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Lesy âeské republiky, s.p., budují v souãasné dobû informaãní systém,
jehoÏ základní souãástí je datov˘ sklad. Pfied dokonãením je numerická
ãást datového skladu s uloÏen˘mi digitálními alfanumerick˘mi daty les-
ních hospodáfisk˘ch plánÛ, které tvofií pátefi celého datového skladu.
Dne‰ními moderními technologiemi jsou pfii zpracování LHP vyhotovová-
na kromû analogov˘ch v˘stupÛ i ve‰kerá alfanumerická a grafická data
LHP v digitální podobû. Dále u LâR existují i dal‰í digitální grafická data,
jako jsou data oblastních plánÛ rozvoje lesÛ, lesních hospodáfisk˘ch
osnov, loÏisek nerostÛ, maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území, digitální data
jednotliv˘ch katastrÛ apod. Proto je nyní fie‰en projekt umoÏÀující uloÏení
v‰ech tûchto grafick˘ch dat v datovém skladu a jejich vyuÏívání 
v komplexním informaãním systému propojením s alfanumerickou ãástí
uloÏen˘ch dat.

Souãasn˘ stav
vyuÏívání grafick˘ch dat

Digitální grafická data LHP, LHO a OPRL jsou uloÏena na datov˘ch
nosiãích v archivu. Jsou pofiízena v rÛzn˘ch roãnících v ne zcela homo-
genní struktufie. Jejich vyuÏití je moÏné vÏdy jen pro jeden LHC, na
oblastních inspektorátech, lesních správách a závodech mohou b˘t vyuÏí-
vána jen velmi omezenû a prakticky vyuÏívána nejsou. Grafická data
jin˘ch organizací jsou získávána v rÛzn˘ch formátech a tvarech na dato-
v˘ch nosiãích s obdobnû omezen˘mi  moÏnostmi souãasného vyuÏití 
u LâR. Takto uloÏená data jsou navíc vystavena znaãnému riziku znehod-
nocení, zniãení nebo ztráty.

DÛvody realizace projektu
Vzhledem k budování alfanumerické ãásti datového skladu je fie‰eno

vytvofiení uceleného informaãního systému s uloÏením grafick˘ch dat 
v datovém skladu v jednotné databázi a jejich propojení s alfanumeric-
k˘mi daty. Na základû vedením podniku projednané a schválené kon-
cepce vyuÏívání grafick˘ch dat u LâR bylo vypsáno v˘bûrové fiízení na
fie‰ení grafické ãásti datového skladu. V tomto v˘bûrovém fiízení byla
vybrána nabídka firmy Intergraph âR, s. r. o., a zadáno zpracování
anal˘zy projektu této firmû. V rámci zpracované anal˘zy bylo vyuÏívání
grafick˘ch dat fie‰eno prostfiednictvím dotazníkové akce s  vybran˘mi
pracovníky fieditelství, ãtyfimi oblastními inspektoráty, jedním lesním závo-
dem a devíti lesními správami (vãetnû revírníkÛ).

Z odpovûdí vypl˘vá prakticky u v‰ech dotazovan˘ch potfieba propoje-
ní grafick˘ch a alfanumerick˘ch údajÛ pfiedev‰ím u lesních hospodáfi-
sk˘ch plánÛ, moÏnost prohlíÏení dat a potfieba práce s tûmito daty.
V‰ichni dotázaní poÏadovali moÏnost práce s digitálními mapami, práci
s prÛniky jednotliv˘ch map nebo prÛniky grafick˘ch vrstev nebo alespoÀ
soubûÏnou práci s více digitálními mapami. V˘znamn˘ je poÏadavek pfii
práci s digitálními daty na typick˘ pracovní postup MAPA – KNIHA 
preferovan˘ revírníky a pracovníky LS. V˘znamn˘ je i poÏadavek na
moÏnost editace digitálních grafick˘ch dat pracovníky LS a revírníky.

Filosofie navrhovaného fie‰ení
Grafická ãást datového skladu je fie‰ena v souladu s poÏadavkem na

vybudování uceleného informaãního systému jako maximálnû otevfiená
ve ãtyfiech vzájemnû se prolínajících ãástech:

Řešení vlastního datového skladu

• tvorba struktury DS
• kontrola a import dat z rÛzn˘ch formátÛ
• migrace a uloÏení dat v DS
• propojení grafick˘ch a numerick˘ch dat
• správa dat

Silný klient 

Je urãen vybranému okruhu pracovníkÛ podniku pro komplexní práci 
s uloÏen˘mi daty a bude mít tyto funkce:

• aktivní pfiístup ke grafick˘m datÛm cca 20 – 30 specialistÛm
• prohlíÏení a tisk definovan˘ch druhÛ map
• v˘bûr a tvorba vlastní tematické mapy ãi grafické prezentace 

vybran˘ch dat
• tvorba dotazÛ a anal˘z nad grafick˘mi daty s propojením na 

numeriku
• práce s daty z rÛzn˘ch datov˘ch zdrojÛ
• geoprostorové operace (prÛniky, rozdíly, sjednocení)
• v˘bûry rÛzn˘ch objektÛ
• editace grafick˘ch dat

Tenký klient

Je navrÏen pro pfiístup k datÛm uloÏen˘m v datovém skladu pomocí inter-
netového (intranetového) prohlíÏeãe, bude slouÏit v‰em pracovníkÛm
podniku, ktefií mají pfiístup na internet (intranet) a bude mít tyto funkce:

• pasivní pfiístup k uloÏen˘m grafick˘m datÛm cca 600 uÏivatelÛm 
souãasnû

• fie‰en jako internetov˘ prohlíÏeã
• prohlíÏení a tisk pfieddefinovan˘ch druhÛ map
• pouÏívání pfieddefinovan˘ch dotazÛ
• pfiechod od alfanumerick˘ch dat ke grafick˘m a opaãnû
• zv˘raznûní zvolen˘ch objektÛ ve zvolené mapû pomocí numerick˘ch

dat a opaãnû

AKTUÁLNù
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Projekt vyuÏívání
grafick˘ch dat 

u LâR

Ukázka prostfiedí prohlíÏeãky standardních dat LHP vyhotoven˘ch podle IS LH MZe âR, 
která umoÏÀuje prohlíÏení alfanumerick˘ch ãásti LHP v propojení; 

zde ukázka zobrazení mapy hospodáfisk˘ch opatfiení
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Aplikační SW

Je navrÏen pro implementaci do SW LES pro pracovníky lesních správ 
a závodÛ vãetnû revírníkÛ, nahradí dosud pouÏívané SW TOPOL, 
TAXCARTO a KoPla a bude mít tyto funkce:

• prohlíÏení grafick˘ch a numerick˘ch dat (typická bude prohlíÏeãka 
dat LHP, v níÏ budou zabudovány vybrané druhy lesnick˘ch map),

• volba mûfiítka,
• tisk pfieddefinovan˘ch druhÛ map,
• pouÏívání pfieddefinovan˘ch dotazÛ,
• tvorba jednoduch˘ch dotazÛ,
• v˘bûr a zv˘raznûní grafick˘ch objektÛ podle numeriky a naopak,
• editace grafick˘ch údajÛ (napfi. hranice LS, revírÛ, honiteb a SÚJ).

Technologie navrhovaného fie‰ení
Technologie grafické ãásti datového skladu je navrhována s maximál-

ní podporou architektury klient-server s centrální správou aplikaãního
serveru. V˘hodou tohoto fie‰ení je velmi rychlá a pruÏná moÏnost aktuali-
zací a správy systému. Je vyuÏito stávajícího WANového propojení v‰ech
organizaãních jednotek, stávajícího SW vybavení a je podporována
technologie vyuÏívající prostfiedí obecného internetového prohlíÏeãe, bez
nutnosti instalace zvlá‰tních klientÛ na stranû uÏivatelÛ. Systém je navrho-
ván k provozu na nûkolika dedikovan˘ch serverech umístûn˘ch na fiedi-
telství podniku pod centrální správou odboru informatiky. Zavedení 
aplikaãního SW na úroveÀ revíru bude vyÏadovat vybudování sdruÏe-
n˘ch pracovi‰È pro 2 – 3 revíry, které budou vybaveny odpovídajícím
hardware, jenÏ umoÏní práci s digitálními grafick˘mi daty v propojení 
s daty numerick˘mi.

Integrace s informaãním
systémem LâR

Grafická ãást datového skladu je navrhována ve stejné struktufie a na
stejn˘ch principech jako jeho ãást alfanumerická. Systém je navrÏen do
prostfiedí WIN2K a databáze ORACLE, coÏ je podporované a vyuÏívané
prostfiedí informaãního systému LâR. Grafická data budou v maximálním
detailu uloÏena na centrálním serveru, v centrální databázi s moÏností

neomezeného decentralizovaného vyuÏití. Jednotlivé aplikaãní moduly
budou implementovány do aplikaãního SW typu LES nebo Pozemková
evidence. VyuÏití centrální databáze bude moÏné prostfiednictvím inter-
netového prohlíÏeãe nebo pfiíslu‰n˘ch klientÛ na téÏe technologii.
Aplikaãní modul je koncipovan˘ jako otevfien˘ s moÏností neomezeného
vyuÏití tohoto modulu i pro SW tfietích stran tvofien˘ch na zakázku pro
LâR (LâR má právo jeho distribuce). Bude moÏné úzké propojení mezi
tvorbou alfanumerick˘ch anal˘z a jejich interpretace v grafické podobû 
a tvorbou grafick˘ch anal˘z s interpretací v alfanumerické podobû.

V˘hody navrhovaného fie‰ení
Základními v˘hodami tohoto fie‰ení je vytvofiení homogenního infor-

maãního systému podniku se sjednocením datové základny, vznikem
nové kvality informací a v˘razn˘m zv˘‰ením uÏivatelského komfortu.
Projekt po dokonãení umoÏní jednotnou práci se v‰emi daty v rámci LâR,
zjednodu‰í proces evidence v lesním hospodáfiství, umoÏní jednoduchou
správu a standardizaci dat a ve svém dÛsledku umoÏní i v˘znamné zv˘-
‰ení kvality a produktivity práce v‰ech pracovníkÛ podniku. V˘znamné je
i v˘razné zv˘‰ení ochrany uloÏen˘ch dat a moÏnost pruÏn˘ch a rychl˘ch
modifikací a aktualizací grafick˘ch i numerick˘ch dat. Projekt zároveÀ
umoÏní optimalizaci toku dat a jejich rychlé a kvalitní vyuÏívání v proce-
su fiízení a kontroly jednotliv˘ch prací. V˘sledkem projektu bude i zv˘‰ení
kvalifikace jednotliv˘ch uÏivatelÛ. DÛleÏité bude i vyuÏití nové kvality
informací nejen v procesu fiízení na v‰ech organizaãních úrovních podni-
ku, ale i v procesu komunikace s vefiejností a pfii komunikaci s obchodní-
mi partnery, státní správou, orgány ochrany pfiírody a dal‰ími subjekty. 

Závûr
Dokonãení celého informaãního systému s kompletním zaãlenûním

grafick˘ch dat se pfiedpokládá v horizontu do konce poloviny roku
2003. V tomto období budou jednotlivé etapy navrÏeného fie‰ení ovûfie-
ny formou pilotních projektÛ na vybran˘ch lesních správách a závodech
LâR. Zdárné dokonãení celého projektu bude vyÏadovat kvalitní spolu-
práci v‰ech pracovníkÛ podniku, ktefií se budou na jeho realizaci podílet.
Dovolte mi v‰ak na závûr vyslovit pfiesvûdãení, Ïe bude vybudován
systém, kter˘ uÏivatelsky pfiíjemn˘m zpÛsobem v˘raznû zkvalitní práci
v‰em jeho uÏivatelÛm a v˘znamnû posílí i pozici na‰eho podniku. 

Ing. Jaroslav Zezula, ředitelství LČR Hradec Králové

AKTUÁLNù
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Ukázka prostfiedí prohlíÏeãky standardních dat LHP vyhotoven˘ch podle IS LH MZe âR, která 
umoÏÀuje prohlíÏení alfanumerick˘ch ãásti LHP v propojení; zde ukázka zobrazení obrysové mapy

Ukázka prostfiedí prohlíÏeãky standardních dat LHP vyhotoven˘ch podle IS LH MZe âR, 
která umoÏÀuje prohlíÏení alfanum. ãásti LHP v propojení; zde ukázka zobrazení porostní mapy
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Letos jiÏ podruhé se v na‰em ãasopise vûnu-
jeme problematice hospodáfiské úpravy lesÛ.
Tentokrát jsem si povídal s Ing. Karlem Kotkem,
specialistou HÚL pro region jiÏních âech.
Spoleãnû jsme nav‰tívili lesní správu Pelhfiimov,
kde od 1. 1. 2000 vstoupil v platnost nov˘ lesní
hospodáfisk˘ plán. PrÛvodcem nám byl zdej‰í
lesní správce Ing. Rudolf ·vec. LS Pelhfiimov
jsme si vybrali nejen kvÛli novému LHP, ale také
proto, Ïe zde v posledním desetiletí zapoãali
komplexní pfiestavbu zpÛsobu hospodafiení,
která navazuje na pokusy o maloplo‰né pod-
rostní hospodáfiství v 60. letech, pfietrvávající
více ãi ménû úspû‰nû na nûkter˘ch revírech aÏ
do souãasnosti.

Práce specialisty
hospodáfiské úpravy

lesÛ
Na jakém území jste zodpovûdn˘ za 
hospodáfiskou úpravu lesÛ?

Ing. Karel Kotek: Mám na starosti zhru-
ba jiÏní âechy, ale protoÏe nás není tolik, kolik
je krajÛ, zasahuji je‰tû do stfiedních âech na LZ
Konopi‰tû a LS LuÏná a do západních âech na
LS Spálené Pofiíãí. Dûlal jsem ale i napfiíklad na
LS Ronov n. D. a Nasavrky. Nemohu mít tedy
na starosti stále stejné území, záleÏí to na tom,
kolik nás na odboru HÚL zrovna je. Rytmus mé
ãinnosti je takov˘, Ïe na jednom LHC pracuji tfii
roky. V souãasné dobû se popisuje jeden LHC
na LS Tábor, na LZ Konopi‰tû a na LS Mûlník.
Dokonãují se LHC na LS Milevsko, Hluboká,
Spálené Pofiíãí. Pfiipravuje se TfieboÀ a LuÏná.
Pfií‰tí rok mne ãekají LHC na LZ Dobfií‰, LS
Kaplice a Nové Hrady. 

Jak vypadá va‰e pracovní náplÀ?

Vyãerpávající odpovûì by zabrala pfiíli‰
mnoho místa, proto budu velmi struãn˘. Podílím
se jiÏ na pfiípravû v˘bûrového fiízení.
Organizuji nûkolik ‰kolení pro personál lesní
správy i taxátory, ktefií budou nov˘ LHP realizo-
vat. Zde se zamûfiujeme jednak na typologii 
a tvorbu hospodáfisk˘ch souborÛ, jednak na
legislativu a nové technologie. Velmi dÛleÏitá je
pozemková pfiíprava. Peãlivou pozornost je
také nutné vûnovat otázce základního rozdûle-
ní na oddûlení a dílce v návaznosti na uspofiá-
dání revírÛ a postup restitucí. Potom pfiicházejí
na fiadu vlastní venkovní práce, kdy nastupují
taxátofii a popisují a plánují hospodáfiská opat-
fiení do konkrétních porostÛ a porostních sku-
pin. Tomu pfiedchází setkání s lesním správcem
a vedoucím projektantem, kde si domluvíme
urãité zásady popisu porostÛ a plánování hos-
podáfisk˘ch opatfiení, s nimiÏ zejména v terénu
seznámíme v‰echny revírníky a taxátory.
Posléze kontroluji jednotlivé taxátory, jak dobfie
zji‰Èují taxaãní veliãiny, jak dodrÏují to, co jsme
si fiekli pfii úvodním ‰kolení a co je stanoveno 
v základním protokolu. Na závûr venkovního
‰etfiení se sejdeme s lesním správcem, vedou-
cím projektantem a jednotliv˘mi taxátory 
a projdeme si aspoÀ tûÏební mapy a nûkterá
zásadní opatfiení, napfiíklad plánování MZD,
coÏ je kupodivu nesmírnû kontroverzní záleÏi-
tost. Po ukonãení venkovních prací kontroluji
zpracování vlastního LHP a jednotlivé analogo-

vé a digitální v˘stupy. Po stránce GIS navíc
kontrolují plány specialisté GIS na‰eho odboru
HÚL LâR. Na závûr zorganizuji ‰kolení perso-
nálu celé LS o tom, jak vyuÏívat LHP a jaké
nové moÏnosti pfiiná‰í. 

Co nejvíce zajímá státní správu pfii 
schvalování LHP?

Kontakt se státní správou lesÛ i ochrany pfií-
rody je nesmírnû dÛleÏit˘, protoÏe podle legis-
lativních pfiedpisÛ má v rámci schvalování LHP
pomûrnû rozsáhlé pravomoci.Vût‰inou máme
zku‰enosti velmi dobré, ale musíme ji pfiesvûd-
ãit o tom, Ïe ná‰ LHP je zhotoven kvalitnû, Ïe
není nutné do nûj zasahovat a mûnit ho.
JestliÏe chceme získat na LHP dotace, tak musí
b˘t zhotoven správnû i v digitální podobû, coÏ
kontroluje informaãní a datové centrum ÚHÚL.
Trochu mne mrzí, Ïe nûkteré nevládní organi-
zace ochrany pfiírody, mající znaãn˘ vliv na
státní orgány ochrany pfiírody, dost ãasto pod-
souvají lidem mínûní, Ïe lesníci se zajímají jen
o dfievo, a pfiitom správnû poukazují na to, Ïe
les je jeden z mála ekosystémÛ, kter˘ je v na‰í
krajinû relativnû stabilní. Snad si ani neuvûdo-
mují, Ïe les je stabilní právû proto, Ïe na nûm
hospodafiily v minulosti celé generace lesníkÛ.
Orgány ochrany pfiírody LHP neschvalují, musí
ale dát k nûmu závazné stanovisko, bez nûhoÏ
nemÛÏe státní správa lesÛ LHP schválit. PotíÏ je
v tom, Ïe po dlouhou dobu nemáme plán
schválen˘ a nemÛÏeme pracovat zejména na

Hospodáfiská úprava lesÛ se vrací 
ke svému základnímu urãení 

Porostní mapa s odli‰n˘m vyznaãením jednotliv˘ch lesních majetkÛ

Lesní správce Ing. Rudolf ·vec s Ing. Karlem Kotkem
nad porostní mapou
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mapách, ale i na textové ãásti LHP, protoÏe si
nejsme jistí, co se je‰tû zmûní.

Orgány ochrany pfiírody se tvorbou LHP 
v posledních letech zaobírají pomûrnû dost
detailnû a nûkterá pracovi‰tû se vyjadfiují témûfi
ke v‰emu. Je to nûkdy aÏ na ‰kodu, protoÏe
LHP je pfiedev‰ím hospodáfisk˘ plán a závazná
ustanovení jsou skuteãnû jen tfii – maximální
v˘‰e tûÏeb, minimální podíl MZD a minimální
plo‰n˘ rozsah v˘chovn˘ch zásahÛ v porostech
do 40 let. S v˘‰í tûÏby nemíváme problémy.
Hor‰í je to s podílem MZD. Pokud je celkové
procento MZD stanovené vyhlá‰kou v daném
LHC niÏ‰í, musíme to dÛkladnû zdÛvodnit.
MÛÏe se to stát v pfiípadû, Ïe máme hodnû pfii-
rozeného zmlazení smrku a do tûchto porost-
ních skupin pak nelze dostat poÏadované pro-
cento MZD. To je pfiípad i LHC Pelhfiimov.
Procento MZD je stanovené do kaÏdé porostní
skupiny, ale je také porovnáváno za cel˘ LHC.
V kaÏdé porostní skupinû je kolonka, kde se
zdÛvodÀuje, proã procento MZD nebylo napl-
nûno. Potom ochranu pfiírody zajímá otázka
pÛvodnosti dfievin. Je v‰eobecnû známé, Ïe
nûkteré orgány ochrany pfiírody se snaÏí potla-
ãovat introdukované dfieviny, jako je douglas-
ka, jedle obrovská, vejmutovka, ale pfiíli‰
nemají rádi ani modfiín, kter˘ povaÏují za vylo-
Ïenû introdukovanou dfievinu. Dokonce nepo-
vaÏují za vhodné, aby v nûkter˘ch lokalitách
byl pfiíli‰ roz‰ífien jasan.

Velice si v LHP v‰ímají tûch míst, kde jsou
umístûny nûjaké prvky ÚSES. Pak je zajímají
specifické problémy ochrany pfiírody, Ïe se
nûkde vyskytuje chránûná rostlina nebo Ïivo-
ãich a oni by chtûli hospodafiení urãit˘m zpÛso-
bem ovlivnit, coÏ je pochopitelné. Problém je
v‰ak v tom, Ïe se musí fiídit podle plánÛ péãe 
v tom kterém chránûném území nebo dokonce
v prvcích ÚSES a tyto plány péãe ãasto nejsou
buì hotové vÛbec, nebo jsou ve fázi schvalo-
vání. A jestliÏe plán péãe není schválen˘, tak
jsou postaveni do sloÏité situace, aby vám
závaznû fiekli, jak si to pfiedstavují. My to
dokonce dûláme tak, Ïe na podzim neÏ se
zaãne popisovat, tzn. pÛl roku pfiedtím neÏ je
svoláno základní ‰etfiení, se snaÏíme svolat
neformální setkání s orgány ochrany pfiírody 
i státní správy lesÛ, abychom sly‰eli jejich
názory. To je u LâR standardní postup. JenÏe,
kdyÏ je nûjak˘ plán péãe hotov˘ aÏ pfií‰tí rok
na podzim nebo dokonce na jafie, tak máme
obrovsk˘ problém jej transponovat do vznikají-
cího LHP. 

Hospodafiení na lesní
správû Pelhfiimov 

Lesní správa peãuje o lesy na katastrální
v˘mûfie 125 000 ha ve ãtyfiech okresech –
Pelhfiimov, J. Hradec, Tábor a Bene‰ov. Rozloha
státní lesní pÛdy ãiní necel˘ch 12 000 ha.
Nedofie‰ené restituce pfiedstavují 216 ha 
a potenciální majetek církví 2819 ha. V regio-
nu pfievaÏují soukromé lesy, celková rozloha
lesÛ v oblasti pÛsobnosti LS je pfies 35 000 ha.
LS vykonává funkci odborného lesního hospo-
dáfie z povûfiení státní správou na v˘mûfie

témûfi 6 300 ha drobn˘ch soukrom˘ch lesÛ do
50 ha, na smluvním základû pak na 232 ha.
Na LS pracuje celkem 18 zamûstnancÛ, z toho
11 revírníkÛ a 1 adjunkt. Území LS patfií do
PLO 16 – âeskomoravská vrchovina. Nadmofi-
ská v˘‰ka se pohybuje mezi 360 – 744 m
(vrchol StraÏi‰tû). Celá oblast je dÛleÏit˘m
zdrojem kvalitní pitné vody. Zahrnuje povodí
LuÏnice, Îelivky a Jihlavy. V obvodu revíru
Horní Cerekev u obce Nová Buková je oznaãe-
no evropské rozvodí Labe – Dunaj. PrÛmûrná
roãní teplota se pohybuje mezi 6 – 7,5 

o
C, 

prÛmûrné roãní sráÏky jsou 700 mm. Z edafic-
k˘ch kategorií jsou nejroz‰ífienûj‰í fiada kyselá,
kategorie K – kyselá, Ïivná fiada, kategorie 
S – stfiednû bohatá, fiada oglejená, kategorie 
P – kyselá. Nejroz‰ífienûj‰í lesní vegetaãní stup-
nû jsou 6. LVS – 2163 ha, 5. LVS – 8544 ha,
3. LVS 886 ha. Nejroz‰ífienûj‰í soubory lesních
typÛ jsou 5K – 3825 ha, 5S – 2856 ha, 6O
– 1367 ha. Nejroz‰ífienûj‰í HS jsou – 531,
551, 571. Souãasná druhová skladba v pro-
centech: SM 83, JD 1, BO 5, JDo, DG 0,5, MD
3, BK 2,6, BR 1, OL 2, JDo, VJ, DBl, DBã, JVm,
JVk, JS +. Cílová druhová skladba: SM 65,1,
BK 19,7, JD 7,6, MD 3,5, OL 1,4, DB 0,4, JS
0,3, JVk 0,2, LP 0,13, BR 0,05, JDo 0,02.

Hospodáfiské lesy se rozkládají na 7769 ha,
lesy ochranné na 21 ha a lesy zvl. urãení na
3842 ha, z toho genová základna ãiní 3733
ha, PHO 30 ha, pfiírodní rezervace 4 ha a lesy
pÛdoochranné 75 ha. Oblast LHC Pelhfiimov je
v˘znamnou produkãní oblastí dfievní hmoty.
Vy‰‰í polohy jsou porostlé autochtonními smr-
kov˘mi porosty, které poskytují kvalitní LD kula-
tinu s v˘znamn˘m podílem rezonanãního
dfieva. Dlouhodob˘m problémem zde byly roz-
sáhlé vûtrné a snûhové kalamity, které velmi
ztûÏovaly fiádné hospodafiení. V roce 1996 pfii-
‰la námrazová kalamita v objemu 121 tis. m3.
Od roku 1997 se nahodilé tûÏby pohybují 
v rozmezí 15 – 27 %. Nov˘ LHP urãuje tuto v˘‰i
závazn˘ch ustanovení: maximální celková v˘‰e
tûÏeb je 778 000 m3, roãní tûÏba – 75 000 m3.
Procento MZD za celé LHC je 25,66 %, v LHP
22,22 %. Minimální plo‰n˘ rozsah v˘chovy 
v porostech do 40 let je 2527 ha, z toho profie-
závky 1112 ha a probírky 1415 ha; skuteãnost
prvních dvou let: profiezávky 484 ha, probírky
do 40 let 288 ha. Umûlá obnova byla v roce
2000 provedena na 62 ha (SM 25 ha, JD 10,5
ha, MD 1,25 ha, JDo 1,15 ha, DG 1,15 ha,
BO 0,5 ha, BK 18,5 ha, OL 1,75 ha, ost. 
2,2 ha), z toho opakovaná ãinila 7 %.
Pfiirozená obnova SM dosáhla 14 ha – kolem
30 %. V roce 2001 byla umûlá obnova prove-
dena na 53 ha (SM 26,4 ha, JD 6,1 ha, MD
0,4 ha, JDo 0,6 ha, DG 1,1 ha, BO 0,1 ha, BK
14,3 ha, DB 0,6 ha, OL 1,9 ha, JV 0,7 ha, ost.
0,8 ha), z toho opakovaná ãinila 8 %.
Pfiirozená obnova byla realizována na 12 ha,
rovnûÏ na 12 ha byla provedena síje smrku.
Lesní správa obhospodafiuje jeden semenn˘
sad modfiínu o rozloze 5,34 ha. Obnovní doba
je 40 let, obm˘tní 120 let, u genové základny
smrku 140 let, v rezonanãních porostech je to 
o 10 let více. Genová základna a rezonanãní
porosty mají své speciální HS.
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Jak se vyvíjelo hospodafiení na LS Pelhfiimov?

Ing. Rudolf Švec: V minulosti tady bylo
nûkolik vût‰ích soukrom˘ch majitelÛ a znaãnou
ãást zdej‰ích lesÛ vlastnila církev. Hospodafiení
na jednotliv˘ch majetcích bylo trochu odli‰né
podle osobnosti vlastníka, ale v zásadû ‰lo
o holoseãné paseãné hospodafiení. Na vrchu
StraÏi‰tû, kter˘ patfiil Královské Kanonii
PremonstrátÛ na Strahovû, do‰lo ve 20. letech
na 700 ha k holoÏíru bekynû mni‰ky. V 60.
letech, kdy se na Pelhfiimovsku dûlalo první
komplexní zafiízení pro státní lesy, byla hospo-
dáfiská úprava zpracována v pojetí kotlíkového
hospodáfiství s clonn˘mi seãemi. V 70. letech
záleÏelo na osobnosti hospodáfiÛ na jednotli-
v˘ch lesních správách, jak v tomto zpÛsobu
hospodafiení pokraãovali. V˘voj hospodafiení
také velmi ovlivnily kalamity. Velká vûtrná kala-
mita pfii‰la v roce 1989 a nepfiíznivé období
pokraãovalo aÏ do roku 1996, kdy se stfiídaly
vûtrné kalamity se snûhov˘mi a námrazou. Od
roku1997 je urãit˘ relativní klid na to, aby-
chom hospodafiili tak, jak jsme si pfiedsevzali.
Na‰í souãasnou prioritou je práce s pfiirozenou
obnovou, rozpracování porostÛ a vnos MZD 
– pfiedev‰ím buku a jedle. 

Vysoãina je náchylná na mokr˘ sníh 
i námrazu a tomu je nutné pfiizpÛsobit hospo-
dafiení, v˘chovu a rozpracování porostÛ.
Kolmo proti pfievládajícím smûrÛm vûtru vklá-
dáme zpevÀovací pruhy. SnaÏíme se o zacho-
vání kompaktních porostních plá‰tÛ na návûtr-
n˘ch stranách, aby nepropou‰tûly mlhu 
a námrazu. V profiezávkách i v probírkách
provádíme razantnûj‰í zásahy. âásteãnû nám
to ale koliduje s pûstováním rezonanãních
porostÛ, takÏe usilujeme o kombinaci. S ohle-
dem na vítr byly na kalamitních holinách umis-
Èovány pruhy BK, JD, MD, JV. SnaÏíme se na to
navazující SM porosty vychovávat razantnûji,
aby se vytvofiily zpevÀující pruhy odolné proti
vûtru.

Jak navazujete na pfiedchozí hospodafiení?

Musíme si uvûdomit, Ïe kalamity na zaãátku
90. let prakticky znemoÏÀovaly fiádné lesnické
hospodafiení a díky mnoÏství kalamitní hmoty
na nûjaké rozpracování porostÛ v podstatû
nebyl ãas. Kalamity postihly dvojnásobek teh-
dej‰ího etátu. Nakonec i díky nim jsme nasbí-
rali znaãné zku‰enosti. Pfiedchozí zku‰enosti
zdej‰ích hospodáfiÛ s rozpracováním porostÛ
jsme promítli i do nového LHP. SnaÏíme se 
o rozpracování porostÛ na v‰ech stanovi‰tích,
kde je to moÏné. Jsou ale porosty, kde to apli-
kovat nelze. Máme prolámané porosty podrost-
lé tfitinou, které jsme v semenném roce 1992
naorali a pfiesto jsme byli neúspû‰ní. V‰ude
tedy pfiirozenou obnovu iniciovat nelze. 

Ná‰ systém hospodafiení dále rozpracovává
to, co zde zaãali lesníci jiÏ v 60. letech, tj. kotlí-
kové hospodáfiství. Kotlíky byly v té dobû zales-
Àované snad v‰emi dfievinami a postupnû se
zji‰Èovalo, které se do nich nehodí. ¤ada  kotlí-
kÛ byla pfiíli‰ mal˘ch. BohuÏel z nûkter˘ch jsou
dnes komíny uzavfiené v okolním porostu 
a práce s nimi je velmi obtíÏná, protoÏe je jim

cca 35 let. SnaÏíme se je uvolÀovat pozvolna, 
s postupem proti jihu, jihozápadu, západu
propojovat a vytváfiet pracovní pole. Do neroz-
pracovan˘ch smrkov˘ch porostÛ umisÈujeme
pfiedsunuté jedlové a bukové obnovní prvky 
o velikosti cca 15 arÛ formou podsadeb. Práce
se zápojem se fiídí typem stanovi‰tû, vÏdy 
s ohledem na bufieÀ, svûtlo a vláhu. Tímto zpÛ-
sobem se snaÏíme zajistit poÏadované procen-
to MZD, ale není to vÛbec jednoduché.
Problémová jsou Ïivná stanovi‰tû, bufieÀ 
a agresivní zmlazování smrku.

Vyjadfiuje LHP novou koncepci hospodafiení na
celé LS nebo jsou na nûkter˘ch revírech odli‰-
nosti?

Pro nov˘ LHP máme zásady hospodafiení za
celou lesní správu, které potom revírníci aplikují
na svÛj revír, porost. Rozdíly jsou v tom, jestli
se jedná o vût‰í komplexy lesÛ nebo o rozdro-
benou drÏbu, prolámané porosty a pfiípadnû
stránû kolem Trnávky. Trochu se zjednodu‰ením
mohu fiíci, Ïe ve vût‰ích komplexech lesÛ mÛÏe-
me aplikovat ty zásady podrostního hospodáfi-
ství, které jsme si pfiedsevzali. Nelze to tam,
kde jsou lesy rozdrobené. 

Pfiirozená obnova se pohybuje kolem 20 %,
máte v úmyslu dosáhnout vût‰ího procenta?

Pfiirozená obnova se z 99 % t˘ká smrku.
Dnes máme spoustu porostÛ rozpracovan˘ch 
a domnívám se, Ïe v pfií‰tích letech nám bude
procento pfiirozené obnovy narÛstat. U smrku
se pfiirozená obnova pohybuje kolem 30 %,
ostatní dfieviny vná‰íme vût‰inou umûle. Jedle je
zastoupena v nûkolika málo porostech, u buku
je to o nûco lep‰í. Vtrou‰en˘m bukÛm uvolÀuje-
me koruny, abychom podpofiili fruktifikaci 
a dosáhli jsme tak zastoupení MZD pfiirozenou
cestou.

Závûr
Pfiiná‰í nám HÚL nûco jiného, neÏ pfiiná‰ela
na‰im dûdÛm a pradûdÛm? 

Ing. Karel Kotek: Myslím si, Ïe HÚL se
sv˘m zpÛsobem naopak vrací k tomu poslání,
které mûla právû v dobû svého vzniku a které
od ní poÏadovali vlastníci lesÛ. Byla to urãitû 
v první fiadû maximální produkce pfii zabezpe-
ãení její vyrovnanosti, trvalosti a bezpeãnosti.
Podobnû jako my dnes usilujeme o trvale udrÏi-
telné hospodafiení. Navíc v‰ak chceme, aby
nám les plnil i rÛzné mimoprodukãní funkce pfii
zachování legislativních pfiedpisÛ. To je základ,
kter˘ nám HÚL musí dát. 

Dûkuji za rozhovor, Jan ¤ezáã
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DISKUZE

V červencovém čísle Lesu zdar mě
zaujaly dva články. Prvním byla 
diskuze Ing. Řezáče s Ing. Kopicem 
a Ing. Krchovem o exkurzi na lesním
majetku pana barona Rotenhana,
druhým pak článek Ing. Trochty
„Limit pěstební činnosti a možný pří-
stup k jeho stanovení“. Ačkoliv tyto
dva články spolu nijak nesouvisely,
oba se točily kolem stejného tématu,
kterým byla ekonomika. V reakci na
výše uvedené články předkládám
pohled revírníka na ekonomiku hos-
podaření v lesích obhospodařovaných
naším podnikem.

SniÏování nákladÛ na
pûstební ãinnost

V anal˘ze souãasného stavu Ing. Trochta ve
svém ãlánku mimo jiné uvádí, Ïe si nejsou jisti,
Ïe prostfiedky, vynakládané na pûstební ãin-
nost, jsou ve v‰ech pfiípadech vyuÏívány
rozumnû. Velice by mû pfiekvapilo, kdyby
tomu, Ïe jsou vÏdy vyuÏívány rozumnû, nûkdo
vûfiil. Razantnûj‰í sniÏování nákladÛ na pûsteb-
ní ãinnost je moÏné, a to jednak pfiím˘m sniÏo-
váním nákladÛ na jiÏ probíhající pûstební ãin-
nost, jednak tím, Ïe si nebudeme muset
pûstební ãinnost i nadále „umûle“ vytváfiet.

První brzdou rychlej‰ího sniÏování pûsteb-
ních nákladÛ je obava revírníkÛ (a jak jsem si
ovûfiil nejen na na‰í LS), Ïe i kdyÏ teì v˘raznû
sníÏí náklady, podnik jim to nezohlední a stejnû
po nich bude i nadále poÏadovat dal‰í sniÏo-
vání tûchto nákladÛ sv˘m tempem a pak se
mÛÏe stát, Ïe na nûkteré potfiebné práce nebu-
dou mít dostatek prostfiedkÛ. BohuÏel na vlastní
kÛÏi jsem se pfiesvûdãil, Ïe tato obava není
zcela neoprávnûná. V minul˘ch letech po nás
podnik poÏadoval kaÏdoroãní sniÏování nákla-
dÛ na ochranu proti zvûfii o 10 %. V roce 1997
jsem na svém revíru sníÏil celkové pûstební
náklady o 55 % (z 1 085 tis. Kã na 496 tis. Kã)
a na ochranu proti zvûfii o 60 % (z 240 tis. Kã
na 97 tis. Kã). Pfiesto jsem musel v následujícím
roce, stejnû jako kaÏd˘ jin˘ revírník, tyto nákla-
dy sníÏit o dal‰ích 10 %, coÏ uÏ mi ãinilo pro-
blémy. Potom se lze tûÏko divit tomu, Ïe se
náklady vût‰inou sniÏují pouze o ãástku podni-
kem poÏadovanou. K tomu se obãas pfiipojuje
dal‰í názor, Ïe peníze, které u‰etfiím, jiÏ nikdy
neuvidím a naopak o to dostanu pfií‰tí rok

ménû. MoÏné fie‰ení nastínil jiÏ Ing. Trochta.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe poskytnutí urãité volnosti 
v rozhodování o nakládání s finanãními pro-
stfiedky a vûdomí toho, Ïe o u‰etfiené prostfied-
ky nepfiijdu, ale budu je mít k dispozici pro pfií-
padnou potfiebu v následujících letech,
pfiípadnû i pro jiné úãely, povede k iniciativnûj-
‰ímu sniÏování pûstebních nákladÛ.

Dal‰í problém vychází z obchodní smlouvy.
V ãásti t˘kající se zmûn projektÛ je mimo jiné
psáno: „Tyto zmûny se v‰ak nemohou t˘kat sní-
Ïení celkového projektovaného objemu pûsteb-
ních ãinností v Kã…“. Toto ustanovení prakticky
znemoÏÀuje u‰etfiit v prÛbûhu roku finanãní
prostfiedky jiÏ naplánované. BohuÏel jsou ãin-
nosti, které nejsem pfii zpracování projektÛ
schopen objektivnû naplánovat (napfi. potfieba
druhého oÏínání, asanace kÛrovcové hmoty…).
¤e‰ením by moÏná bylo pfiedávat dodavateli
projekt pûstebních ãinností, které jsou zcela
jisté (obnova, první oÏínání, ochrana proti
zvûfii…) a projekt ãinností, u nichÏ potfieba
provedení mÛÏe, ale nemusí nastat, vypracovat
pouze pro potfieby LâR. A k v˘‰e uvedené vûtû
z obchodní smlouvy doplnit: „V pfiípadû potfie-
by mohou Lesy âR nav˘‰it objem pûstební ãin-
nosti, nejv˘‰e v‰ak o X %“.

Poslední brzdou je údajná existence jak˘ch-
si podnikov˘ch kritérií na objemy tûÏebních 
a pûstebních ãinností, které by mûly revíry
splÀovat. TûÏko bude nûkoho motivovat 
k razantnímu sniÏování objemu pûstebních
prací vûdomí, Ïe pokud se nám to povede,
nemusíme pak jiÏ tûmto kritériím vyhovovat 
a pfiípadnou odmûnou nám mÛÏe b˘t zru‰ení
dal‰ího revíru na LS a s tím související obava 
o pracovní místo.

TûÏba a zisk
Z revírnického pohledu pÛsobí paradoxnû

situace, kdy na jedné stranû sniÏujeme náklady
a na druhé stranû si sniÏujeme i v˘nosy, neboÈ
pfii tûÏbû dfieva jdeme stále cestou maximálních
tûÏeb místo maximálních trÏeb. Je pro mû
nepochopitelné, Ïe stále musíme naplÀovat
tûÏební etát, aãkoliv v mnoh˘ch pfiípadech by
netûÏit znamenalo u‰etfiit, a to buì pfiímo nebo
nepfiímo.

V ãlánku Exkurze na lesním majetku pana
barona Rotenhana Ing. Kopic mimo jiné uvádí:
„Smyslem jeho (baronova) hospodafiení je
vydûlat peníze…“. Domnívám se, Ïe je to
smyslem i na‰eho hospodafiení, proto mi není
jasné, proã se snaÏíme o naplnûní tûÏebního
etátu i za cenu toho, Ïe provádíme tûÏby se
záporn˘m finanãním v˘sledkem, aãkoliv podle
lesního zákona jsem povinen nepfiekroãit, niko-
liv splnit maximální celkovou v˘‰i tûÏby. 
Jsem pfiesvûdãen, Ïe takovéto tûÏby by nepro-
vádûl nejen pan baron Rotenhan, ale Ïádn˘
soukrom˘ vlastník lesa. Je mi jasné, Ïe nûkteré
tûÏby za zápornou cenu bude nutno i nadále
provádût (v˘chovné zásahy do 40 let s naléha-
vostí 1), ale je spousta tûÏeb, které provádût
nemusíme.

Nevûfiím tomu, Ïe v‰echny v˘chovné zásahy
v porostech mlad‰ích 40 let s naléhavostí 0 a 2
je nutno provádût, obdobnû je tomu u v˘chov-
n˘ch tûÏeb v nûkter˘ch listnat˘ch porostech
star‰ích 40 let a pfii obnovû pfiestárl˘ch listna-
t˘ch porostÛ, kde do‰lo jiÏ k nadmûrnému
v˘skytu sou‰í, hnilob ãi neprav˘ch jader, takÏe
se i takováto obnovní tûÏba stává ztrátovou.
Nerealizování vût‰iny tûchto tûÏeb by vedlo 

Limit pûstební ãinnosti – limit tûÏební ãinnosti

Prolomení porostu a pfiirozené zmlazení smrku bylo vyuÏito k vytvofiení rozluky; LS Pelhfiimov
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k tomu, Ïe srovnatelného zisku bychom dosáhli
i s niÏ‰ím objemem vytûÏeného dfiíví a to nejen
toho se zápornou cenou, ale i s cenou kladnou,
které jinak musíme vytûÏit, abychom nahradili
náklady na ztrátové tûÏby. Tato situace by se
nepfiímo promítla kladnû i do sniÏování pûsteb-
ních nákladÛ.

K pokrytí ztrát ze záporn˘ch tûÏeb provádí-
me obnovní tûÏby s holinou, neboÈ v souãasné
dobû není k dispozici dostatek pfiirozeného
zmlazení k uvolnûní. Prosvûtlovací a následnou
uvolÀovací seã v tom samém porostu nelze
zpravidla provést v prÛbûhu jednoho decennia
a prosvûtlovat m˘tní porosty bûhem decennia
do nekoneãna také nelze. A tak si holou seãí
„umûle“ vytváfiíme pûstební náklady, aãkoliv za
nûjak˘ch 7 - 8 let bychom v tomtéÏ porostu
mohli jít cestou podrostní – to znamená bez
pûstebních nákladÛ.

Nerealizování tûÏeb s holinou (pfiípadnû
sníÏení mnoÏství tûchto tûÏeb) by se nám
nepromítlo pfiíznivû pouze v následném sníÏení
pûstebních nákladÛ, ale pravdûpodobnû také
sníÏením ‰kod zvûfií. Ze svého revíru mám zku-
‰enosti, Ïe zatímco na holinách zvûfi kultury 
a nárosty intenzivnû spásá, o pár metrÛ vedle
pod porostem jsou tytéÏ dfieviny (jehliãnaté 
i listnaté) po‰kozeny nesrovnatelnû ménû.

Dal‰í moÏností, jak sníÏit objem tûÏeb se
zápornou cenou, je upravit znûní obchodní
smlouvy. V souãasné dobû platí vûta: „Objem
dfiíví k prodeji Smluvnímu partnerovi, stanove-
n˘ Projektem prodeje dfiíví a tûÏebních ãinností
na pfiíslu‰n˘ rok, musí ãinit nejménû 90 % z cel-
kového objemu dfiíví prodaného Lesy âR v‰em
kupujícím v daném roce ze smluvní územní jed-
notky“. Navrhuji nahradit tuto vûtu znûním:
„Objem dfiíví s kladnou prodejní cenou urãen˘
k prodeji jin˘m kupujícím neÏ Smluvnímu part-
nerovi mÛÏe ãinit nejv˘‰e 10 % z objemu tûÏeb
zadan˘ch Smluvnímu partnerovi. TûÏby, u kte-
r˘ch Smluvní partner nabízí zápornou cenu za
dfiíví, mohou b˘t zadávány jin˘m kupujícím
bez omezení v pfiípadû, Ïe jin˘ kupující nabízí
cenu kladnou. Pfii pfiedávání projektÛ tûÏební
ãinnosti Smluvnímu partnerovi na následující
rok pfiedají Lesy âR také soupis porostÛ k tûÏbû
s pfiedpokládanou zápornou cenou za dfiíví. 
V pfiípadû, Ïe u nûkter˘ch tûchto porostÛ
Smluvní partner do 60 dnÛ od pfiedání projektÛ
nabídne cenu za dfiíví kladnou, budou mu tyto
porosty s kladnou cenou za dfiíví zadány
v daném roce k tûÏbû. V opaãném pfiípadû
mohou b˘t nabídnuty jin˘m kupujícím.“

ZpenûÏení dfievní hmoty
Z revírnického pohledu se zdá, Ïe znaãné

rezervy máme i pfii prodeji dfieva z tûÏeb 
s kladnou cenou dfiíví. V souãasné dobû prodá-
váme dfiíví v rámci porostní skupiny podle dfie-
vin, prÛmûrného objemu za dfievinu a ceníko-

v˘ch kódÛ podle kvality kmenÛ. Prodej podle
prÛmûrného objemu za dfievinu se jeví jako
velmi nev˘hodn˘. Z hlediska zpenûÏení by bylo
v˘hodnûj‰í prodávat dfiíví zafiazené do stano-
ven˘ch objemov˘ch skupin. To znamená, Ïe by
se napfi. v porostu 999A99 neprodalo V m3 za
prÛmûrn˘ objem, ale X m3 v objemové skupinû
do 0,19 m3, Y m3 v objemové skupinû do 
0,29 m3, Z m3 v objemové skupinû do 0,49 m3

atd. Prodej podle prÛmûrn˘ch hmotnatostí je
v˘hodn˘ pouze za pfiedpokladu, Ïe vût‰ina

tûÏeb se nachází v nejvy‰‰í pouÏívané objemo-
vé skupinû (v na‰em pfiípadû 1,00+).

Od ledna 2000 do ãervna 2001 realizoval
hlavní dodavatel v revíru tûÏbu v celkové v˘‰i 
6 463 m3. TrÏba za dfiíví ãinila 3 158 800 Kã
(viz. tab.) a prÛmûrné zpenûÏení 487 Kã/m3. 
V pfiípadû, Ïe by bylo dfiíví prodáno podle
objemov˘ch skupin byla by trÏba za dfiíví 
3 685 663 Kã (viz. tab.) a prÛmûrné zpenûÏe-
ní 570 Kã/m3.
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%
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objemová
skupina dřeva

v m3

objem vytěženého dřeva
při příjmu v m3

tržby za dříví v Kč
při příjmu

průměrné m skupinové m průměrné m skupinové m
658do 0,19 492 55 994 39 474

1 0940,20 - 0,29 838 374 141 272 662
2 1340,30 - 0,49 1 472 1 100 028 738 818
9280,50 - 0,69 917 515 458 583 287
9300,70 - 0,99 945 658 427 676 670
7191,00+ 1 799 446 752 1 374 752

6 463celkem 6 463 3 150 800 3 685 663

Objem vytěženého dříví a tržby při příjmu podle průměrného objemu
a při zařazování do objemových skupin

Podíl objemových skupin na celkové 
těžbě při příjmu podle průměrného (1)
a skutečného (2) objemu

Nárůst těžeb při příjmu podle objemových skupin (2) oproti těžbám při příjmu
podle průměrného objemu (1), který je roven 100%

Podíl objemových skupin na celkové
tržbě při příjmu podle průměrného (1)
a skutečného (2) objemu
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Dne 28. srpna se na zámku Chudobín 
u Litovle a na LS Janovice uskuteãnil celostátní
semináfi s názvem Pûstování a umûlá obnova
jedle bûlokoré. Pfiítomnost témûfi 140 úãastníkÛ
z fiad LâR, státní správy, vûdy a v˘zkumu byla
potvrzením aktuálnosti zvoleného tématu.
Venkovní exkurze probûhla v genové základnû
jedle Hochwald na území LS Janovice se zamû-
fiením na obnovu porostÛ s JD a s  ukázkou
beze‰kodné technologie sbûru osiva.

Odbornou ãást semináfie zahájil Prof. Ing.
Petr Kantor, CSc. (LDF MZLU Brno) referátem
Obnova jedle bělokoré. Ve svém pfiíspûv-
ku hodnotil aspekty pfiirozené a umûlé obnovy.
Popis pfiirozené obnovy vychází z modelov˘ch
situací s omezenou úspû‰ností, které definoval

Korpeº, Vin‰ (1965) a dále je zdÛraznûna nut-
nost respektování nárokÛ jedle pfii prostorové 
i ãasové úpravû obnovy. Umûlá obnova jedle je
aktuální zejména z pohledu zv˘‰ení podílu její-
ho zastoupení. Charakteristika umûlé obnovy je
zamûfiena na obnovu podsadbami a na obno-
vu na náseãn˘ch obnovních prvcích. 

Dal‰ím pfiíspûvkem byl referát Podíl jedle
bělokoré ve výhledových cílech obnovy
lesa u LČR, s. p., kter˘ pfiednesl Ing. Pavel
Indra (LâR). V pfiíspûvku je zhodnocen souãas-
n˘ podíl jedle v lesích âR a shrnuty pfiíãiny,
které se podílely na drastickém úbytku jedle 
z lesních porostÛ. Závûr pfiíspûvku tvofií osnova
dlouhodobé strategie LâR pfii zvy‰ování podílu

jedle, která vychází ze zásad Programu trvale
udrÏitelného hospodafiení a je zamûfiena na
péãi o reprodukãní materiál, na obnovu 
a ochranu lesa.

Porovnání se stavem na Slovensku zpro-
stfiedkoval referát Prof. Milana Sanigy (LF TU
Zvolen) Stav a význam jedle bielej
(Abies alba Mill.) v lesoch Slovenska, ve kterém
autor popisuje souãasn˘ stav a nastiÀuje zámû-
ry do budoucnosti. Souãasn˘ podíl jedle na
Slovensku tvofií 4 % a v˘hledov˘ cíl je nav˘‰it
zastoupení JD na 10 %. Volen˘ zpÛsob obnovy
je maloplo‰n˘ podrostní, nejãastûji skupinová
seã clonná, popfi. maloplo‰n˘ holoseãn˘.

Otázkami vlivu zpÛsobu pûstování sadební-
ho materiálu na úspû‰nost následné obnovy se
zab˘val v referátu Zakládání a užití les-
ních podokapových školek Prof. Ing.
Oldfiich Mauer, DrSc. (LDF MZLU Brno). Pfii
podsadbách doporuãuje pouÏití sadebního
materiálu se stínomiln˘m pletivem, kter˘ je
pûstovan˘ ve stínu. Dále autor popisuje postup
pfii zakládání podokapové ‰kolky a pfii násled-
ném pûstování sadebního materiálu.

Ve sborníku jsou dále oti‰tûny tyto referáty:
MoÏnosti pûstování jedle s ohledem na její eko-
logické nároky a pfiirozené roz‰ífiení 
(V. Zatloukal); K etologii jedle bûlokoré 
(Z. Kadlus); Skladování a pfiedosevní pfiíprava
jedle bûlokoré v Semenáfiském závodû LâR
T̆ ni‰tû nad Orlicí (Z. Hlavová); Kvalita semene
jedle bûlokoré z úrod v letech 1994 – 2000 
(Z. Procházková); Speciální ‰lechtitelsk˘ pro-
gram pro jedli (J. Kobliha, V. Janeãek); Historie
a souãasnost jedle bûlokoré na OI LâR Krnov
(J. Kubaãka); Genová základna jedle
Hochwald na LS LâR Janovice (V. Jago‰).

DISKUZE

Pûstování a umûlá obnova jedle bûlokoré
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Pfii placení dfiíví podle prÛmûrného objemu
má nejvût‰í podíl na tûÏbû i zpenûÏení objemo-
vá skupina do 0,49 m3 (graf 1 a 2) a to 33
resp. 34 %. Pfii placení podle objemov˘ch sku-
pin má nejvût‰í podíl na tûÏbû i zpenûÏení
objemová skupina 1,00+ (graf 1 a 2) a to 27
resp. 37 %. Znaãné rozdíly ve zpenûÏení jsou 
i mezi jednotliv˘mi dfievinami a druhy tûÏeb
(graf 3 a 4). U probírek do 40 let by se trÏby
témûfi zdvojnásobily, u probírek nad 40 let by
stouply témûfi o polovinu, u obnovních tûÏeb
(soustfiedûn˘ch i podrostních) by se zv˘‰ily 
o jednu osminu. Z dfievin by trÏby nejvíce
vzrostly u smrku, a to více neÏ o jednu pûtinu,
nejmen‰í nárÛst (2 %) by byl u vejmutovky,
neboÈ u ní je v rámci revíru nejãastûj‰í v˘skyt 

tûÏeb s prÛmûrn˘m objemem 1,00+. U soustfie-
dûné tûÏby by vejmutovka pfii pfiíjmu podle
objemov˘ch skupin zaznamenala dokonce 
5% propad oproti pfiíjmu podle prÛmûrného
objemu.

Na první pohled mÛÏe v tabulce nûkoho 
zarazit ta skuteãnost, Ïe v objemové skupinû 
do 0,69 m3 je pfii nepatrnû vy‰‰ím objemu tûÏeb
pfii pfiíjmu podle prÛmûrné hmotnatosti v˘raznû
niÏ‰í zisk neÏ pfii pfiíjmu podle objemov˘ch 
skupin. Tato skuteãnost je zpÛsobena tím, Ïe
sou‰e, které mají v porostech vût‰inou objem
men‰í neÏ prÛmûrn˘, nám spadnou do niÏ‰ích
objemov˘ch skupin a naopak z niÏ‰ích objemo-
v˘ch skupin nám sem pfiejdou dfieviny s v˘hod-
nûj‰ím ceníkov˘m kódem.

Limit tûÏební ãinnosti
Domnívám se, Ïe by bylo vhodné stanovo-

vat nejen limit pûstební ãinnosti, ale také limit 
tûÏební ãinnosti. Tento limit tûÏební ãinnosti 
by mûl v rámci celého podniku pfiedstavovat
minimální objem tûÏeb (vyjádfien˘ v m3 a v Kã),
které je tfieba realizovat, aby byl zabezpeãen 
z ekonomického hlediska bezproblémov˘ 
chod celého podniku a je‰tû vytvofiena urãitá
rezerva. Tento objem by se rozdûlil na jednotli-
vé LS (v návaznosti na platn˘ LHP jednotliv˘ch
LS). TûÏbu nad tento limit do v˘‰e tûÏebního
etátu ponechat na rozhodnutí LS, zda 
je tu kterou konkrétní tûÏbu vhodné realizovat 
z hlediska ekonomického nebo nutné z hlediska
pûstebního.

Ing. Kamil Beznoska, revírník LS Děčín

INFORMUJEME

▲
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Dlouhodob˘ sráÏkov˘ deficit v závûru minu-
lého desetiletí se nepfiíznivû projevuje na stavu
smrkov˘ch porostÛ ve 3. a 4. lesním vegetaã-
ním stupni v severov˘chodní ãásti státu. Porosty
silnû oslabené pfiísu‰ky jsou zde masivnû napa-
deny václavkou (pfieváÏnû ãi v˘hradnû václav-
kou smrkovou – Armillaria ostoyae) a následnû
kolonizovány cel˘m spektrem podkorních ‰kÛd-
cÛ, z nichÏ hlavní roli hraje v mlad‰ích poros-
tech l˘koÏrout leskl˘ (Pityogenes chalcogra-
phus) a l˘koÏrout obecn˘ (Pityophthorus pityo-
graphus), ve star‰ích porostech pak l˘koÏrouti
rodu Ips (Ips duplicatus, Ips amitinus, ménû jiÏ
Ips typographus), za spolupÛsobení zmínûného
l˘koÏrouta lesklého.

Hrozba kalamity
Za hlavní mortalitní faktor je nespornû 

v souãasnosti moÏno povaÏovat kalamitní
napadení václavkou, která pÛsobí ãásteãné ãi
úplné odumfiení kofienov˘ch systémÛ a bází
kmenÛ (na nûkter˘ch místech v‰ak nelze vylou-
ãit pfiímé pÛsobení sucha, pfiíznaky napadení
václavkou jsou pak zcela druhotné). V nûkte-
r˘ch místech je takto postiÏeno 20 i více pro-
cent stromÛ, u nichÏ jsou na první pohled patr-
ny pfiíznaky poruch ra‰ení. V takto postiÏen˘ch
porostech v‰ak dochází, pfies intenzivní obran-
ná opatfiení, spoãívající v mimofiádném mnoÏ-
ství lapákÛ a asanaãních tûÏbách, k postupné-
mu nárÛstu poãetnosti kÛrovcÛ, z nichÏ pouze
l˘koÏrouta smrkového se pomocí lapákÛ dafií
drÏet pod kontrolou (proti ostatním druhÛm,
zejména pak l˘koÏroutu severskému, nejsou
dostateãnû úãinné). Do budoucna zde proto
hrozí, vzhledem k ohromnému rozsahu odumí-
rajících a silnû oslaben˘ch stromÛ, nebezpeãí
vzniku resp. masivního rozvoje kÛrovcové kala-
mity a ohroÏení zbyl˘ch, napadení václavkou
dosud odolávajících stromÛ. V souãasné dobû
se jiÏ jedná pravdûpodobnû o tisíce hektarÛ
smrkov˘ch porostÛ v‰ech vûkov˘ch stupÀÛ

Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny 
a Nízkého Jeseníku, ale lokálnû se podobn˘
stav porostÛ objevuje i v Moravskoslezsk˘ch
Beskydech. Jedná se tedy o LâR LS Opava,
·enov, Vítkov, Lesy mûsta Ostravy, v men‰í mífie
i LâR LS Fren‰tát pod Radho‰tûm, Jablunkov 
a Fr˘dek-Místek.

MoÏnosti fie‰ení
Na Ïádost lesního provozu jiÏ v roce 1999

zapoãalo VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady s fie‰ením
tohoto problému. Nejdfiíve byla stanovena pfií-
ãina chfiadnutí, coÏ zahrnovalo odbûry vzorkÛ
chfiadnoucích stromÛ (posouzení napadení bio-
tick˘mi ‰kÛdci, listové i pÛdní anal˘zy). V leto‰-
ním roce byl hodnocen stav populací podkorní-
ho hmyzu a hodnocena provádûná ochra-
náfiská opatfiení. JelikoÏ problém jiÏ pfierostl
regionální charakter, byla s ním seznámena 
i lesnická vefiejnost prostfiednictvím terénní
ukázky bûhem ãlenské schÛze âeské lesnické
spoleãnosti, která se uskuteãnila 9. 3. 2001 

v revíru Pustá Polom (LS Opava), jenÏ je urãi-
t˘m „epicentrem“ chfiadnutí. ProtoÏe se ãasto
jedná také o lesní komplexy v okolí velk˘ch
mûst Ostravska, které jsou intenzivnû rekreaãnû
vyuÏívány, problému si v‰imla i ‰iroká vefiej-
nost. RovnûÏ se objevily komentáfie v denním
tisku a televizních zpravodajstvích.

Dal‰í terénní exkurze na stejné lokalitû byla
po domluvû s LâR zorganizována i v rámci
„Trojstranného setkání“ lesoochranáfisk˘ch slu-
Ïeb, pofiádaného kaÏdoroãnû v ãesk˘ch
zemích, Polsku nebo Slovensku pfiíslu‰n˘m les-
nick˘m v˘zkumn˘m ústavem (v tomto pfiípadû
VÚLHM). Setkání mají za úãel seznámit kolegy
zab˘vajícími se ochranou lesa v sousedních
zemích s aktuálními ãi zajímav˘mi problémy. 
V leto‰ním roce byli na exkurzi dne 13. 6. 2001
na Pusté Polomi pfiítomni v˘zkumní a vûdeãtí
pracovníci Lesnického v˘skumného ústavu
(LVU) Zvolen (Ing. Varínsky CSc., Ing. Brutovsk˘
CSc., Ing. Kunca), Lesnického v˘zkumného
ústavu (IBL) Var‰ava (Prof. Sierota, Dr. Kolk, 
Dr. Grodzki), MZLU Brno (Dr. Jankovsk˘, 
Dr. âermák, Dr. Martínková), pracovníci MZe
âR (Ing. John, Ing. Balek,), generálního fieditel-
ství LâR (Ing. Pulpán), zástupci OI Krnov, OI
Fr˘dek-Místek, vedoucí lesních správ Opava,
Vítkov, Fr˘dek-Místek a ·enov.

Pfies fiadu vysloven˘ch názorÛ t˘kajících se
pfiíãin, resp. kombinovaného úãinku celého
souboru negativních vlivÛ a ãinitelÛ, se úãastní-
cí shodli na tom, Ïe v dané oblasti vznikla
velmi váÏná situace, kterou je potfiebné se
intenzivnû zab˘vat. RovnûÏ bylo shodnû kon-
statováno, Ïe oprávnûnû existuje nebezpeãí
vzniku kÛrovcové kalamity. Regionální praco-
vi‰tû LOS VÚLHM ve Fr˘dku-Místku proto blíz-
ce spolupracuje s postiÏen˘mi LS, a to formou
konzultací i terénních ‰etfiení. Podílet se na
fie‰ení problému je rovnûÏ moÏno v rámci
diplomov˘ch prací na téma: „Vy‰etfiení rozsahu
souãasného hynutí smrku a modfiínu“, které
byly vypsány na ústavu Ochrany lesa a mysli-
vosti LDF MZLU v Brnû.

Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.,
Lesní ochranná služba, VÚLHM Jíloviště-

Strnady, pracoviště Frýdek-Místek

INFORMUJEME
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Hodnocení semináfie 
nahradíme nûkolika
body k zamy‰lení:

Z jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ, ale i z rÛzn˘ch
diskusí vystupuje v˘zva zachovat jedli jako bio-
logick˘ druh. Doporuãení smûfiujících k obnovû
a ochranû jedle vze‰la fiada, ale to nejjedno-
du‰‰í jakoby zapadlo mezi ostatními. U‰etfiení
Ïivotaschopn˘ch dospûl˘ch jedincÛ je naprosto
minimálním vkladem do budoucnosti, kdy se
velmi pravdûpodobnû projeví nedostatek zdro-
jÛ osiva.

Pfievládající názor, Ïe na úbytku jedle se
zásadním zpÛsobem podepsalo holoseãné hos-
podafiení minul˘ch let si rovnûÏ zasluhuje zdÛ-
raznûní. Z toho pohledu je zachování jedle
pfiímo spjato se zmûnou zpÛsobu uvaÏování 
a hospodafiení.

Dal‰ím diskutovan˘m bodem je pomûrná
omezenost literárních pramenÛ, ze kter˘ch
mÛÏe ãesk˘ lesník ãerpat vûdomosti o jedli. 
V dobû, kdy vychází fiada kvalitních odborn˘ch
knih, vûnovan˘ch mimo jiné i lesnické proble-
matice, by se mohla monografie o jedli stát
jednou z nich.

Redakce

Chfiadnutí smrkov˘ch
porostÛ na severní Moravû

a ve Slezsku

Jeseníky, LS Hanu‰ovice; ilustraãní foto redakce
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Stanice pro záchranu ÏivoãichÛ v Barto‰ovicích
se zaãala budovat poãátkem 80. let. Tehdy byla
ve správû okresního vlastivûdného muzea, kte-
rému patfiila do roku 1989. V letech 1990 
aÏ 1991 ji spravoval okresní úfiad jako státní
zafiízení. Od prvního ledna 1992 stanici vlastní
a provozuje základní organizace âSOP 
v Novém Jiãínû. ZO âSOP je obãansk˘m sdru-
Ïením s vlastní právní subjektivitou. Z odbor-
n˘ch projektÛ a programÛ ochrany pfiírody se
stanice zab˘vá kromû záchrany zranûn˘ch
volnû Ïijících, pfiedev‰ím zvlá‰tû chránûn˘ch
druhÛ ÏivoãichÛ, také ekologickou v˘chovou 
a osvûtou ‰iroké vefiejnosti s dÛrazem na dûti 
a mládeÏ, péãí o zadrÏené, nelegálnû pfieváÏe-
né exotické zvífiectvo, záchrann˘mi transfery
chránûn˘ch ÏivoãichÛ a rostlin nebo komplexní
péãí o sad mizejících odrÛd ovocn˘ch dfievin.

Péãe o zranûné volnû
Ïijící Ïivoãichy

Jedním z hlavních pfiedmûtÛ ãinnosti stanice je
péãe o zranûné volnû Ïijící Ïivoãichy.
Pracovníci stanice se starají o jejich léãení, o‰et-
fiování, rehabilitaci, pfiípravu na vypu‰tûní 
a vlastní návrat do volné pfiírody. Oblastí
pÛsobnosti stanice je Morava a Slezsko, ale
koordinaãní a metodickou funkci v rámci tohoto
programu má, z povûfiení ministerstva Ïivotního
prostfiedí, pro celou âeskou republiku. Stanice
je nejvût‰ím zafiízením tohoto charakteru v âR 
a doposud jí pro‰lo témûfi 5 000 ÏivoãichÛ.
Jednalo se o 90 druhÛ ptákÛ a 25 druhÛ savcÛ.
Z celkového poãtu pfiijat˘ch jedincÛ se jich
podafiilo navrátit do volné pfiírody 50 aÏ 60 %.
BohuÏel 20 % nezb˘vá neÏ usmrtit. Asi 20 %
zranûn˘ch ÏivoãichÛ nelze po vyléãení, pro
jejich trval˘ handicap, do pfiírody navrátit 
a tato zvífiata jsou pak vyuÏívána napfi. 
k odchovn˘m programÛm nebo k expoziãním
úãelÛm v rámci ekologické v˘chovy a osvûty.

Hlavními dÛvody zranûní jsou antropogenní
vlivy. Jedná se zejména o znaãn˘ poãet pfiija-
t˘ch ptákÛ popálen˘ch nebo mechanicky pora-
nûn˘ch na elektrovodech a sloupech vysokého
napûtí, pfiiãemÏ byl zaznamenán dal‰í nárÛst
tûchto poranûní (v roce 2000 celkem 98 ptákÛ)

a pfiedev‰ím zv˘‰en˘ pfiíjem zcela beznadûj-
n˘ch pfiípadÛ. Tyto tragické pfiípady do znaãné
míry souvisely s nepfiízniv˘mi klimatick˘mi pod-
mínkami v dobû hnízdûní a vyvádûní mláìat.
Ze statistiky dále vypl˘vá zv˘‰en˘ pfiíjem postfie-
len˘ch exempláfiÛ, a to nejen z brokov˘ch zbra-
ní, ale také ze vzduchovek. Ve dvou tûchto pfií-
padech se dokonce jednalo o kriticky ohroÏené
druhy na‰í avifauny po‰tolku rudonohou a orla
mofiského. Tradiãnû nejvût‰í procento pfiíjmÛ
tvofií mláìata, pfiiãemÏ jde nejãastûji o pfiedãas-
nû vylétlá, zesláblá a následnû nalezená mlá-
ìata. Dále pak jsou to zvífiata pfiijatá po pora-
nûní dopravními prostfiedky, zneãi‰tûná 
a pfiiotrávená ropn˘mi produkty nebo pesticidy.
Dal‰í nárÛst byl zji‰tûn u pfiípadÛ
„uvûznûní“zvífiat v rÛzn˘ch jímkách, halách 
a podobnû. Díky v‰ímavosti lidí se tak podafiilo
v roce 2000 zachránit napfi. 55 mláìat uÏovky
obojkové, uvûznûn˘ch a jiÏ silnû podchlaze-
n˘ch v bezodtokové jímce v areálu jedné zemû-
dûlské farmy. Poãet zástupcÛ jednotliv˘ch druhÛ
ÏivoãichÛ poprvé pfiijat˘ch do stanice 

v Barto‰ovicích na Moravû byl v roce 2000 roz-
‰ífien napfiíklad o volavku bílou, bukáãka malé-
ho, káni rousnou nebo jiÏ zmínûnou po‰tolku
rudonohou a orla mofiského. Pfii léãení sloÏit˘ch
pfiípadÛ stanice spolupracuje s Veterinární 
a farmaceutickou univerzitou v Brnû, klinikou
chorob drÛbeÏe a ptactva.

Péãe o ohroÏené druhy
Pracovníci stfiediska také samostatnû fie‰í nebo
se podílejí na naplÀování fiady odborn˘ch pro-
jektÛ, jejichÏ cílem je záchrana kriticky nebo
silnû ohroÏen˘ch druhÛ na‰í fauny. Jde o jejich
monitoring v terénu, vyhledávání a ochranu
hnízd, vytváfiení nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí
v˘robou a instalací budek, polobudek nebo
hnízdních plo‰in pfiedev‰ím pro dravce a sovy.
Odchovaná mláìata jsou peãlivû pfiipravována
na Ïivot v pfiirozen˘ch podmínkách a následnû
vypou‰tûna do pfiedem vybran˘ch lokalit.
Sledování v˘skytu ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ
je v souãasnosti pfiedev‰ím zamûfieno na drav-
ce, sovy a ze savcÛ na vydru fiíãní. Odchov 

12

Areál stanice

V rámci spolupráce na‰eho podniku s âesk˘m svazem ochráncÛ pfiíro-
dy jsme nav‰tívili Stanici pro záchranu ÏivoãichÛ v Barto‰ovicích na
Moravû. Její vedoucí Petr Orel nás podrobnû seznámil s jejím chodem.
Pfiekvapila nás velikost stanice a profesionalita pfiístupu ke zranûn˘m
ÏivoãichÛm, proto povaÏujeme za uÏiteãné seznámit s touto stanicí i ãte-
náfie Lesu zdar.

Stanice pro záchranu
ÏivoãichÛ pfii ZOâSOP
v Novém Jiãínû
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v zajetí a následná repatriace odchovan˘ch
mláìat se soustfieìuje na sovu pálenou, s˘ãka
obecného, raroha velkého, sokola stûhovavého
nebo koroptve polní. V zaãátku je realizace
záchranného programu orla skalního v Bes-
kydech nebo projekt na podporu zbytkové
populace králíka divokého.

Záchranné centrum
Od záfií 1997 je stanice jmenována „záchran-
n˘m centrem“ ve smyslu zákona ã. 16/97 Sb.,
o podmínkách dovozu a v˘vozu volnû Ïijících

ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin (CITES). 
V karanténû stanice bylo doposud umístûno
pfies 1000 jedincÛ rÛzn˘ch exotick˘ch druhÛ
zvífiat zadrÏen˘ch pfii jejich nelegálním pfievá-
Ïení. âasovû i finanãnû jde o velmi nároãnou
práci, neboÈ se jedná o velk˘ poãet pfiijíman˘ch
exotick˘ch ptákÛ a vût‰ina tûchto ÏivoãichÛ se
do stanice dostává ve velmi neutû‰eném fyzic-
kém i psychickém stavu. Poãet zadrÏen˘ch a do
centra pfiedan˘ch zvífiat klesá. Tato skuteãnost
v‰ak není zpÛsobena nûjakou podstatnou
nápravou ãi dodrÏováním platné legislativy, ale
mnohem rafinovanûj‰ími metodami pfiepravy
zvífiat pfies hraniãní pfiechody. Toto zafiízení je
také souãasnû vyuÏíváno k pfiechodnému umis-
Èování chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ zabaven˘ch
státními orgány z nelegálního drÏení podle
zákona ã. 114/92 Sb., o ochranû pfiírody 
a krajiny a provádûcích pfiedpisÛ k tomuto
zákonu. Spí‰e kuriózním a ojedinûl˘m je pak
pfiípad, kdy nelegální chovatel sov pálen˘ch
sám z vlastního úsudku pfiedal tyto ptáky do
záchranného centra.

Ekologická v˘chova 
a osvûta

Dal‰ím nosn˘m programem stanice je ekologic-
ká v˘chova a osvûta ‰iroké vefiejnosti, kdy se
pracovníci stanice zamûfiují zejména na dûti
pfied‰kolního vûku, Ïáky základních ‰kol a stu-
denty ‰kol stfiedních. Tato ãinnost je doposud
naplÀována pfiedev‰ím formou exkurzí, besed 
a pfiedná‰ek ve stanici. Zcela jednoznaãnû nej-
vût‰í úsilí bylo v roce 2000 vûnováno budování
Stfiediska ekologické v˘chovy v areálu stanice 

v Barto‰ovicích. Jednalo se o v˘stavbu první
etapy - venkovní expozice Ïiv˘ch zvífiat 
a zastfie‰ené pfiírodní uãebny. V roce 2000
nav‰tívilo stanici a bylo podrobnû seznámeno 
s odborn˘mi programy tohoto zafiízení více neÏ
dva tisíce lidí. Dne otevfien˘ch dvefií, kter˘ byl
pofiádán u pfiíleÏitosti otevfiení nové expozice,
se zúãastnilo na 400 náv‰tûvníkÛ.

Závûr
Pracovníci stanice, resp. ãlenové základní orga-
nizace âSOP v N. Jiãínû, spolupracují na celé
fiadû dal‰ích projektÛ, jako je napfiíklad provo-
zování Vlastivûdné stezky Franti‰ka Palackého 
v Pfiírodním parku Podbeskydí nebo na pfiípra-
vû a vydávání propagaãních a nauãn˘ch mate-
riálÛ z oblasti ochrany pfiírody. V areálu stanice
na plo‰e jednoho hektaru také peãují o sad
mizejících odrÛd ovocn˘ch dfievin, zejména
jabloní. Tento sad má více neÏ 120 stromÛ 
a nachází se zde na 65 odrÛd. Z dal‰ích pro-
gramÛ stanice, souvisejících s péãí o pfiírodu,
jsou to i záchranné pfienosy ohroÏen˘ch Ïivoãi-
chÛ a rostlin. V roce 2000 byl napfiíklad zabez-
peãen záchrann˘ transfer asi 1500 exempláfiÛ
zvlá‰tû chránûné snûÏenky pfiedjarní z lokality
urãené k zástavbû. SnûÏenky byly pfiesazeny do
parku v blízkosti Dûtského domova v Novém
Jiãínû. Jak z uvedeného nemalého rozsahu ãin-
ností stanice v oblasti ochrany pfiírody a ekolo-
gické v˘chovy vypl˘vá, jejich realizace by
nebyla moÏná bez velkého úsilí a mravenãí,
systematické práce pracovníkÛ stanice a dal‰ích
pfiíznivcÛ.

Redakce
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Vedoucí stanice Ing. Petr Orel s Ing. Vladimírem Krchovem

Doslova a do písmene stráÏil na leto‰ním
roãníku v˘stavy Zemû Ïivitelka v âesk˘ch
Budûjovicích na‰i expozici „Duch lesa“. Totem,
kter˘ pfiedstavuje ideu stráÏce pfiírody a lesa,
vtûlenou do kmene dubu. Na první pohled budí
respekt a nabádá náv‰tûvníky lesa k dodrÏová-
ní pravidel slu‰ného chování v lese. Je jak˘msi
prÛvodcem leto‰ní kampaní LâR - „NeÏ vstou-
pí‰ do lesa, zamysli se, ãím v‰ím mÛÏe‰ lesu
u‰kodit a neãiÀ tak.“ A proto tento pomysln˘
StráÏce lesa, pfiedstavující zhmotnûnou schop-
nost pfiírody a lesa, vrátit ãlovûku v‰e zlé, ãím
lesu ‰kodí, nepfiedstavuje ani tak hrozbu jako
spí‰e upozornûní a pfiání: chovat se v lese tak,

aby i ostatní náv‰tûvníci zde mohli proÏít pfií-
jemné chvíle a rádi se sem vraceli.

Cel˘ zámûr vyvolal velkou odezvu u dûtí 
a mládeÏe. KaÏd˘ mûl moÏnost pfiímo v expo-
zici, nebo doma, namalovat toho svého stráÏce
lesa, odevzdat dílo na stánku, nebo jej poslat
po‰tou a odnést si malou pozornost, ãímÏ se
pfiihlásil k pfiátelství a kamarádství s podnikem,
kter˘ o les peãuje.

InstruktáÏní billboard doplnil expozici
názornou ukázkou nejãastûj‰ích prohfie‰kÛ, kte-
r˘ch se náv‰tûvníci lesa dopou‰tûjí, i zpÛsoby,
kter˘mi lesníci proti tomuto bojují rÛzn˘mi upo-
zorÀujícími i zákazov˘mi znaãkami. V‰ichni
náv‰tûvníci se v expozici LâR museli cítit velmi
pfiíjemnû. Unavení pocestní posedûli ve stylo-
vém altánku a relaxovali u Ïivé studánky.
Odborná i laická vefiejnost mûla moÏnost
shlédnout videosnímky o práci LâR a kaÏd˘
obdrÏel dostatek propagaãního materiálu. Cel˘
t˘den se na stánku stfiídali zamûstnanci z okol-
ních oblastních inspektorátÛ a lesních správ 
a zodpovûdûli fiadu odborn˘ch i neodborn˘ch
dotazÛ. Nikdo neode‰el s prázdnou. Vzornû se
opût své role zhostil LZ Boubín, kter˘ vÏdy

zaji‰Èuje servis celé v˘stavy i pan Nikolov 
z agentury Creative Direction, a. s., kter˘ jiÏ
neodmyslitelnû ke kolobûhu v˘stav patfií. Ani
‰patné poãasí nemohlo pokazit pfiízniv˘ dojem,
kter˘ zde opût lesáci z LâR zanechali.

Redakce

Zemû Ïivitelka s „Duchem lesa“

StráÏce lesa, kterého namalovala 
Andrea Procházková z Prahy
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Evropsk˘ summit v GŒteborgu v ãervnu tohoto roku byl díky prÛvod-
ním pouliãním nepokojÛm stfiedem pozornosti vût‰iny sdûlovacích pro-
stfiedkÛ. Ponûkud stranou zÛstaly informace o konkrétních závûrech této
akce. Jedním z v˘sledkÛ bylo schválení tzv. „·estého akãního programu
pro Ïivotní prostfiedí“ s podtitulem „Îivotní prostfiedí 2010: Na‰e
budoucnost, na‰e volba“. Dokument se sv˘m ãasov˘m horizontem roku
2010 má t˘kat také vût‰iny nebo i v‰ech dne‰ních kandidátsk˘ch zemí.

Co schválení Programu pfiedcházelo? Pfiedev‰ím, obdobnû jako 
v jin˘ch rozvinut˘ch ãástech svûta, to byla dlouhá desetiletí prÛmyslové-
ho rozvoje bez ohledu na jeho zdroje a vliv na Ïivotní prostfiedí. Teprve
okolnosti jako napfi. tragické následky havárie továrny v italském Sevesu
(1976) vyvolaly potfiebu hledání nov˘ch cest rozvoje.

Hodnocení posledního, tzv. 5. akãního programu pro Ïivotní prostfiedí
s podtitulem „Smûrem k trvalé udrÏitelnosti“ (1992-1999) konstatuje, Ïe
za uplynul˘ch 30 let byly díky postupn˘m krokÛm v fiadû zemí EU v˘raz-
nû omezeny prÛmyslové emise toxick˘ch látek, jako je olovo a rtuÈ; bylo
sníÏeno okyselování lesÛ a fiek SO2; zlep‰ilo se ãi‰tûní spla‰kÛ a odpad-
ních vod atd. ZároveÀ se v‰ak konstatuje, Ïe nûkteré problémy pfietrvá-
vají a Ïivotní prostfiedí se zfiejmû bude i nadále zhor‰ovat.

Cíle evropské ekologické politiky
Nov˘, v pofiadí jiÏ 6. program, stanoví hlavní oblasti priorit a cíle

ekologické politiky na období pfií‰tích deseti let a uvádí opatfiení, jeÏ je
nutno k jejich dosaÏení pfiijmout. DÛraz je kladen na zahrnutí záleÏitostí
Ïivotního prostfiedí do v‰ech politick˘ch opatfiení Evropské Komise i do
sektorov˘ch politik jednotliv˘ch zemí. V ãásti „Ochrana lesÛ a jejich trva-
le udrÏiteln˘ rozvoj“ je napfi. zdÛraznûna nutnost tvorby programÛ obsa-
hujících „kvalitativní ekologické cíle ve vztahu k produkci dfieva, biolo-
gické rozmanitosti, dopadÛm na vodu a rekreaci“. V mezinárodním
mûfiítku má b˘t nezbytné záleÏitosti Ïivotního prostfiedí plnû a fiádnû inte-
grovat i do v‰ech aspektÛ vnûj‰ích vztahÛ Spoleãenství.

V pfiípadech neplnûní povinností dan˘ch smûrnicemi ES má b˘t sou-
ãasnû s dosavadními rázn˘mi právními kroky Evropského soudního
dvora aplikována také metoda informování vefiejnosti „name, fame and
shame“ (jmenovat, vejít ve známost a stydût se), tedy zvefiejÀování na
„desce hanby“. Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe právû poru‰ování ãi nepl-
nûní environmentálních smûrnic je pfiedmûtem cel˘ch 30 % v‰ech Ïalob.
Pokuty v této oblasti, napfi. za neplnûní termínÛ v oblasti budování sou-
stavy NATURA 2000, jsou aÏ 100 000 EUR dennû.

Ve vztahu k podnikatelské sféfie jsou dÛrazy kladeny na podporu
v˘voje a ‰ífiení „zelen˘ch“ technologií, dobrovoln˘ch závazkÛ a dohod
slouÏících k dosaÏení jasnû definovan˘ch cílÛ, odstranûní subvencí ‰kod-
liv˘ch ve sv˘ch dÛsledcích Ïivotnímu prostfiedí ãi zdraví lidí. V jednotli-
v˘ch oblastech mají b˘t vytvofieny mûfiitelné indikátory pokroku, podpo-
rována správná praxe a odmûÀovány pozitivní v˘sledky. DÛleÏitou
souãástí ovlivÀování trhu se má stát systém poskytování informací spotfie-
bitelÛm o ‰etrnosti tûch kter˘ch produktÛ k Ïivotnímu prostfiedí.
Deklarována je preference Ïelezniãní a vodní dopravy, dále vefiejné hro-
madné dopravy osob. Speciální pozornost bude navíc vûnována akcím
ve ãtyfiech prioritních oblastech.

Prioritní oblasti
První prioritou 6. programu je ratifikace a naplÀování 

tzv. Protokolu z Kjótó tak, aby emise skleníkov˘ch plynÛ do období 2008
aÏ 2012 byly vzhledem k úrovni roku 1990 sníÏeny o 8 %. To musí b˘t

povaÏováno za první krok k cíli, kter˘m je dlouhodobé sníÏení emisí 
o 70 %. Souãasnû dokument doporuãuje konkrétní kroky v souvislosti 
s pfiedpokládanou zmûnou klimatu, jako je budování energetick˘ch 
a dopravních systémÛ, které vydrÏí extrémní povûtrnostní situace; moder-
nizaci tísÀov˘ch sluÏeb, hygienická opatfiení v boji proti Ïaludeãním 
a stfievním nemocím v dÛsledku záplav apod.

Druhou prioritou je ochrana a obnova fungování pfiírodních eko-
systémÛ a zastavení ztrát biologické rozmanitosti. ZdÛraznûna je nutnost
dÛsledné realizace soustavy NATURA 2000 a dále „hlub‰í a úãinná inte-
grace záleÏitostí Ïivotního prostfiedí a biologické rozmanitosti do politiky
v oblasti zemûdûlství, péãe o krajinu a lesnictví“. V této souvislosti vyzval
Evropsk˘ parlament kandidátské zemû v rezoluci k roz‰ífiení Evropské
unie (viz Zpravodaj MÎP ã. 1/2001, str. 11) k vyhlá‰ení lokalit NATURA
2000 je‰tû pfied datem vstupu. Podle informací z dal‰ích zdrojÛ bude
splnûní této v˘zvy podmínkou pfiístupu âR ke spoleãn˘m finanãním zdro-
jÛm Unie. Pfiitom „vstup nov˘ch zemí do EU nemá v Ïádném pfiípadû vést
k redukci celkové rozlohy ani stupnû ochrany jejich dosud chránûn˘ch
území“. 

Třetí prioritou je vztah ÎP a zdraví. Cílem je dosáhnout takové
kvality Ïivotního prostfiedí, kdy hladiny koncentrací ‰kodlivin vytvofien˘ch
ãlovûkem, vãetnû nejrÛznûj‰ích typÛ záfiení, nebudou mít na jeho zdraví
v˘znamné dopady. Ústfiedním bodem politiky v této oblasti má b˘t pfied-
bûÏná opatrnost a prevence rizik.

Čtvrtou prioritou je trvale udrÏitelné vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ 
a hospodafiení s odpady. Systémem daní a hmotn˘ch stimulÛ má b˘t
zaji‰tûno udrÏitelnûj‰í vyuÏívání zdrojÛ, vy‰‰í podíl recyklace a regenera-
ce odpadÛ.

Závûr
Program byl pfied sv˘m schválením projednáván s vládními i nevlád-

ními organizacemi jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí. Stejná moÏnost byla
dána i v‰em kandidátsk˘m zemím. PfiestoÏe je v˘sledn˘ dokument urãi-
t˘m kompromisem, kter˘ ne zcela uspokojil poÏadavky nûkter˘ch
nevládních organizací, je vût‰inou povaÏován za velmi dÛleÏit˘ krok pro
zlep‰ení Ïivota v Evropû a zachování jejího pfiírodního bohatství.

RNDr. Jiří Stonawski

·est˘ akãní plán
Evropské unie pro
Ïivotní prostfiedí

Vstavaã Májov˘, ilustraãní foto: M. Vejvoda
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CO ZB¯VÁ DODAT?

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví

a pfiíbuzn˘ch oborÛ
Lesy âeské republiky, s. p.: V˘roãní zpráva 2000

Vyd, LâR, s. p., Hradec Králové, 2001
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Katalog biotopÛ âeské republiky
(Interpretaãní pfiíruãka k evropsk˘m programÛm
Natura 2000 a Smaragd)
Milan Chytr˘, Tomá‰ Kuãera, Martin Koãí,
Katefiina ·umberová, Jifií Sádlo, Zdenka
Neuhäuslová, Michal Hájek, Kamil Rybníãek,
Franti‰ek Krahulec, Andrea Kuãerová, Jifií Kolbek a
·tûpán Husák

Katalog byl sestaven pfiedními odborníky z oboru klasifi-
kace vegetace na objednávku Agentury ochrany pfiírody
a krajiny âR jako základní podklad pro vytvofiení evrop-
sk˘ch soustav chránûn˘ch území Natura 2000 a Smaragd
v âeské republice. V na‰í literatufie se tak vÛbec poprvé
objevuje publikace s vyãerpávajícím pfiehledem v‰ech 
typÛ pfiírodního prostfiedí âR, s charakteristikami jejich ve-
getace, hlavních ekologick˘ch faktorÛ a shrnutím souãas-
n˘ch znalostí o roz‰ífiení. Podrobnû jsou zpracovány pfie-
vody na evropské systémy klasifikace biotopÛ i na systém
fytocenologick˘, geobiocenologick˘ a systém lesnické 
typologie. Katalog je sestaven pfiedev‰ím jako terénní pfií-
ruãka pro mapování biotopÛ a zdÛrazÀuje vazby na pro-
jekty Natura 2000 a Smaragd. Souãasnû je ale pouÏitel-
n˘ i jako struãn˘ pfiehled vegetace âR pro stfiedo‰kolské 
a vysoko‰kolské studenty pfiírodovûdeckého zamûfiení ne-
bo jako prÛvodce ãeskou pfiírodou pro kaÏdého zájemce
o její bliÏ‰í poznání.

Vyd. Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR, Praha,
2001, ve spolupráci s katedrou botaniky Pfiírodovûdecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brnû a Botanick˘m ústa-
vem AV âR
(pfiidûleno technické knihovnû LâR HK)

Biologické principy ochrany pfiírody
(z amerického originálu A Primer of Conservation
Biology z roku 2000)
Richard B. Primack, Pavel Kindlmann a Jana
Jersáková

Publikace profesora Primacka byla jiÏ pfieloÏena do nûko-
lika svûtov˘ch jazykÛ a stala se standardní uãebnicí na
mnoha svûtov˘ch univerzitách, a je zajímavá i pro laiky.
Pro ãeské vydání v pfiekladu prof. Kindlmanna a Mgr.
Jersákové byla doplnûna o informace t˘kající se na‰eho
prostfiedí, a stává se tak první souhrnnou uãebnicí pfied-
stavující v ãe‰tinû nov˘ multidisciplinární obor – biologii 
ochrany pfiírody. Poskytuje ucelené základy oboru, text je
doplnûn mnoÏstvím pfiíkladÛ, obrázkÛ a schémat. Zab˘vá
se i fiadou ãasto probíran˘ch otázek, jako jsou právní 
a mezinárodní nástroje ochrany pfiírody, udrÏiteln˘ roz-
voj, smysl vytváfiení chránûn˘ch území, metody ochranáfi-
ské práce nebo ochrana vymírajících druhÛ.

Vyd. Portál, s. r. o., Praha, 2001
(zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR
HK)

Roãenka Správy Krkono‰ského národního parku
2000
Vyd. Správa KRNAP, Vrchlabí, 2001
(darováno technické knihovnû LâR HK)

Parazitární choroby spárkaté zvûfie
Karel Chroust

Parazitózy vyvolané prvoky (protozoózy), helminty (hel-
mintózy) a ãlenovci (ektoparazitózy).

Vyd. RNDr. Ivan Straka – vydavatel odborn˘ch publikací,
Újezd u Brna, 2001 (vydáno jako supplementum
Mysliveck˘ch listÛ)
(zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR
HK)

Jifií Uhlífi

V lesích Telãe Ïije
sportovní duch

15

V˘borná parta, organizace na úrovni, pra-
covitost a obdivuhodná schopnost improviza-
ce. Tak lze ve struãnosti charakterizovat kolek-
tiv Lesní správy Telã. Vedle plnûní sv˘ch
pracovních povinností zde nezapomínají ani
na sport a zábavu. Trochu rozpt˘lení nabízejí 
i nám ostatním v lesích v okolí Telãe, které jsou
pfiímo stvofiené pro pû‰í turistiku, cyklistiku 
i relaxaci. Od 12. záfií je tato nabídka roz‰ífie-
na o krásn˘ sportovní areál pfiímo v srdci lesa,
na revíru ¤ásná. Tenisov˘ kurt a dvû hfii‰tû na
volejbal poskytují nadstandardní moÏnost
sportovního vyÏití. Slavnostní kfiest trochu
pokazilo ‰patné poãasí. Za hlasu lesního rohu
jsme si vyslechli od lesního správce Ládi
Dolejského podûkování firmám, které se
zaslouÏily o v˘stavbu areálu, zámûr, pro kter˘
byl cel˘ areál zbudován i sportovní „Otãená‰“
celému areálu: 

„Pfiejeme Ti hodnû dobr˘ch sportovcÛ,
hodnû vítûzství, umûní prohrát. Pfiejeme 
Ti dlouhá léta bez újmy, bez vandalÛ bez ran,
které stojí velké úsilí zhojit. Pfiejeme Ti radost 
z tûch, ktefií mají radost z Tebe.Pfiejeme nám
v‰em zdraví, pohodu a radost z pohybu.“

Aktu slavnostního pfiestfiiÏení pásky se ujal
lesní správce ze Znojma Ing. Petr Sklenáfi.
Následovaly slavnostní salvy a celá spoleãnost
se pfiesunula do sportovní haly, kde program
pokraãoval sportovním kláním ve volejbale.
âtyfii druÏstva hrála systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m
turnaj mixÛ. V˘sledky jednotliv˘ch zápasÛ sta-
novily toto pofiadí:

1. místo: SK Telã
2. místo: ¤LâR
3. místo: LS Telã
4. místo: LS Znojmo

Tímto nám v‰em skonãily „povinnosti“ 
a do‰lo i na zábavu. O tu není na lesní správû
nikdy nouze. Pekl se domácí divoãák, trochu
moravského moku na spláchnutí a skvûlá
country kapela na Hrabûcí chatû vytváfiely do
veãerních hodin v˘bornou atmosféru. Ani ‰pat-
né poãasí nemohlo zkazit tento vydafien˘ spor-
tovní a spoleãensk˘ svátek. Závûrem dûkujeme
za v‰echny bájeãnému kolektivu z lesní správy
Telã a tû‰íme se na dal‰í podobná setkání.
Tfieba pfii ZIMNÍM POLÁRKOVÉM POHÁRU 
v hale SK Telã. Co VY na to, pfiidáte se ?

Miloslav Louda

Lesy âeské republiky, s. p., podporují
projekty v oblasti váÏné hudby

Dne 23. 11. 2001 v 19.30
hod. probûhne v sále

Filharmonie Hradec Králové
slavnostní koncert 

pod názvem 
Boni Pueri zpívají Bacha

Souãástí tohoto koncertu bude kfiest nového CD.
Host večera Lucie Bílá. Koncert se uskuteãÀuje

ve spolupráci LesÛ âeské republiky, s. p., 
Multisonic, a. s., a Filharmonie Hradec Králové. 

V‰echny vás na tento koncert co nejrdeãnûji zveme.
Pfiedprodej vstupenek na obvykl˘ch místech 

v Hradci Králové. Na LâR zaji‰Èuje Ing. M. Louda,
tel.: 049/5860 276 Vstupenky v pfiedprodeji 

od 1. 11. 2001. Cena 100,- Kã, zlevnûné 80,- Kã.

V
m
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