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INFORMACE
Z VEDENÍ
VáÏení ãtenáﬁi,
19. listopadu postihla na‰e slovenské kolegy vûtrná kalamita. Její rozsah a následky
budou doznívat je‰tû nûkolik let. PﬁedbûÏné odhady hovoﬁí o 5 mil. m3 dﬁeva. Ná‰
podnik pochopitelnû okamÏitû nabídl pomoc v rámci na‰ich voln˘ch kapacit na pﬁímo
ﬁízen˘ch lesních závodech. Ná‰ podnik je pﬁipraven prostﬁednictvím LZ Kladská
poskytnout lanovku a LZ Îidlochovice se jiÏ aktivnû zapojily pﬁi organizaci prací
v Tatranském národním parku (dále jen „TANAP"). V jednání je i finanãní pomoc.
Nejvût‰ího rozsahu dosáhla tato kalamita v TANAPu. Pouze zde se plo‰nû jedná
o 12,7 tis. ha lesa. Dal‰ími postiÏen˘mi oblastmi jsou Kysucko, Horehroní a Spi‰.
26. ﬁíjna 2004 probûhl ve Zvolenu jiÏ 11. roãník mezinárodní vûdecké konference
s názvem „FINANCOVANIE 2004 LESY-DREVO". Cílem byla otevﬁená diskuse o problémech financování lesního hospodáﬁství v podmínkách konkurenãního trÏního prostﬁedí,
hodnotové vztahy lesního hospodáﬁství a dﬁevozpracujícího prÛmyslu a finanãní
plánování. Za LâR, s. p. se zúãastnil generální ﬁeditel Ing. Kamil Vysly‰el,
Ing. Franti‰ek KaÀok, CSc. a asistent generálního ﬁeditele Ing. Vít Obrdlík. Bûhem
dopoledního bloku generální ﬁeditel krátce seznámil pﬁítomné s na‰ím podnikem
a zejména pak informoval o souãasném dûní u LâR. Následoval prostor pro diskusi,
ve které generální ﬁeditel odpovídal zejména na otázky t˘kající se zmûny obchodní
a cenové politiky LâR. Souãasná situace na Slovensku vyÏaduje tuto diskusi, neboÈ zde
dochází k transformaci státního podniku Lesy SR na akciovou spoleãnost. Otevﬁenost,
s jakou se zde debatovalo na akademické pÛdû o transformaci státních lesÛ, jejich
smûﬁování a dal‰ím v˘voji celého sektoru lesního hospodáﬁství (lesnicko-dﬁevaﬁského
komplexu) bychom rádi vidûli i u nás.
18. – 21. ﬁíjna 2004 probûhla v polském Krakovû 9. konference generálních ﬁeditelÛ
stﬁedoevropsk˘ch státních lesÛ. Podrobnûj‰í informaci o této konferenci naleznete
v pﬁí‰tím ãísle Lesu zdaru.
V uplynul˘ch t˘dnech znovu zasedala dozorãí rada na‰eho podniku: 8. listopadu 2004
v Hradci Králové a 2. prosince v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR. Pﬁedmûtem
jednání obou tûchto schÛzí byla zejména aktuální problematika v˘bûrov˘ch ﬁízení
na dodávky lesnick˘ch ãinností.
V rámci pﬁíprav na vyjednávání o cenách se smluvními partnery byla zpracována
finální verze kalkulaãního modelu (KALK) pro stanovení cen pûstebních a tûÏebních
ãinností a cen dﬁíví. Cílem vyuÏití KALKu 2005 je nastavení reáln˘ch cen.
Na poradách vedení podniku byly v uplynulém období projednány mimo jiné následující materiály: Rozsah projektÛ hlavních lesnick˘ch ãinností pro rok 2005, Podklady
pro objektivizaci nákladÛ a v˘nosÛ podle diferenciální renty, Ovûﬁení jin˘ch zpÛsobÛ
prodeje dﬁeva, Finanãní plán roku 2005, Informace o stavu ochrany lesa u LâR, Návrh
limitu investic na rok 2005 v hlavních ukazatelích, V˘sledky hospodaﬁení za I.-III. Q
a v˘hled roku 2005.
><
Ing. Vít Obrdlík,
asistent generálního ﬁeditele
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AKTUÁLNù

Porada vedoucích
organizaãních
jednotek LâR, s. p.
Ve dnech 7. a 9. 12. 2004 se uskuteãnila v Hradci Králové
porada vedoucích organizaãních jednotek. Jejím cílem bylo
zejména objektivnû informovat o zásadních otázkách ﬁízení
podniku, ekonomick˘ch a hospodáﬁsk˘ch ukazatelích a aktuální
problematice t˘kající se organizace obchodu ve vlastní reÏii
a prodeje nepotﬁebného majetku. Zámûrem vedení podniku
bylo zejména zlep‰it informaãní tok smûrem ke v‰em zamûstnancÛm podniku na v‰ech jeho úrovních.
Generální ﬁeditel
V úvodním vystoupení generální ﬁeditel Ing. Kamil Vysly‰el pﬁipomnûl základní cíle managementu LâR – zejména stabilitu
a ekonomickou nezávislost podniku pﬁi zachování vyváÏenosti
mezi ekonomikou, pﬁírodou a spoleãností. Dále hovoﬁil o na‰í
pozici vÛãi zakladateli – ministerstvu zemûdûlství, vÛãi na‰im
obchodním partnerÛm a veﬁejnosti a také o pozici podniku
(managementu) vÛãi zamûstnancÛm.
Ekonomick˘ ﬁeditel
Na jeho vystoupení navázal ekonomick˘ ﬁeditel Ing. Zdenûk
Cába. Informoval pﬁítomné o platnosti smluv na smluvních
územních jednotkách (dále jen „SÚJ“) a o pﬁechodném období.
Celkem konãí stávající obchodní smlouva k 31. 12. 2004
na 76 SÚJ. K vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch ﬁízení (dále jen „V¤“) dojde
na celkem 87 SÚJ (ãást vût‰ích SÚJ se dále dûlí). Základem
nov˘ch smluvních vztahÛ bude rámcová smlouva na dodávku
komplexních lesnick˘ch ãinností (schválena dozorãí radou
23. 9. 2004) a dílãí smlouvy na provádûní pûstebních a tûÏebních ãinností a smlouva o prodeji dﬁíví. Dále prezentoval nov˘
reÏim prodeje dﬁeva u LâR. Zásadními zmûnami jsou pﬁechod
vlastnického práva ke dﬁíví a objem hmoty realizovan˘ smluvním partnerem a LâR ve vlastní reÏii.
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Ing. Cába dále podal informaci o vybran˘ch ekonomick˘ch
ukazatelích. Komentoval v˘voj celkového a provozního hospodáﬁského v˘sledku (viz. graf ã. 1 a 2) a poukázal zejména
na v˘‰i provozního hospodáﬁského v˘sledku v roce 2003,
na v˘hled v roce 2004 a plán na rok 2005. Dále prezentoval
prÛmûrné zpenûÏení na LS, LZ a u LâR celkem a prÛmûrné
zpenûÏení ve vztahu k v˘bûrov˘m ﬁízením na SÚJ (viz graf
ã. 3). Zmínil se také o v˘voji nákladÛ pûstební ãinnosti (optimalizace nákladÛ) a o v˘voji osobních nákladÛ. Za hlavní cíle
finanãního plánu na rok 2005 oznaãil maximum zv˘‰ení trÏeb
za dﬁíví, optimalizaci nákladÛ, diferenciální rentu a hmotnou
stimulaci. Jako priority pro následující období uvedl projekty
pûstebních a tûÏebních ãinností, obchod dﬁívím, logistiku, ekonomiku hospodaﬁení a ISO.

2

V˘robnû technick˘ ﬁeditel
V˘robnû technick˘ ﬁeditel Ing. Vladimír Blahuta podal souhrnné
informace o skuteãn˘ch a projektovan˘ch objemech pûstební
a tûÏební ãinnosti v roce 2004 (viz. tab ã. 1 a 2). Informoval
o rozsahu vûtrné kalamity z listopadu leto‰ního roku. Celkem
je odhadováno cca 400 tis. m3 kalamitní tûÏby. Nejvíce posti-
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Ïeny jsou krajské inspektoráty Fr˘dek-Místek (cca 165 000 m3),
·umperk a âeské Budûjovice (shodnû cca 48 000 m3). K tûÏebním
projektÛm na rok 2005 poznamenal, Ïe ãást objemu z dílãích
v˘bûrov˘ch ﬁízení je vhodné pﬁevést do reÏimu referenãních
tûÏeb, zejména na LS, kde tento druh tûÏby je‰tû neprobûhl.
Pozastavil se nad v˘vojem nákladÛ pûstební ãinnosti a jejich
v˘‰í projektovanou na rok 2005. Vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe je
moÏné v projektech hledat rezervy a dosáhnout tak sestupného
trendu v˘‰e tûchto nákladÛ vzhledem k minul˘m letÛm (viz.
graf ã. 4).
V˘robnû technick˘ ﬁeditel se ve svém vystoupení dále zab˘val
otázkou projektovaného v˘konu vyklizování ploch po tûÏbû.
Jedná se jiÏ o druh˘ nejnákladnûj‰í v˘kon Pâ.Vedoucí organizaãních jednotek byli vyzváni k revizi tohoto v˘konu a navrÏen˘ch technologií. Technologie úklidu klestu ruãnû s pálením
je jedním z nejnákladnûj‰ích zpÛsobÛ v rámci tohoto v˘konu.
Je rovnûÏ nutno provûﬁit, zda rozsah projektování úklidu klestu
pod porostem je vÏdy odÛvodnûn.V oblasti ochrany mlad˘ch
lesních porostÛ doporuãil zamûﬁit se více na ochranu chemickou, pﬁípadnû upﬁednostnit mechanizaci pﬁed ruãním vyÏínáním (nejnákladnûj‰í zpÛsob). Dále poukázal na nepﬁízniv˘
trend poklesu podílu pﬁirozené obnovy na celkové obnovû
v posledních letech.
Problematiku ochrany lesa proti kÛrovcÛm prezentoval
na sumárních ãíslech za rok 2003 a 2004 (I.-X.) a podûkoval
za dobﬁe zvládnutou situaci bûhem leto‰ního roku. Pﬁipomnûl,
Ïe pﬁi ní v˘znamnou roli sehrál pﬁízniv˘ v˘voj poãasí. Za rizika
pro rok 2005 oznaãil hrozící celkové uspokojení ze zlep‰ení
stavu a s tím spojené sníÏení dÛslednosti pﬁi provádûní obrann˘ch opatﬁení. Konstatoval, Ïe i pﬁes pokles bude kalamitní
základ na nûkter˘ch OJ více neÏ 10x vy‰‰í neÏ kalamitní základ
pro rok 2003 (pﬁed poãátkem gradace). Pro nadcházející období
definoval následující úkoly: 1. trvale a prÛbûÏnû asanovat
kÛrovcové stromy tak, aby co nejdﬁíve, nejpozdûji v‰ak do
31. 3. (v horsk˘ch polohách pﬁimûﬁenû) do‰lo ke zpracování
ve‰ker˘ch kÛrovcov˘ch stromÛ, 2. provést v˘poãet a následné
rozmístûní odpovídajícího poãtu obrann˘ch opatﬁení pro
zachycení jarního rojení (únor 2005). Závûrem k této problematice pﬁipomnûl platnost Pﬁíkazu G¤ ã. 1/2004 a jeho dodatku.
Závûreãn˘m bodem, ﬁe‰en˘m v rámci úseku v˘robnû technického ﬁeditele, byla problematika prodeje dﬁíví ve vlastní reÏii.
V˘robnû technick˘ ﬁeditel konstatoval, Ïe mezi lesními správami
je v˘razn˘ rozdíl v mnoÏství dﬁíví obchodovaného ve vlastní
reÏii. Nejvût‰í objem je na LS patﬁící pod KI Fr˘dek-Místek
a KI Brno. Celkovû jde zhruba o 400 tis. m3. Upozornil na moÏnost udûlení v˘jimky VT¤, t˘kající se sníÏení podílu (40 %)
tûÏeb s následn˘m prodejem dﬁíví realizovan˘m ve vlastní reÏii.
Tyto v˘jimky mohou b˘t realizovány pﬁed uzavﬁením projektÛ
tûÏební ãinnosti.
Vlastní ﬁízení obchodní ãinnosti bude probíhat z úrovnû ﬁeditelství LâR, odboru obchodu a zahraniãních vztahÛ (smluvní
a cenová jednání s odbûrateli, rozpis dodávek na strategické
partnery, logistika pohybu dﬁevní hmoty, stanovení minimálních cen pro OJ, atd.). Byla rovnûÏ nastínûna prognóza v˘voje
cen pro rok 2005 podle jednotliv˘ch sortimentÛ - snaha LâR
nav˘‰it u jehliãnaté hmoty cenu kulatiny a u listnaté hmoty
cenu vlákniny a paliva. Dále byl popsán zpÛsob organizace
v˘roby dﬁíví na lokalitû OM od zadání v˘roby pﬁes pﬁedávku
sortimentÛ smluvním partnerem na lokalitû OM, vãetnû odpovûdnosti jednotliv˘ch pracovních pozic za konkrétní fáze v˘roby.

AKTUÁLNù
Dal‰í informace se t˘kaly samotné formy expedice a odvozu
dﬁíví k odbûrateli, vãetnû pﬁejímky dﬁíví. Souãástí vystoupení
byl rovnûÏ popis vystavení a obûhu dokladÛ – nutno doﬁe‰it
z úrovnû podniku fakturaãní místo (bude doﬁe‰eno do konce
roku úsekem E¤). ZpÛsob a rozsah uzavírání smluv, t˘kající se
prodeje dﬁíví na regionální úrovni bude doﬁe‰en rovnûÏ do
konce roku.

Dále vystoupil PhDr. Jiﬁí Pospí‰il, vedoucí OPEP, kter˘ podal
informace o stavu a prÛbûhu kolektivního vyjednávání.
Jednání o kolektivní smlouvû na rok 2005 bude mít 10. 12. 2004
druhé kolo. Jsou dojednané úpravy v oblasti pracovnû právní,
související s novelou zákoníku práce a zákona o zamûstnanosti.
Jako kaÏd˘ rok je hlavním bodem jednání o mzdovém nárÛstu.
Odbory poÏadují takov˘ nárÛst, kter˘ není v souladu s rÛstem
produktivity práce, provozním hospodáﬁsk˘m v˘sledkem ani
s rÛstem inflace. Pro lep‰í informovanost uvedl, Ïe v roce 2003
byla inflace 0,1 % a v leto‰ním roce se oãekává 3 – 4 %.
Meziroãní nárÛst mezd je cca 5 % a reálná mzda vzrostla
o cca 8 %. Osobní náklady jsou vysoké a jsou oprávnûnû
kritizované dozorãí radou. Je nezbytné racionálnû vyuÏít
stávajících prostﬁedkÛ k odmûÀování, stimulaci a motivaci, ke
zvy‰ování v˘konnosti. Z toho dÛvodu probûhne zaãátkem roku
sociologick˘ prÛzkum, jehoÏ v˘sledky budou slouÏit k pﬁehodnocení systému odmûÀování.

Personálnû správní ﬁeditel
Personálnû správní ﬁeditel Ing. Vladimír Sova upozornil na
nûkteré nedostatky v zaﬁazování staveb do kategorií z hlediska
jejich potﬁebnosti pro LâR a v nakládání s pﬁebyteãn˘m nemovit˘m majetkem. Na jeho vystoupení navázal JUDr. Ing. Jiﬁí
Stanûk, CSc., vedoucí majetkoprávního odboru, kter˘ vysvûtlil
podrobnûji základní zásady prodeje pﬁebyteãného nemovitého
majetku, zejména zmûny oproti dosavadním postupÛm.
Pﬁipomnûl nutnost dodrÏovat jak obecnû závazné, tak i vnitropodnikové pﬁedpisy a vûnovat pozornost pﬁípravû podkladÛ
potﬁebn˘ch k realizaci prodejÛ nemovitostí, zejména staveb.
Pﬁebyteãné stavby urãené k prodeji budou pﬁednostnû nabídnuty
jejich stávajícím uÏivatelÛm (nájemcÛm, kteﬁí je uÏívají
k trvalému bydlení). Ti budou vyzváni, aby do 31. ledna pﬁí‰tího
roku sdûlili, zda mají zájem o koupi nemovitosti, kterou
uÏívají, a to za cenu stanovenou podle platn˘ch oceÀovacích
pﬁedpisÛ. Seznam nemovitostí, o které jejich stávající uÏivatelé
nemají zájem a nemovitostí voln˘ch bude v prÛbûhu února
2005 zveﬁejnûn.

Tabulka ã. 2: pûstební ãinnost 2004
Pûstební ãinnost
t.j.
projekt
Náklady Pâ
- projekt
- rebilance
vyklizování ploch
po tûÏbû
- z toho mech.
obnova lesa
- pﬁirozená
- umûlá první
- umûlá opakovaná
- celkem
ochrana MLP
proti buﬁeni
- ruãní
- mechanizovaná
- chemická
ochrana proti zvûﬁi
oplocování MLP
proﬁezávky

Skuteãnost
(1.-10. 04)
14 745
313 311
21 548
764 873
1 078 184
3 078 066
1 211 369
378 425
205 298
17 420
557 373
2 369 884
11 738
6 537 872

Ing. Vít Obrdlík, asistent generálního ﬁeditele
Graf ã. 1: v˘voj celkového HV
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Graf ã. 2: v˘voj provozního HV

Graf ã. 3: v˘voj prÛmûrného zpenûÏení
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Graf ã. 4: v˘voj nákladÛ Pâ
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Tabulka ã. 1: tûÏební ãinnost 2004
TûÏební
Projekt*)
ãinnost
t.j.
PÚ do 40 let
ha
22 461
PÚ do 40 let
m3
442 651
PÚ nad 40 let
ha
36 046
PÚ nad 40 let
m3
1 091 416
PÚ celkem
m3
1 534 067
MÚ celkem
m3
4 949 588
3
Nahodilá Ïivelní
m
Nahodilá hmyzová m3
Nahodilá lapáky
m3
37 083
Nahodilá exhalaãní m3
3
Nahodilá ostatní
m
Nahodilá celkem
m3
1 143 657
Mimoﬁádná tûÏba
m3
4600
TûÏba celkem
m3
7 631 912
*) Aktualizovan˘ projekt k 2. 12. 2004

Závûrem podûkoval v‰em pﬁítomn˘m pan generální ﬁeditel
Ing. Kamil Vysly‰el za dosavadní obûtavou práci a snahu
prezentovat dobré jméno LâR v této obtíÏné dobû.
><
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Památné a v˘znamné smrky
Smrk ztepil˘ - Picea abies (excelsa)
Slovensky smrek obyãajn˘, nûm. Gemeine Fichte, angl.
Norway Spruce (Common Spruce), rusky Jel obyknovennaja.
Konãí rok smrku, pﬁipomeÀme si proto je‰tû smrky
památné a v˘znamné, nacházející se v ãesk˘ch zemích.
Rod smrku má asi 40 druhÛ rostoucích na severní polokouli
od Evropy pﬁes Asii, Japonsko aÏ po Severní Ameriku.
Smrk v ãesk˘ch lesích
Nás zajímá SMRK ZTEPIL¯ (Picea Abies) na‰e souãasná
dominantní dﬁevina. Zaãal se k nám ‰íﬁit po dobû ledové
a pﬁed 8 tisíci lety v západní Evropû vznikaly první smrãiny.
Asi pﬁed tﬁemi tisíci lety dosáhl u nás nejvût‰ího roz‰íﬁení.
Ale jiÏ od 10. století na‰eho letopoãtu nastálo velké m˘cení,
kluãení a Ïìáﬁení. U smrku to ‰lo dobﬁe, nevymlazoval,
dﬁevo bylo mûkké, koﬁeny mûlké. Rychle rostl poãet obyvatel a po bouﬁlivém rozvoji stﬁíbrn˘ch dolÛ (Kutná Hora
a dal‰í oblasti Království ãeského) neobyãejnû vzrostla
potﬁeba dﬁeva a je‰tû pozdûji se skláﬁství stûhovalo za dﬁevem.
V˘raznû klesala lesnatost zejména ve vnitrozemí.
V posledních 250 letech je v‰ak smrk pro svoje v‰estranné
pouÏití znaãnû podporován, a to i v místech, kam stanovi‰tnû vÛbec nepatﬁil. Tak museli lesníci a ekonomové
vystﬁízlivût zvlá‰tû po mohutn˘ch kÛrovcov˘ch kalamitách:
1821 – 1833 na Moravû (a v celé Evropû), Na ·umavû 1868
– 1878 a po roce 1920 – kalamitû mni‰ky bekynû a ãetn˘ch
kalamitách snûhov˘ch a kalamitách boﬁiv˘mi vûtry.
Pﬁesto nûkteﬁí velikáni unikli pile, sekeﬁe, vûtru i ‰kÛdcÛm;
dûkujeme pﬁedchozím generacím lesníkÛ, Ïe nûkteré ponechali.
Smrk je v druhové skladbû lesÛ zastoupen asi 54 %, ale
památn˘ch je opravdu velmi málo. Zatímco u lip a dubÛ se
památné stromy poãítají na tisíce (celkem je asi 5 tisíc
poloÏek památn˘ch stromÛ), smrk má zastoupení necelou
stovku, tj. jednotlivcÛ a skupin. Je to dáno tím, Ïe smrk
není dlouhovûk˘, nevysazoval se v obcích, u církevních
staveb a málo i ve volné krajinû, neuÏíval se v lese jako
v˘stavek ãi strom hraniãní. Smrk sv˘m víceménû monotónním
habitem neupoutával pozornost s v˘jimkou vícekmenn˘ch
jedincÛ.
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2. SychravÛv smrk pod Kladskou, k. ú. Láznû KynÏvart,
okr. Cheb; obvod 490 cm, v˘‰ka 38 m, stáﬁí 240 let, roste
v nadmoﬁské v˘‰ce 780 m. Není vyhlá‰en jako památn˘.
Nachází se vpravo u lesní cesty 1,5 km od b˘valého
Kasprova ml˘na smûrem na Kladskou. Ke Kasprovu ml˘nu
se dostanete z obce Horní Lazy po silnici III. tﬁídy smûrem
na Krásnou Lípu na kﬁiÏovatku turistick˘ch cest, ze které je
b˘val˘ ml˘n znaãen. Strom je zdrav˘, vûtví se pﬁibliÏnû
v 1/3 v˘‰ky. Ing. Sychrava byl v˘znamn˘ lesník, jehoÏ láskou
byl Slavkovsk˘ les.
3. Slavick˘ smrk, k. ú. Liciboﬁice okr. Chrudim. Ve Slavické
oboﬁe u lesní silniãky, která odboãuje do obory za obcí
Trpi‰ov roste nepﬁehlédnuteln˘ smrk. Obvod 485 cm, v˘‰ka
33 m, stáﬁí 200 let; je v nm. v˘‰ce 370 m. Pﬁi vyhla‰ování
byl troják a mûl obvod 520 cm, po vylomení jednoho
kmene byl strom o‰etﬁen, ale „zhubl“ o 35 cm. Obora byla
zaloÏena kníÏaty Auerspergy pﬁed 250 lety, takÏe zde
nacházíme mnoho vûkovit˘ch stromÛ, zejména dubÛ.
PoblíÏ smrku byl v roce 1988 uloven kapitální jelen s trofejí 244,13 bodÛ CIC, tedy jen o 2,27 ménû neÏ rekordní
úlovek kníÏete Schwarzenberka z roku 1730 na
âeskokrumlovsku. Obû trofeje byly v‰ak pﬁekonány v roce
2002 jelenem z Ponû‰ické obory s ohodnocením 250,89
bodÛ CIC.
4. Smrk u Píseãné, k. ú. Píseãná okr. Ústí n. Orlicí, má
obvod 475 cm, v˘‰ku 25 m, stáﬁí 200 let, nadmoﬁská v˘‰ka
lokality je 400 m. Krásná solitera pûknû zavûtvená; vûtve
dosahují aÏ k zemi. Korunu tvoﬁí dva kmeny; vrchol jednoho je jiÏ nûkolik let such˘ (podle nejasné zprávy se moÏná
jiÏ odlomil). Roste v údolí v louce u místního potÛãku pod
silnicí mezi obcemi Píseãná a Letohrad.

Pﬁíklady v˘znamn˘ch smrkÛ

5. Srostl˘ smrk, k. ú. Srní II okr. Klatovy; obvod 475
a 375 cm, stáﬁí 160 let. Roste na okraji porostu pod
VchyÀsko-Tetovsk˘m kanálem, srostl˘ ze dvou kmenÛ vzájemnû spojen˘ch srostl˘mi vûtvemi. Vzhledem k tomu,
Ïe kanál k splavování dﬁíví byl budován v letech 1799
aÏ 1800, je pravdûpodobnûj‰í stáﬁí 204 roky. Památn˘
strom je v NP ·umava.

1. Tûptínské smrky, k. ú. Tûptín okr. Praha v˘chod, je
skupina 31 smrku v lese v údolí Kamenického potoka.
Ze skupiny je nejvût‰í smrk ã. 1345 rostoucí pﬁímo na balvanitém bﬁehu; je v nm. v˘‰ce 350 m, 7 km S od T˘na
nad Sázavou. Obvod kmene je 515 cm (tj. prÛmûr stromu

6. Jedlinsk˘ smrk, k. ú. Jedlina okr. Tachov (S od Kolerovy
Hutû). Na LS Pﬁimda v revíru Lesná v nm. v˘‰ce 620 m
v mûlkém údolí pﬁítoku Hraniãního potoka roste smrk
s obvodem 456 cm, v˘‰kou 50 m, odhadovan˘m stáﬁím
170 let, hroubím 23 m3; roste ve skupinû s dal‰ími mohutn˘mi

SmrkÛ vyhlá‰en˘ch za památné je 77 poloÏek, tj. jednotlivcÛ i skupin. Podrobnûji o nejvût‰ích z nich, zejména
tûch, které mají obvod kmene nad 400 cm, tj. hmotu nad
15 m3.

4

164 cm), v˘‰ka stromu 58 m, v˘‰ka koruny 45 m, ‰íﬁka
koruny 14 m, stáﬁí asi 200 let a dobr˘ zdravotní stav.
Obvodem a v˘‰kou je srovnateln˘ s boubínsk˘m Králem
·umavy, kter˘ padl pﬁi vichﬁici 4. 12. 1970 s v˘jimkou stáﬁí
(ten mûl 464 let) a v budovû b˘valé lesní správy v Zátoni je
dnes malé a zajímavé lesnické muzeum a jedním z exponátÛ
je v˘ﬁez z Krále ·umavy. Zde Jan Evangelista Chadt
·evûtínsk˘ pÛsobil v letech 1881 – 1882 a pamûtní deska âLS
pﬁipomíná J. E. Chadta jako velkého lesnického spisovatele.
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smrky na vláhovû bohatém stanovi‰ti na lesním typu 7G3.
Je ozdobou âeského Lesa.

13. Smrk na LS Hanu‰ovice, obvod 435 cm, v˘‰ka 35 m,
stáﬁí 150 let.

7. Smrk na LZ Boubín, obvod 452 cm, v˘‰ka 57 m, stáﬁí
380 let.

14. Broumovsk˘ smrk, k. ú. Broumov u Zadního Chodova
okr. Tachov roste v kraji lesa na pravém bﬁehu Hamerského
potoka po svahu pod stylovou restaurací Loveck˘ zámeãek
v západní ãásti Broumova. Obvod je 432 cm, v˘‰ka 36 m,
stáﬁí 150 let, nadmoﬁská v˘‰ka 530 m. Strom patﬁí do b˘valého parkového komplexu k loveckému zámeãku a po lesní
cestû podél potoka místy vroubenou dubovou alejí se po
1,3 km dostaneme k rekordnímu jasanu s obvodem 671 cm.
Dal‰í památné Broumovské smrky v Hamerském údolí tvoﬁí
skupinu. Je to 10 smrkÛ s obvody 300 cm nad dal‰ím
loveck˘m zámeãkem Neuhaimhausen.

8. Smrk U Zámeãku, k. ú. Dolní Folmava, okr. DomaÏlice
roste uprostﬁed rozsáhlého lesního komplexu ve stráni
âerchova v nm. v˘‰ce 650 m. Obvod kmene je 446 cm,
v˘‰ka 45 m, stáﬁí pﬁes 200 let. Od b˘valého zámeãku se
k nûmu dostaneme po nezpevnûné cestû mezi rybníãky po
pravé stranû 50 m ve svahu v porostu na prameni‰ti. Je
krásn˘, zdrav˘, plnodﬁevn˘ s mohutn˘mi koﬁenov˘mi nábûhy. Zﬁejmû dlouho rostl soliternû, protoÏe teprve nyní
spodní silné vûtve usychají. Traduje se, Ïe v b˘valém
zámeãku ãi spí‰e v hájovnû pob˘val a zde lovil vrchní lovãí
Velkonûmecké ﬁí‰e neblaze proslul˘ mar‰ál Göring; smrku
se jeho pobyt nijak nedotkl.
9. Smrk u Oslavy, k. ú. Bﬁezník, okr. Tﬁebíã, má obvod 444 cm,
v˘‰ku 45 m, odhadované stáﬁí 250 let. Roste v nm. v˘‰ce
300 m na levém bﬁehu ﬁeky Oslavy nad ústím Starovy
zmoly a 2 km nad jezem Skﬁipina, 6 km jiÏnû od Kralic nad
Oslavou v pﬁírodním parku Údolí Oslavy u chatové kolonie
Dlouhá Oslava pﬁi ãervené turistické znaãce. Na protûj‰ím
svahu je pravûké hradisko Skﬁipina osídlené od doby
kamenné cca 8000 let pﬁed na‰ím letopoãtem aÏ do doby
slovanské.
10. Král smrkÛ, k. ú. Mariánské Láznû okr. Cheb má
obvod 435 cm, v˘‰ku 43,5 m a stáﬁí 200 let; roste v nm.
v˘‰ce 660 m. Z Mariánsk˘ch Lázní od hájovny Valy je tﬁeba
jít lesní cestou zvanou Alej Svobody asi 1,5 km. Dojde se
k odboãce vpravo a po této odboãující cestû asi 200 m se
dojde ke Králi smrkÛ. Strom je s rozloÏitou korunou, kmen
má krásnou smrkovou borku, jen spodní vûtve jsou zãásti
proschlé. Okolí stromu je upraveno, ohrazeno a vybaveno
informaãní tabulí. Strom roste v rozsáhl˘ch lesích na jiÏním
úboãí Slavkovského lesa uvnitﬁ CHKO.

15. Smrk J. E. Chadta-·evûtínského (II), k. ú. Lysice,
okr. Blansko; obvod 432 cm, v˘‰ka 39 m, stáﬁí 170 let,
zdravotní stav 3 – 4, (Smrk III, obvod 410 cm). Roste
v b˘valé oboﬁe jako krajov˘ strom u lesní louãky asi 150 m
od základní ‰koly. Koruna dosahuje témûﬁ k zemi, ale
v minulosti byly z jedné strany z neznámého dÛvodu vûtve
oﬁezány. Vrchol asi 3 m vysok˘ je such˘, ale usychání zatím
dále nepokraãuje. V kvûtnu 2004 byl vyhlá‰en památn˘m
stromem.
16. Smrk na LS Stﬁíbro, obvod 430 cm, v˘‰ka 30 m, stáﬁí
122 let.
17. Smrk na LZ Boubín, obvod 430 cm, v˘‰ka 40 m, stáﬁí
380 let.
18. Smrk U V˘pustku, k. ú. Bﬁezina u Kﬁtin okr. Blansko,
je v CHKO Moravsk˘ kras pod silnicí z Kﬁtin do Adamova
proti jeskyni V˘pustek na lesní louãce u Kﬁtinského potoka
v nadmoﬁské v˘‰ce 300 m. Má obvod 425 cm, v˘‰ku 32 m,
stáﬁí 250 let. Soliterní zdrav˘ jedinec má soumûrnou hustou korunu zapojenou témûﬁ aÏ k zemi. Strom je plodn˘,
pﬁirÛstav˘. Ve v˘‰ce 19 m se dûlí ve ãtyﬁi soubûÏné dal‰í
kmeny. Sv˘m habitem a mohutností je mimoﬁádnû esteticky
pÛsobiv˘.
19. Smrk ve Îlebské oboﬁe, k. ú. Îleby, okr. Kutná Hora,
„novû“ objeven˘ strom vyhlá‰en v listopadu 2002. Má
obvod 425 cm, v˘‰ku 30 m, stáﬁí 150 – 200 let, nadmoﬁská
v˘‰ka 240 m. Roste jako soliter, je hluboko zavûtven˘
s pravidelnou korunou a v dobrém zdravotním stavu.
Nachází se v b˘valé oboﬁe Îlebského zámku, je nepﬁístupn˘.
20. Vilémovské smrky, k. ú. Ruprechtov okr. Vy‰kov, jsou
volnou skupinou tﬁí památn˘ch smrkÛ v b˘valé vsi Vilémov,
nyní uprostﬁed lesÛ. Nejvût‰í má obvod 420 cm, v˘‰ku 40 m,
stáﬁí 150 let. Dal‰í stromy pak mají obvody 393 a 344 cm.
Rostou poblíÏ modré turistické trasy z Ruprechtova do
Bukoviny asi 6 km SV od Kﬁtin v nadmoﬁské v˘‰ce 520 m.

21. Smrk Rytíﬁ, k. ú. Îleby, okr. Kutná Hora, „novû“ objeven˘ strom. Má obvod 405 cm, v˘‰ku 41 m, stáﬁí 180 let,
v nadmoﬁské v˘‰ce 240 m. Roste jako solitér, je hluboko

>>

Padl˘ kmen krále smrkÛ v pralese Boubín; foto: A. âern˘
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20. AmbroÏÛv smrk, k. ú. Benecko okr. Semily (v KRNAP)
roste v okrajové ãásti lesního porostu v údolí vedoucí na
Levínek. Má obvod 405 cm, v˘‰ku 49 m, stáﬁí 200 let.
Nadmoﬁská v˘‰ka této lokality je 850 m. Je to nejvût‰í smrk
v Krkono‰ích.
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>> zavûtven˘ s pravidelnou korunou a v dobrém zdravotním
stavu. Nachází se v b˘valé oboﬁe Îlebského zámku, kter˘
do dne‰ní podoby dal pﬁestavût ctitel rytíﬁstva Vincent
K. Auersperg (1812 – 1867). V interiéru zámku postaveného
v romantickém rytíﬁském slohu inspirovan˘m romány
Waltera Scotta je zﬁízen „rytíﬁsk˘ salon“ a „rytíﬁsk˘ sál“.
Denní ﬁád rodiny i sluÏebnictva se musel ﬁídit pravidly
rytíﬁství, která Auersperg uznával; ctûni byli dva patroni
rytíﬁÛ (sv. Jiﬁí a sv. Michael) dále se ctilo ‰est rytíﬁsk˘ch
ideálÛ a osmero rytíﬁsk˘ch ctností. TakÏe i smrk, kter˘ byl
vrstevníkem kníÏete Auersperga, je „Rytíﬁ“. V údolní nivû je
velk˘ch solitérních smrkÛ s obvodem nad 300 cm celkem
devût tvoﬁí volnou skupinu. Strom je nepﬁístupn˘.
22. Smrk ve ·tokách, k. ú. ·toky okr. HavlíãkÛv Brod jako
nejstar‰í a nejmohutnûj‰í smrk ‰irokého okolí roste jihozápadnû od obce ·toky na balvanitém vrchu ve stﬁedu rozsáhlého lesního komplexu. Má obvod 400 cm, v˘‰ku 40 m,
v˘‰ku koruny 27 m, ‰íﬁku koruny 12 m a stáﬁí 250 let.
Nadmoﬁská v˘‰ka stromu je 570 m. Strom se v‰ak obtíÏnû
hledá.
23. Kukaããí smrk, k. ú. Prunéﬁov okr. Chomutov, roste
na pravém bﬁehu Prunéﬁovského potoka ve volné skupinû
s dal‰ími tﬁemi památn˘mi smrky na bﬁehu levém. Nejvût‰í
z nich Kukaããí leÏí níÏe po toku potoka ve svahu vrchu
Kukaãka. Má obvod 400 cm, v˘‰ku 45 m, stáﬁí 300 let.
V˘‰ka koruny je 40 m, prÛmûr koruny 10 m, zdravotní stav
dobr˘. Cestou k nûmu jsou patrné skalní útvary z tvrd˘ch
naãervenal˘ch ortorul a nad údolím vévodí hrad Hasi‰tejn.
24. Smrk „Desaterák“, k. ú. Svûtlá, okr. Jihlava; obvod
350 cm, v˘‰ka 150 m stáﬁí 150 let, nadmoﬁská v˘‰ka 710 m.
Roste 1,7 km JZ od vrcholu Javoﬁice (836 m). Smrk je pﬁíkladem mnohonásobného kmene, kter˘ se postupnû od
v˘‰ky 1,5 m rozdûluje na 10 hlavních vzpﬁímen˘ch vûtví
(kmenÛ), nûkolikrát pﬁi kﬁíÏení v˘‰e i k sobû srostl˘ch.
Strom není vyhlá‰en, o‰etﬁen; na turistické znaãce jdoucí
ve vzdálenosti asi 100 m (odkud ale vidût není) chybí
informace i odboãka k této pﬁírodní zvlá‰tnosti.

rok pﬁedtím Luke‰Ûv smrk s obvodem 282 cm na
LS Lan‰kroun. Není vyhlá‰en ani Brdsk˘ smrk v lesích
u Kytína (okr. Praha západ) obvod 373 cm ãi smrk
v Tûmicích – Staré Hutû (okr. Pelhﬁimov) obvod 294 cm.
V‰echny památné smrky jsou jen druhem smrk ztepil˘;
vyhlá‰en není Ïádn˘ jedinec jiného druhu nebo kultivar.
Tak je tomu napﬁ. u bukÛ, kde jsou vyhlá‰eny kultivary
ãervenolisté (cv. atropuncinea) nebo pﬁevisl˘ (cv. pendula).
V na‰ich parcích je celá ﬁada druhÛ, kultivarÛ ãi forem
smrkÛ, jen v PrÛhonickém parku je 16 druhÛ a 30 kultivarÛ,
tedy celkem 46 taxonÛ. Mimo to je‰tû nûkolik forem napﬁ.
Picea abies Pruhoniana s úzkou korunou a visícími vûtvemi
pﬁitiskl˘mi ke kmeni nebo formy se zajímav˘mi jmény:
P. a. Reflexa Formánek, P. a. Kolotoã.
V souãasné dobû je podle Dr. P. Branga z lesnického
v˘zkumného ústavu ve ·v˘carsku nejvût‰ím smrkem
v Evropû strom rostoucí solitérnû ve ·v˘carsk˘ch Alpách
v kantonu St. Galllen v nadmoﬁské v˘‰ce 1580 m, kter˘ má
prÛmûr 184 cm, obvod 580 cm, v˘‰ku 32,8 m, hmotu
22 m3 (stáﬁí není uvedeno). Strom je Ïiv˘, vitální, hustû
a hluboko zavûtven˘, koruna pravidelná. V okolí je nûkolik
dal‰ích velikánÛ. Podstatnû vy‰‰ích smrkÛ je mnoho.
Obvodem nejvût‰í „kandelábrov˘ smrk“ s prÛmûrem 270 cm,
kter˘ se ve 2 m vûtví ve vícekmenn˘, ale také se moÏná
jedná o srÛst nûkolika jedincÛ, roste v Goschenenu
u Gotthardu.
J. E. Chadt ·evûtínsk˘ uvádí, Ïe v polesí ÎatoÀka
u Vimperka porazili pro okresní v˘stavu smrk Wunderfichte, obvod 402 cm, v˘‰ku 60 m, zvût‰ovacím sklem
napoãítal 422 letokruhÛ. Obsahoval 45 m3 dﬁevní hmoty.
Vícekmennost smrkÛ vÏdy vede ke zvût‰ování obvodu
kmene a také jako zvlá‰tnost pﬁitahuje pozornost. Chadt
uvádí tyto smrky: „Pût bratrÛ“ v revíru Paseky u Písku, kde
zboÏní lidé na kaÏd˘ kmen zavûsili po jednom svatém
obrázku, smrk „âtyﬁi bratﬁi“ rostl ve Slivici u Pﬁíbrami. Smrk
u Zbiroha se dûlil na 7 pÀÛ.

Rekordnû velk˘ch památn˘ch smrkÛ s obvody nad 400 cm
je 16; dal‰ích 26 stromÛ má prÛmûr vût‰í neÏ 1 m
(tj. obvod nad 3,14). PrÛmûrná velikost památného smrku
je 338 cm.
V‰echny uvedené nejvût‰í památné smrky jsou stromy lesní
na rozdíl od památn˘ch lip, kdy z první dvacítky není
lesním stromem Ïádná.
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Celá ﬁada opravdu velk˘ch smrkÛ, které nejsou památné, je
v zámeck˘ch parcích; napﬁ. Sedlec-Prãice (okr. Bene‰ov)
s obvodem 412 cm, v˘‰kou 50 m a dal‰í jedinci, nebo Dolní
Lukavice (okr. PlzeÀ jih) – obvod 395 cm, PrÛhonice (Praha
západ) – obvod 400 cm, Sychrov (okr. Liberec) – obvod 388 cm,
Lysice (okr. Blansko) – obvod 410 cm, Holovousy (okr.
Jiãín) – obvod 400 cm a ﬁada dal‰ích. Parky jsou vyhlá‰eny kulturními památkami, takÏe i stromy jsou chránûny,
nicménû z pﬁehledÛ unikají.

6

V na‰ich lesích si pozornost zaslouÏí v‰echny smrky nad
obvod 300 cm. Nemusí b˘t hned vyhlá‰eny podle zákona
114 /92 Sb. za památné. V minulém roce byl jako lesnicky
památn˘ vyhlá‰en Smrk PaÀák na LS Svitavy (obvod 381 cm),
LS Svitavy, smrk PaÀák; foto: archiv âLS
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Památn˘ smrk Troják v Lánech v Boleveckém lese má také
mûsto PlzeÀ. Obvod tohoto stromu je 352 cm, v˘‰ka 38 m.
Stále uniká pozornosti, zmûﬁení a vyhlá‰ení velk˘ mnohoramenn˘ smrk v remízku Padûlky, západnû od obce Svûtlá
pod Javoﬁicí okr. JindﬁichÛv Hradec.
Benier kenswrte Baume (Karlruhe 1907) uvádí ﬁadu pﬁíkladÛ
a fotografií velk˘ch svícnov˘ch stromÛ ãastûji jedlí neÏ
smrkÛ s obvody aÏ 463 cm a poãtem kmenÛ aÏ 10.
V zámeckém parku v Hradci nad Moravicí je nedávno
uschl˘ svícnov˘ smrk asi 350 cm a poãet kmenÛ 8. Snad
si pamatoval Ludviga van Beethovena, kter˘ zde u hudbymilovn˘ch Lichnovsk˘ch pob˘val v roce 1806 a 1811 nebo
Ferenze Liszta a Paganiniho.
A jaká je v˘znamn˘m smrkÛm vûnována pozornost?
• J. E. Chadt ·evûtínsk˘ v roz‰íﬁeném (druhém) vydání
Staré a památné stromy (1913) uvádí smrkÛ 10 – z toho
tﬁi jiÏ tehdy zaniklé, ani jeden ze zb˘vajících sedmi dne‰ka
nedoÏil.

Od stﬁedovûku se léãilo silicí z mlad˘ch v˘honÛ nachlazení,
ka‰el, dna, revma, chﬁipka. Dﬁíve se ze smrku získávala
smÛla, dehet, kopt, kalafuna, terpent˘n, a z kÛry tﬁíslo pro
koÏeluhy. Neopominutelnou vlastností je ozvuãnost smrkového dﬁeva, které pr˘ Stradivari a Amati rozeznali poklepem sekerou na strom. Citliví lidé pﬁipisují smrku ãíslice 53
a 8, planetu Mars, den úter˘, kov Ïelezo, barvy étericky
rÛÏová, ãervená, bílá, schopnost léãit rány du‰e, princip
lásky, nûÏnosti a mírnosti. V roce 1539 se v klá‰teﬁe
ve ·trasburku objevil první vánoãní stromek – snad smrk ãi
jedle.
Smrky v heraldice
A je‰tû trochu heraldiky. Na erbech mûst se smrky zachovávají je‰tû déle neÏ v pﬁírodû. AÏ do 16. století, tj. ve star‰í
dobû heraldiky, mûla mezi jehliãnany v˘sadní postavení
jedle. Tak lze soudit podle slovních pojmÛ nikoli podle
zobrazení. Heraldické jehliãnany mají vÏdy vzornû ‰piãat˘
vrchol a typicky zplo‰tûl˘ vrchol star˘ch jedlí (vraní hnízdo)
chybí. Smrky se uplatÀují pﬁedev‰ím ve znacích mûst:

• Památné stromy I. (Hru‰ková – Turek 1995) uvádí jeden,
a to smrk pod Hasi‰tejnem.

Jeden smrk má ve znaku mûsteãko Hejnice, Kﬁtiny (coÏ
je uveden˘ Smrk U V˘pustku, kter˘ kupodivu neleÏí
v k. ú. Kﬁtiny), Rychnov nad Mal‰í (s jeÏkem) a Vejprty
(vyvrácen˘).

• Památné stromy II. (Hru‰ková – Turek 2001) zná smrky
tﬁi – na Malém Blaníku, ve Slavické oboﬁe a torzo
v Pﬁíbûnicích.

Dva smrky mají Mariánské Láznû (mezi nimi prameny),
Pﬁíchovice, Py‰ely, Vrchlabí, Îacléﬁ (s medvûdem uprostﬁed).

• Stromy pamatují (Hru‰ková – Turek 1999) smrky opomíjí.

Tﬁi smrky najdete na znaku mûsta ·pindlerÛv Ml˘n
a Tanvald.

• PamûÈ stromÛ – ·estnáctidíln˘ TV dokumentární cyklus
si vzpomnûl jenom na jeden – na Malém Blaníku.
• Stromy se na nás dívají (Hru‰ková, Ludvík, Turek 2003)
Ïádn˘ památn˘ smrk za fotografii nestál.
• Nav‰tivte … Památné stromy (Nûmec 2003) jiÏ zná smrkÛ
osm, v celku zachycuje na‰e nejvût‰í a nejzajímavûj‰í:
Tûptínské smrky (okr. Praha v˘chod), Pûnãick˘ smrk
(okr. Kolín), Král smrkÛ (okr. Cheb), Smrk u Zámeãku
(okr. DomaÏlice), Kukaããí smrk (okr. Chomutov), Luke‰Ûv
smrk (okr. Ústí nad Orlicí), Slavick˘ smrk (okr. Chrudim),
Smrk u V˘pustku (okr. Blansko).

âtyﬁi mají ‰umavské Volary.
V erbech ‰lechtick˘ch se v nejvy‰‰í ãásti, tj. nad pﬁilbou,
která se naz˘vá klenot, vyskytuje jehliãnan mezi dvûma
praporci u AlthanÛ (zámek Vranov nad Dyjí). Podle
vzhledu by to byl smrk, ale podle moÏného v˘kladu jedle –
der Alte Than – stará jedle.
Smrky se hojnû nacházejí v souãasné dobû v logu mnoha
organizací a firem a smrk je i v logu na‰í âeské lesnické
spoleãnosti.
Závûr

VyuÏití smrku
Z mlad˘ch smrkov˘ch jehlic a ra‰ících vûtviãek kva‰en˘ch
s droÏdím a cukrem se v Anglii vyrábûlo pivo snad léãivé.
Staﬁí ¤ekové smrk zasvûtili Poseidonovi, bohu moﬁe, protoÏe
nejlep‰í lodní stoÏáry byly smrkové. U GermánÛ se
z pohansk˘ch smrkov˘ch svatyní vyvinuly s pﬁíchodem
kﬁesÈanství májky. V Nûmecku se soudilo, Ïe lodní skﬁítek
Klabautermann sídlí ve smrkov˘ch lodních stoÏárech
a na lodích vyvádí svá alotria.

V roce 2004 uskuteãnily LâR, s. p., v rámci Programu 2000
‰etﬁení „V˘znamn˘ch stromÛ LâR“, které v na‰í historii
a pravdûpodobnû ani v celé Evropû nemá obdobu. (VáÏím
si toho, Ïe âLS i já osobnû jsem byl u zrodu této akce).
V˘sledkem bylo mj. 80 novû „nalezen˘ch“ smrkÛ, nejstar‰í
380 let, nejvy‰‰í 57 m a smrky s nejvût‰ími obvody 490
a 452 cm, které pronikly do první desítky vyhlá‰en˘ch
památn˘ch stromÛ podle zákona 114/92 o ochranû pﬁírody
a krajiny. LâR tyto své stromy vyhla‰uje jako V˘znamn˘
strom LâR a opatﬁuje sv˘mi informaãními tabulemi.
><
Ing. Pavel Kyzlík,
tajemník âLS

LESU ZDAR

• Smrku jsou pﬁipisovány urãité léãivé schopnosti; pro na‰e
pﬁedky byl stromem ochrann˘m, mohl na sebe pﬁebírat
lidské nemoci, ztûlesÀoval Ïensk˘ prvek stromu Ïivota
a mateﬁství.
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Vánoãní
Sinatrovské „Jingle bells“ na nás kane stropní konstrukcí supermarketÛ snad uÏ od ﬁíjna. Reklamní
dûlostﬁelecká pﬁíprava! A to v‰echno kvÛli svátkÛm míru, klidu a pokoje. Jaká je ale realita?

Je nespoãet pozemkÛ hlídan˘ch napÛl rozpadl˘mi drátûn˘mi
ploty. Do jedné takové zpustlé zahrady se nauãil chodit
srnec. V˘bûr pa‰e tu byl náramn˘ – bylinná, keﬁová i stromová patra ve v‰ech chuÈov˘ch odstínech. A ten klídek na
relaxaci! Zastihl ho tam i první sníh, ten pﬁedvánoãní.
MÛÏeme se jen dohadovat o pﬁíãinû, která odstartovala jeho
bezhlav˘ úprk do bezpeãí. Pes, auto, nûjak˘ nepﬁíjemn˘
dûsiv˘ zvuk? Vbûhl do drátûného oplocení tak ne‰Èastnû,
Ïe si do nûho zaklesl parÛÏky.
Srnãí chycené do oka bojuje o Ïivot ze v‰ech sil. Rotuje na
drátû, jakoby ho chtûlo pﬁekroutit. Bûhy rozr˘vá zem
a pokud ho objevíte vãas, rozhodnuti pomoci mu ze smyãky,
riskujete pokopání do obliãeje a po tûle.
Ten s parÛÏky vklínûn˘mi do drátûn˘ch kosoãtvercÛ se
neh˘bal. D˘chal zvolna, oãi vytoãené vzhÛru, Ïe bylo vidût
i bûlmo. NeÏ jsem se vrátil s kle‰tûmi, bylo po v‰em. Se zlomen˘m vazem se dlouhého vûku doÏít nedá. Smrt, zánik,
není sám o sobû nic tak tragického. Je pﬁirozen˘m protipólem
zrození. Jen by nemûl b˘t pﬁedãasn˘ nebo zbyteãn˘.

Mnozí majitelé psÛ jsou záhy ze sv˘ch chlupat˘ch spoleãníkÛ
bezradní a ãtvernoÏci proto plní klece útulkÛ, odkud je odebírá jin˘ zájemce, opût bez jakékoli snahy o psí v˘chovu.
Vycházková trasa podél ﬁeky za mûstem pﬁipomíná stromy,
rozhozen˘mi ﬁídce v rovinû, anglick˘ park. Po zasnûÏené
pláni ‰tvou dva psi zajíce. Majitelka s vodítky v ruce procházkov˘m tempem vychutnává zimní atmosféru. Vysok˘
tón vydávan˘ psi se mísil s vﬁe‰tûním u‰áka. Pán, kter˘
kráãel v protismûru, se do jejich majitelky pustil vyãítavou
otázkou, proã ty psy vãas neodvolala. VÏdyÈ by je mûla mít
snad na vodítku. Odpovûì dostal struãnou, jasnou ne bez
tónu nadﬁazenosti. „DyÈ to sou honicí, maj to v krvi!“
V‰echno je jinak. Máme rádi zvíﬁata, ale dûláme v‰e pro to,
aby se nám jich v co nejkrat‰í dobû z krajiny co nejvíc
vytrácelo. Pﬁíroda plná cizorod˘ch prvkÛ pﬁestává vyhovovat
celé ﬁadû ÏivoãichÛ.
Prchám pﬁed fale‰nou iluzí „v˘nosného a bohatého pﬁí‰tího
roku“, fráze uÏívané v souãasn˘ch gratulacích. Radûji si na
projev nového roku nûjak˘ t˘den, spí‰ mûsíc, poãkám.
K tomu je ale nejvhodnûj‰í náves plná rozjeÏdûného, ‰pinavého snûhu, v parãíku pak Ïiv˘ plot z ptaãího zobu, pravidelnû sestﬁihávan˘ na nutné minimum. Z nûho, ale jakoby
z dálky, zní flétniãka. Staãí se zaposlouchat a tóny vám
pﬁipomenou úryvky nûãeho, ãeho b˘vá na jaﬁe plné ráno.
Teì tu v keﬁi sedí bez hnutí ãern˘, zimou shrben˘ interpret
a ti‰e, tichouãce si procviãuje melodie pozdûj‰ího bohatého
kosího zpûvu.
Tak aÈ se ho v‰ichni ve zdraví doÏijeme!

Ani lhostejnost, ale ani nad‰ení pro zvíﬁata by nemûly
pﬁesahovat míru únosnosti. Pes – pﬁítel ãlovûka, módní
dekorace, zdroj obÏivy veterináﬁÛ a producentÛ ‰tûÀat.

><
Mirko Hain
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Vánoãní pohlednice zasnûÏen˘ch krajin se fotografují
v únoru. To kvÛli snûhu. Prosinec je, zvlá‰È pﬁed ·tûdr˘m
dnem, blátiv˘. Pokud pﬁece jen napadne na Mikulá‰e nûco
snûhu, je to pro zvûﬁ trénink na zimu. Pﬁebarvená srnãí pﬁebíhá mezi poli a trasami automobilové dopravy, bﬁezÀaãky
se pohybují mezi chuchvalci vodou nasáklého snûhu, plechovkami od piva a igelitov˘mi ta‰kami a o‰tipují zbytky
unavené zelenû na hladinû.
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Bavorské státní lesy
procházejí rozsáhlou reformou
Bavorské státní lesy v posledních letech procházejí rozsáhl˘m systémem zmûn a opatﬁení. Co bylo
jejich pﬁíãinou? Na rozdíl od jin˘ch organizací povûﬁen˘ch obhospodaﬁováním státních lesÛ
v zemích EU, které zaji‰Èují zejména ekonomickou a mimo produkãní (tj. ekologickou a spoleãenskou) funkci lesa, mají Bavorské státní lesy za úkol zabezpeãovat i funkci poradenskou vÛãi mal˘m
vlastníkÛm lesa a tzv. funkce v˘sostné, spoãívající pﬁedev‰ím v organizaci a schvalování projektov˘ch ﬁízení, stejnû jako v odborném dozoru nad lesy, respektive jejich kontrole. Toto neprofitující
a administrativou vysoce zatíÏené nadstandardní poslání bavorsk˘ch státních lesÛ bylo spolu s rozvûtven˘mi strukturami jejich správního aparátu pﬁedmûtem dlouhotrvajících odborn˘ch diskusí,
které vyústily v reformu státního lesa. Není bez zajímavosti, Ïe Bavorské státní lesy mûly zhruba
dvojnásobn˘ poãet zamûstnancÛ na kaÏd˘ch 1000 ha lesa a to pﬁi personálních nákladech, které
jsou na osobu aÏ o 450 % vy‰‰í neÏ u LâR.
Pﬁíãina pro nutné zmûny spoãívala na jedné stranû
v nastavení udrÏitelného státního rozpoãtu bez dluhÛ, jehoÏ
dÛleÏitou souãástí je i efektivnû fungující státní správa.
To platí také pro lesní hospodáﬁství, které musí kromû
zabezpeãování základního poslání lesa garantovat i takové
hospodáﬁské v˘sledky, které odpovídají moÏnostem ekonomického vyuÏití státního lesa. Bavorské státní lesy pﬁitom
dosahují jiÏ ‰est˘m rokem pozitivního hospodáﬁského
v˘sledku. Bavorské státní lesy dosahovaly v roce 2002
aÏ 2003 prÛmûrn˘ zisk 1 EURO / m3 tûÏby dﬁíví, coÏ jsou
témûﬁ identické hodnoty, vykazované státním podnikem
Lesy âR.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ se Bavorská ministerská rada
v bﬁeznu 2004 usnesla na zavedení konkrétních realizaãních
krokÛ, kter˘mi jsou zejména:
1. Státní lesy budou do budoucna obhospodaﬁovány samostatn˘m, na hospodáﬁství zamûﬁen˘m podnikem v právní
formû „ústavu veﬁejného práva“. Tento podnik dostane
jasnou podnikovû-hospodáﬁskou strukturu a odpovídající
podnikatelsk˘ prostor.
2. Základní zákonné principy (napﬁ. pﬁíkladné obhospodaﬁování státního lesa) zÛstanou nezmûnûny.
3. Stát je nadále jedin˘m vlastníkem podniku.
4. Funkci poradenskou, projektovou a kontrolní pﬁevezmou
Úﬁady pro zemûdûlství a lesnictví.
Nejedná se tedy o privatizaci, ale o reformu správního
aparátu, kter˘ má hospodaﬁit podle zásad volného konkurenãního trhu. Zákon pro ustanovení podnikatelského
subjektu „Bayerische Staatsforsten,“ povûﬁeného obhospodaﬁováním státních lesÛ, byl schválen v záﬁí 2004. Jeho
zaloÏení je plánováno k 1. 7. 2005. Podniková centrála bude
zﬁízena v Regensburgu.
Bavorsko je ve stﬁedoevropském rámci EU v˘znamn˘m vlastníkem státního lesa. Plocha lesních porostÛ v hospodáﬁském
v˘nosu je odhadována na 684 000 ha, coÏ pﬁedstavuje
zhruba polovinu rozlohy lesÛ spadajících do pÛsobnosti
ministerstva zemûdûlství âR. Roãní etátová tûÏba dﬁíví ãiní
4,6 mil. m3 (LâR 7,4 mil. m3).
Bavorská státní lesní správa „Bayerische Staatsforstverwaltung“ oslavila v minulém roce 250 let svého trvání. Jako
nejstar‰í správní instituce Bavorska se opírá o zpÛsob ﬁízení
lesního hospodáﬁství zaloÏeného na tradicích, které jsou
propojeny s moderními prvky lesnické materie.

LESU ZDAR

Pramen: Bayerns Wälder,
250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung
Jahresbericht 2002, 2003
www.forst.bayern.de
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Václav Friedmann
Ilustraãní foto: M. Hain
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14. KWF Tagung
Ve dnech 16. aÏ 19. ãervna 2004 se v lesích nedaleko Groß-Umstadt v SRN konal pod mottem
„v˘robní procesy v lesnictví – nová technika, noví partneﬁi, nové my‰lení“ 14. KWF Tagung
(KWF – Kuratorium fır Waldarbeit und Forsttechnik).
Toto setkání lesníkÛ sestávalo z kongresu, lesnické v˘stavy
a dnÛ nové techniky, ze dvou odborn˘ch exkurzí a z v˘stavy
a prodeje pouÏité lesnické techniky. Tradiãní doprovodn˘
program tvoﬁily prezentace firem, diskusní fóra, ukázky stromolezectví, mistrovství svûta v soustﬁeìování dﬁíví vyváÏecími soupravami, pﬁedvádûní terénních aut, umûlecká tvorba
ze dﬁeva, dﬁevorubecké soutûÏe, timber show atd.
VystavovatelÛ pﬁijelo 410 ze 16 zemí, a své nabídky prezentovali na témûﬁ 1200 m2 kryt˘ch ploch (ve stanech), 60 000 m2
voln˘ch ploch a na plo‰e více neÏ 90 000 m2 pﬁímo v lesních
porostech. Náv‰tûvníkÛ pﬁi‰lo 35 200, vãetnû 24 oficiálních
státních delegací. Akreditováno bylo 100 novináﬁÛ z 11 zemí.
Tagung KWF tak i letos potvrdil svou povûst „stﬁedoevropské ELMIE“, a opût pﬁekonal náv‰tûvnickou úspû‰nost
pﬁedchozího, z roku 2000 v Celle. Organizace byla tradiãnû
dokonalá (snad s v˘jimkou – téÏ tradiãní – pﬁi rozvozu
zájemcÛ mikrobusy na trasy exkurzí) a úroveÀ v‰ech doprovodn˘ch akcí vysoká. V Ïádném smûru tak Tagung nesklouzl
na úroveÀ lesnického jarmarku.

bank) pro soustﬁeìování stromÛ nebo surov˘ch kmenÛ,
klanicovou nástavbu pro soustﬁeìování krátk˘ch v˘ﬁezÛ,
nebo „podkovu“ pro taÏení návûsu. Patentovan˘ systém propojuje i hydraulické obvody. Bûhem pûti minut tak lze bez
vystoupení operátora z kabiny sejmout jednu nástavbu
a nasadit jinou. S jednou soupravou lze tedy nejprve
z tûÏební plochy pﬁiblíÏit dﬁíví v cel˘ch délkách, potom krátké
v˘ﬁezy, a v poslední fázi je stroj pouÏit jako tahaã, kter˘
pﬁepraví návûs se dﬁívím (pﬁeloÏen˘m na nûj v prÛbûhu pﬁedchozích fází z vyváÏecí soupravy) k veﬁejné komunikaci, kde
jej „pﬁevezme“ silniãní tahaã návûsÛ k dal‰í pﬁepravû (viz.
obr. dole).

Na rozdíl od ELMIE, která je svûtov˘m veletrhem v pravém
slova smyslu, jsou tagungy KWF zamûﬁeny na technologie,
které jsou stﬁední Evropû bliÏ‰í jak „rozmûrovû“, tak niÏ‰í
investiãní nároãností. V porovnání s pﬁedchozím tagungem
v roce 2000 pak leto‰ní nenaznaãil, Ïe by se poãet v˘robcÛ
strojÛ a zaﬁízení pro lesní hospodáﬁství sniÏoval, ãi Ïe by se
orientace na nûkteré lesnické technologie v˘raznû mûnila.
V tûÏebních technologiích tak pokraãuje orientace na sortimentní metodu, a to nejen pﬁi pouÏití harvestorÛ a harwarderÛ, ale pﬁetrvávají i motomanuální technologie doplnûné
jednoduch˘mi vyváÏecími pﬁívûsy za univerzální kolové
traktory. Kvalitní ruãní náﬁadí je nadále Ïádané a stále se
zlep‰uje. U lanovek zÛstává zachováno ãlenûní na „velké“
lanovky, a na lanová dopravní zaﬁízení pro malov˘robní
technologie, pohánûná univerzálními traktory. Dynamicky
se rozvíjí technologie pro zpracování a dopravu dendromasy
pro energetické vyuÏití. Více se prosazuje vyvûtvování
stromÛ v pﬁedm˘tním vûku, jako cesta k vy‰‰í kvalitû dﬁíví
v m˘tních tûÏbách.

VyváÏení klestu z tûÏební plochy na odvozní místo, kde je
‰tûpkován, je moÏné bûÏn˘mi vyváÏecími soupravami.
Drobnûj‰í klest je pﬁitom tﬁeba klást na „podlahu“ vytvoﬁenou
del‰ími vr‰ky. Aby taková peãlivost nebyla nutná, lze vloÏit
mezi klanice plechovou vanu a zajistit ji proti posunutí
poutacími pásy.

Urãitû systém v˘mûnn˘ch nástaveb Valmet, jehoÏ princip
spoãívá v tom, Ïe na základov˘ stroj je moÏno hydraulickou
rukou bez pomoci dal‰í osoby nasadit svûrn˘ oplen (klem-

Pﬁi vyklizování dﬁíví navijákem traktoru nemusí b˘t z místa
postavení traktoru dobﬁe vidût na trasu vyklizovaného dﬁíví.
Proto je v˘hodné dálkové ovládání navijáku, umoÏÀující
operátorovi odstoupit od traktoru tak, aby mûl lep‰í v˘hled.
Proto jsou populární i jednoduché zpÛsoby dálkového
ovládání navijáku provázky.
Rychlost pﬁesunu harvestorÛ po komunikacích je nízká,
a proto se na vût‰í vzdálenosti pﬁeváÏejí na podvalnících.
Aby bylo moÏné úãelnû vyuÏít podvalník i pro transport
dﬁíví, lze nûkteré jejich typy doplnit klanicemi.
Problémem pouÏívání strojÛ na kovov˘ch pásech je, Ïe
nemohou najíÏdût na zpevnûné komunikace. Tento problém
lze ﬁe‰it nasazením plastov˘ch „papuãí“ na pásy.
Pﬁi harvestorov˘ch technologiích ve v˘chovn˘ch tûÏbách
s nízkou v˘tûÏí pﬁipadá na jeden m3 vytûÏeného dﬁíví velká

>>

LESU ZDAR

A které exponáty byly nûãím zejména zajímavé?

Zatím platilo, Ïe linky pro vyváÏení dﬁíví vyváÏecími soupravami musely b˘t trasovány jako prÛjezdné, protoÏe zacouvání
sortimentní vyváÏecí soupravou do slepé linky bylo obtíÏné
aÏ nemoÏné vzhledem k tomu, Ïe operátor pﬁes soupravu
nevidûl. To se mÛÏe zmûnit díky tomu, Ïe se objevily
vyváÏecí soupravy mající na zádi couvací kameru.
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>> vzdálenost ujetá harvestorem a následnû i vyváÏecí soupravou.
MnoÏství pﬁejezdÛ porostem lze sníÏit pouÏitím harwarderu,
coÏ je kombinace havestoru a vyváÏecí soupravy. Tento stroj
pﬁi jednom pojezdu dﬁíví vytûÏí, odvûtví, zkrátí na v˘ﬁezy,
naloÏí na vyváÏecí pﬁívûs a vyveze. Stroj na snímku (strana 11
vpravo dole) je schopn˘ vícenásobné kombinace funkcí.
V základním provedení je to traktor s dvoububnov˘m navijákem na pﬁídi. V pﬁípadû vybavení v˘loÏníkem na zádi mÛÏe
slouÏit jako traktor s kle‰Èov˘m závûsem, a po doplnûní
o vyváÏecí pﬁívûs mÛÏe b˘t vyváÏecí soupravou. Je-li pak na
konci v˘loÏníku umístûna místo kle‰Èového závûsu harvestorová hlavice, získá se harwarder.

Zatahování ocelového lana navijáku do porostu je namáhavé,
a po popraskání povrchov˘ch drátkÛ mÛÏe b˘t i zdrojem
nepﬁíjemn˘ch poranûní. Nabízené polyesterové lano je lehké
(coÏ umoÏÀuje zvût‰it vzdálenost vyklizování lanem a tím
i jeho ‰etrnost), mimoﬁádnû ohebné a bezpeãné.
Co ﬁíci na závûr? Bylo to letos na KWF Tagung daleko, ale
stálo to zato.
><
Vladimír Simanov,
ﬁeditelství LâR

SOUL Abertamy úspû‰nû
prezentuje ãeské lesnictví v zahraniãí
Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2004 se ná‰ pracovník Bc. Vojtûch Glaser zúãastnil mezinárodního
Kolokvia o bezpeãnosti práce v zemûdûlství a lesnictví v Helsinkách jako jedin˘ zástupce
âeské republiky. Úãast na‰eho uãili‰tû na této akci byla doporuãena pﬁedstavenstvem
International social security association (mezinárodní sekcí pro pﬁedcházení pracovních úrazÛ
a nemocí z povolání v zemûdûlství) se sídlem v Kasselu za úãelem prezentace na‰ich projektÛ
„Evropa a práce v lese“ a „Program pro kvalitní a bezpeãnostní standardy pﬁi tûÏbû dﬁíví II“
(KVAlita – BEzpeãnost – STandard = KVABEST).
Na jednání byli pﬁítomni zástupci z 22 zemí svûta. První
den byl vûnován tématu „Souãasné dûti – aktivní pracovníci zítﬁka“. Velká pozornost v‰ech pﬁedná‰ejících byla
vûnována bezpeãnosti práce a ochranû zdraví dûtí Ïijících
na soukrom˘ch farmách v zemûdûlství a lesnictví, dále
v˘znamu rodiãÛ a rodiny pﬁi v˘chovû dûtí a jejich pﬁípravû
na pﬁimûﬁenou pracovní ãinnost související s provozem
mal˘ch farem a podnikÛ.
Dne 31. 8. byli v‰ichni zástupci pﬁijati ve finském parlamentu paní Lüsou Hyssälä (ministryní sociálních vûcí
Finska). Pan Glaser mûl dokonce mimoﬁádnou pﬁíleÏitost
s ní pohovoﬁit o stavu ‰kolství a sociální situaci dûtí v na‰í
republice.

LESU ZDAR

Druh˘ den jednání bylo ústﬁedním tématem „V˘chova
a vzdûlávání v zemûdûlské a lesnické praxi“. Pﬁední odborníci úrazov˘ch poji‰Èoven, svazÛ podnikatelÛ a zástupci
soukrom˘ch vlastníkÛ lesa zde ﬁe‰ili problematiku odborné
pﬁípravy dûlníkÛ a technikÛ. Hlavními problémy byly
– ochrana zdraví, správná volba osobních ochrann˘ch
pracovních prostﬁedkÛ, no‰ení osobních ochrann˘ch
pomÛcek, dodrÏování technologické káznû a profesionální
pﬁístup k práci. Rozbor úrazovosti v jednotliv˘ch zemích
ukázal pﬁímou spojitost mezi kvalitním vzdûláním a mnoÏstvím úrazÛ v praxi.
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Na téma „To nejlep‰í ve vzdûlávání“ vystoupil p. Glaser
s prezentací na‰ich projektÛ. PﬁestoÏe mûli ﬁeãníci limitovan˘ ãas pro svá vystoupení, vzbudila práce na‰eho uãili‰tû
neãekan˘ zájem a ná‰ pracovník odpovídal 45 minut
na dotazy ohlednû aktivit na‰eho uãili‰tû v zahraniãí
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(KWF – Kuratorium pro práci v lese a lesní techniku)
a zejména tvorby projektov˘ch prací. Pan E. Klöckner
(komisaﬁ EU v Bruselu) vysoce ocenil na‰i práci a vyjádﬁil
obdiv nad kvalitou obsahu i provedení jednotliv˘ch CD.
Komplimenty a uznáními ne‰etﬁili ani zástupci dal‰ích zemí
(i rozvojového svûta). V zemích EU se CD „Evropa a práce
v lese“ aktivnû vyuÏívá pﬁi v˘uce na lesnick˘ch ‰kolách, pﬁi
‰kolení pracovníkÛ a pﬁípravû soukrom˘ch vlastníkÛ lesa.
Projekt „KVABEST“ vzbudil svou kvalitou a rozsahem takovou pozornost, Ïe byly na místû tvoﬁeny jeho kopie.
Vystoupení téÏ vysoce ocenil prezident mezinárodní sekce
IVSS pro zemûdûlství p. Dr. H. Deisler.
Nároãn˘ jednací den byl zakonãen slavnostním veãerem
v hotelu Scandic-Continental, kde opût ná‰ zástupce mûl
moÏnost neformálnû hovoﬁit s vysok˘mi pﬁedstaviteli
podnikatelsk˘ch svazÛ, inspektorátÛ bezpeãnosti práce
a dal‰ími zástupci zemí.
Vzhledem k na‰í finanãní situaci jsme velice váhali, zda se
tohoto zasedání vÛbec zúãastníme. Závûry mezinárodního
Kolokvia ukázaly, Ïe pracovníci na‰eho uãili‰tû jsou odborníky na svém místû a rovnocenn˘mi partnery odborníkÛ
v zahraniãí, Ïe odvádûjí práci na vysoké profesionální
úrovni. Myslím si, Ïe p. Bc. Glaser jako pracovník Stﬁedního
odborného uãili‰tû lesnického, Odborného uãili‰tû
a Uãili‰tû v Abertamech úspû‰nû reprezentoval Karlovarsk˘
kraj i celou âR.
><
J. ·tûchová,
SOUL Abertamy

PANORÁMA

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

Hlavní úkoly pûstování lesÛ na poãátku 21. století
Sborník z 5. ãesko – slovenského vûdeckého sympozia pedagogick˘ch a vûdeckov˘zkumn˘ch pracovi‰È oboru Pûstování
lesa, Kﬁtiny, 14. – 16. 9. 2004. Pﬁíspûvky ve sborníku jsou
uspoﬁádány podle pﬁirozeného poﬁadí dílãích disciplín pûstování lesa, jak jsou tradiãní v na‰ich zemích, to je zakládání lesa
(semenáﬁství, ‰kolkaﬁství, zalesÀování), pûstûní lesa (v˘chova
porostÛ, obnova porostÛ, pûstební systémy). Pro omezené
technické moÏnosti dokonalé prezentace autorÛ (grafické
a fotografické pﬁílohy), které umoÏÀuje tisková forma sborníku, je tento doplnûn elektronick˘m médiem – nosiãem CD,
obsahujícím kromû textu i barevné originály grafick˘ch pﬁíloh.
Vydala MZLU, Lesnická a dﬁevaﬁská fakulta, Brno, 2004
(Darováno V˘zkumnou stanicí VÚLHM v Opoãnû technické
knihovnû LâR HK)
Základní problémy lesnictví v roce vstupu do EU
Sborník ze VII. snûmu lesníkÛ âeské republiky, Hradec Králové,
12. 10. 2004, obsahuje základní podnûty, které nás dále pﬁiblíÏí Evropû, a je rozdûlen do následujících blokÛ: Lesnická
politika a legislativa, vyuÏití ekonomického potenciálu lesa,
odborn˘ lesní hospodáﬁ a státní správa lesÛ v âR ve srovnání
s vyspûlou Evropou.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství
Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2004
(Darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)
VyuÏití pﬁesíleného dﬁeva
Sborník z celostátního semináﬁe, Hor‰ovsk˘ T˘n – HoustoÀ,
19. 10. 2004, vûnovan˘ problematice v˘skytu a zpracování
pﬁesílené hmoty. Semináﬁ etapovû navazoval na semináﬁ „Péãe
o porostní zásobu a problematika pﬁesíleného jehliãnatého
dﬁeva“ (·ternberk, 7. 10. 2003) a byl zamûﬁen zejména na
praktickou ukázku zpracování pﬁesílené hmoty na moderní
pásovkové technologii. ZároveÀ mûl naznaãit smûr postupu pﬁi
zpracování pﬁesílené hmoty a pozastavit snahu o ﬁe‰ení problému nestandardním zpÛsobem, a to sniÏováním obm˘tí
a zahájením obm˘tních tûÏeb mnohem dﬁíve, neÏ b˘vá obvyklé.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství
Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2004
(Darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)
Parazitické dﬁevokazné houby
Alois âern˘ (sborník)
Sborník ze semináﬁe, Hradec Králové, 2. 11. 2004, obsahuje

charakteristiku nejroz‰íﬁenûj‰ích druhÛ parazitick˘ch dﬁevokazn˘ch hub, které na území na‰eho státu pÛsobí nejvût‰í ‰kody
na lesních dﬁevinách. Popis patogenÛ je ﬁazen u jehliãnat˘ch
dﬁevin (smrk ztepil˘, jedle bûlokorá, borovice) a listnat˘ch dﬁevin (buk lesní, dub, jasan) podle jejich hospodáﬁského v˘znamu.
Vyd. odbor Ïivotního prostﬁedí magistrátu mûsta Hradec
Králové, 2004
(Darováno âeskou lesnickou spoleãností technické knihovnû
LâR HK)
Smrk – dﬁevina roku 2004
Sborník ze semináﬁe, Hradec Králové, 9. 11. 2004.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, základní poboãka LâR Hradec
Králové, ve spolupráci s LâR, s. p., Hradec Králové, 2004
(Pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK)
><
Jiﬁí Uhlíﬁ

V mûsíci prosinci oslavili
v˘znamná Ïivotní jubilea
tito pracovníci LâR
Padesátiny
4.
4.
5.
5.
10.
16.
18.
18.
20.
24.
25.
26.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

Jiﬁí Jakel
Jan Bure‰
Jana âuprová
Miroslav Toul
Václav SÛra
Ale‰ Hutaﬁ
Franti‰ek ·troblík
Jaroslav Kottek
Kristina Veberová
Milan Kaidl
Kvûta Francková
Vlasta Nováková

LS
LZ
LS
LS
LS
LS
LS
LZ
LZ
LZ
LZ
LZ

Vítkov
Dobﬁí‰
TﬁeboÀ
Îelezná Ruda
Buãovice
Znojmo
Buchlovice
Îidlochovice
Boubín
Îidlochovice
Boubín
Boubín

Ing. Pavel Vete‰ník
Petr Ullmann
Zdenûk KuÏel
Milan DÛra
Josef Pospí‰il
Vojtûch BrÛãek
Kvûtu‰e âerná

LS
LS
LS
LZ
LZ
LZ
LZ

Karlovice
Jihlava
Nymburk
Boubín
Kladská
Îidlochovice
Dobﬁí‰

·edesátiny
6.
9.
10.
12.
15.
16.
18.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

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

LESU ZDAR

Vyhlá‰ení památného stromu Jana Evangelisty Chadta·evûtínského
Sborník z celostátního semináﬁe u pﬁíleÏitosti vyhla‰ovacího
aktu památného smrku, Lysice (okres Blansko), 27. 5. 2004.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost v nakladatelství a vydavatelství
Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad âern˘mi lesy, Praha, 2004
(Darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK)
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PﬁedbûÏné
zkou‰ky barváﬁÛ
Dne 9. 10. 2004 se lesní správa Louãná nad
Desnou spolu s OMS âMMJ ·umperk podílely na
organizaci pﬁedbûÏn˘ch zkou‰ek barváﬁÛ. Zkou‰ky
se konaly v lesích reÏijní honitby „Vozka" a „âerná
stráÀ". Zúãastnilo se jich celkem 16 psÛ se sv˘mi
vÛdci. Pracovalo se po celonoãním de‰ti na studené stopû ve velmi obtíÏn˘ch podmínkách, pﬁesto
byly známkou 0 hodnoceni pouze ãtyﬁi psi.
V poslední dobû je ãím dál vût‰í problém najít
dobﬁe vycviãeného barváﬁe pro úspû‰nou dohledávku zejména jelení zvûﬁe, proto povaÏuji za
dÛleÏité, aby zvlá‰tû v na‰ich horsk˘ch podmínkách byl podporován chov a v˘cvik lovecky upotﬁebiteln˘ch plemen bavorsk˘ch a hannoversk˘ch
barváﬁÛ. Rád bych také touto cestou podûkoval
v‰em zamûstnancÛm LS Louãná nad Desnou, kteﬁí
pﬁispûli k bezproblémovému prÛbûhu celé akce. ><
Ing. Tomá‰ Pospí‰il,
lesní správce

ISO 9001:2000
a obdrÏela certifikát
ã. 00105-2004-AQ-PRG-UKAS
Po dobu platnosti certifikátu je spoleãnost
oprávnûna pouÏívat znaãky DNV a UKAS.

C E R T I F I K ÁT

VáÏení obchodní pﬁátelé,
s potû‰ením si Vám dovolujeme oznámit,
Ïe akciová spoleãnost SILVACO ve dnech
20. – 22. 9. 2004 absolvovala úspû‰nû
certifikaãní audit systému ﬁízení jakosti
podle

CO ZB¯VÁ DODAT?
Podûkování
Dne 19. ledna 2004 se dûti na‰í ‰koly zúãastnily besedy o lese,
kterou pro nû pﬁipravil pan Ing. Ch˘lek Rostislav, zamûstnanec
lesní správy Jablunkov, kterému bychom touto cestou chtûli
je‰tû jednou moc a moc podûkovat. Zaujmout 75 dûtí opravdu
pûkn˘m vyprávûním o lese a Ïivotû v nûm, to uÏ vyÏaduje velké
zku‰enosti nejen z daného oboru, ale také z lidské psychiky.
Tato beseda nebyla první. Ochoty a znalostí pana Ing. Ch˘lka
jsme jiÏ vyuÏili pﬁi pobytu dûtí ve ‰kole v pﬁírodû v Horní Lomné.
Vûﬁíme, Ïe ovlivnil dûti natolik, Ïe si na toto vyprávûní vÏdy
v lese vzpomenou a budou si podle toho pﬁírody váÏit. Dûti bezprostﬁednû po besedû nakreslily to, co v nich zÛstalo. A tyto moc
pûkné obrázky jsme zaslali na lesní správu Jablunkov. Tû‰íme se
na dal‰í spolupráci, na dal‰í akce nejen ve ‰kole, ale tﬁeba i v lese.
Edita Chmielová, Základní ‰kola Koperníkova, ‰kolní druÏina, Tﬁinec
V sobotu 24. 4. 2004 probûhlo ve Vala‰ském Meziﬁíãí regionální
kolo Zlínského kraje pﬁírodovûdnû – ekologické soutûÏe Zelená
stezka – Zlat˘ list. Na stanovi‰tích soutûÏní druÏstva prokazovala znalosti na‰í pﬁírody. Jedno z nich zabezpeãovali jiÏ tradiãnû
pracovníci lesní správy RoÏnov pod Radho‰tûm p. Josef R˘dl,
Petr Vondra a jejich pﬁátelé p. Libor Dobe‰ a Katka Milerová.
Opût bylo vyhodnoceno jako nejlep‰í a nejzajímavûj‰í. A urãitû
to nebylo tím, Ïe kaÏd˘ úãastník obdrÏel od „LesÛ“ dárek – propisku a velmi pûkné Pexeso s lesním námûtem. Dûti urãovaly
pupeny, ‰i‰ky, paroÏí, stromy podle kuláãÛ dﬁeva a ãekala je ﬁada
zajímav˘ch a záludn˘ch otázek. A kdo neznal, velmi mnoho se
nauãil. Prostû stanovi‰tû takové, jaké má b˘t. A tak si myslím, Ïe
byste o tom mûli vûdût. BohuÏel, poãasí nám letos nepﬁálo, zima
a hust˘ liják, takÏe stezka nevedla jako vloni krásn˘mi lesy, ale
pouze v areálu lesoparku a nûkterá stanovi‰tû byla i v budovû.
Mgr. Jitka Dvorská, ZO âSOP Javorníãek, Vala‰ské Meziﬁíãí

LESU ZDAR

Chtûla bych na Va‰ich stránkách podûkovat Ing. Milanu Kasíkovi
z DP Kﬁivoklát a p. Pavlu ·ebkovi z LS Kﬁivoklát za pﬁíjemnû
strávené dopoledne dne 27. 5. 2004. Îáci Z· Kﬁivoklát mûli
moÏnost pob˘vat na stﬁelnici, která náleÏí LS Kﬁivoklát a SOUL
Písky. Na místû zhlédli ukázku stﬁelby na asfaltové terãe a dále
pak obsluhu mechanické vrhaãky. V b˘valém lomu, kde stﬁelnice vznikla, si Ïáci mohli dále vyzkou‰et stﬁelbu ze vzduchovky.
Po správném vysvûtlení se dostali do tempa a druhé pokusy
v soutûÏi ãasto pﬁedãily první sérii. Celkem se vystﬁídaly dvû skupiny ÏákÛ 7. roãníkÛ. Vyhodnocení stﬁelby probûhlo také na
stﬁelnici a diplom obdrÏeli nejlep‰í stﬁelci ve ‰kole. V‰ichni Ïáci
se uÏ tû‰í na opakování podobné akce.
Mgr. Marcela Kasíková, ﬁeditelka Z· Kﬁivoklát
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Slovo dalo slovo a podaﬁila se akce, která se pro dûti na‰í mateﬁské ‰koly stala nezapomenuteln˘m záÏitkem. Mladí pracovníci
lesní správy NiÏbor pﬁipravili pro dûti v revíru Îlubinec zábavné
a vzdûlávací dopoledne. Dûti se na les a myslivce dlouho tû‰ily,
do ‰kolky tento ãervnov˘ den pﬁi‰ly v‰echny dûti. Tû‰ení se
vyplatilo. Po procházce lesem ve vyznaãeném prostoru nejdﬁíve
hledaly obrázky lesních zvíﬁat. Pojmenovaly je a následnû se
o zvíﬁatech dozvûdûly víc. Jak Ïijí, jak se projevují, jak se mají
lidé v lese chovat a proã je nezbytné pﬁikrmování zvíﬁat v zimních mûsících. Názornû si vysvûtlily rozdíl mezi parohem jelena,
daÀka a srnce. Odmûnou za svoji píli byla stﬁelba ze vzduchovky, stejnû jako voÀav˘ opeãen˘ buﬁtík, kter˘ neodmítlo Ïádné
dítû. Také jezevãík Ajax dával najevo, Ïe má na buﬁtíka chuÈ,
a Ïe dûtská spoleãnost mu vÛbec nevadí, v‰ak se také s nimi
ﬁádnû vydovádûl. Zavr‰ením lesní idylky se stalo spoleãné posezení u ohnû a pouãné povídání o v˘znamu lesa pro zdrav˘ v˘voj
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ãlovûka a o tom jak je tﬁeba o les peãovat. Na památku a na rozlouãenou dostaly drobné dárky: odznáãek, samolepky, pexesa,
kalendáﬁ zvíﬁat, pastelky a sladkosti se znakem LâR. Pﬁístupu
Va‰ich pracovníkÛ si velmi váÏíme a oceÀujeme jejich ochotu
vûnovat ãas na pﬁípravu a prÛbûh tak nároãné a velice zdaﬁilé
akce. Dovolte, abychom jim prostﬁednictvím ﬁeditelství LâR
upﬁímnû podûkovali. Pﬁejem si a vûﬁíme, Ïe podobná setkání
uskuteãní i v následujících letech. V dal‰í práci pﬁejeme v‰em
mnoho úspûchÛ.
Dûti a kolektiv uãitelek , Mateﬁská ‰kola LedÀáãek, H˘skov
S upﬁímnou radostí se chci s Vámi podûlit o hﬁejiv˘ pocit z dobﬁe
vykonané práce ve státních lesích v katastru obce Bíl˘ Kostel
nad Nisou. Z na‰í pozice lze ﬁíci, Ïe dobr˘ pﬁístup k hospodaﬁení
a o‰etﬁování státních lesÛ pﬁinesl své ovoce. Dobrá péãe o porosty
sk˘tá laikovi nádhern˘ a zdrav˘ pohled na celou oblast.
Zbudovaly se komunikace, které slouÏí k usnadnûní práce lesníkÛ, av‰ak nyní také poskytují pﬁíjemné procházky ‰iroké veﬁejnosti do krásného LuÏního dolu, kde se mohou turisté i na‰i
obãané pokochat o‰etﬁen˘m památn˘m chránûn˘m stromem
(letním dubem) a upraven˘m okolím u této malé rezervace.
Kromû jiÏ uvedeného nelze opomenout velkou snahu o obnovu
a znovuzakládání rybníãkÛ a retenãních nádrÏí, které do krajiny
patﬁí. Z toho se dá odvodit, Ïe osoby zodpovûdné za hospodaﬁení s lesy v k. ú. Bíl˘ Kostel nad Nisou svûﬁené úkoly ve svém
revíru neplní jen jako pracovní povinnosti, ale dávají své práci
evidentnû nûco navíc.
Václav Nekvapil, starosta obce Bíl˘ Kostel nad Nisou
Dovolte mi, abych Vám nejen jménem sv˘m, ale pﬁedev‰ím
jménem v‰ech postiÏen˘ch obãanÛ, upﬁímnû podûkoval za Va‰i
mimoﬁádnou finanãní pomoc, kterou jste mûstu Litovel a jeho
obãanÛm poskytli na zmírnûní tíÏivé pomoci vzniklé v dÛsledku
niãivého tornáda, jeÏ dne 9. ãervna 2004 na‰e mûsto a jeho
obyvatele postihlo. Rád bych Vás ujistil, Ïe Va‰e pomoc bude
vyuÏita v˘hradnû na rekonstrukci mûstského parku Smetanovy
sady, jak je uvedeno v darovací smlouvû.
MVDr. Vojtûch Grézl, starosta mûsta Litovel
Dne 10. – 11. 6. 2004 postihly mûsto Ledeã nad Sázavou niãivé
povodnû. Jménem mûsta Ledeã nad Sázavou a jeho obãanÛ
Vám tímto dûkuji za okamÏité uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ
z vlastních zdrojÛ pro OST Hradec Králové na zabezpeãovací práce
na Ole‰enském potoce a jeho pﬁítocích, ke kter˘m bylo bezodkladnû po povodni pﬁistoupeno. Jednalo se o odstranûní následkÛ povodÀov˘ch ‰kod, tj. obnovení prÛtoãného profilu koryta
vodního toku – odstranûní pﬁekáÏek na VT a v profilu objektÛ
znemoÏÀující plynul˘ odtok vody – odstranûní vyvrácen˘ch
a po‰kozen˘ch stromÛ, uvolnûní prÛtoãného profilu koryta,
zabezpeãení kritick˘ch míst pro pﬁípad dal‰í povodnû – zejména
zaji‰tûní bﬁehov˘ch nádrÏí. Velice si ceníme Va‰í vãasné pomoci,
za kterou Vám tímto mûsto Ledeã nad Sázavou mnohokrát
dûkuje. RovnûÏ si Vám dovoluji podûkovat za finanãní dar, kter˘
nám poskytl podnik Lesy âR za úãelem pomoci odstranit ‰kody
vzniklé touto povodní. Je to projev skuteãné solidarity a velice
si jej povaÏuji. Budu o nûm s potû‰ením v‰ude informovat.
Stanislav Vrba, starosta mûsta Ledeã nad Sázavou
Ráda bych Vám touto cestou podûkovala za pomoc pﬁi realizaci
Sympozia Desná 2004. Tato akce má velk˘ ohlas u médií a zaruãenou náv‰tûvnost. Na leto‰ní veãerní vernisáÏi se nám se‰ly cca
tﬁi stovky pﬁíznivcÛ tohoto umûní. Jsem ráda, Ïe se v‰e vydaﬁilo
podle na‰ich spoleãn˘ch pﬁedstav.
Ivana Fischerová, vedoucí odboru kultury, Desná
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