˘m (holoseãn˘m),

kter˘ nemusí b˘t nejvhodnûj‰í. Zákonitou otázkou kaÏdého

racionálnû uvaÏujícího lesníka, kter˘ pfiijde do takovéhoto

porostu, je: „A co s tím dál?“ Mnohde na obhospodafiovaném

majetku má naopak krásné partie lesa, o nichÏ ví pouze to

(resp. to podvûdomû cítí), Ïe takové jsou, ov‰em jak vznikly,

jak˘mi postupy v nich bylo hospodafieno tak, aby dosáhly

tohoto stavu, to schopen fiíci není.

Proto, abychom byli schopni postihnout zpÛsoby, kter˘mi

se lze dobrat ke konkrétnímu stavu porostu, by mohla

slouÏit jakási „kronika porostu“ (tak, jak to nazvali mí

kolegové a pfiedchÛdci) – pfiesn˘ soupis jednotliv˘ch opat-

fiení s jednoznaãnou specifikací druhu, rozsahu, intenzity 

a pfiesné lokalizace jednotliv˘ch opatfiení. Toto je idea

velmi lákavá, nicménû její ãasová nároãnost nedává reálné

‰ance k dobrání se prokazateln˘ch v˘sledkÛ.

Pro moÏnost usnadnûní rozhodovacího procesu pro volbu

postupu jednotliv˘ch zásahÛ a pro oprávnûnost provádûní

jednotliv˘ch krokÛ v souãasné dobû existují snadno dosa-

Ïitelné nástroje. V dobû hektického rozvoje informaãních

technologií a gigantického rozmachu v˘poãetní techniky 

i do oblasti tak konzervativní, jako je lesnictví, pfiichází

mnoho nástrojÛ pro „pomoc“ koneãnému uÏivateli. 

Díky zpracovávání podkladÛ své práce a se svolením

Lesprojektu KromûfiíÏ, s. r. o., mám moÏnost pracovat 

s rÛstov˘m simulátorem SILVA. Jedná se o program, kter˘

na základû vcelku jednoduch˘ch a dostupn˘ch vstupních

údajÛ je schopen (na základû dlouholet˘ch pozorování,

zkoumání, mûfiení a statistickému vyhodnocování) podat

relativnû pfiesn˘ obraz o stavu porostu. Velmi v˘znamn˘m

krokem je simulace v˘voje porostu, vyhodnocení taxaãních

údajÛ v pûtilet˘ch ãasov˘ch periodách. Pomocí ‰irokého
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i reálné) dÛsledky a je tak schopen pfiedcházet 

neÏádoucím a nevratn˘m radikálním zásahÛm.

Svou roli pfii rozhodování zcela jistû sehraje ekono-

mická anal˘za nákladÛ a v˘nosÛ v dané ãasové 

periodû. Toto je rovnûÏ údaj, kter˘ je moÏné následnû

vykalkulovat a dává tak lesníkovi do ruky pádn˘

argument pro vyhledávání optimální (v nûkter˘ch

pfiípadech napfi. i nejménû nev˘hodné) varianty.

Nemálo v˘znamnou roli pro práci s uveden˘m 

simulátorem je jeho schopnost zpracovávat data 

v rÛzn˘ch podobách vstupÛ:

• Do procesu simulace je moÏno zadávat data pfiímo

z LHP; tzn. hospodáfi má moÏnost vyhodnocovat

údaje i plo‰nû rozlehl˘ch území (napfi. celého svého

majetku).

• Druhou podobou vstupních údajÛ jsou hodnoty

zji‰tûné pfii popisování zkusné plochy v rámci poros-

tu (-Û); tzn. tento popis dává 100% reáln˘ obraz 

o stavu toho kterého daného porostu. Tento 

zpÛsob zji‰Èování a zadávání údajÛ je obzvlá‰tû

vyuÏiteln˘ pro rozhodování o dal‰ích hospodáfisk˘ch

postupech v konkrétních cenn˘ch, v˘znamn˘ch ãi

naopak problémov˘ch a sporn˘ch porostech.

K vypovídací hodnotû v˘stupÛ ze simulátoru je vhodné

uvést porovnání napfi. s rÛstov˘mi tabulkami. Jak je

citováno v komentáfii k vyhl. 84/1996 Sb. O lesním

hospodáfiském plánování: „RÛstové tabulky poskytují

pfiehled o rÛstu  standardních, plnû zakmenûn˘ch

porostÛ. Nehodí se pfiíli‰ pro zpracování predikce

v˘voje konkrétních porostÛ. Taxaãní charakteristiky

konkrétních porostÛ zpravidla nekorespondují s údaji

rÛstov˘ch tabulek (jiné zakmenûní, jin˘ plánovan˘

model do budoucna, atd.).“ Domnívám se, Ïe v‰echny

v˘‰e zmiÀované nedostatky rÛstov˘ch tabulek v moÏ-

nosti aplikace pfii predikci v˘voje rÛstov˘ simulátor

saturuje a vhodnû tak „zaplÀuje mezeru“ chybûjícího

nástroje pro adresnou práci s konkrétním porostem

(ãi majetkem jako celkem).

V Ïádném pfiípadû nejsem toho názoru, Ïe rÛstové

simulace jsou v‰elékem a dají odpovûì na v‰echno, 

s ãím se lze v lese setkat. Jen velmi tûÏko napfi.

postihnou tak v˘znamn˘ a nelokalizovateln˘ feno-

mén, jak˘m je zvûfi a její pÛsobení na lesní porosty.

RovnûÏ mnohé dal‰í „úkazy“, jakou jsou kÛrovcové ãi

vûtrné kalamity není schopen postihnout – to jsou

ov‰em záleÏitosti nepfiedvídatelné.

Kde jinde ov‰em je moÏno jaksi naneãisto, bez

následkÛ vyzkou‰et své zámûry v hospodafiení 

a dopfiedu se pfiesvûdãit o správnosti ãi omylu sv˘ch

my‰lenkov˘ch pochodÛ. A vezmeme-li v potaz fakt,

Ïe v˘sledek lze s vysokou pravdûpodobností skuteãnû

oãekávat, domnívám se, Ïe tento podpÛrn˘ argument

pro rozhodování by mohl leckter˘m praktick˘m pro-

vozním lesníkÛm b˘t pfiínosn˘m a prospû‰n˘m.    ><

Jaroslav Lengsfeld,

LS Karlovice, lengsfeld.ls102@lesycr.cz 
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V˘zva k mapování mot˘lÛ
¤editelství LâR obdrÏelo prostfiednictvím Entomologického ústavu Akademie vûd âR dopis

Spoleãnosti na ochranu mot˘lÛ (SOM, e-mail: som@lepidoptera.cz) obsahující v˘zvu ke 

spolupráci na mapování v˘skytu mot˘lÛ v âR. V odpovûdi na tento dopis nabídlo zvefiejnûní

internetové stránky SOM na intranetu podniku a informaãního ãlánku v ãasopise Lesu zdar.

Litovelského Pomoraví. Autofii publikace povaÏují za klíãové

pro zachování jeho populace, podobnû jako u jin˘ch ohroÏe-

n˘ch lesních druhÛ, uchování nezapojené struktury druhem

ob˘van˘ch porostÛ (zachováním dostatku pasek v dostateãné

vzdálenosti od sebe, pfiípadnû pfiechodem hospodafiení 

na nízk˘ ãi stfiední les). Zmûna tvaru lesa z dÛvodÛ ochrany

pfiírody (pfiechod z lesa vysokého na les nízk˘ nebo stfiední) je

tedy jedním z vlastníky lesa prosazovan˘ch dÛvodÛ náhrady

újmy v souvislosti s pfiipravovanou vyhlá‰kou MÎP ke zpÛsobu

urãení v˘‰e náhrady.

Souãasné hodnocení ohroÏení jednotliv˘ch druhÛ uvedené 

v publikaci SOM vychází ze 151 tisíc záznamÛ v˘skytu.

V˘sledek je v‰ak do jisté míry poznamenán rozdílnou intenzi-

tou prozkoumanosti jednotliv˘ch oblastí v prostoru a v ãase.

Vedle v˘bornû prozkouman˘ch oblastí (nejjiÏnûj‰í Morava,

·umava, okolí Brna a Prahy) byly jiné oblasti prozkoumány jen

fiídce (nûkteré ãásti âeskomoravské vysoãiny, DomaÏlicko 

a Tachovsko, OsoblaÏsko, Vidnavsko ãi Broumovsko).

ProtoÏe se mnozí mapovatelé zamûfiili pfiedev‰ím na rarity, 

v fiadû mapov˘ch polí chybí v‰eobecnû roz‰ífiené druhy, coÏ

ztûÏuje interpretaci v˘sledkÛ a ubírá jim na vûrohodnosti.

Proto se SOM rozhodla poÏádat o spolupráci na mapování

dal‰í dobrovolné zájemce.

Za tím úãelem uvedla do provozu vlastní internetové stránky,

na kter˘ch jsou ke staÏení pokyny pro mapovatele a nûkolik

typÛ ‰krtacích listÛ. Aktivní odkaz na tyto stránky

(http://www.lepidoptera.cz) je umístûn na intranetu LâR 

– OTRL – Oddûlení ochrany pfiírody.

Pracovníci LâR, ktefií se dobrovolnû zapojí do mapování,

budou zasílat vyplnûné ‰krtací listy elektronicky

(mapovani@lepidoptera.cz) ãi po‰tou pfiímo na adresu SOM

(Kali‰nická 4-6, 130 00 Praha 3). V pfiípadû jak˘chkoliv 

dotazÛ, pfiipomínek a podnûtÛ se obracejte rovnûÏ pfiímo 

na SOM.

KaÏd ,̆ kdo za‰le nejménû jeden vyplnûn˘ ‰krtací list, bude

povaÏován za pfiihlá‰eného úãastníka mapování. Zaslané údaje

budou zpracovávány ve spolupráci s Biologickou fakultou

Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích.

V‰ichni úãastníci mapování budou kaÏdoroãnû (poãínaje

rokem 2005) informováni na internetov˘ch stránkách SOM 

o v˘voji projektu. Souãasnû SOM pfiedpokládá zhruba po 

10 letech vydání nové, aktualizované publikace v ti‰tûné formû.

Doufáme, Ïe zapojení na‰ich zamûstnancÛ i dal‰ích zájemcÛ

do tohoto projektu pomÛÏe dotváfiet pravdiv˘ obraz o stavu

populací mot˘lÛ v na‰í zemi. ><

RNDr. Jifií Stonawski,

OTRL, fieditelství LâR, stonawski@lesycr.cz 

Spoleãnost na ochranu mot˘lÛ je nevládní nezisková organizace

zamûfiená na ochranu mot˘lÛ, mÛr a jejich stanovi‰È v âeské

republice. V rámci své ãinnosti vydala v roce 2002 rozsáhlou

dvoudílnou publikaci (v rozsahu 857 stran) s názvem „Mot˘li

âeské republiky: Roz‰ífiení a ochrana“. Recenze této publikace

je zvefiejnûna v ãasopise Ochrana pfiírody ã. 2/2004 na str. 63-

64. Zájemci si ji mohou objednat na adrese AOPK âR,

Kali‰nická 4-6, 130 00 Praha 3, tel. 283 069 276. Cena obou

dílÛ je 800 Kã.

Mot˘li jsou povaÏováni za v˘znamné indikátory zmûn prostfiedí.

Vûdci ve Velké Británii provedli srovnání historického a sou-

ãasného roz‰ífiení tfií skupin organismÛ – ptákÛ, vy‰‰ích rostlin

a denních mot˘lÛ. Pracovali s více neÏ 15 milióny údaji od 

20 tisíc dobrovoln˘ch mapovatelÛ. V˘sledky oti‰tûné v ãasopise

Nature ukazují, Ïe mot˘li zaznamenali daleko v˘raznûj‰í úbytky

neÏ dal‰í dvû skupiny. Zatímco mezi ptáky a rostlinami je zhru-

ba vyrovnan˘ poãet pfiib˘vajících a ub˘vajících druhÛ, mot˘lÛ

ve Velké Británii celkovû ub˘vá. Obdobn˘ trend jako u denních

mot˘lÛ je pozorován i u jin˘ch, ménû populárních skupin 

bezobratl˘ch ÏivoãichÛ.

Situace v âeské republice je podle autorÛ v˘‰e uvedené publi-

kace takováto: Z celkového poãtu 161 druhÛ denních mot˘lÛ

je 18 druhÛ povaÏováno za vyhynulé, 16 druhÛ vymírá, 

14 druhÛ je kriticky ohroÏeno, 40 druhÛ ohroÏeno a 70 druhÛ

zatím neohroÏeno. V rÛzném stupni ohroÏení se tedy nachází

73 druhÛ, coÏ je 51 procent z dosud pfieÏívajících 143 druhÛ.

Celkov˘ poãet vyhynul˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ pak dosahuje

pln˘ch 56,5 procenta. Podobnû jako jinde v Evropû je za hlavní

pfiíãinu úbytku mot˘lÛ povaÏován zánik jejich stanovi‰È, kter˘

souvisí se zmûnou tradiãního hospodafiení v krajinû.

Pro srovnání – zatímco v prÛbûhu 20. století osídlilo území âR

30 nov˘ch druhÛ ptákÛ (Hudec: O neozoích, Veronica 4/2004,

str. 21), v pfiípadû denních mot˘lÛ k podobné situaci aÏ na

v˘jimky nedo‰lo.

Legislativní ochrana mot˘lÛ na území dne‰ní âR byla poprvé

zakotvena vyhlá‰kou M·K ã. 80/1965 Sb., o ochranû volnû 

Ïijících ÏivoãichÛ. Chránûno bylo 5 druhÛ mot˘lÛ, v‰echny 

z ãeledi otakárkovit˘ch: jasoÀ ãervenook˘ (Parnassius apollo, 

v té dobû jiÏ vyhynul˘), jasoÀ dymnivkov˘ (Parnassius mne-

mosyne), pestrokfiídlec podraÏcov˘ (Zerynthia polyxena), 

otakárek ovocn˘ (Iphiclides podalirius) a otakárek fenyklov˘

(Papilio machaon). Vyhlá‰ka MÎP ã. 395/1992 Sb. pak seznam

roz‰ífiila o dal‰ích 20 druhÛ. Z hlediska praktické ochrany

mot˘lÛ v‰ak mnoho vykonáno nebylo. V˘jimkou je úspû‰ná

repatriace jasonû ãervenookého na lokalitu Kotouã 

u ·tramberka (âSOP, v roce 1986).

Pfiíkladem zvlá‰tû chránûného druhu vázaného na les je jasoÀ

dymnivkov .̆ Poslední populace tohoto druhu v âechách

zanikla v 90. letech 20. století. V posledních letech byl tento

druh pfiedmûtem grantového programu MÎP v oblasti



Inspirace; foto: M. Hain
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Straka obecná 
Je tvoreãkem veskrze oprskl˘m, jako nakonec v‰ichni pfiíslu‰níci ãeledi havranovit˘ch. 

V nedávné minulosti se o ní psalo jako o ptáku, kter˘ zaãíná obsazovat mûstské aglomerace

na Slovensku, zatímco tady Ïije ve volné krajinû. Ne tak dnes. V souãasnosti se mÛÏe uÏ 

pûkn˘ch pár generací strak povaÏovat dokonce za rodilé PraÏáky.

(Díky panu Zumrovi, autorovi loÀské fotosafari z ãesk˘ch

luhÛ a hájÛ, mám obãas potíÏe s vybíráním optimální foto-

grafie krajiny, charakteristické pro zvífie, o nûmÏ je zmínka.

Je ale chvályhodné, Ïe to redakce akceptovala jako nedíl-

nou souãást prezentace Ïivoãicha. Ztráta pro nû typick˘ch

biotopÛ je záhy fiadí do seznamÛ ÏivoãichÛ chránûn˘ch,

vzácn˘ch a posléze vymírajících. Nehledû k tomu, Ïe uÏ

pohled na kus nezmrzaãené ãeské pfiírody potû‰í.)

Tak, aby byl konec veselej‰í – pfiedstavte si paseku nûkde 

u Ka‰persk˘ch Hor a na ní trojici s tfiicetimetrov˘m pásmem,

hranolem na vytyãování pravého úhlu a trasírkama. Zmínûn˘

úhel se v terénu vyrábí pomocí dvou ãervenobíl˘ch trasírek

zapíchnut˘ch do zemû a hranÛlku drÏeného u oka. Proã ale

první na plo‰e zapíchnutá trasírka nestojí? ProtoÏe leÏí.

LeÏí i druhá trasírka vetknutá mezi kameny spolupracovní-

kem, a kdyÏ se rozhlédnete po pasece, tak leÏí v‰echno, co

jste pfii vytyãování pokusné plochy do zemû zapíchli. 

Na pafiezu, kolem nûhoÏ se povalují na‰e batÛÏky sedí 

straka. âeká, aÏ znovu zaãneme s prací a cokoliv zabodneme

do zemû, na to sedne, párkrát poskoãí a uÏ se trasírka nebo

pomocn˘ kolík kácí. KdyÏ ji to omrzelo, chvíli se je‰tû

poflakovala po hromadách klestu a jak znenadání pfiilétla,

tak se zase nenápadnû vytratila. My zatím dokonãili 

v hrub˘ch rysech vytyãování a ‰li vybalit obûd. JenÏe 

uÏ bylo vybaleno, zãásti seÏráno, co zbylo, rozklováno. 

A v‰e z batohÛ vytaháno. Syãák jeden!

Od Ïensk˘ch z lesa jsme se pak dozvûdûli, Ïe ji hajn˘ pfiinesl

jako mládû dûtem. KdyÏ povyrostla, zdrÏovala se u hájovny,

pak létala po zahradû. Pozdûji zvládla snad i úsek, kter˘ mûl

hajn˘ na starosti, neboÈ obtûÏovala svojí pozorností lesní

dûlníky. ><

Mirko Hain

ChuÈ k rozmnoÏování se u nich hlásí nezvykle brzo.

SoudruÏnost straãího páru se projevuje uÏ v lednu, v únoru.

Se stavbou hnízda zaãínají o nûco pozdûji. Kulovitá stavba

ze sam˘ch vûtviãek velikosti fotbalového míãe je nahofie

opatfiena nástavbou, jakousi sedlovou stfií‰kou z vûtviãek.

Îe v nûm vytváfií hnízdní kotlinku z hlíny a mûkk˘ch 

pfiírodních materiálÛ – listí, rostlinn˘ch vláken, srsti zvífiat,

bylo pro mû pfiekvapením. Budování hnízda, které se mnû

straky rozhodly pfiedvést, se dalo sledovat jen krátce. Dolní

polovinu stavûly je‰tû v neolistûné korunû, vr‰ek se stfií‰kou

se ãasovû kryl uÏ s ra‰ením. 

Ve dvou dnech se pak vytvofiilo kolem hnízda zelené neprÛ-

hledno. Skotaãení a brebentûní „‰ak, ‰ak, ‰ak“ dávno 

vystfiídalo tiché a zároveÀ bleskové vplynutí ze vzduchu do

hnízda. Jednotlivé pfieskoky z vûtve na vûtev provádûly 

straky jako jeden nepfieru‰ovan˘ pohyb. SviÏn˘ pohyb,

neboÈ mláìata v hnízdû si Ïádala maso! My‰i, ptaãí mláìata

holá i letce zaãáteãníky do velikosti mladého kosa. Vidûl

jsem straku, která chodila do zahrádkáfiské kolonie na ‰paãky.

Vytahovala opefiená mláìata z budek vletov˘m otvorem.

Mûstské straky si troufnou i na letu schopné holoubû 

z domovní fiímsy.

Radost ze Ïivota krátí strakám pro zmûnu zase krahujci, 

aÈ uÏ jsou z volné krajiny nebo z Ol‰ansk˘ch hfibitovÛ. 

Na redukci se podílejí i defektní zárodky ve vejcích, pozdûji

nenormální v˘voj mláìat. Pfiíkladem by mohlo b˘t sotva

pÛlroãní ptáãe. Létalo namáhavû, poskakovalo kolísavû. Na

první pohled bylo stejné jako ostatní toho roku narozené

straky, jen o fous men‰í. A zdálo se mi, jakoby straãka byla

ostatními izolována. I potravu sbírala na zemi stranou od

ostatních. S prvním snûhem jakoby se do zemû propadla.

Jednoho mrazivého dopoledne jsem zahlédl v korunû bfiízky

na bfiehu fieky rybáfisk˘ vlasec vpleten˘ do vûtví. Na jeho

konci se komíhalo vyschlé straãí tûlo.
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Volavky 
Rybník po v˘lovu, to je tmavé dno, prosklené ovály zmrzl˘ch louÏí. A zatímco se na sádkách

tû‰í ‰upináãi na ·tûdr˘ veãer, oÏivuje dno rybníka nûkolik desítek shrbenin. Volavky popelavé.

Postávají nad zpola zamrzl˘mi tÛÀkami, ve kter˘ch je uvûznûn je‰tû docela slu‰n˘ poãet ryb.

Jejich pomalé umírání urychlují stfielhbité volavãí zobáky, které harpunují zajatce bahnit˘ch

louÏí je‰tû pfied zmrznutím.

Proti zásadám volavãí ostraÏitosti zjevila se mi jedna na

vzdálenost, která slibovala detailnûj‰í zábûr té opefiené nob-

lesy s tenk˘ma nohama. Pfiekonat zmrzl˘ vodní pfiíkop nebyl

v této roãní dobû Ïádn˘ problém, hor‰í to bylo se suchou

pobfieÏní vegetací, která kromû hluku zneãi‰Èovala drobouã-

k˘m prachem fotoaparát, teleobjektiv i ãoãky. Na led, 

kter˘m byla potaÏena hladina rybníka, nebylo moÏno

vstoupit. Svou kfiehkostí byl schopen udrÏet jen nicotnû

tûÏkou volavku, která si po nûm provokativnû ‰pacírovala.

Jakmile jsem zaujal místo, odkud ji bylo moÏno fotit bez

ru‰ivé clony stébel, okamÏitû se ukryla v rákosí. Záhy se

také ukázalo, Ïe není z nûjakého dÛvodu letuschopná. Îe ji

pfiesto nelze vyfotografovat mnû do‰lo je‰tû o nûco pozdûji,

kdyÏ jsem koneãnû pochopil, Ïe i pfies letovou neschopnost

se mÛÏe schovat, kdykoli se jí zachce. Abych ji vytrestal,

obrátil jsem se k ní zády. Nebude mít Ïádn˘ snímeãek 

a je‰tû dneska ji navíc seÏerou divoãáci.

Ruplo pode mnou pfiesnû uprostfied toho vodního pfiíkopu!

KdyÏ kráãíte sviÏnû, pfiiãítá se k váze ãlovûka i kinetická

energie. Nepropadá ledem jen kolmo dolÛ, ale zároveÀ 

tro‰íãku dopfiedu. Nedopadne proto na chodidla, ale na

kolena. A s vodou do pÛlky stehen k sobû vábí svoji Ïenu.

Ta, v domnûní, Ïe musí odãinit svou poãáteãní ztrnulost,

zabere za límec jeho bundy, ãímÏ dostane chlapa do hlubo-

kého pfiedklonu. „FoÈák“ five s ksichtem tfiicet centimetrÛ 

od hladiny, „hergot vem mi ten foÈák a na mû se vy…!“

ZmiÀovanou vûc drÏí stále nad sebou, dokud mu není 

z ruky odebrána. Posléze vyrve ledovému Ïivlu i vlastní tûlo.

Je to fu‰ka, neboÈ ho pfied vycházkou opatfiil rybáfisk˘mi

broìáky. NejtûÏ‰í je vytáhnout z tûch vysok˘ch holínek

nohy. Pak svléknout pro‰ívané kalhoty, vyÏdímat z nich

vodu, vylít ji z bot a pak se do toho v‰eho zase navléci.

K autobusu jsme se vraceli sviÏn˘m krokem. A pfies hospÛdku.

Objednali grog a utfieli pode mnou louÏi. Vypil jsem ho

naráz. „Pán si dá je‰tû?“ K˘vnul jsem hlavou a utfiel pod

sebou louÏi. Nakonec jsme zaplatili, utfieli louÏi a vyrazili 

k zastávce.

Pfiíjemnû vyhfiát˘ interiér vefiejného dopravního prostfiedku

pojal kromû nás je‰tû maminku s holãiãkou. Jinak byl autobus

prázdn˘. Teplo uvnitfi umocÀovalo teplo okolní a naopak.

Poslední, co zachytilo ucho klimbajícího fotografa, bylo

holãiãí uchychtnutí: „Mami, hele vodník!“

·kodlivost volavek popelav˘ch uvádûl na pravou míru koncem

minulého století jeden jihoãech, kter˘ mû smûroval k rybníku

plném tûchto ptákÛ s vysvûtlením, Ïe „… tam rybáfiÛm 

chcípají ryby, a proto Ïe se tam na nû slétávají“. Tím se

vlastnû dobral samé podstaty vûci. Zhusta je ‰kodlivost

Ïivoãicha následkem lidské lhostejnosti, lidského nezájmu

odstraÀovat její pfiíãiny. ><

Mirko Hain
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Neznalost nebo úãelov˘ amatérismus?
(Mediální kampaÀ âAPLH pfiesahuje nejen hranice âeské republiky)

dfiíví, okofienûn˘ exotick˘m a v jádru vûci velmi pikantním

systémem jeho zpûtného odkupu, vnukne úsmûv do tváfie

naprosté vût‰inû kolegÛ, hospodafiících v panem Kofiínkem

vzpomínan˘ch bavorsk˘ch státních lesích. 

Doplní-li se reference o „ãeském modelu“ informacemi napfi.

o situaci v dodrÏování pfiedpisÛ o zatíÏení cestních komuni-

kací (nejen) v majetku LâR, ãi nevaln˘ch mzdách lesních

dûlníkÛ dodavatelsk˘ch firem nebo personálu LâR, vysoké

nezamûstnanosti v lesnat˘ch regionech umocÀující strach ze

ztráty zamûstnání a zároveÀ o srovnateln˘ch prodejních

cenách dfiíví, pocity pochopení jak pro vyjádfiení podobná

slovÛm Ing. Kofiínka, tak pro fakt kontinuální ziskovosti LâR

(bylo by s velk˘m podivem, kdyby tomu za „ãesk˘ch“

podmínek bylo jinak) v˘raznû zesílí. 

Témûfi aÏ podezfiele bezmezná naklonûnost nûkter˘ch 

ãesk˘ch medií spoleãenské skupinû profesionálÛ názorového

raÏení pana Ing. Kofiínka pfiíjemnû doplÀuje nejen komfort

jejich „podnikání“, ale zaji‰Èuje jim zcela jistû i patfiiãnou

reklamu. A to nejen v âR, ale i v zahraniãí. Konec koncÛ

jmenovan˘ ãlánek Ing. Mafiíka popularitû jak jeho samotné-

ho, tak jím prezentovan˘ch pfiedstavitelÛ âAPLH opût

v˘znamnû napomohl.

Odborníci

Za úãelov˘ amatérismus profesionální úrovnû, pfiesahující

hranice objektivity a slu‰nosti, se dá bez nadsázky oznaãit

tvrzení, Ïe bavorské státní lesy „sice podnikají, ale jsou vÏdy

ve ztrátû.“ Z uveden˘ch slov a kontextu vyjádfiení vypl˘vá, Ïe

je hospodáfisk˘ provoz v bavorsk˘ch státních lesích v dÛsledku

snahy podnikat kaÏdoroãnû ztrátov .̆ Pokud bychom nahlédli

do v˘kazu hospodafiení v souãasnosti reformované BayStafo,

fungující na rozdíl od LâR na principu jednotného lesního

úfiadu, dojdeme k závûru, Ïe napfi. rok 1997 ãi 1999 (nemluvû

o komplexním hodnocení pováleãného hospodafiení

BayStafo, které by si vzhledem k informovanosti ãeské

odborné vefiejnosti zaslouÏilo mnohem ‰ir‰í komentáfi 

a vysvûtlení jeho v âR mnohdy velmi zkreslované situace)

patfií i pfies vûdomí ‰irokého spektra nev˘dûleãn˘ch ãinností

BayStafo jednoznaãnû k ziskov˘m, coÏ tvrzení „jsou vÏdy ve

ztrátû“ dostává pfiinejmen‰ím do konfliktu se skuteãností. 

Pokud v‰ak nahlédneme do údajÛ o hospodáfisk˘ch v˘sledcích

provozu BayStafo v samotn˘ch státních lesích – viz. pfiiloÏen˘

dopis ministerského fieditele Bavorského státního minister-

stva pro zemûdûlství a lesy, o nichÏ se pan Kofiínek zasvûcenû

zmiÀuje, dojdeme k závûru, kter˘ zpÛsobí ‰ok. Hospodáfisk˘

provoz ve státních lesích Bavorska, na kter˘ se váÏou ve‰keré

podnikatelské aktivity BayStafo, je totiÏ dlouhodobû ziskov˘

a nejménû v posledních sedmi letech s kontinuální pravidel-

ností. Tato skuteãnost nejenÏe popírá objektivitu komento-

vaného v˘roku, ale zároveÀ i ve‰keré, ãeské spoleãnosti 

podsouvané teorie o tom, Ïe podnikatelské aktivity státních

lesÛ vedou k jejich ztrátovosti. Není tedy náhodou, Ïe cíle 

v souãasnosti realizované reformy BayStafo definitivnû

potvrzují setrvání u prodeje dfiíví jakoÏ i vût‰iny lesních prací

ve vlastní reÏii.

„Lesy âR by se mûly soustfiedit pfiedev‰ím na funkci správce

majetku, a pokud moÏno nepodnikat. VÏdyÈ právû ãeské lesy

jsou ziskové proto, Ïe práce zadávají na zakázku. 

V Rakousku nebo Bavorsku statní lesy sice podnikají, ale

jsou vÏdy ve ztrátû“. Autorem uvedené citace z ãlánku 

Ing. Martina Mafiíka „Lesy jsou stále bez koncepce“, zvefiej-

nûného 21. 9. 2004 v Hospodáfisk˘ch novinách, je v˘konn˘

fieditel âAPLH Ing. Jifií Kofiínek. To, Ïe oba pánové jedno-

znaãnû nedisponují snahou o sdûlení objektivních informací

(v opaãném pfiípadû by k publikování takto ladûného 

pfiíspûvku nedo‰lo), jiÏ ãtenáfi Lesu zdar jistû ví. Skuteãnost,

Ïe oba pánové zpÛsobili újmu na cti a dobrém jménu 

nejenom ãeskému lesnímu hospodáfiství (LH), ale i celé âeské

republice, v‰ak jiÏ ãtenáfii známá b˘t nemusí. K morální

povinnosti zareagovat, mne tak pfiinutilo nejen vlastní 

svûdomí, vycházející z exaktního poznání prostfiedí u sou-

sedních bavorsk˘ch státních lesÛ, ale i snaha o záchranu

dobré povûsti ãeského LH u na‰ich bavorsk˘ch kolegÛ. Ohlas

uvedeného v˘roku totiÏ vyvolal reakci aÏ na nejvy‰‰ích 

místech jak samotné Bavorské státní správy lesÛ (BayStafo),

tak Bavorského státního ministerstva pro zemûdûlství a lesy.

„Podnik“ znamená „nepodnikat“

Doporuãení, Ïe by se mûl státní podnik Lesy âR „soustfiedit

na funkci správce majetku, a pokud moÏno nepodnikat“, se

dá bez nadsázky oznaãit jako silnû irelevantní.

Pfiedpokládám, Ïe kaÏd˘ zdravû sm˘‰lející a poctiv˘ lesní

hospodáfi, znal˘ morálního kodexu v˘znamné ãásti souãasné

spoleãnosti v âR, povaÏuje taková slova za jednoznaãnû 

úãelovou, jiÏ známou a frekventovanou frázi pfiedstavitelÛ

ãeského podnikatelského sektoru LH s cílem vydob˘t 

maximální politick˘ kapitál, nutn˘ pro realizaci soukrom˘ch

ekonomick˘ch zájmÛ. 

A není se ãemu divit. Soudû podle reakcí této spoleãenské

skupiny na nové zámûry LâR, je více neÏ jasné, Ïe jí dosa-

vadní systém obhospodafiování státního lesa vyhovoval 

a vyhovuje. Jak se v‰ak pozvolna prostfiednictvím podobn˘ch

vyjádfiení a souvisejících aktivit pfiedstavitelÛ âAPLH ukazuje,

podnikat v LH âR se zejména pfiíslu‰né skupinû podnikatelÛ

(ne v‰ichni totiÏ zcela sdílí filozofii Ing. Kofiínka ãi 

Ing. Miãánka) vyplácí pravdûpodobnû je‰tû více, neÏ si 

kdokoliv nezasvûcen˘ do jádra vûci dokáÏe pfiedstavit. 

MoÏnost srovnání zku‰eností z praxe u LâR se zku‰enostmi

a nov˘mi poznáními z praxe u BayStafo mne predisponuje

zfiejmû k nadprÛmûrnû velkému pochopení pro tato 

a podobné tvrzení „odborníkÛ“, jakoÏ i „tiskov˘ch mluvãí“

podnikatelského sektoru LH âR. O podmínkách podnikání,

kter˘ch se jim u LâR poãínaje rokem 1992 dostalo (nemluvû

o produktech „nadstandardních“ vztahÛ), sní totiÏ vût‰ina

jejich západních kolegÛ. Pfiijít o nû by znamenalo pfiijít 

o v˘znamnou ãást zisku plynoucího mnohdy velmi pohodln˘m

zpÛsobem ze státního majetku do soukrom˘ch rukou. 

Systém prodeje dfiíví s vysok˘m rizikem krádeÏí, dlouhodobé

komplexní smlouvy, zpÛsob a podmínky v˘bûrov˘ch fiízení

nebo napfi. zpÛsob stanovení samotn˘ch cen prodávaného
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Realita 

Pravdivost uveden˘ch faktÛ potvrzuje jiÏ zmínûná reakce

Bavorského státního ministerstva pro zemûdûlství a lesy, 

o níÏ se mé vyjádfiení opírá a která byla zaslána na adresu

generálního fieditele firmy Economia, a. s., vydávající deník

Hospodáfiské noviny. VÛãi citovanému v˘roku z ãlánku 

Ing. Mafiíka se ohradil sám ministersk˘ fieditel Bavorského

státního ministerstva pro zemûdûlství a lesy (funkce podobná

námûstku ministra zemûdûlství âR) Reinhold Erlbeck, do

jehoÏ pÛsobnosti spadá oblast LH a lesnické politiky. Pfieklad

jeho dopisu, kter˘ byl v podobû kopie zaslán rovnûÏ LâR,

uvádím v pfiíloze pfiíspûvku. 

Pan Erlbeck mimo jiné k hospodafiení BayStafo ve státních

lesích pí‰e: „Tento hospodáfisk˘ provoz ve skuteãnosti vytváfiel

v posledních sedmi letech stále ãisté zisky (1997: 4 mil. EUR;

1998: 14 mil. EUR; 1999: 17 mil. EUR; 2000: 1 mil. EUR;

2001: 2 mil. EUR; 2002: 6 mil. EUR; 2003: 2 mil. EUR). 

V dÛsledku klesající ceny dfiíví, celkové hospodáfiské situace,

sucha a kÛrovce (pfiirozenû) se v‰ak v tûchto posledních

sedmi letech dostaly na skromnou úroveÀ. Pfiesto jsme na nû

hrdí.“

Ponechávám na ãtenáfii, aby posoudil, zda-li tvrzení pana

Kofiínka, aÏ podezfiele bezbariérovû publikované panem

Mafiíkem v HN, splÀuje v‰echny náleÏitosti nechtûného

omylu ãi zámûrné lÏi.

(Ne)odborníkÛm aneb „Jak tomu pfiijít na kofiínek…“

Kdyby se snad nûkdo pokou‰el stavût do jedné roviny

BayStafo a LâR, je tfieba v kostce respektovat alespoÀ násle-

dující: V˘kon SSL, ze znaãné ãásti bezplatná poradenská

ãinnost pro soukromé majetky, realizace cílÛ a úkolÛ bavorské

státní lesnické politiky, která jednoznaãnû upfiednostÀuje

stav lesa pfied maximalizací zisku, organizaãní struktura

BayStafo, statut státního úfiedníka u personálu znemoÏÀující

propou‰tûní z pracovního pomûru na základû reorganizaã-

ních krokÛ a zatûÏující hospodafiení úfiednickou rentou,

snaha vedení BayStafo o trvalé zachování dostateãnû velkého

koridoru pro zamûstnání mladé generace lesníkÛ, nûkolika-

násobnû vy‰‰í personální náklady (prÛm. mûsíãní personální

náklady napfi. v roce 2002 u THP cca 3350 EUR /+ náklady

na úfiednickou rentu/, u dûlníkÛ cca 3000 EUR), v˘znamnû

vy‰‰í náklady spojené napfi. s údrÏbou objektÛ, s pûstební

ãinností, náklady spojené s protilavinovou ochranou, které 

u LâR neexistují, ad., dávají i pfies vûdomí v˘‰e státních

dotací jednoznaãnû najevo, Ïe je nejen jakékoliv srovnání

BayStafo s LâR, ale i vyuÏití ztrátovosti tohoto úfiadu 

(nikoliv státní firmy obdobné LâR ãi akciové spoleãnosti

Rakouské spolkové lesy) ke kritice zámûrÛ nového vedení

LâR silnû absurdní a ostudy hodné. 

Pokud k uveden˘m odli‰nostem vezmeme v potaz, Ïe jsou

prodejní ceny dfiíví v Bavorsku srovnatelné s cenami v âR,

nezbude neÏ-li pfied managementem BayStafo, jeho know-how

a zejména stavu jím obhospodafiovaného nejvût‰ího lesního

majetku v SRN smeknout a celkové hospodáfiské v˘sledky

tohoto úfiadu vzít na vûdomí s uznáním a pochopením. 

Za uvedené situace a neopomenutí, Ïe BayStafo jako státní

úfiad na rozdíl od LâR nikdy nepodnikala na trhu s cenn˘mi

papíry a nespekulovala s finanãními prostfiedky jejich 

ukládáním do portfolií rÛzn˘ch finanãních fondÛ a nemûla

tedy moÏnost nav˘‰ení zisku o v˘nosy z uvedené oblasti,

jsou reálné ekonomické problémy tohoto úfiadu na zcela jiné

rovinû, neÏ na které se pohybují diskuse o minulosti, sou-

ãasnosti a budoucnosti LâR. Relativnû objektivní srovnání

bavorsk˘ch státních lesÛ s LâR proto umoÏní teprve nov˘

státní podnik, jehoÏ vznik je plánován na 1. 7. 2005.

Minimálnû do roku 2006 jsou tedy jakékoliv komentáfie typu

vyjádfiení Ing. Kofiínka úãelov˘mi desinformaãními bludy. 

(Ne)zodpovûdnost

Vinu za desinformaci ãeské spoleãnosti prostfiednictvím

Hospodáfisk˘ch novin, v‰ak nelze pfiipisovat jen panu

Mafiíkovi, kter˘ je za objektivitu zvefiejÀovan˘ch informací

jednoznaãnû spoluodpovûdn˘ a kter˘ se obãas zab˘vá

komentováním situace kolem LâR, jindy komentáfii k pro-

blematice potravináfiského prÛmyslu a jindy zase popisuje

napfi. ãeské zemûdûlce témûfi jako vykofiisÈovatele spotfiebite-

lÛ (viz. napfi. jeho pfiíspûvky v HN z prosince 2003).

Zodpovûdní jsou pfiedev‰ím ti, ktefií desinformaãní vlny 

a následné po‰kození jména ãeského LH a potaÏmo celé

âeské republiky a její spoleãnosti vyvolávají. 

Spekulativní manipulace s názory odborné a pfiedev‰ím laické

vefiejnosti v âR, jsou spolu s profesionálním vystupováním 

a aktivitami autorÛ takov˘ch v˘rokÛ typick˘m pfiíkladem

úrovnû morálky a pfiedev‰ím poctivosti ãásti na‰í spoleãnosti,

která je nezfiídka na vinû fiazení âR v oãích na‰ich západních

sousedÛ mezi zemû tzv. „druhé kategorie“, na coÏ si jako

noví obãané EU ãasto stûÏujeme a vyhledáváme absolutní

vût‰inu dÛvodÛ k tomuto hodnocení na stranû opaãné.

Obrovskou ztrátu na na‰í cti a dobrém jménu pak podporuje

fakt, Ïe v âR jen v˘jimeãnû dochází k vyvození zodpovûd-

nosti a trestu za toto velmi ãasto cílené zlo. JiÏ jen málo 

z nás si pak uvûdomuje moÏná rizika a vedlej‰í dopady 

na úrovni mezinárodních, zejména pak diplomatick˘ch 

a obchodních vztahÛ. 

Aãkoliv si váÏím odpovûdnosti ãesk˘ch lesnick˘ch podnikatelÛ

za jejich soukrom˘ majetek a zcela chápu jejich strategii

nejen v oblasti kritiky nov˘ch podnikatelsk˘ch zámûrÛ LâR,

zavádûjící vyjádfiení v podobû polopravdy ãi nepravdy 

tolerovat nemohu. V pfiípadû kdybych to udûlal, bych totiÏ

nemûl ãisté svûdomí. Otázkou v‰ak zÛstává, zda-li pfii 

frekventovanosti podobn˘ch pfiíspûvkÛ reprezentantÛ 

podnikatelského sektoru LH âR, bezbariérovû prezentovan˘ch

jak fiadou ãesk˘ch medií, tak na pÛdû napfi. MZe âR (viz.

leto‰ní jednání LâR, âAPLH a MZe), a pfii vûdomí stavu ãeské

politické scény má je‰tû smysl o svûdomí a podnikatelské

morálce v LH âR hovofiit.

Vize a závûr

Bûh, na kter˘ se vydávají LâR ve smyslu prosazení zdrav˘ch

my‰lenek a snahy pfiiblíÏení se lesnicky i hospodáfisky vyspûl˘m

zemím Evropy, není jistû bûhem na krátkou traÈ, natoÏ pak

bûhem bez pfiekáÏek. S neutichající snahou dnes jiÏ ekono-

micky a tedy i politicky velmi silné spoleãenské vrstvy 

podnikatelského sektoru LH o zne‰kodnûní jak˘chkoliv snah

o zmûnu obchodní strategie LâR, lze zcela jistû poãítat 

i v budoucnu. Vidûno v praktické rovinû – vzhledem k pfie-

kvapením, které pro LâR pfiipravují nûkterá ãeská media 

v podobû produktÛ z aÏ podezfiele bezbariérového naslouchání

zmiÀované skupiny lidí a k politické situaci v zemi, nelze >>
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rovnûÏ ani oãekávat, Ïe velikost politického prostoru pro

realizaci jednotliv˘ch krokÛ nové obchodní strategie LâR

dosáhne potfiebn˘ch rozmûrÛ. 

Více neÏ 11 let spolupráce s pfiedstaviteli jiné, v evropsk˘ch

podmínkách v mnohém zcela originální filozofie podnika-

telsk˘ch aktivit ve státních lesích, za sebou zanechalo

nesmazatelné stopy nejenom v historii ãeského lesnictví, ale

i v povûdomí pfiíslu‰né ãásti spoleãnosti a ãeské politické

scény. Pfiesto se v‰ak ukazuje nadûje, Ïe by alespoÀ nûkteré

nesrovnalosti a zla, vzniklé na základû transformaãních

krokÛ z 90. let, mohly b˘t v systému obhospodafiování stát-

ního lesa v˘raznû eliminovány a mohly tak uvolnit prostor

pro spravedlivûj‰í a morálnûj‰í normalitu, obvyklou napfi. 

Pfieklad dopisu Reinholda Erlbecka, ministerského fiedi-

tele Bavorského státního ministerstva pro zemûdûlství 

a lesy, do jehoÏ pÛsobnosti spadá oblast lesního

hospodáfiství a lesnické politiky, adresovan˘ generálnímu

fiediteli Economia, a. s. panu Michalovi Klímovi, 

vydavateli deníku HN:

Reinhold Erlbeck, Ministersk˘ fieditel Bavorského 

státního ministerstva pro zemûdûlství a lesy

Pan generální fieditel, Michal Klíma

Hospodáfiské noviny – Economia a.s.

Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, âeská republika

Mnichov, 07. 10. 2004

âlánek z 21. 09. 2004 pana Martina Mafiíka

VáÏen˘ pane generální fiediteli,

s velk˘m zájmem sleduji hospodáfiství a politiku v na‰í

sousedské zemi âeské republice. Ve v˘‰e jmenovaném

vydání z 21. záfií 2004 zvefiejÀujete zprávu pana

Mafiíka. V tomto ãlánku jsou bavorské státní lesy uvá-

dûny jako pfiíklad proto, Ïe jsou vÏdy ve ztrátû. Nevím,

o která ãísla se autor opírá, v kaÏdém pfiípadû jsou

chybná.

MÛÏe to moÏná spoãívat v tom, Ïe je souãasná

Bavorská státní správa lesÛ jednotn˘m lesním úfiadem.

Zaji‰Èuje tedy v˘kon státní správy lesÛ a úkoly odborné

správy v soukromém a korporaãním lese a obhospodafiuje

státní lesy. Je samozfiejmostí, Ïe prvnû jmenované

úkoly nepfiiná‰í zisky.

Opaãnû tomu je s obhospodafiováním státního lesa.

Tento hospodáfisk˘ provoz ve skuteãnosti vytváfiel 

v posledních sedmi letech stále ãisté zisky (1997: 

4 mil. EUR; 1998: 14 mil. EUR; 1999: 17 mil. EUR;

2000: 1 mil. EUR; 2001: 2 mil. EUR; 2002: 6 mil. EUR;

2003: 2 mil. EUR). V dÛsledku klesající ceny dfiíví, 

celkové hospodáfiské situace, sucha a kÛrovce (pfiirozenû)

se v‰ak v tûchto posledních sedmi letech dostaly na

skromnou úroveÀ. Pfiesto jsme na nû hrdí.

Bavorské státní lesy jsou jiÏ nyní fiízeny jako hospo-

dáfisk˘ provoz podle pfiísn˘ch ekonomick˘ch hledisek.

Od 1. ãervence 2005 budou fiízeny v podobû ústavu

vefiejného práva (obdoba státního podniku – pozn.

pfiekl.) jako samostatn˘ podnik. V˘‰e jmenovan˘ 

jednotn˘ lesní úfiad pak jiÏ nebude existovat. Podnik

bude státní lesy obhospodafiovat nezávisle a ve vlastní

kompetenci, prodej vytûÏeného dfiíví bude tak jako

v‰echny pûstební opatfiení provozovat ve vlastní reÏii.

Byl bych Vám zavázán podûkováním, kdyby jste tyto

informace mohl pfiedat Va‰im ãtenáfiÛm a autorovi,

panu Mafiíkovi.

S pfiátelsk˘m pozdravem

Reinhold Erlbeck

u na‰ich bavorsk˘ch sousedÛ. K úplné nápravû v‰ak jiÏ 

s nejvût‰í pravdûpodobností nedojde. ¤ada historick˘ch

krokÛ v celém lesnicko dfievafiském komplexu âR je nevratná

a jejich následky lze jiÏ jen konstatovat a respektovat. 

Post scriptum

Nûmecké pfiísloví „Der Fisch stinkt vom Kopf!“ – „Ryba smrdí

od hlavy!“ je plnû platné a známé i v ãeské verzi. Pfiál bych

si, aby nová ryba v podobû LâR s novou filozofií podnikání

proplouvala mezi ostatními, více ãi ménû zapáchajícími 

star‰ími dravci pokud moÏno bez zápachu a za co nejmen‰ího

poãtu nárazÛ do zdí a sítí, které jí do cesty staví rozmanité

spektrum mnohdy tûch nejhor‰ích lidsk˘ch vlastností inteli-

gentních protivníkÛ. Jedinû dostateãn˘ prostor pro poctivou

práci, která se bez kvalitního a korektního systémového 

a legislativního zázemí, tak jako bez pracovní morálky 

a svûdomí neobejde, je pro mne, jakoÏ i pro celou mladou

generaci (nejen) lesníkÛ, základem nadûje na optimistickou

budoucnost nás v‰ech. ><

Zdenûk Valn˘,

fieditelství LâR, valny@lesycr.cz

Poznámka autora: Náprava v podobû uvedení faktÛ na

pravou míru prostfiednictvím tiskové zprávy HN zvefiejÀující

stanovisko Bavorského státního ministerstva pro zemûdûl-

ství a lesy se aÏ do dne‰ního dne, 5. 11. 2004, nedostavila.

>>



LS Hluboká, Obora Ponû‰ice; foto: J. ¤ezáã



Semináfie pro uãitele a pracovníky

stfiedisek ekologické v˘chovy v roce 2004

aneb o lese s lesníky

a revírníka LS Kfiivoklát Miroslava Pechy ml. po lesní nauãné

stezce ·ipín – PR U Eremita a do lesÛ revíru Koufiimec. 

V prÛbûhu trasy se seznámili s metodami ochrany lesa 

a náplní práce revírníka. Pozornost byla vûnována mimo jiné

také v˘chovn˘m zásahÛm a zpÛsobÛm obnovy v hospodáfi-

sk˘ch lesích. Program tfietího dne byl zamûfien na myslivost

– úãastníky semináfie provedl oborou Lány oborník ·tûpán

Stanick˘ a také na problematiku zpracování dfieva jako 

dÛleÏité obnovitelné suroviny – úãastníci nav‰tívili pilu

Blatno Dfievafiské a lesnické spoleãnosti Jesenice.

Semináfi pod názvem Krásnou Vysoãinou probûhl ve dnech

16. – 18. záfií ve Stfiedisku pro vzdûlávání a v˘chovu v pfiírodû,

o. p. s. Chaloupky. Pracovníci SEV a uãitelé Z·, za doprovodu

zástupce lesního správce LS Tfiebíã Ing. Radka Koudely, 

nav‰tívili nauãnou stezku LâR BaÏantnice u Tfiebíãe a mohli

si také vyzkou‰et vyplnit pracovní listy k této stezce pro dûti,

které je interaktivní formou seznamují s historií a druhovou

rozmanitostí území, v˘znamem lesa v krajinû, s hospodafie-

ním v tamních lesích a s metodami jejich ochrany. Odpolední

pfiedná‰ka spojená s besedou byla vûnována LâR – struktufie

podniku, plnûní Programu 2000, pfiírodû blízk˘m zpÛsobÛm

hospodafiení, spolupráci LâR s âesk˘m svazem ochráncÛ pfií-

rody, Klubem ãesk˘ch turistÛ, ãlensk˘mi stfiedisky ekologické

v˘chovy SdruÏení SEV Pavuãina a prÛbûhu ‰kolního projektu

Les ve ‰kole – ‰kola v lese. Veãerní program pak zpestfiila

beseda s Ing. Jaromírem Rábem, lesníkem ve v˘sluÏbû 

a autorem knih s lesnickou tématikou napfiíklad Kouzlo lesa,

Beskydské rekviem nebo Klenoty lesa. Dal‰í dva dny se

úãastníkÛm semináfie vûnoval zástupce lesního správce 

Lesy âeské republiky, s. p. spolupracují se ãlensk˘mi stfiedisky

ekologické v˘chovy SdruÏení SEV Pavuãina jiÏ od roku 1999.

Jedná se zejména o odbornou a finanãní podporu konkrét-

ních projektÛ jednotliv˘ch SEV, které vyjdou úspû‰nû z v˘bû-

rového fiízení a podporu v˘ukov˘ch programÛ o lese. Za ‰est

let trvání spolupráce bylo touto formou osloveno jiÏ témûfi

105 000 dûtí. Obsahová stránka programÛ je zamûfiena na

tématické okruhy Rostliny a Ïivoãichové v lese, Lesní eko-

systém, V˘znam lesa pro ãlovûka a Hospodafiení v lese. Pro

dûti z matefisk˘ch ‰kol, Ïáky základních ‰kol a studenty ‰kol

stfiedních vybrali pedagogiãtí pracovníci stfiedisek vhodná

témata z v˘‰e uveden˘ch okruhÛ a pfiizpÛsobili je jednotli-

v˘m vûkov˘m skupinám. V bfieznu 2004 byly se ‰esti ãleny

SdruÏení SEV Pavuãina uzavfieny dílãí smlouvy. V˘stupem

bude publikace o lese pro dûti Lesní ãarování pro neãtenáfie,

která je jiÏ ãtvrt˘m dílem úspû‰né fiady s mnoÏstvím námûtÛ

pro práci s dûtmi ve tfiídû i pfiímo v lese (Rezekvítek, Brno),

dále Zvukové pexeso zamûfiené na poznávání ptákÛ podle

zpûvu (SEV Vila Doris, ·umperk), dva v˘ukové prvky „Galerie

stromÛ“ a „Dub a smrk jako dva svébytné ekosystémy“, které

budou souãástí vybavení Lesní ‰koly Jezírko (DEV Lipka,

Brno). Podpofieno bude také zpracování a vydání publikace

V‰eteãník (Kfiivoklátsko, o. p. s.), dfievûné puzzle Brouci (VIS

Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou) a dfievûné stavby – altán

a vyhlídková plo‰ina v areálu stfiediska Chaloupky

(Chaloupky, o. p. s.). 

V loÀském roce LâR roz‰ífiily spolupráci se SdruÏením stfiedisek

ekologické v˘chovy Pavuãina o nov˘ projekt – Lesní 

vzdûlávání pro uãitele a pracovníky SEV. V rámci nûho jsou

pfiipravovány tfiídenní semináfie, kde úãastníky, formou

vycházek do terénu a besed, pracovníci LâR seznamují 

s hospodafiením v lesích v rÛzn˘ch územích. Jejich hlavním

cílem je seznámit pracovníky stfiedisek ekologické v˘chovy,

ktefií provádûjí v˘ukové programy o lese a dal‰í zájemce z fiad

uãitelÛ s pouÏívan˘mi zpÛsoby hospodafiení u LâR, s tvor-

bou lesního hospodáfiského plánu a porostních map, s péãí

o zvlá‰tû chránûná území, základy typologie lesních porostÛ

a celkovou náplní práce lesníkÛ.

Letos byl ve dnech 21. – 23. ãervna ve spolupráci 

s LS Kfiivoklát jiÏ podruhé pfiipraven semináfi v kfiivoklátsk˘ch

hvozdech. První den byla pro úãastníky pfiipravena úvodní

pfiedná‰ka Ing. Miroslava Pechy o souãasn˘ch trendech 

hospodafiení v lesích ve správû podniku s dÛrazem na specifika

hospodafiení v chránûn˘ch územích biosférické rezervace 

a CHKO Kfiivoklátsko a spolupráci s institucemi ochrany 

pfiírody. Dopolední blok byl vûnován historii lesnictví 

a pûstování lesa. V odpoledním bloku byla pozornost zamû-

fiena na metody v ochranû lesa, tûÏbu, myslivost a lesnické

plánování. Tato témata pak vystfiídala veãerní pfiedná‰ka

odborného pracovníka Správy CHKO Kfiivoklátsko Ing. Pavla

Mouchy o plánech péãe o chránûná území. Druh˘ den 

se úãastníci vydali za doprovodu Ing. Miroslava Pechy 

INFORMUJEME
LE

SU
ZD

AR
 

10-11 / 200426



INFORMUJEME

LE
SU

ZD
AR

 

10-11 / 2004 27

LS Jihlava Ing. Pfiemysl Voborník. Byla pfiipravena exkurze

do NPR Velk˘ ·piãák a pozornost byla zamûfiena na témata

les a myslivost, ‰kody zvûfií, pfiirozená obnova lesa, náplÀ

práce revírníka, zpÛsoby tûÏby dfieva, vyuÏití jednotliv˘ch

druhÛ dfievin v dfievozpracujícím prÛmyslu a hospodafiení 

v chránûn˘ch územích. Úãastníci nav‰tívili také ra‰elini‰tû 

„V lisovech“ s botanikem Mgr. Jaromírem ·varcem a veãer

shlédli videopofiady s lesnickou tématikou.

Zasmu‰ilé Jeseníky ponofiené do mlhy pfiivítaly úãastníky

dal‰í z pfiipraven˘ch exkurzí ve dnech 23. aÏ 25. záfií.

Odbornou náplÀ exkurze pfiipravil Ing. Tomá‰ Pospí‰il, lesní

správce LS Louãná nad Desnou a organizaãnû v‰e zajistilo

Stfiedisko ekologické v˘chovy Vila Doris v ·umperku. Úvodní

pfiedná‰ku spojenou s besedou o hospodafiení v lesích ve

správû podniku a pfiedstavení LS Louãná vystfiídala druh˘

den vycházka do lesÛ v okolí KoutÛ nad Desnou a beseda 

s ornitologem Jifiím RÛÏiãkou o zvy‰ování biologické ochrany

lesa vyvû‰ováním budek pro zpûvné ptactvo, sovy a dravce.

Úãastníci si bûhem semináfie mûli moÏnost prohlédnout také

porostní mapy a mnoÏství lesnick˘ch pomÛcek. Tfietí den byl

vûnován problematice ochrany NPR Rejvíz, zpÛsobÛm 

hospodafiení ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích, v˘chovn˘m

zásahÛm a zpÛsobÛm obnovy v hospodáfisk˘ch lesích.

ÚãastníkÛm se vûnovali revírníci LS Jeseník Pavel Dvofiák 

a Jan Bajza.

âtvrt˘ semináfi probûhne ve dnech 21. – 23. fiíjna na polesí

Komorní hrádek LZ Konopi‰tû. Je pfiipravena také exkurze

do arboreta ·kolního lesního podniku Kostelec nad âern˘mi

lesy. Odbornou náplÀ semináfie pfiipravuje Ing. ZdeÀka

Hajleková z KI Brand˘s nad Labem a organizaãnû ho 

zaji‰Èuje Ekologické centrum hl. m. Prahy ToulcÛv dvÛr.

V‰em jmenovan˘m náleÏí velké podûkování za peãlivou 

pfiípravu náplnû tûchto semináfiÛ a za ãas, kter˘ jejich úãast-

níkÛm vûnují. Díky nim se tito lidé, ktefií dlouhodobû pracují

s dûtmi a mládeÏí, mohou dozvûdût mnoho nového o hos-

podafiení v lesích a celkové náplni práce lesníkÛ.

·kolní projekt Les ve ‰kole – ‰kola v lese

LâR jiÏ ‰est˘m rokem spolupracují se SdruÏením Tereza, o. s.,

na ‰kolním projektu Les ve ‰kole – ‰kola v lese. Za jeho

úspûch na ‰kolách a domech dûtí a mládeÏe hovofií fakt, Ïe

v souãasné dobû je do nûho zapojeno pfies 1200 základních

‰kol a závûreãné zprávy, které od nich kaÏdoroãnû pfiicházejí,

svûdãí o praktické vyuÏitelnosti projektu. Jeho cílem je 

pfiiblíÏit dûtem zajímavou a pro nû pfiitaÏlivou formou lesní

ekosystém jako komplex ve kterém je v‰e propojeno vzájem-

n˘mi vazbami. Lesu a Ïivotu v nûm se zde vûnuje 

26 pracovních listÛ, kde formou krátk˘ch textÛ, kvízÛ, 

hádanek, kfiíÏovek a doplÀujících obrázkÛ se mohou dûti

nauãit mnoho nového o lese a péãi o nûj. Pracovní listy pro

dûti pak doplÀuje metodika pro uãitele, kde jsou jednotlivé

pracovní listy podrobnûji rozebrány a pro rozdílnou nároã-

nost listÛ je u kaÏdého také uveden vhodn˘ vûk dûtí. 

Z do‰l˘ch dotazníkÛ k projektu víme, Ïe uãitelé vyuÏívají

jednotlivé pracovní listy nejen v hodinách pfiírodopisu 

a pfiírodovûdy, ale také v matematice, chemii, dûjepise nebo

i v˘tvarné a hudební v˘chovû. 

Mimo v˘uku ve ‰kole jsou pracovní listy a dal‰í souãásti 

projektu, jako publikace Lesní ãarování I., II. a III. díl nebo

lesní obrázkov˘ kalendáfi, vyuÏívány také v rÛzn˘ch pfiírodo-

vûdn˘ch krouÏcích. Uãitelé na základních ‰kolách, ktefií 

se do projektu zapojili, mají také moÏnost se domluvit 

s pracovníky nejbliÏ‰í lesní správy nebo lesního závodu 

v okolí na besedách a vycházkách pro dûti. Uãitelé se zmiÀo-

vali v závûreãn˘ch zprávách z projektu o dobré spolupráci

napfiíklad s lesními správami Fr˘dek-Místek, Vítkov, Bystfiice

pod Host˘nem, Luhaãovice, Hofiice v Podkrkono‰í, Mûlník,

Litomûfiice, Pfiimda, Ledeã nad Sázavou, Îelezná Ruda, Nové

Mûsto na Moravû nebo VodÀany. Konkrétní v˘sledky práce 

s projektem zaznamenané do závûreãn˘ch zpráv z projektu

uãitelé s dûtmi kaÏdoroãnû zasílají na SdruÏení pro 

ekologickou v˘chovu Tereza v Praze. Uãitelé zde uvádûjí, jak

se jim s jednotliv˘mi ãástmi projektu pracuje a sdûlují své

zku‰enosti získané pfii v˘uce. Spolu s tûmito cenn˘mi infor-

macemi v‰ak vÏdy pfiijde i velké mnoÏství krásn˘ch kreseb,

maleb a básniãek od dûtí. Nûkdy nechybí ani fotky z besed

s lesníky a procházek do lesa, s popisem rÛzn˘ch her, které

se dají hrát s dûtmi pfiímo v lesním prostfiedí. Závûreãné

zprávy se kaÏdoroãnû vyhodnocují a uãitelé s dûtmi, jejichÏ

zprávy jsou vyhodnoceny jako nejzdafiilej‰í, se pak za odmûnu

zúãastÀují expedic do rÛzn˘ch CHKO v âR.

Semináfie k projektu

O projektu se uãitelé mohou dozvûdût z nabídek, které

SdruÏení Tereza zasílá na v‰echny Z· v âeské republice nebo

prostfiednictvím jednodenních semináfiÛ k projektu, které

pofiádáme spoleãnû s tímto sdruÏením na pedagogick˘ch

centrech v regionech. Na tûchto semináfiích jsou uãitelé

podrobnûji seznámeni se v‰emi materiály k projektu a vÏdy

jeden z uãitelÛ, kter˘ jiÏ s projektem pracuje, ostatním sdû-

luje, jak nejlépe se dají materiály vyuÏívat pfii v˘uce ve tfiídû

i pfiímo v lese nebo v rÛzn˘ch zájmov˘ch krouÏcích. 

Na semináfiích jsou také pfiítomni pracovníci fieditelství LâR

a místu konání nejbliÏ‰ího krajského inspektorátu a lesní

správy. Od nich se uãitelé dozvûdí o ãinnosti LâR a jejich

aktivitách v ekologické v˘chovû.

Letos podruhé jsou pro uãitele pfiipraveny i tfii tfiídenní 

semináfie. První z nich se uskuteãnil 16. – 18. kvûtna v rekre-

aãním stfiedisku Paskov ve spolupráci s LS Fr˘dek-Místek.

Beskydsk˘mi lesy úãastníky provázel lesní správce LS Fr˘dek

Místek Ing. Jan Rohan. Druh˘ semináfi se konal 4. – 6. fiíjna

v informaãním stfiedisku LâR ZátoÀ LZ Boubín a tfietí 

probûhl 3. – 5. listopadu v rekreaãním stfiedisku Dlouh˘ 

ve spolupráci s LS Nasavrky. Uãitelé si v jejich prÛbûhu

vyzkou‰í rÛzné formy práce s projektov˘mi materiály a fiadu

praktick˘ch aktivit, které budou moci pouÏít pfii práci 

s dûtmi. Bûhem pfiedná‰ek a exkurzí s lesníky se také blíÏe

seznámí s náplní jejich práce.

Vzhledem k tomu, Ïe byl o semináfie o lesním hospodafiení

pro pracovníky stfiedisek ekologické v˘chovy i pro uãitele 

k projektu Les ve ‰kole – ‰kola v lese znaãn˘ zájem a setkaly

se v minulém roce i letos s mnoÏstvím kladn˘ch ohlasÛ 

od jejich úãastníkÛ, chceme s jejich pofiádáním i nadále

pokraãovat. Komunikaci lesníkÛ s tûmito lidmi vnímám, 

a myslím Ïe nejen já, jako jeden ze základních pfiedpokladÛ

pro zlep‰ení prestiÏe jejich povolání. ><

Mgr. Eva Dlabolová,

fieditelství LâR, dlabolova@lesycr.cz
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Ïe lesnickou ãinnost opravdu provozoval, a tu bez pfiíslu‰ného

vzdûlání dûlat nemohl. Podle sbírky okresního muzea 

v Chrudimi zastával do roku 1848 rÛzné úfiady v Terstu,

Montonû a Benátkách a od roku 1848 do své smrti byl 

nejdfiíve podintendant pozdûji intendant v Terstu.

30. 10. 1821 se v Terstu poprvé Ïení s osmnáctiletou

Jakobínou von Orebich. Z manÏelství se narodily 3 dûti:

Rudolf, naposledy finanãní komisafi ve Splitu, syn Ferdinand,

pfiístavní kapitán v Mugii, naposledy diurnista pfii popl.

Úfiadû v Terstu a dcera Klementina. ManÏelka Jakobina v‰ak

umírá jiÏ v roce 1826 a vdovci s mal˘mi dûtmi nezb˘vá, neÏ

aby se znovu oÏenil. Uãinil tak po ãtyfiech letech vdovství,

kdy uzavfiel sÀatek s Terezií Kasteliãkovou. Z druhého man-

Ïelství byly tyto dûti: Karolina, Amálie, Pavlína, Jindfiich,

Albert, August a Julius. Z tûchto 7 dûtí se doÏili dospûlého

vûku pouze 3 – Jindfiich, Albert a Pavlína. J. R. proÏíval svÛj

Ïivot daleko od rodn˘ch âech v tehdy rakouském Pfiímofií 

v pomûrech více neÏ skromn˘ch, ve starostech o ãetnou

rodinu a v pilné úfiední práci, která jej vedla i na obãasné

inspekãní cesty. Pfii jedné z nich v noci z 9. na 10. 10. 1857

v LublaÀském hostinci umírá na malárii, kterou dostal 

v moãálovit˘ch lesích okolo Lublanû. Je pochován v Lublani

na hfibitovû u sv. Kri‰tofa.

Lesnická ãinnost Josefa Ressla

Jeho lesnická ãinnost je spojena s jihem Rakouského 

mocnáfiství (zejména Slovinsko a Terst). Zde pÛsobil pfii 

nejrÛznûj‰ích lesnick˘ch ãinnostech souvisejících pfiedev‰ím

se zaji‰tûním dfieva pro stavbu lodí a se zalesÀováním Istrie.

Ve své první lesnické sluÏbû v zapadlém Pleterjachu v Dolní

Krajinû v letech 1817 – 1820 zvelebil zanedbané lesy, vypra-

coval jejich mapy a vybudoval lesní cesty. Jeho práce psané

nûmecky se t˘kaly ‰irokého okruhu oborÛ – napsal návod 

k rychlému a správnému v˘poãtu ploch, navrhl dálkomûr,

sepsal dûjiny pfiímofisk˘ch lesÛ, vûnoval se problému v˘vozu

dfieva v Rakousku, zejména v‰ak zalesÀovacím pracem Istrii,

coÏ bylo jeho celoÏivotní lesnické dílo. Kromû toho se zab˘val

je‰tû pûstováním kvalitních dubÛ k v˘robû kulatiny pro stavbu

lodí, vynalezl pfiístroj k zji‰Èování kvality dfieva a vypracoval

projekt na v˘robu oh˘baného dfieva. Ressel své sluÏební

povinnosti plnil neobyãejnû svûdomitû, ale jeho návrhy na

zlep‰ení lesního hospodáfiství na‰ly u nadfiízen˘ch jen malé

pochopení.

Nesmrtelná spirála – vynález lodního ‰roubu

PouÏít k pohonu lodi Archimédova ‰roubu napadlo poãátkem

16. století geniálního italského uãence a malífie Leonarda 

da Vinci. Josef Ressel nápad s Archimédov˘m ‰roubem nosil

stále v hlavû a vûfiil, Ïe právû to je cesta, která pohon lodí

usnadní. Na rozdíl od desítek sv˘ch pfiedchÛdcÛ dokázal 

Osobní a rodinné pomûry Josefa Ressela

Josef Ressel se narodil 

29. 6. 1793 v Chrudimi 

v domû ã. p. 124/I v tzv.

·iroké ulici. Resselovi

rodiãe Antonín Hefiman

Ressel a Marie Anna,

rozená Konviãková, se

pfiistûhovali do Chrudimi

nûkdy v roce 1791 nebo

1792, kdy se ResselÛv

otec stal v Chrudimi

v˘bûrãím m˘ta a nápojové

danû. To jiÏ mûli syna

Franti‰ka Antonína, nar.

17. 1. 1791 v âíÏkovicích

(okr. Litomûfiice). Kromû

Josefa se manÏelÛm Resselov˘m narodily v Chrudimi i dvû

dcery a to: Viktorie 16. 2. 1795 a Marie 15. 5. 1797.

ResselÛv otec byl sice nûmecké národnosti, ale matka byla

âe‰ka, a protoÏe nûmecky moc neumûla, mluvilo se 

v Resslovû rodinû ãesky.

Mal˘ Josef chodil v Chrudimi do trojtfiídní chrudimské mûstské

‰koly – trojtfiídky. JelikoÏ byl nadan˘ a dobfie se uãil, poslali

ho rodiãe k pfiíbuzn˘m do rakouského Lince, kde od roku

1806 nav‰tûvoval gymnázium. Podle literatury jej na toto

gymnazijní studium pfiipravil katecheta kapucín Donulus

Kora vyuãováním latiny.

Roku 1809 byl pfiijat do tzv. bombard˘rské dûlostfielecké

‰koly v âesk˘ch Budûjovicích. Byl v‰ak tûlesnû slab˘ a tak ho

do vojenské sluÏby nepfiijali, a proto roku 1812 ode‰el 

do Vídnû, kde studoval na univerzitû. Na radu sv˘ch profeso-

rÛ se ucházel o stipendium na lesnické akademii v rakouském

Mariabrunu, na které se stal od roku 1814 jejím posluchaãem

a kterou dokázal ve zkráceném termínu úspû‰nû absolvovat.

Podle neovûfiené legendy se stal posluchaãem v dÛsledku

pfiíznû Franti‰ka II., kterého na Ressela jako v˘borného 

kreslífie upozornil ResselÛv krajan Jelínek, císafiÛv komorník.

Po lesnick˘ch studiích nastoupil v roce 1817 v KraÀsku 

na místo lesníka a roku 1821 se stal lesmistrem v pfiímofiském

mûstû Terstu, kde si ovûfioval své experimenty s lodním 

‰roubem.

Jin˘ historick˘ pramen uvádí, Ïe se v roce 1814 stal Ïákem

lesnického uãili‰tû v Mariabrunu. Po dvouletém studiu na

tomto uãili‰ti s v˘born˘m prospûchem musel v‰ak Ressel pro

nedostatek prostfiedkÛ ‰kolu opustit a stal se roku 1817

lesním – (agente forestale) v Krajinû. Faktem v‰ak zÛstává,

Josef Ressel

ãesk˘ lesník a vynálezce
V roce 2003 jsme si pfiipomnûli 210 let od narození ãeského lesníka a vynálezce Josefa Ressla.

Jeho jméno je ponejvíce spojováno s jeho pfievratn˘m vynálezem v lodní dopravû – vynálezem

lodního ‰roubu. Málokdo v‰ak ví, jaká byla jeho dráha Ïivotní a profesní.
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stanovit jeho správn˘ tvar a velikost a vymyslet i jeho 

nejvhodnûj‰í umístûní na lodi. Po fiadû v˘poãtÛ a zkou‰ek

dospûl k poznatku, Ïe nejvût‰ího v˘konu loì dosáhne umís-

tûním ‰roubu, dlouhého pÛl závitu, vodorovnû pod záì lodi

pfied kormidlo. Nejprve se pfii pokusech s drobn˘mi modely

pfiesvûdãil, Ïe jeho fie‰ení je správné a pak zaãal shánût nejen

prostfiedky, ale i majitele vût‰í lodi. PfiíleÏitost se naskytla

roku 1826 na jedné ‰estitunové bárce, kde pohánûli ‰roub

dva muÏi silou sv˘ch paÏí. Experiment byl sice úspû‰n ,̆ roku

1827 dostal na vynález na dobu dvou let dokonce pfiíslu‰n˘

patent (Privilej), ale peníze ani zájemce na dal‰í pokusy se

mu sehnat nepodafiilo.

Teprve roku 1829 se dohodl s bohat˘m obchodníkem

Ottaviem Fontanou, Ïe zaplatí stavbu lodi, na níÏ se lodní

‰roub vyzkou‰í. Dohodli se, Ïe Ressel nechá ve vhodné stro-

jírnû v PafiíÏi vyrobit potfiebné lodní souãásti, aby se mohly

na plavidlo co nejdfiíve namontovat. JenomÏe nad‰en˘

Ressel byl pfii tûchto jednáních pfiíli‰ dÛvûfiiv˘ a v obchod-

ních záleÏitostech se mnoho nevyznal, takÏe se nechal part-

nery umluvit a prozradil jim celou podstatu svého vynálezu

dfiív, neÏ s nimi uzavfiel smlouvu. Záhy se ve Francii a Anglii

objevila celá fiada fale‰n˘ch „vynálezcÛ“, ktefií si ResslÛv

vynález pfiisvojili, vydávali ho za své vlastní nápady a spor 

o prvenství se pak vlekl dlouhá desetiletí.

Loì Civetta (sova) v‰ak i pfiesto byla dokonãena. Byl to 21 m

dlouh˘ parník o nosnosti 33 tun vybaven˘ dvouválcov˘m

vahadlov˘m parním strojem, kter˘ pohánûl ResslÛv lodní

‰roub. 4. srpna 1829 vyplul z terstského pfiístavu na mofie. 

S plavbou byli zpoãátku nadmíru spokojeni, protoÏe byla

plynulá a rychlej‰í neÏ na jin˘ch plavidlech. BohuÏel mûdûné

potrubí letované cínem prasklo a tato malá závada byla 

pfiíãinou toho, Ïe policie dal‰í plavby zakázala.

Tento vynález znamenal zásadní

obrat v rozvoji námofiní paro-

plavby 1. poloviny 19. století.

Ressel díky svému umístûní lod-

ního ‰roubu na zádi lodi mezi

zadním vazem a kormidlem se

stal prÛkopníkem tohoto nového

pohonu lodí, nahrazující kolesov˘

mechanismus.

Josef Ressel marnû usiloval o uznání priority vynálezu 

lodního ‰roubu. Teprve 9 let po jeho smrti, pfiiznala akademie

vûd ve Washingtonu nestrann˘m rozhodnutím prvenství 

J. Resslovi, jehoÏ priorita je od té doby uznávána.

V‰estrann˘ a nadan˘ vynálezce

V mládí se zab˘val Josef Ressel zemûmûfiiãstvím a vydal

nûkolik prací, zab˘vajících se v˘poãtem v˘mûr a návrhem

dálkomûru. V pozdûj‰í dobû navrhl pouÏívání Ïeleza pfii

stavbû lodí a mostÛ, zpracoval plán na úpravu terstského

pfiístavu, splavování fieky Neretvy, plán úpravy Nilu a zavla-

Ïování Egypta, navrhl zfiízení pneumatické po‰ty mezi

Terstem a Vídní a vynalezl optick˘ polní telegraf. Je autorem

uãebnice: Nautická geometrie.

Dal‰í vynálezy Josefa Ressla a jeho syna Jindfiicha

Lisovací válcov˘ stroj, ‰roubov˘ lis na víno a olej, válcov˘

ml˘n, pfiístroj k vyluhování barev, kuliãkové loÏisko bez tfiení

a mazání, ale i pluh s redukovan˘m tfiením ãi mechanismus

divadelního jevi‰tû – to jsou dal‰í vynálezy Josefa Ressla.

Vynálezecké ãinnosti se také vûnoval jeho syn Jindfiich.

BohuÏel ani jeho vynález fiiditelného ‰roubu ãi návrh remor-

kérÛ o ocelov˘ch lanech nezajistily svému tvÛrci odpovídající

ocenûní a dostateãné hmotné zaji‰tûní.

Pomníky a památníky Josefa Ressla

Památek pfiipomínající Josefa Ressla mÛÏeme najít hned

nûkolik jak u nás, tak i v zahraniãí. První vzpomínkou na nûj

je deska na jeho rodném domû v Chrudimi z 29. 6. 1861 

s nápisem: „V tomto domû narozen jest dne 29. ãervna 1793

Josef Ressel vynálezce parní lodi ‰roubové“. 18. 1. 1863 byl

slavnostnû ve Vídni odhalen pomník J. R. PÛvodní text mûl

znít: „Josefu Resslovi, vlastí Raku‰anu, národností âechu,

kter˘ první ze v‰ech pouÏil ‰roub k pohonu parních lodí roku

1827.“ Pfied odhalením byly v‰ak odseknuty slova „národností

âechu“. O mnoho let pozdûji vybudoval lesnick˘ spolek pro

Krajinu a Pfiímofií J. R. na hfibitovû v Lublani pomník, o jehoÏ

udrÏování se staral.

Dal‰í vzpomínkou na J. R. je pomník v jeho rodné Chrudimi

od sochafie Ladislava ·alouna, kter˘ byl odevzdán vefiejnosti

15. 6.1924.

âasovû posledním pomníkem je pomník v místû jeho úmrtí

– v Lublani. Byl slavnostnû odhalen 21. 11. 1937 pfiedev‰ím

zásluhou SdruÏení jihoslovansk˘ch inÏen˘rÛ a architektÛ 

v Lublani, pfied technickou fakultou tamûj‰í univerzity.

Literární ztvárnûní J. Ressla

J. R. vzbudil nejdfiíve zájem technikÛ a historikÛ, ktefií 

faktograficky zaznamenali hlavnû jeho vynálezy a objevy.

První Ïivotopis zaloÏen˘ na dÛkladném studiu pramenÛ 

a dokumentÛ, zvlá‰tû v Technickém muzeu ve Vídni 

a v Chrudimi, napsal B. Lipsk .̆ Beletristickou podobu má aÏ

Ïivotopisné vyprávûní Jana Severina „Ohnivé perutû“ z roku

1943 a biografick˘ román Zdûnka Pluhafie „Bronzová spirála“,

vydan˘ v roce 1953.

Slovo závûrem

Josef Ressel byl ãlovûk houÏevnat ,̆ pfiímé povahy, kter˘ se

neumûl chovat poníÏenû. Jeho horká hlava, vynalézav˘ duch

byly pro nadfiízené neÏádoucí, oãekávali spí‰e poslu‰né plnûní

povinností a nepfiáli si, aby je sv˘mi návrhy ru‰il v klidu 

pracovního stereotypu. Ressel si byl vûdom své du‰evní 

a morální pfievahy a nûkdy to nedokázal zakr˘t.

Základní pfiíãiny ztroskotání tvÛrãích plánÛ J. Ressla byly

dvû. Bezmezná dÛvûfiivost a lehkovûrnost, jiÏ vyuÏívali

obchodní partnefii. O co více mûl tento bohat˘r ducha se

záplatami na kolenou technického nadání, o to ménû mûl

obchodní schopnosti. Druhou pfiíãinou byl konzervatismus

metternichovského Rakouska, které nepfiálo novotám a jehoÏ

nepruÏn˘ byrokratick˘ aparát kladl Resslov˘m patentÛm do

cesty nepfiekonatelné pfiekáÏky. ><

Svatopluk Soucha, 

LZ Konopi‰tû
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Rekonstrukce oken

na zámku Îidlochovice
Zámek Îidlochovice je hodnotná monumentální

barokní stavba na star‰ích základech s pozdûj‰ími

stavebními úpravami. Jedná se o kulturní a historickou

dominantu situovanou na prodlouÏené ose historického

centra obce. První zmínky jsou datovány do první

poloviny 14. století, kdy se hovofií o tvrzi obehnané

hradbou a vodním pfiíkopem. V prÛbûhu dal‰ích 

staletí pro‰la budova mnoha zmûnami od renesance

pfies francouzsk˘ klasick˘ barokní sloh aÏ po rakousk˘

neoklasicismus. Za tuto dobu zámek zmûnil mnohokrát

majitele, po první svûtové válce v  roce 1918 pfiipadl

ãeskoslovenskému státu a stal se letním sídlem 

tehdej‰ího prezidenta T. G. Masaryka. Po roce 1920

ho dostaly do správy âeskoslovenské státní lesy, Lesní

závod Îidlochovice, dnes Lesy âeské republiky, s. p.

V levém kfiídle jsou umístûny kanceláfie lesního závodu,

vlastní budova zámku slouÏí jako hotelové zafiízení

pro lovecké hosty.

s mírn˘m omezením. V souãasné dobû po prvotních potíÏích

spojen˘ch s opravami kaÏdé staré budovy, kdy po vybourání

starého okna vypadne kus zdiva, se akce pomûrnû dobfie

rozjíÏdí a vûfiíme, Ïe koncem pfií‰tího roku se zámek

Îidlochovice zaskví v celé své kráse s nov˘mi okny, která

podtrhnou jeho v˘znam pro reprezentaci LâR a celé vlasti

ve svûtû.

Z kontrolních dnÛ vze‰ly nové poÏadavky na koneãnou

podobu oken, které pfiesahují rámec projektové dokumen-

tace a které nebyly obsaÏeny v zadávacích podmínkách pro

v˘bûrové fiízení. Jedná se o tyto zmûny:

• Hrana ‰ambrány (‰tukové ‰palety, okna) bude upravena

do profilu podle vybraného vzorového okna na vûÏi zámku,

na místo pÛvodní rovné hrany. 

• Vnûj‰í okenní parapety v souãasné dobû mûdûné budou

v novém provedení nahrazeny buìto parapety olovûn˘mi,

nebo budou úplnû vypu‰tûny a parapet bude upraven 

hydrofobizaãní stûrkou, nebo nátûrem (coÏ je z hlediska

Ïivotnosti a údrÏby nevhodné – obnova nátûru cca po 

3 letech) v projektu jsou navrÏeny parapety mûdûné, 

poÏadované a z hlediska památkového jediné pfiípustné

parapety olovûné jsou draÏ‰í, coÏ je nav˘‰ení proti projektu.

• Povrchová úprava oken je poÏadovaná trojit˘m nátûrem

na místo máãení a nástfiiku z dÛvodu pfiíli‰né lesklosti 

a dokonalosti nátûru.

• PÛvodní interiérové okenice vãetnû kování budou osazeny

na nové pevné vnitfiní rámy, barevnost bude individuálnû

Lesní závod Îidlochovice jako správce a provozovatel

zámku Îidlochovice se stará o údrÏbu a opravy, coÏ stojí

nemalé provozní prostfiedky, které hradí ze sv˘ch zdrojÛ.

Mezi jin˘mi opravami vyvstala jako nevyhnutelná v˘mûna

oken, která jsou ve velmi ‰patném stavu, zejména mecha-

nickém. Okenní kfiídla jsou vesmûs znaãnû svû‰ená vlivem

poru‰ené struktury dfieva. Tím dochází k tomu, Ïe okna

nelze fiádnû zavírat a vznikají znaãné netûsnosti, jeÏ mají

za následek nadmûrn˘ únik tepla, coÏ klade zv˘‰ené nároky

na vytápûní a s tím spojené náklady. 

Vedení LZ Îidlochovice proto v roce 2002 rozhodlo, Ïe 

pfiistoupí k postupné v˘mûnû vadn˘ch oken. Bylo zadáno

zpracování projektu v˘mûny oken a pfiedbûÏn˘ rozpoãet na

celou akci byl vyãíslen ãástkou cca 9 mil. Kã. S realizací se

uvaÏovalo ve dvou etapách v letech 2004 a 2005. Ve spo-

lupráci s generálním fieditelstvím LâR v Hradci Králové byla

vytvofiena finanãní rezerva na tuto akci. Pro ilustraci o jak˘

objem prací pÛjde uvádíme, Ïe v roce 2004 se poãítá 

s v˘mûnou 130 oken, v roce následujícím zbyl˘ch cca 100

oken. 

Po del‰ích konzultacích a vyjasÀování stanovisek o podobû

nov˘ch oken mezi investorem v˘mûny LâR a Národním

památkov˘m ústavem v Brnû bylo poãátkem roku 2004

odsouhlaseno a vyrobeno vzorové okno, po jehoÏ schválení

bylo moÏnou pfiistoupit k vlastní realizaci v˘mûny. 

Na základû projektové dokumentace bylo vypsáno v˘bûrové

fiízení, kterého se zúãastnilo 5 firem, pÛsobících v tomto

oboru. S vítûznou firmou byla uzavfiena smlouva o dílo 

a byl vypracován podrobn˘ harmonogram prací, protoÏe

samotné práce probíhají za bûÏného provozu zámku, pouze
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pfiizpÛsobena povrchové úpravû interiéru – v projektu 

je uvedeno, Ïe interiéry budou fie‰eny jednotlivû okno 

od okna podle konkrétních podmínek.

• Projektová dokumentace nefie‰í okna do prÛãelí, která

provedením odpovídají oknÛm navrhovan˘m a budou

opravena, dále dvefie na terasu v pfiízemí, které byly uvaÏo-

vány fie‰it samostatnû s dodavatelem po v˘bûrovém fiízení,

a to v konstrukci dosavadní a po konzultaci s Národním

památkov˘m ústavem, protoÏe jsou odli‰ná od projednané

konstrukce oken: na tato okna bude uzavfiená nová smlouva

s dodavatelem prací v cenov˘ch relacích odpovídajících

celkové zakázce na v˘mûnu oken.

V˘‰e uvedené zmûny vyÏadují nav˘‰ení cen pfii realizaci

v˘mûny oken o více neÏ 20 %. V zásadû v‰ak nemûní 

podstatu vyhlá‰eného v˘bûrového fiízení. Celková ãástka

nav˘‰ení byla projednána s Odborem investic na fieditelství

LâR a dále s dodavatelem prací. Na tyto vícepráce byla

uzavfiena smlouva formou dodatku ke smlouvû vzniklé na

základû v˘bûrového fiízení. Dal‰í poÏadavek Národního

památkového ústavu, vznikl˘ dne 4. 6. 2004 pfii kontrolním

dni, aby investor zajistil restaurátorské opravy kamenn˘ch

ostûní oken, nelze z dÛvodu finanãní nároãností splnit.

Odborník v oboru Dimitrij Neuwirth po prohlídce kamen-

ného ostûní vyãíslil náklady na restaurování 1 okna ãástkou

cca 10 000 Kã, coÏ pfii poãtu restaurovan˘ch oken na celém

objektu dává ãástku pfievy‰ující 3 mil. Kã.

Není moÏné ani v˘bûrové fiízení zru‰it a v˘mûnu oken 

nerealizovat s ohledem na to, Ïe témûfi 1/3 oken je jiÏ

dodavatelem vyhotovena a vestavûna a musela by b˘t 

v souladu s uzavfienou smlouvou uhrazena. 

ProtoÏe restaurování ostûní oken nebylo v zadávacích 

podmínkách v˘bûrového fiízení a jedná se o dal‰í poÏadavek

Národního památkového ústavu ve finanãním nav˘‰ení,

které nemÛÏeme v souãasné dobû finanãnû pokr˘t, navrhuje-

me pfii v˘mûnû oken zachovat stávající pfiekrytí kamenného

ostûní ‰tukovou omítkou a do budoucna pfiipravit projek-

tové a finanãní zaji‰tûní v˘‰e uveden˘ch restaurátorsk˘ch

prací v souãinnosti s plánovanou opravou fasády celého

zámku Îidlochovice. ><

Tomá‰ Blaha, 

LZ Îidlochovice
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K reformû státního podniku

Lesy âeské republiky
Lesy âeské republiky (dále LâR) pfiipravují jednu z nejvût‰ích reforem ve své historii. Situace

dospûla do stadia, kdy jsou strategické zmûny nezbytnou souãástí dal‰ího perspektivního

v˘voje tohoto státního podniku. Na základû závûrÛ zji‰tûní Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu pro-

vûfiuje Úfiad pro ochranu hospodáfiské soutûÏe smluvní vztahy s obchodními partnery LâR.

nerespektovat úspû‰né trendy hospodafiení jin˘ch evropsk˘ch

státÛ, jako napfiíklad ·védska, Finska, Rakouska nebo nûmec-

kého Bavorska. Z hlediska zisku a vyváÏenosti dopadu poslání

státního lesa na pfiírodu, spoleãnost a ekonomiku jsou tyto

státy v prÛmûru nûkolikanásobnû úspû‰nûj‰í, a to pfii podstatnû

hor‰ích produkãních podmínkách. 

Lesy âeské republiky po roce 1989

Lesy v majetku státu – jejich stav a úroveÀ organizaãní správy

jsou od pradávna exemplárním mûfiítkem pfiístupu státu k uÏí-

vání pfiírodních zdrojÛ. PoÏadavky na správu státních lesÛ

stoupají spolu s v˘vojem spoleãnosti. Do popfiedí priorit 

pfiicházejí stále více mimoprodukãní (celospoleãenské a ekolo-

gické) funkce lesa, které je povinna správa zaji‰Èovat. Paralelnû

se v‰ak zvy‰uje i v˘znam maximálního ekonomického zhodno-

cení lesa jako dÛsledek kontinuálního poklesu cen dfiíví a cel-

kového hospodáfiského v˘voje. Z tûchto dÛvodÛ byly nuceny

v‰echny lesnicky rozvinuté zemû v západních státech uskuteãnit

pfieváÏnû v 90. letech správní reformy sv˘ch lesních majetkÛ.

Zatímco u vyspûl˘ch evropsk˘ch zemí byly zmûny podmínûny

v˘vojem trÏního hospodáfiství Evropské unie a politicko-sociál-

ních hodnot, volila âeská republika v roce 1992 v Evropû zcela

neobvyklou cestu – rozãlenûní státních lesÛ na státní podnik

LâR a dodavatele komplexních lesnick˘ch sluÏeb, pfieváÏnû

akciové spoleãnosti v soukromém vlastnictví, vzniklé pfiedáním

Co konkrétního tento státní podnik ãeká? PÛjde o komplex

nov˘ch opatfiení nejen vÛãi podnikatelsk˘m subjektÛm, ale

také ve vlastní organizaãní struktufie. LâR pfiitom nezam˘‰lejí

volit cestu investic do podnikatelské sféry ani vykonávat 

pûstební nebo tûÏební práce s vlastními zamûstnanci.

Spolupráce s podnikateli v lesním hospodáfiství bude pokraão-

vat, ale za zcela nov˘ch, transparentních podmínek. Pracovní

ãinnosti i v komplexním pojetí budou odmûÀovány za skuteãnû

vykonanou práci. Procesy plánování a pohybu dfievní hmoty by

mûly pfiejít do rukou LâR, tj. organizace povûfiené obhospoda-

fiováním státních lesÛ, jako je tomu ve v‰ech lesnicky rozvinu-

t˘ch zemích Evropské unie. 

V‰echny smlouvy uzavfiené b˘val˘m vedením státního podniku

LâR byly podrobeny expertnímu zkoumání, na jehoÏ základû

se nové vedení podniku rozhodlo poÏádat Úfiad pro ochranu

hospodáfiské soutûÏe, aby tyto smlouvy provûfiil. Souãasn˘

systém postrádá transparentnost, vede k nevyuÏívání potenci-

álních moÏností lesa a v koneãném dÛsledku i k velk˘m

finanãním ztrátám pro LâR.

Vstup do Evropské unie umoÏÀuje hlub‰í srovnání hospodafiení

LâR z právního i hospodáfiského hlediska s nejvyspûlej‰ími

státy Evropy. Základním prvkem nové strategické koncepce je

proto objektivní a fundovaná anal˘za státního lesnického sek-

toru v rámci Evropské unie, kterou nûkolik mûsícÛ zpracováva-

la skupina nezávisl˘ch odborníkÛ. LâR si nemohou dovolit
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podstatné ãásti státního majetku (stavby, zafiízení, stroje) na

základû delimitaãních protokolÛ. Podstatou této transformace

bylo vytvofiení systému zadávání komplexních zakázek. LâR

prodávaly pfies 90 % své roãnû stanovené tûÏby dfiíví nastojato.

V rámci nûkolikaleté zakázky provádûly lesní akciové spoleã-

nosti v‰echny lesnické práce v urãité oblasti. V lesnicky 

vyspûl˘ch zemích Evropské unie státní lesy zadávají jednotlivé

pracovní úkony podnikatelÛm diferenciálnû, pfieváÏnû na

základû v˘bûrového fiízení. Prodej dfiíví a v‰echny ostatní logis-

ticky dÛleÏité správní procesy si organizují samy. 

PfiestoÏe k této dÛleÏité transformaci ãeského lesnictví chybí

prakticky jakékoliv oficiální fundované podklady, hospodafiily

LâR v této fázi v˘voje spoleãnosti zdánlivû uspokojivû, pfiede-

v‰ím v rovinû celkového zlep‰ení stavu lesa. Dodavatelé kom-

plexních zakázek sice vût‰inou zaruãovali vãasné zpracování

nahodil˘ch tûÏeb a plnûní lesních hospodáfisk˘ch plánÛ, ale

funkãnost tohoto systému se postupnû stávala netransparent-

ní, zejména s ukonãením kalkulaãního programu KALK (napfi.

nebylo moÏné stanovit objektivní ceny dfiíví, vykazovat abso-

lutní náklady na v˘robu, míra zisku u podnikatelÛ byla skrytá

v cenû prodan˘ch sortimentÛ). Systém celkovû zaãal stagnovat

a vedl k nárÛstu administrativních struktur u LâR, k nejasn˘m

kompetencím a k prolínání i k dublování lesnick˘ch ãinností

(napfi. pfii evidenci odbûru dfiíví). DÛsledkem nepfiehlednosti

byly i pokusy o korupci a zv˘hodÀování nûkter˘ch odbûratelÛ

dfiíví. 

Zvy‰ující se stupeÀ netransparentnosti v ãinnostech LâR vedl 

k dÛrazné kontrole ze strany jejich zakladatele – Ministerstva

zemûdûlství âeské republiky. V˘sledkem ‰etfiení bylo odvolání

vedení LâR (2003) a zpráva Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu 

o zákonn˘ch i ekonomick˘ch nedostatcích (napfi. Hradecká

lesní dfievafiská spoleãnost, a. s.) v jejich hospodafiení.

Vzniklá situace dala podnût k celkovému zamy‰lení nad posláním

a cíli LâR, vyvolala úvahy o efektivnosti vznikl˘ch struktur 

v lesním hospodáfiství a v neposlední fiadû i o konkurence-

schopnosti a postavení LâR v nadnárodním mûfiítku Evropské

unie. Dosavadní systém byl postaven na fale‰ném alibismu

jeho pfiedstavitelÛ (konservativnost a nezájem o v˘voj státních

lesÛ v Evropû, kter˘ dokumentuje neexistence jak˘chkoliv

vûdeck˘ch prací ãi studií) a tûÏil z naprosté a zámûrnû zkreslené

informovanosti o v˘voji lesního hospodáfiství v Evropské unii

(napfi. nesprávné dogma o ziskovosti LâR jako jediného sub-

jektu obhospodafiujícího státní lesy v Evropû ãi zasahování

státních lesÛ do obchodního dfievafiského sektoru). V koneã-

ném dÛsledku pak pfiiná‰el urãit˘m skupinám podnikatelÛ

obrovské zisky na úkor státu.

Vstupem do Evropské unie vyslovila âeská republika jasné ano

k dodrÏování principÛ demokracie a volného trhu. V˘znamné

komplexy pfiírodních zdrojÛ jsou vÏdy nejdÛleÏitûj‰ím mûfiít-

kem schopností a pfiístupu státu. LâR jsou tímto svojí rozlo-

hou (1 343 000 ha) a 52% podílem celkové v˘mûry lesních

porostÛ v âR postaveny vstupem do Evropské unie do nové

role.

Reorganizace státních lesÛ v Evropû

V˘voj vût‰iny státních lesÛ v Evropû byl silnû ovlivnûn na jedné

stranû majetkoprávním uspofiádáním v jednotliv˘ch zemích po

obou svûtov˘ch válkách, na stranû druhé pak i stupnûm získa-

né demokracie a od nûho se odvíjejícího trÏního hospodáfiství.

Zatímco b˘valé komunistické zemû ekonomicky i rozvojovû

stagnovaly a hospodafiily z podstaty zanechané pfiede‰l˘mi

generacemi, mûly západní státy moÏnost témûfi neomezeného

rozvoje. Lesy v majetku státÛ mûly v‰ak témûfi v‰ude v˘sadní

politicko-sociologické postavení a nebyly vystaveny konku-

renãnímu tlaku jin˘ch podnikatelÛ. Tím se mohla z velké ãásti

vyvíjet odborná úroveÀ, ale zároveÀ se stále více zvy‰oval roz-

díl k narÛstající efektivitû soukromého sektoru a dÛsledkem

byla stoupající závislost na státním rozpoãtu. 

Silnû rostoucí personální náklady a motivací nepodloÏená

efektivita pracovníkÛ sice nutily státní lesy k postupnému 

pfiedávání jednotliv˘ch v˘robních ãinností na podnikatelské

subjekty, ale nesamostatnost v managementu fiízení, spojená 

s velkou konzervativností tohoto odvûtví, pfiedstavovala nadále

váÏnou pfiekáÏku celkového hospodafiení i sledování vytyãe-

n˘ch cílÛ. Celkov˘ pokles cen dfiíví v Evropû zaãátkem 90. let

byl prvním váÏn˘m podnûtem k diskusi o formû státních lesÛ.

Vznik Evropské unie silnû ovlivnil státní rozpoãty jednotliv˘ch

zemí, které zaãaly hledat racionalizaãní opatfiení, jejichÏ

v˘slednicí byly snahy o reformy, organizaãní rozãlenûní ãi 

privatizaci státních lesÛ.

Rakousko

Tento trend se nejv˘raznûji projevoval u zemí s hospodáfisky

v˘znamn˘m podílem státních lesÛ a silnou lesnickou tradicí.

Asi nejrazantnûj‰í zmûny se uskuteãnily v Rakousk˘ch státních

lesích, které byly v roce 1996 spolkov˘m lesním zákonem

vyãlenûny ze státního rozpoãtu a v roce 1997 znovu zaloÏeny

jako akciová spoleãnost, jejímÏ jedin˘m akcionáfiem je

Rakouská republika, zastupovaná ministrem spravujícím lesní

hospodáfiství. Za právo obhospodafiovat tyto lesní pozemky

platí Rakouské státní lesy (Österreichische Bundesforste AG)

spolu s dividendy a s danûmi státu 50 % z jejich roãního zisku.

Nûmecko

Bavorská ministerská rada ustanovila v roce 1995 reformu lesní

správy, kterou uskuteãÀuje státní lesní správa (Bayerische

Staatsforstverwaltung). Zmûny se t˘kaly pfiedev‰ím:

• podnikatelského zamûfiení a ziskového vedení státních lesÛ

podle principÛ privátního,

• hospodafiení,

• hospodafiení s netto-rozpoãtem,

• zavedení nov˘ch moderních úãetních systémÛ.

Snahy o privatizaci byly v roce 1999 odmítnuty a pokraãovalo

prosazování reformy lesní správy. Pfiíãina spoãívala ve zdÛvod-

nûní, Ïe cílem Bavorské lesnické politiky není jednostrannû

zisk, pfiiná‰ející zamûfiení státních lesÛ, n˘brÏ optimalizace cel-

kového uÏitku pro v‰echny vlastníky lesa. Státní lesy zde hrají

dÛleÏitou úlohu – a to jako vzor obhospodafiování lesa, jako

poradenská instituce drobn˘m majitelÛm lesÛ a jako úfiad pro

schvalování a povolování projektÛ v lesním hospodáfiství.

V˘voj státního rozpoãtu pfiimûl vládní ãinitele k zásadnímu

rozhodnutí, Ïe ãinnost státu musí b˘t provázena vysokou

v˘konností, coÏ vyÏaduje také zásadní zmûny u státních lesÛ,

u kter˘ch pfies reformní opatfiení stoupal podíl správních

nákladÛ. Proto bylo rozhodnuto, Ïe státní les bude spravován

od roku 2005 samostatnou podnikatelskou sloÏkou v právní

formû „ústavu vefiejného práva", kde stát zÛstává jedin˘m

majitelem a bude veden na základû principÛ trÏního 

hospodáfiství. 
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Finsko

Také ve Finsku byla správa lesního majetku v rukou státu

zásadnû reformována. V roce 1994 byly pfieneseny úlohy státní

péãe o lesy na samostatn˘ hospodáfisk˘ subjekt státu

(Metsähallitus).

·védsko

Ve ·védsku probûhla v roce 2003 transformace státem 

vlastnûné spoleãnosti Svenska Skogsplantor AB na Sveaskog,

kter˘ je také v˘hradnû v majetku státu prostfiednictvím holdin-

gové spoleãnosti (Sveaskog Holding AB), jenÏ podniká 

i v dfievozpracujícím a strojírenském prÛmyslu.

V˘chodní Evropa

V b˘val˘ch postkomunistick˘ch zemích probíhají reformy 

státních lesÛ jen velmi pozvolna, coÏ je dáno jednak nedo-

konãením restituãních procesÛ a pak i hlubokou konzervativ-

ností tohoto odvûtví. Na pomalém tempu se dále podílí 

i sociální závislost na pracovních pfiíleÏitostech v lesním 

hospodáfiství a neexistence alternativní zamûstnanecké politi-

ky, podnikatelské zájmy a v neposlední fiadû i nezku‰enost 

s moÏnostmi vyuÏití správy tûchto v˘znamn˘ch pfiírodních

zdrojÛ. Proto nûkteré zemû, jako napfi. Bulharsko, Maìarsko 

a Slovensko, angaÏovaly státní zahraniãní poradenské firmy,

které jim mají pfii zmûnách pomoci. Velk˘m nedostatkem tûchto

aktivit je v‰ak ãasto oboustranné nedocenûní v˘znamu úzce

souvisejícího historicko-profesnû-sociologického komplexu. 

Nejprogresivnûj‰í v˘voj reformy státních lesÛ probûhl ve

Slovinsku, kde stát vytvofiil efektivní moderní strukturu pfiímo

fiízeného lesního hospodáfiství. 

Státní správa je ve v‰ech evropsk˘ch zemích klíãov˘m faktorem

pro rozvoj lesnictví. Svojí ãinností nese dvojnásobnou odpo-

vûdnost za les. Jednak kontroluje celou lesní plochu státu, 

a pak obhospodafiuje lesy ve vlastnictví státu.

V postkomunistickém v˘voji stály b˘valé v˘chodoevropské

zemû i v lesnickém sektoru pfied jedineãn˘m a historicky

v˘znamn˘m úkolem: vytvofiení nového aparátu lesní správy,

kter˘ je zaloÏen na demokracii, trÏním hospodáfiství a novém

pojetí západních systémÛ práce. To se t˘ká i reformní politiky

státu. Tak sensibilní hospodáfiské odvûtví jako lesnictví nemÛÏe

b˘t pfienecháno v˘voji trÏního hospodáfiství. Stát zde má jedi-

neãnou ‰anci ovlivnit sv˘m pÛsobením funkãnost lesnického

dûní.

Lesy a Evropská unie

Snahy o restrukturalizaci lesnického sektoru u nov˘ch 

ãlensk˘ch státÛ Evropské Unie mají spoleãné paralely, dané

v˘vojem spoleãnosti. Jedna z nejdÛleÏitûj‰ích je znaãn˘ stupeÀ

lesnické konservativnosti, provázan˘ s politicko – podnikatel-

sk˘mi zájmy, projevující se nejen v bûÏném my‰lení zamûst-

nancÛ, ale i v názorech fiídících orgánÛ. K tomu patfií i aspekt

uzavírání se západnímu vlivu s obavami o sníÏení pracovních

pfiíleÏitostí, o nedotknutelnosti vlastních znalostí ãi o degra-

daci jiÏ uãinûn˘ch rozhodnutí. Tyto obavy a jejich dÛsledky

v‰ak mÛÏe stát svou vhodnû zvolenou lesnickou politikou

minimalizovat. V rámci Evropské unie platí pro lesní 

hospodáfiství tzv. nadnárodní princip, kde stát má niãím 

V mûsíci fiíjnu a listopadu

oslavili v˘znamná Ïivotní

jubilea tito pracovníci LâR

Padesátiny

3. 10. Ing. Pfiemysl Voborník LS Jihlava

5. 10. Ing. Jan Kozlík LS Spálené Pofiíãí

15. 10. Václav PrÛ‰a LS Ronov n. D.

21. 10. Karel âapek LZ Îidlochovice

22. 10. Olga Hanu‰ová LZ Îidlochovice

29. 10. Jifií Pala LS âesk˘ Rudolec

29. 10. Anna Gavrucová LZ Konopi‰tû

3. 11. Ing. Bohumír âe‰ka LS Hluboká n. Vlt.

5. 11. Karel Holubáfi LS Buãovice

13. 11. Ing. Zdenûk Papík LS Lan‰kroun

13. 11. Josef Vítek LS Broumov

22. 11. Ing. Jifií ·tûch LS Horní Blatná

22. 11. Ing. Ludûk Císafi LZ Konopi‰tû

26. 11. Karel OdráÏka LZ Îidlochovice

·edesátiny

1. 10. Josef Skyva LS Ruda n. M.

3. 10. Jaroslav Mazánek LS Opava

13. 10. Ota Bur‰ík LS Rumburk

16. 10. Zdenûk Ruda LS âesk˘ Krumlov

1. 11. Jan Hanzlíãek LZ Dobfií‰

10. 11. Jelínek Renislav LS Litomûfiice

20. 11. Felix Amort LZ Boubín

25. 11. Josef Prokopec LZ Konopi‰tû

29. 11. Ing. Karel ·míd LS NiÏbor

V‰em jubilantÛm blahopfiejeme a pfiejeme jim hodnû

zdraví a spokojenosti.

neomezenou moÏnost vytvofiit a regulovat novû vzniklé 

struktury ve státní správû. Vytvofiení tûchto nov˘ch efektivnû

fungujících struktur je jednou z hlavních zásad komise

Evropské unie pro lesní hospodáfiství a dÛleÏitost tûchto zmûn

byla zdÛvodnûna i na mezinárodním evropském fóru 

v Helsinkách v roce 2001, jako evropské srovnání strategií státní

správy v letech 1991-2000.

Vstup do Evropské Unie zahájil i pro organizace, povûfiené

obhospodafiováním státních lesÛ, novou éru moÏností dal‰ího

rozvoje, vystavil v‰ak nové ãleny také srovnávacím procesÛm,

které se v koneãném dÛsledku odráÏejí na celkovém image

státu.

Pfiíprava strategick˘ch zmûn v rámci hospodafiení a ãinnosti

státního podniku Lesy âeské republiky se nachází v závûreãné

fázi. ><

F. D. 
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Úvahy o stavbû nového sídla tehdy OI Liberec se datují do

roku 1999. Stávající objekt byl s ohledem na dispoziãní

uspofiádání a stavebnû technick˘ stav nevyhovující a bylo

nutné fie‰it variantu celkové rekonstrukce domu (vzhledem

k rozsahu finanãnû nároãné a v koneãném dÛsledku naddi-

menzované) a nebo postavit nov˘ dÛm, kter˘ by vyhovoval

na‰im potfiebám ve v‰ech ohledech. 

Pozdûji vyvstala obdobná potfieba fie‰ení sídla LS Je‰tûd,

kde byly v minul˘ch letech provedeny dílãí stavební úpravy,

ale která na bûÏn˘ standard budov LS v rámci LâR stále

nestaãila (absence zasedací místnosti, roztfií‰tûnost vnitfiní

dispozice kanceláfií apod.)

Z uveden˘ch dÛvodÛ bylo rozhodnuto o v˘stavbû nové

budovy v Liberci, která by vyhovûla potfiebám obou 

organizaãních jednotek vãetnû umístûní OST Teplice – 

pracovi‰tû Liberec, které bylo do souãasnosti v objektu 

LS Jablonec n/N v Katefiinkách.

V roce 2000 bylo souãasnû rozhodnuto o prodeji stávajícího

objektu OI Liberec a byl zakoupen vhodn˘ pozemek 

v Liberci (cca 100 m od stávajícího domu).V roce 2001 byl

vypracován projekt pro územní fiízení a bylo zaji‰tûno

územní rozhodnutí pro stavbu.

Na jafie roku 2002 byly vítûzem v˘bûrového fiízení 

(Ing. arch. David z Liberce) zahájeny práce na PD pro stavební

fiízení a pro provedení stavby a následnû bylo provedeno

v˘bûrové fiízení na zhotovitele stavby. Stavební práce byly

vybran˘m zhotovitelem (B&F, s. r. o.) zahájeny v 11/2002

a stavba byla dokonãena, pfiedána a pfievzata v 01/2004.

Kolaudace stavby probûhla v 02/2004 a v 03/2004 probûhlo

stûhování do nového domu. ><

Václav Hradec, KI Liberec

Konstrukce:

Základy bet. piloty 35 ks, 

délka 3,5 – 9,5 m, Ïb. pasy

Svislé konstrukce zdûné – POROTHERM

Vodorovné konstrukce monolitické – Ïelezobeton

Obvodov˘ plá‰È POROTHERM P+D tl. 400 mm 

+ 80 mm tepelné izolace

Vytápûní plyn. kotle 2 x 45 kW, 

ohfiev TUV v kombinaci plyn 

+ solární ãlánky

âísla o nové budovû:

PÛvodní srovnávací rozpoãet: 25 mil. Kã

Cena podle smlouvy a dodatku: 20,4 mil. Kã

Obestavûn˘ prostor: 4844 m3

Náklady na m3 O.P.: 3953 Kã

Poãet kanceláfií: 17

Poãet b.j.: 2 (4 + 1, 1 + KK)

Inspekãní pokoj: 2 lÛÏka + soc. zafi.

V˘stavba budovy KI Liberec

a LS Je‰tûd v Liberci
Dne 29. 4. 2004 byl za úãasti vedení LâR oficiálnû zahájen provoz nové budovy v Liberci.

Sv. Hubert
má dal‰í zasvûcené místo

Dne 19. 6. t.r. probûhlo slavnostní svûcení kapliãky

na Radãi na Hruboskalsku. Objekt kapliãky byl 

v letech 2002 – 2003 opraven skupinou místních

nad‰encÛ z fiad lesníkÛ a horolezcÛ, za finanãní

garance LâR z prostfiedkÛ Programu 2000. Vlastní

slavnostní akt zasvûcení kapliãky sv. Hubertovi,

jehoÏ plastiku zhotovil akademick˘ sochafi Jifií

Novák, provedl rovensk˘ faráfi pan Franti‰ek

Kocman. Souãástí aktu byla troubená a zpívaná

hubertská m‰e svatá b moll v provedení pûveckého

sboru Dvofiák z Turnova a místních hudebníkÛ.

âesk˘ ráj tak péãí LâR získal dal‰í turisticky 

zajímavé místo. ><

Ing. Jifií Dunda, LS Hofiice
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Nové odborné publikace a knihy

z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ

Publikace s podtitulem „Právní v˘klad a vyuÏití pravomocí“ byla

napsána pfiedev‰ím pro ãleny myslivecké stráÏe ve snaze upozornit

na dÛleÏitost jejího postavení, pfiiblíÏit jejím ãlenÛm pravomoci

a povinnosti vznikající v souvislosti s vyuÏíváním jejich oprávnûní.

MÛÏe b˘t také uÏiteãnou pro informaci zájemcÛm z fiad laické

vefiejnosti, ktefií se s mysliveckou stráÏí setkávají a kter˘m by

mûly b˘t známy jejich povinnosti pfii pohybu v honitbû a opráv-

nûní myslivecké stráÏe vãetnû pfiípadn˘ch následkÛ nedodrÏová-

ní povinností stanoven˘ch právními normami. Snahou autora

bylo rovnûÏ upozornit na skuteãnost, Ïe v˘kon práva myslivosti

a s tímto právem spojen˘ch povinností je regulován nikoliv jen

zákonem o myslivosti, ale i fiadou dal‰ích právních norem. Proto

kromû popisu oprávnûní a povinností vypl˘vajících ze zákona 

o myslivosti jsou v publikaci zafiazeny i v˘Àatky z jin˘ch právních

norem upravujících v˘kon práva myslivosti a chování se v honit-

bû. Jsou zde zafiazeny i vzorové materiály k moÏnému vyuÏití 

v praxi. Na konci publikace jsou kontrolní otázky, které mají

zájemcÛm pomoci prozkou‰et si odbornou zpÛsobilost.

Zpracování: DRUCKVO, s. r. o., Praha, 2004

(zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou

knihovnu LâR HK)

Pûstování dfievin pro energetické vyuÏití a energetické vyuÏití

dfieva

(uãební text pro kurz celoÏivotního vzdûlávání v programu

SAPARD)

Vladimír Simanov a Vladimír âíÏek

Publikace je zamûfiena na energetické vyuÏívání odpadÛ dfiíví,

respektive na vyuÏívání komerãnû dosud opomíjen˘ch zdrojÛ

dfiíví, a na zámûrné pûstování stromÛ k energetickému vyuÏití.

Cílem publikace je shrnout dosud známé teoretické poznatky 

i praktické zku‰enosti s vyuÏíváním dfiíví pro v˘robu tepla a elek-

trické energie a s pûstováním stromÛ v krátkém obm˘tí pro 

produkci uÏitkového i palivového dfiíví, a poskytnout je struãnou

a srozumitelnou formou vlastníkÛm lesÛ, odborn˘m lesním hos-

podáfiÛm, podnikatelÛm v lesním hospodáfiství, zamûstnancÛm

lesních akciov˘ch spoleãností, pracovníkÛm státní správy lesÛ,

ochráncÛm pfiírody, aktivistÛm nevládních organizací, vlastníkÛm

pÛdy, zemûdûlcÛm, pfiedstavitelÛm obcí, studentÛm a dal‰ím.

Vyd. Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita, Brno, 2004

(darováno technické knihovnû LâR)

Rámcové zásady lesního hospodafiení pro typy pfiírodních stano-

vi‰È v územích soustavy Natura 2000 v âeské republice

Pracovní dokument s podtitulem „Základní doporuãení pro hos-

podáfiské soubory" pfiiná‰í rámcové zásady péãe o „naturová“

stanovi‰tû uvnitfi lesních porostÛ. Má slouÏit jako vodítko pro

hospodáfiské subjekty, vlastníky i pracovníky ochrany pfiírody pfii

rozhodování o hospodafiení v „naturov˘ch“ porostech. Z tûchto

zásad by pozdûji mûly vycházet plány péãe, pfiípadnû stanoviska

orgánÛ ochrany pfiírody, k lesním hospodáfisk˘m plánÛm a lesním

hospodáfisk˘m osnovám pro konkrétní lokality, které jiÏ bude

nutné zpracovávat na míru dan˘m podmínkám.

Vyd. MÎP, Praha, 2004, v edici PLANETA 2004 (odborn˘ ãasopis

pro Ïivotní prostfiedí ã. 3/2004)

(darováno technické knihovnû LâR)

Zásady péãe o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000

Editofii: A. Háková, A. Klaudisová aj. Sádlo

Pracovní dokument si klade za cíl poradit, jak˘m zpÛsobem je

Lesy âeské republiky, s. p.: V˘roãní zpráva 2003

Vyd, LâR, s. p., Hradec Králové, 2004

(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti: 

V˘roãní zpráva 2003

Vyd. VÚLHM, Jílovi‰tû-Strnady, 2004

(darováno technické knihovnû LâR HK)

Legal Aspects of European Forest Sustainable Development

(Právní aspekty trvale udrÏitelného rozvoje evropsk˘ch lesÛ)

Sborník z 5. mezinárodního sympozia pracovní skupiny IUFRO 

6. 13. 00 (Lesní zákon a legislativa v oblasti Ïivotního prostfiedí),

Îidlochovice, 29. – 31. 5. 2003. Cílem setkání bylo podpofiit

v˘mûnu informací mezi v˘zkumníky a odborníky zab˘vajícími se

aktivnû legislativou v oblasti lesního hospodáfiství a Ïivotního

prostfiedí s dÛrazem na zemû stfiední a v˘chodní Evropy. Setkání

poskytlo moÏnost v˘mûny zku‰eností t˘kajících se formulování 

a uplatÀování lesnické legislativy a dalo úãastníkÛm pfiíleÏitost 

v prÛbûhu diskusí seznámit se s v˘vojem právní situace v jedno-

tliv˘ch zemích. V rámci jednání také byly naznaãeny hrozící 

problémy, mezi které je moÏné zafiadit otázku kompetencí újmy

vlastníka pfii plnûní vefiejného zájmu, napfi. pfii omezení v˘konu

vlastnick˘ch práv ve prospûch ochrany pfiírodního bohatství.

Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2004

(darováno VÚLHM v Jílovi‰ti-Strnadech technické knihovnû LâR

HK)

Certifikace a audit

Sborník pfiíspûvkÛ z celostátního semináfie, Brand˘s nad Labem,

26. 8. 2004.

Vyd. âeská lesnická spoleãnost ve spolupráci s ÚHÚL Brand˘s

nad Labem, Praha, 2004

(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické 

knihovnû LâR HK)

Pûstování sazenic dubu

Sborník referátÛ ze semináfie, Novosedly nad NeÏárkou, 2. 9. 2004.

Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství

Lesnická práce, Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2004

(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické 

knihovnû LâR HK)

Péãe o lesní porosty v ptaãích oblastech Natury 2000

Sborník referátÛ z celostátního semináfie, RoÏnov pod Radho‰tûm,

7. 9. 2004.

Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství

Lesnická práce, Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2004

(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické 

knihovnû LâR HK)

LázeÀské a rekreaãní lesy

Sborník z celostátního semináfie, Karlovy Vary, 23. 9. 2004.

Vydaly Mûstské lesy Karlovy Vary ve spolupráci s âeskou lesnickou

spoleãností, Karlovy Vary, 2004

(darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické 

knihovnû LâR HK)

Práva a povinnosti myslivecké stráÏe v praxi

Vladimír Bednáfi
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tfieba obhospodafiovat, a tím udrÏovat jednotlivé typy nelesní

vegetace (napfi. louky, mokfiady, spoleãenstva vodních ãi sucho-

miln˘ch rostlin, kfioviny). Pfiíruãka tedy mÛÏe poradit s údrÏbou

pfiírodního bohatství kdekoli v âeské republice. Závaznû se v‰ak

t˘ká pouze celkem malé ãásti na‰eho území, totiÏ omezeného

poãtu vybran˘ch ochranáfisky zvlá‰tû hodnotn˘ch lokalit evrop-

ského v˘znamu zapojen˘ch do soustavy Natura 2000.

Vyd. MÎP, Praha, 2004, v edici PLANETA 2004 (odborn˘ ãasopis

pro Ïivotní prostfiedí ã. 8/2004)

(darováno technické knihovnû LâR)

Chránûná území âR X.: Ostravsko

Hana Weissmannová a kolektiv

Desát˘ svazek ãtrnáctidílné edice, kterou Agentura ochrany 

pfiírody a krajiny âR poprvé podrobnû seznamuje ãtenáfie s pfií-

rodními charakteristikami, historií a pfiedmûtem ochrany zvlá‰tû

chránûn˘ch území âech a Moravy. Publikace je doplnûna topo-

grafick˘mi a tematick˘mi mapami i leteck˘mi snímky a zároveÀ

pfiiná‰í velké mnoÏství vlastivûdn˘ch informací z okresÛ Bruntál,

Fr˘dek-Místek,

Karviná, Nov˘ Jiãín, Opava a Ostrava-mûsto a o CHKO Beskydy 

a CHKO Poodfií.

Vyd. Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR a EkoCentrum Brno,

Praha, 2004

(zakoupeno u s.r.o. ARTEDIT v Praze pro technickou knihovnu

LâR HK)

Chránûná území âR XI.: PlzeÀsko a Karlovarsko

Jifií Zahradnick˘, Peter Mackovãin (editofii) a kolektiv

Jedenáct˘ svazek ãtrnáctidílné edice, kterou Agentura ochrany

pfiírody a krajiny âR poprvé podrobnû seznamuje ãtenáfie s pfií-

rodními charakteristikami, historií a pfiedmûtem ochrany zvlá‰tû

chránûn˘ch území âech a Moravy. Publikace je doplnûna topo-

grafick˘mi a tematick˘mi mapami i leteck˘mi snímky a zároveÀ

pfiiná‰í velké mnoÏství vlastivûdn˘ch informací z okresÛ

DomaÏlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, PlzeÀ-jih, PlzeÀ-mûsto,

PlzeÀ-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov a o CHKO Slavkovsk˘

les.

Vyd. Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR a EkoCentrum Brno,

Praha, 2004

(zakoupeno u s. r. o. ARTEDIT v Praze pro technickou knihovnu

LâR HK)

Roãenka Správy Krkono‰ského národního parku 2003

Vyd. Správa KRNAP, Vrchlabí, 2004

(darováno Správou KRNAP ve Vrchlabí technické knihovnû LâR HK)

Péãe o dfieviny rostoucí mimo les, I. díl

Jaroslav Kolafiík a kolektiv

Vedle pfiehledné historie arboristiky v ‰irokém kontextu pfiiná‰í

publikace podrobné informace o v˘znamu dfievin jako biotopu

nejrÛznûj‰ích organismÛ, o ekologick˘ch souvislostech dfievin 

v prostfiedí mûst a sídel i jejich v˘znamu v krajinû. Pfiehled pou-

Ïívan˘ch metod pro v˘bûr dfievin, jejich v˘sadbu a udrÏování, fiez

i konzervaãní techniky a zaji‰tûní korun stromÛ je doplnûn velmi

cenn˘m pojednáním o ochranû stromÛ a kefiov˘ch porostÛ pfii

stavební ãinnosti, které mÛÏe napomoci v pfiedcházení celé fiady

zbyteãn˘ch ‰kod na vefiejné i krajinné zeleni. Zcela poprvé se 

v publikaci tohoto druhu objevuje kapitola o technikách v˘‰ko-

v˘ch prací vãetnû stromolezectví. Nezapomíná se ani na specifika

památn˘ch stromÛ jako zvlá‰tní kategorie zakotvené platn˘m

zákonem o ochranû pfiírody a krajiny. Publikace vy‰la v fiadû

metodik âeského svazu ochráncÛ pfiírody.

Vyd. 02/09 Základní organizace âeského svazu ochráncÛ pfiírody

Vla‰im ve spolupráci se Správou chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí

âR, Vla‰im, 2003 (2. doplnûné vydání)

(darováno 02/09 základní organizací âSOP ve Vla‰imi technické

knihovnû LâR)

Dívãí Kámen – pfiírodní rezervace a historick˘ v˘voj osídlení

Sborník pfiíspûvkÛ ze semináfie, âesk˘ Krumlov, 26. 9. 2002, 

k 50. v˘roãí vyhlá‰ení rezervace a k 540. v˘roãí úmrtí Oldfiicha II.

z RoÏmberka. Sborník nás provede prostfiedím Dívãího Kamene,

které patfií do ·umavské soustavy a které je hluboce ãlenûné

meandry Vltavy a KremÏského potoka v pfiírodní konfiguraci

vysokého skalního ostrohu, vytvofieného oboustrannou erozí

obou tokÛ proti hradnímu návr‰í na úpatí masivu Blanského lesa.

Místo je v˘jimeãné po stránce geomorfologické i pfiírodovûdné 

a z hlediska historického v˘voje se zdá b˘t pfiímo magick˘m.

Vyd. obec KfiemÏe, 2004

(darováno technické knihovnû LâR)

Velká encyklopedie loveck˘ch zbraní

(z anglického pfiekladu nizozemského originálu "Grote jachtge-

verenencyclopedie" z roku 2004)

A. E. Hartink

Srozumitelnû psaná a peãlivû sestavená Encyklopedie loveck˘ch

zbraní je urãena novodob˘m lovcÛm, myslivcÛm, nimrodÛm, ale

i sbûratelÛm zbraní. Je zdrojem klíãov˘ch informací a mÛÏe 

pfiinést dÛleÏité poznatky napfiíklad i detektivním oddûlením

policejních sloÏek a pfiíslu‰níkÛm podobn˘ch organizací. Po krátké

úvodní kapitole o v˘voji loveck˘ch zbraní následují v abecedním

pofiadí pojednání o jednotliv˘ch v˘robcích zbraní a jejich mode-

lech. Popisy kulovnic, brokovnic a kozlic zachycují v jednotliv˘ch

heslech struãn˘ v˘voj kaÏdého typu a modelu zbranû. Popis

technick˘ch detailÛ je ilustrován mimo jiné stovkami barevn˘ch

fotografií. Vzhledem k tomu, Ïe zábûr nûkter˘ch v˘robcÛ zbraní

je znaãnû rozsáhl˘, byla provedena nutná selekce pfii popisu

obecnû uÏívan˘ch modelÛ.

Vyd. Rebo Productions, s. r. o., âestlice, 2004

(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR)

Nová slova v ãe‰tinû – slovník neologizmÛ 2

Olga Martincová a kolektiv

Slovník Nová slova v ãe‰tinû 2 navazuje na slovník Nová slova 

v ãe‰tinû 1, kter˘ vy‰el v roce 1998. Zaznamenává tzv. neologizmy,

to je nová slova, slova s nov˘mi v˘znamy i nová slovní spojení 

a frazémy z posledního období, z let 1996 – 2002. Najdeme zde

7000 hesel zachycujících novou slovní zásobu v bûÏném vyjad-

fiování, v publicistice, politice, ve sféfie marketingu, reklamy, 

v oblasti poãítaãÛ, mobilních telefonÛ. Slovník ocení kaÏd˘, kdo

se zajímá o tváfi souãasné ãe‰tiny – zejména uãitelé, novináfii, 

pfiekladatelé a redaktofii. Vydáním dal‰ího slovníku neologizmÛ

se pfiibliÏujeme k moderní lexikografii vyspûl˘ch zemí, kde se

prÛbûÏné vydávání slovníkÛ nov˘ch slov stalo jiÏ dávno samo-

zfiejmostí.

Vyd. Academia, Praha, 2004

(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK)

Cross-sectoral policy impacts between forestry and other sectors

(Mezioborové politické dopady mezi lesnictvím a ostatními obory)

editofii: Yves C. Dubé a Franz Schmithüsen

Vydala Food And Agriculture Organization Of The United

Nations, Rome, 2003

(darováno Ústavem zemûdûlsk˘ch a potravináfisk˘ch informací 

v Praze technické knihovnû LâR)

African forests: a view to 2020

(Africké lesnictví: v˘hled do roku 2020)

Lesnická v˘hledová studie pro Afriku ve spolupráci mezi

European Commision, African Development Bank a Food And

Agriculture Organization Of The United Nations.

Vyd. Food And Agriculture Organization Of The United Nations,

2003

(darováno Ústavem zemûdûlsk˘ch a potravináfisk˘ch informací 

v Praze technické knihovnû LâR) ><

Jifií Uhlífi
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Recenze: Rehabilitace studentÛ

lesnické ‰koly v Písku z roku 1951

na ‰kole ustaven tzv. akãní v˘bor, kter˘ usurpoval ve‰kerou moc 

a od bfiezna 1948 zaãal vládnout. Jeho hlavním úkolem bylo oãistit

‰kolu od „reakãních ÏivlÛ“, tj. pfiedev‰ím kantorÛ, jejichÏ morální

úroveÀ a charakter vyluãoval kolaboraci s komunisty. Pfiedsedou

akãního v˘boru se stal Ïák III. roãníku Milan Matou‰, jeho pravou

rukou byli repetent ze III. roãníku Zdenûk Blahout a Ïák z I. B roã-

níku Jifií Wolf. DÛleÏitou figurkou se rychle stal i ‰kolník, komu-

nista Franti‰ek Kott, kter˘ se pro zv˘‰ení dÛleÏitosti navlékl do

holinek a opásal pistolí. Oporou komunistÛ v profesorském sboru

se vedle Voborského stal Ing. Arno‰t Landa, pÛvodnû sociální

demokrat, obratem metamorfovan˘ na skalního komunistu.

Potenciální kandidáty na ãlenství v KSâ zaãali záhy po únorovém

puãi v jednotliv˘ch tfiídách vybírat komunistiãtí dÛvûrníci typu

Jifiího Wolfa. Poãet tûchto náhonãích byl sice nevelk˘, pfiesto v‰ak

staãil vyvolávat na ‰kole atmosféru strachu a vzájemné nedÛvûry,

zejména mezi profesory“.

Prvními obûtmi „studentsk˘ch fízlÛ“ byli Ing. Franti‰ek Bouãek,

tfiídní profesor I. B roãníku, kter˘ pro svÛj stateãn˘ projev bûhem

únorov˘ch událostí musel opustit místo na písecké ‰kole a pfie‰el

do Hranic na Moravû a dále pro demokratické a náboÏenské 

pfiesvûdãení byl pfiedãasnû penzionován a vyhozen z funkce fieditele

‰koly Ing. Franti‰ek PraÏan, „v˘born˘ matematik a pfiísn ,̆ leã spra-

vedliv˘ kantor“, jehoÏ se obávali mnozí komunistiãtí Ïáci.

V publikaci pak následují dokumenty i svûdecky doloÏené vzpomín-

ky a svûdectví postiÏen˘ch píseck˘ch mlad˘ch studentÛ-lesníkÛ.

U jednotliv˘ch svûdectví je pfiipojena i malá oválná podobenka

postiÏené obûti komunistické zvÛle. A tak se pfied námi v retro-

spektivû odvíjejí reminiscence, Ïivotní osudy, pfiíbûhy studentÛ,

jímÏ pozdûji pomohl dostudovat a úspû‰nû odmaturovat pozdûj‰í

u‰lechtil˘ a stateãn˘ fieditel písecké lesnické ‰koly Ing. Hubert

Neuman, komunista s lidskou tváfií, jehoÏ svûtlé památce je publi-

kace vdûãn˘ch a uznal˘ch absolventÛ  dedikována, pfiipsána. 

Doporuãuji se individuálnû zaãíst do Ïivotních osudÛ píseck˘ch

mlad˘ch lesníkÛ z poãátku 50. let 20. století. Uveìme zde alespoÀ

autory svûdeck˘ch v˘povûdí: Stanislav Plichta, Jifií Ba‰t˘fi, Jifií Fiala,

Jifií Hanu‰, Zdenûk Kalensk ,̆ Jan Kasan, Rastislav Koma, Václav Les,

Zdenûk Majer, Otto Matûjík, Miloslav Miksa, Stanislav Mottl, Josef

Petfiek, Jifií Selner, Zdenûk ·imeãek, Jifií Zástûra, Jifií Andreska, Jan

BartÛ‰ek, Stanislav KfiíÏek, Oskar Koãvar, Jifií Bajtler, Josef Filip,

Václav Holub, Vítûzslav Král, Miroslav Janda. Vfiele doporuãuji 

ãtenáfiÛm pfieãíst si tato pravdivá, upfiímná a nûkdy i otfiesná svû-

dectví. ZvÛle komunistÛ je ãasto krutû poznamenala. Mnozí ‰li do

Ïivota poznamenání Kainov˘m znamením krutého kádrování,

mnozí skonãili v komunistick˘ch kriminálech, u PTP v uranov˘ch

dolech a jako lidé druhofiadé kategorie. V‰ichni ale touÏili získat

plnohodnotné vzdûlání, dokonãit studia s maturitou. Nûktefií z nich

se nesmífiili s osudem, mnozí emigrovali do zahraniãí a mnozí

navzdory roli obûti, utrpení, poníÏení i psychickému teroru se

dobfie uplatnili v ãsl. i zahraniãním lesnictví, v˘zkumu i ve vûdû,

protoÏe vût‰inou se jednalo o nadané a v˘borné studenty. Jejich

jedin˘m provinûním bylo, Ïe samostatnû a svobodnû sm˘‰leli a cítili

opravdu demokraticky. A tak tato publikace zÛstává jako memento.

BroÏura je velmi ãtivá, pouãná, varující a obÏalovávající komunis-

tick˘ fanatismus a zlovÛli. ><

V Jaromûfii v nedûli 10. fiíjna 2004,

PhDr. JI¤Í UHLÍ¤, fiádn˘ ãlen Obce spisovatelÛ

Bytem: Bulharská 267, 551 02 Jaromûfi 3 – Josefov, 

telefon: 491 813 444

Zásluhou RNDr. Stanislava Mottla, CSc., známého lesnického 

a mysliveckého v˘zkumníka z VÚLHM ve Zbraslavi, a jeho pfiítele

Miroslava Jandy, absolventÛ Vy‰‰í lesnické ‰koly v Písku z roku

1951, vy‰la unikátní historická memoárová broÏura CESTY aneb

V˘chova mlad˘ch lesníkÛ v âechách. 1. vyd. Praha 5 – Zbraslav 

v ãervnu 2004. Formát A5. 63 stránek. 300 v˘tiskÛ. „Vydáno jako

soukromá neprodejná publikace. Vûnováno památce Ing. Huberta

Neumana, emeritního fieditele Vy‰‰í lesnické ‰koly v Písku.“

UÏ pfied deseti lety se dokázali absolventi Vy‰‰í lesnické ‰koly 

v Trutnovû prÛkopnicky vypofiádat s temn˘mi stránkami minulosti

‰koly z 50. let 20. století. Tehdy ve vydaném almanachu Padesát

let lesnického ‰kolství v Trutnovû 1945 – 1995 se v fiadû pfiíspûvkÛ

vypofiádali s politick˘mi ãistkami v fiadách studentÛ z let 1948 –

1949. Tehdy v prÛbûhu únorov˘ch událostí mnozí mladí trutnov‰tí

studenti SVL· v Trutnovû jako jediní v regionu projevili otevfienû 

a vefiejnû své protikomunistické sm˘‰lení a postoje na únorové

komunistické manifestaci na tehdej‰ím hlavním trutnovském

námûstí a kdy odmítli úãast na studentsk˘ch Majáles dne 22. kvût-

na 1949 a kdy posléze bylo nemilosrdnû vylouãeno ze studia 

celkem 11 studentÛ, ktefií nemohli odmaturovat anebo dostudovat. 

Teprve v roce 1991 polistopadov˘ profesorsk˘ sbor SL· Trutnov

mohl rehabilitovat 20 studentÛ z let 1948 – 49 a fieditele ‰koly 

Ing. Vlastimila Zeleného z let 1968 – 70. Teprve v roce 1995 se

mohla ‰ir‰í vefiejnost seznámit s historickou pravdou, se zamlãova-

n˘mi a dosud tabuizovan˘mi skuteãnostmi. Uvádím to proto, Ïe

teprve po 43 letech se odhodlali také píseãtí absolventi o tûchto

traumatizujících událostech vydat pamûtnické autentické svûdectví.

Je ctí, Ïe se tohoto úkolu ujali b˘valí lesniãtí v˘zkumníci, v Trutnovû

Ing. Jaroslav Mentberger, a v Písku RNDr. Stanislav Mottl, CSc., 

a Miroslav Janda. V Trutnovû se snaha o rehabilitaci setkala s plnou

angaÏovaností tehdej‰ího fieditele Ing. Jaromíra Sixty a redaktora

almanachu PhDr. Jifiího Uhlífie a Ing. Jindfiicha Vojtûchovského 

a s plnou podporou dal‰ích absolventÛ z let 1949 – 51.

VraÈme se v‰ak k recenzované písecké broÏufie „CESTY“ s ponûkud

parafrázovan˘m vieweghovsk˘m podtitulem „aneb V˘chova mla-

d˘ch lesníkÛ v âechách“. BroÏura s barevnou obálkou lesní cesty je

opatfiena pfiedmluvou editorÛ a ãtyfimi ãástmi. Jádro této memoá-

rovû dokumentární literatury faktu tvofií vzpomínky a pomûrnû

pfiesná a relativnû vyãerpávající pamûtnická svûdectví a dokumenty

postiÏen˘ch absolventÛ dvou píseck˘ch maturitních roãníkÛ A a B

z kvûtna 1951. Svûdectví jsou pomûrnû pfiesná, pfiesvûdãivá, v˘stiÏná

a konkrétní i Ïalující.

UÏ v úvodu Stanislav Mottl a Miroslav Janda na stranû 3 citované

broÏury pí‰í: „Oba maturitní roãníky byly tvrdû poznamenány

komunistickou totalitou, pfiesnûji terorem, kter˘ nastal po komunis-

tickém puãi v roce 1948 a vrcholil v padesát˘ch letech minulého

století. Obûtí zloãinné politiky komunistÛ se stalo i patnáct stu-

dentÛ, kter˘m pro „politickou nespolehlivost“ nebylo v roce 1951

dovoleno maturovat a dal‰ích jejich dvacet jedna kolegÛ bylo

dÛraznû napomenuto, aby zrevidovali svÛj pomûr k lidovû demo-

kratickému zfiízení, jak tehdy bol‰evici naz˘vali svoji diktaturu. 

V následujícím roce 1952 pak nebyli k maturitû pfiipu‰tûni dal‰í tfii

studenti a fiada ostatních pfiísnû napomínána pro jejich (správnû

své) politické postoje.“ A na stranû 5 aÏ 6 text pak pokraãuje, cituji:

„Komunistick˘ puã v únoru 1948 znamenal pro lesnickou ‰kolu

konec pohody a demokracie. Z nûkolika samozvancÛ z fiad komu-

nistick˘ch studentÛ a jednoho profesora pochybné minulosti, tûlo-

cvikáfie a správce studentského internátu Franti‰ka Voborského, byl
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Horská kola na LS Broumov (8. – 10. 10. 2004) 

V¯SLEDKOVÁ LISTINAStalo se jiÏ tradicí, Ïe druhou fiíjno-

vou sobotu si dávají dostaveníãko

zamûstnanci na‰eho podniku, kter˘m

není cizí horské kolo a mají radost  

z pohybu i setkání s pfiáteli, na 

LS Broumov pfii Závodu horsk˘ch kol

pracovníkÛ LâR, s. p. Na start ãtvrtého

roãníku se postavilo 19 muÏÛ a dvû

Ïeny. âekala na nû fyzicky nároãná 

a po páteãním de‰ti mokrá, mírnû

bahnitá traÈ. Bûhem závodu nûkoli-

krát vykouklo sluníãko a podpofiilo

závodníky v jejich nemalém úsilí, pro

které jim patfií obdiv a uznání. Závod

byl stejnû jako kaÏd˘ rok velmi dobfie

pfiipraven a díky podpofie a pochopení

na‰eho podniku, bez které by se

závod jen tûÏko mohl uskuteãnit, byli

za své úsilí v‰ichni závodníci odmû-

nûni hodnotn˘mi cenami. Zkrátka

kdo pfiijel, byl spokojen a na Vás

ostatních jiÏ zÛstává rozhodnutí, 

zda roz‰ífiíte na‰e fiady na pfií‰tím

roãníku.

Závod probûhl za polojasného po-

ãasí, na rozbahnûné trati v okolí

Janoviãek, bez protestÛ a úrazÛ.

Teplota vzduchu 14 °C.              ><

Ing. Jifií Beran,

LS Broumov

LâR podpofiily zlínsk˘ 

filmov˘ festival pro dûti

V jarních dnech od 30. kvûtna do 5. ãervna se ve Zlínû konal 44. roã-

ník mezinárodního festivalu filmÛ pro dûti a mládeÏ, Akce, která

patfií ve své kategorii k nejstar‰ím na svûtû, rok od roku získává na

prestiÏi nejen v mediálním svûtû a její v˘znam podtrhuje kaÏdoroãní

úãast v˘znamn˘ch zahraniãních i tuzemsk˘ch filmov˘ch tvÛrcÛ 

a hercÛ. Letos jste zde tak mohli potkat napfiíklad reÏiséry Du‰ana

Kleina, Václava Vorlíãka a Juraje Herze, (ten obdrÏel cenu za celoÏi-

votní dílo), herce Martina Dejdara, Pavla Nového, Danu Morávkovou,

Jifiinu Bohdalovou, Jana Pfieuãila, ze zahraniãních hostÛ napfiíklad

stále pÛvabnou Marléne Jobertovou a dal‰í osobnosti známé z tele-

vize i ze stfiíbrného plátna. 

Na festivalu se v soutûÏi pfiedstavují nejnovûj‰í filmová díla hraná,

animovaná, loutková, a také studentské a krátké dokumentární filmy

pro dûti a mládeÏ. Leto‰ní roãník nabídnul více neÏ 270 filmÛ, z toho

devût celoveãerních hran˘ch filmÛ pro dûti a osm pro mládeÏ. Kromû

pfiedstavení soutûÏních snímkÛ probíhal v rámci festivalu doprovodn˘

program. Pro náv‰tûvníky pfieváÏnû mlad‰ího vûku byla pfiipravena

Internetová ‰kola, workshopy, rÛzné besedy a vernisáÏe a koncerty

populárních hudebníkÛ. Poslední kvûtnová noc pak nabídla nevídan˘

ohÀostroj kombinovan˘ s laserovou show a hudebním doprovodem. 

Leto‰ní MFFDM ve Zlínû poprvé probûhl za aktivní partnerské úãas-

ti podniku Lesy âeské republiky. Pro vefiejnost, samozfiejmû hlavnû

pro dûti, byla pfiipravena celá fiada zajímav˘ch akcí. Pro dûti ‰kolou

povinné probûhla beseda o lese a lesnících, pro nejmen‰í caparty

bylo pfiipraveno malování na chodníku. Povedená akce probûhla 

v lese nedaleko Zlína, kde pracovníci Krajského inspektorátu (KI) Zlín 

a LS Luhaãovice pfiipravili pro dûti nauãnou stezku se soutûÏními 

disciplínami a zakonãenou táborákem a opékáním bufitÛ.

Pfiedev‰ím postiÏené dûti se mûli vyfiádit na programu pfiipraveném

LâR v ZOO Le‰ná. BohuÏel neb˘vale vytrvalá prÛtrÏ mraãen spojená

s krupobitím program ponûkud zkomplikovala. U pfiíleÏitosti zasazení

Festivalového stromu pozvan˘mi politick˘mi i kulturními celebritami

jsme mûli pfiichystáno dal‰í malování pro dûti „Kreslíme pohádkov˘

les“, kde dûti obdrÏely za obrázky drobné dárky. 

JiÏ pfied zahájením festivalu se rozbûhla soutûÏ pro dûti zlínsk˘ch

základních ‰kol „Pojìte s námi do lesa“, která byla propojena na

internetové stránky www.dolesa.cz. Kolegové z krajského inspektorátu

vytipovali pût turisticky zajímav˘ch lokalit v okolí Zlína. Dûti dostaly

ve ‰kolách letáky se soutûÏními otázkami a na jednotliv˘ch lokalitách

mûly zjistit správné odpovûdi. Pokud nav‰tívily alespoÀ tfii lokality 

a odpovûdûly správnû na otázky, dostaly se do slosování, v nûmÏ

obdrÏely pûkné ceny. SoutûÏ pokraãovala i pfies prázdniny druhou

ãástí. Její vítûz obdrÏel jako hlavní cenu horské kolo.

V rámci celého programu probûhlo pfiedstavení podniku LâR formou

nûkolika interview, kde byla prezentována ãinnost podniku s akcen-

tem na práci pro nej‰ir‰í vefiejnost. Na‰i participaci na 44. roãníku

MFFDM je moÏno hodnotit jako úspû‰nou, je v‰ak na místû pozna-

menat, Ïe souãinnost ze strany pofiadatele MFFDM nebyla vÏdy 

bezproblémová a také poãasí leto‰nímu roãníku pfiíli‰ nepfiálo.

Podûkování patfií fiediteli KI Zlín Ing. Milo‰i Valentovi a v‰em ostat-

ním, ktefií se o zdárn˘ prÛbûh na‰í prezentace zaslouÏili. ><

Foto na druhé stranû obálky                                       redakce

LESNÍ SPRÁVCI, roãník: bez rozdílu vûku, délka trati: 20 km (2 x 10 km)

pofi. st. ã. jméno roãník org. jednotka ãas ztráta

1 1 Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. 1958 LS Rychnov n. K. 1:17:57 0:00:00

MUÎI 1, roãník: 1974 a mlad‰í, délka trati: 30 km (3 x 10 km)

pofi. st. ã. jméno roãník org. jednotka ãas ztráta

1 2 Ing. Jifií Beran 1977 LS Broumov 1:27:24 0:00:00

MUÎI 2, roãník: 1964 – 1973, délka trati: 30 km (3 x 10 km)

pofi. st. ã. jméno roãník org. jednotka ãas ztráta

1 6 Ing. Michal Svoboda 1969 LS N. Mûsto n. M. 1:33:24 0:00:00

2 8 Milan Soldán 1965 LS Broumov 1:40:15 0:06:51

3 4 Josef Velát 1973 LS VodÀany 1:56:46 0:23:22

MUÎI 3, roãník: 1954 – 1963, délka trati: 20 km (2 x 10 km)

pofi. st. ã. jméno roãník org. jednotka ãas ztráta

1 10 Ing. Kamil Beznoska 1963 fieditelství 0:59:50 0:00:00

2 11 Milan Ma‰át 1962 LS JindfiichÛv Hradec 1:00:19 0:00:29

3 16 Ing. Lubomír Chmelíãek 1957 KI ·umperk 1:07:47 0:07:57

MUÎI 4, roãník: 1953 a star‰í, délka trati: 20 km (2 x 10 km)

pofi. st. ã. jméno roãník org. jednotka ãas ztráta

1 22 Milan Matou‰ek 1942 LS Bruntál 1:09:04 0:00:00

2 19 Ing. Karel Znojemsk˘ 1950 KI HavlíãkÛv Brod 1:19:12 0:10:08

3 21 Antonín Král 1946 LS Broumov 1:20:25 0:11:21

ÎENY 1, roãník: 1969 a mlad‰í, délka trati: 10 km

pofi. st. ã. jméno roãník org. jednotka ãas ztráta

1 23 Andrea Du‰ková fieditelství 0:41:00 0:00:00

2 26 DiS. Pavlína Franzová LS Broumov 0:47:49 0:06:49

>>>>>
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