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Zákonem č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června byla
Parlamentem přijata novela zákona o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen VZ) s účinností od 1. 1. 2002.
Novela VZ v sobě spojuje dva současně platné zákony na
úseku vod, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách a zákon 
č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.
Oproti současnému VZ neupravuje oblast zásobování 
pitnou vodu a odkanalizování, tuto řeší nový zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu. V současné době probíhá zpracování 15 pro-
váděcích vyhlášek k VZ. Novela byla jedním ze zákonů,
jehož přijetí bylo důležité z důvodů přizpůsobení legislati-
vy v oblasti životního prostředí ve vztahu k probíhajícím
jednáním pro vstup do EU.

I. Obecné zásady a povinnosti 
vypl˘vající ze zákona pro LâR

Obecnû lze konstatovat, Ïe novela VZ pfiejímá základní koncepci stá-
vající právní úpravy, zavádí v‰ak nové pojetí právní povahy vod a celou
fiadu nov˘ch pojmÛ. Voda pro svou neovladatelnost a neuchopitelnost
nebude podle dnes jiÏ platného VZ pfiedmûtem vlastnictví aÏ do jejího
odebrání z pfiírodního prostfiedí. Povrchové a podzemní vody proto
nemohou b˘t ani souãástí ãi pfiíslu‰enstvím pozemku. Za povrchové
a podzemní vody se nepovaÏují vody, které byly z tûchto odebrány.

Vodní dílo a nakládání s vodami 
Novû je zaveden pojem vodní dílo jako stavba slouÏící k nakládání,

zadrÏování, úpravû vodních pomûrÛ a ochranû pfied ‰kodliv˘mi úãinky
vod vãetnû staveb k hrazení bystfiin a strÏí. Povolení k nakládání s vodami
bude vydáváno na ãasovû omezenou dobu, u vypou‰tûní odpadních vod
maximálnû na 10 let. Podkladem pro nakládání s podzemními vodami,
napfi. pfii v˘stavbû nové studny, je nezbytné vyjádfiení odbornû zpÛsobilé
osoby. Na odbûry vod jsou stanoveny nové limity - 6000 m3 roãnû nebo
500 m3 mûsíãnû pro povrchové i podzemní vody. Odbûry nad tyto limity
jsou zpoplatnûny a odbûratel je povinen o tomto odbûru vést evidenci.
TaktéÏ je zpoplatnûno vypou‰tûní odpadních vod pfii limitech za objem
a zneãi‰tûní.

Na základû ustanovení o technicko bezpeãnostním dohledu se vodní
díla dûlí do kategorií I. – IV. U vodních dûl IV. kategorie, coÏ jsou praktic-
ky v‰echny na‰e vodní nádrÏe, je jejich vlastník povinen urãit a nahlásit
vodoprávnímu úfiadu fyzickou osobu odpovûdnou za dohled a jedenkrát
za deset let provést prohlídku vodního díla za úãasti vodoprávního
úfiadu.

Novelou byla uzákonûna i fiada problematick˘ch ustanovení, jako je
povinnost zajistit migraãní prostupnost vodních dûl, evidence vodních dûl
v katastru nemovitostí nebo nemoÏnost provádût odvodnûní lesních pÛd 
v oblastech pfiirozené akumulace vod (CHOPAV), coÏ mÛÏe zpÛsobit potí-
Ïe pfii obnovû porostÛ. 

Ochranná pásma a ochrana vod
Pfiímo VZ jsou definována ochranná pásma vodních zdrojÛ pro pitnou

vodu. Podrobnû je charakterizováno pásmo I. stupnû, které slouÏí 
k ochranû vodního zdroje v bezprostfiedním okolí odbûru a pásmo 
II. stupnû, které slouÏí k ochranû zdroje v územích stanoven˘ch správním
aktem s tím, Ïe stanovení pásem je vÏdy vefiejn˘m zájmem. Obdobnû
jako nyní ten, kdo je oprávnûn odebírat vodu, hradí náklady za omezení

ve vyuÏití a náklady spojené s technick˘mi úpravami v daném pásmu.
Vlastníci pozemkÛ jsou jako doposud povinni zajistit, aby nedocházelo
ke zhor‰ování vodních pomûrÛ. Toto se u LâR t˘ká pfiedev‰ím erozních
r˘h a pov˘robní úpravy pracovi‰tû.

Dále jsou ve vazbû na smûrnice EU zavedeny pojmy citlivé a zranitel-
né oblasti, která stanovují a rozdûlují území z hlediska ãistoty vody.
KaÏd˘, kdo nakládá s vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a úãelné
vyuÏití. UÏivatelé závadn˘ch látek jsou povinni zpracovat havarijní plán
a provádût kontrolu jejich skladÛ jednou za pÛl roku. 

Státní správa a ochrana pfied povodnûmi
Ústfiedním vodoprávním úfiadem je urãeno ministerstvo zemûdûlství, ve

vyjmenovan˘ch vûcech pfiíslu‰ná ministerstva, napfi. MÎP ve vûcech
ochrany mnoÏství a jakosti vod (forma sdílen˘ch kompetencí).
Vodoprávními úfiady jsou povûfiené obce, okresní a krajské úfiady. Tyto 
a âIÎP jsou povûfieny v˘konem vodoprávního dozoru nad dodrÏováním
tohoto zákona. V kapitole o ochranû pfied povodnûmi jsou charakterizo-
vána záplavová území, stupnû povodÀové aktivity, povinnosti vlastníkÛ
vodních dûl a správcÛ tokÛ, záchranné a zabezpeãovací práce atd.

II. Vodní toky a jejich správa 

Vodní tok
Novû je charakterizován vodní tok jako pfiírodní jev v podobû toku

povrchové vody ohraniãené korytem na pozemku, nejedná se, jak tomu
bylo doposud, o nemovitost ve vlastnictví státu. Vodním tokem je tedy
pouze „tekoucí voda“ nikoliv i pozemek, po kterém voda teãe. Korytem
vodního toku je pozemek s vlastním parcelním ãíslem s vyuÏitím pozemku
jako vodní plocha. V pfiípadû, Ïe pozemek, po nûmÏ vodní tok protéká,
není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, tvofií koryto dno
a bfiehy aÏ po bfiehovou ãáru, která je urãena hladinou vody, protékající
tímto korytem a je‰tû se nevylévající do okolí.

Jako doposud se vodní toky dûlí na v˘znamné, spravované s. p.
Povodí, a drobné, které mohou spravovat obce, právnické nebo fyzické
osoby, jimÏ vodní toky slouÏí nebo s jejichÏ ãinností souvisejí. Nov˘m
pojmem je správa povodí, jíÏ se rozumí správa v˘znamn˘ch tokÛ a dal‰í
ãinnosti spojené se zaji‰tûním stavu vod v dané oblasti povodí. Tuto vyko-
návají s. p. Povodí vãetnû v˘konu dohledu nad správou drobn˘ch tokÛ. 

AKTUÁLNù
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Novela vodního zákona
a její dopady na Lesy âR, s.p.

Bez pfiíãn˘ch objektÛ hrazení bystfiin si nelze pfiedstavit péãi o drobné vodní toky, 
foto redakce
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Povinnosti pfii správû toku
Pfiímo v˘ãtem jsou v˘raznû roz‰ífieny povinnosti pfii správû vodních

tokÛ oproti stávajícímu znûní zákona. Znaãnû konfliktní se jeví povinnost
obnovovat pfiirozená koryta zejména v CHKO a ÚSES, u kter˘ch lze 
v budoucnu pfiedpokládat stfiety s ochranou pfiírody v dÛsledku plnûní
dal‰ích povinností, jako je napfi. povinnost zajistit dostateãnou prÛtoãnost
koryta a protipovodÀovou ochranu. Pfiipravovaná vyhlá‰ka, kterou se
stanoví zpÛsob provádûní ãinností pfii správû vodních tokÛ, zavádí pravi-
delné prohlídky a zpracování jejich harmonogramÛ, sledování vyuÏití
pobfieÏních pozemkÛ a cizích vodních dûl, zpracování minimálnû deseti-
let˘ch plánÛ péãe o koryto a vodní díla s vyznaãením cyklu udrÏovacích
prací, sledování nakládání s vodami, zji‰Èování jakosti vody apod.

Povinnosti správce a ochrana pfiírody
Zásadním problémem z pohledu LâR jako správce tokÛ je ustanovení

paragrafu 15 odst. 6 o tom, Ïe novû povolovaná vodní díla nesmûjí
vytváfiet bariéry pohybu vodních ÏivoãichÛ v obou smûrech vodního toku.
Z dikce tohoto ustanovení lze v praxi pfiedpokládat, Ïe jiÏ kaÏd˘ i niÏ‰í
stupeÀ ãi práh bude ze strany ochrany pfiírody vnímán jako pfiekáÏka
pro mnohé vodní Ïivoãichy. Takto jednostrann˘ pohled znemoÏní realiza-
ci protipovodÀové ochrany formou klasick˘ch opatfiení hrazení bystfiin. Je
nutné si potom uvûdomit, jestli budeme chránit pfiírodu nebo ãlovûka?!

Jistû lze namítnout, Ïe je moÏné fie‰it tuto problematiku formou urãitého
kompromisu, ale to ve vût‰inû pfiípadÛ není akceptovatelné. Tato opatfiení
s více neÏ stoletou tradicí a zku‰eností nelze provádût bez základních
konstrukãních prvkÛ, jak˘mi jsou pfiíãné objekty (stupnû pfiehráÏky)
vyrovnávající podéln˘ sklon a zachycující splaveniny z povodí. Je otáz-
kou, zda zahajovat pfiípravu projektové dokumentace na nové akce pfii
existenci dal‰ího sporného ustanovení paragrafu 59 odst. 4, kter˘ fiíká,
Ïe na odstraÀování pfiekáÏek zpÛsoben˘ch vodními díly postaven˘mi
pfied úãinností tohoto zákona se podílí stát. 

Pfii projednávání VZ v Senátu byly podány pozmûÀovací návrhy
kromû jin˘ch i ke zmiÀovanému paragrafu 15. Senát zákon schválil na
základû dohody s MZe a MÎP s tím, Ïe do konce roku bude pfiedloÏena
malá novela VZ fie‰ící tato sporná ustanovení. Pokud v‰ak nedojde ke
zmûnû tûchto ustanovení malou novelou VZ, LâR nebudou ve vût‰inû pfií-
padÛ schopny plnit povinnosti dané tímto zákonem, a to v první fiadû
zajistit udrÏování koryt vodních tokÛ s cílem ochrany majetku a bezpeã-
nosti obyvatelstva pfied ‰kodliv˘mi úãinky vod.

III. Vodní toky a financování
Základním principem financování správy tokÛ podle VZ jsou pfiíjmy 

z plateb k úhradû správy vodních tokÛ za odbûry vod. Tato skuteãnost se
v‰ak t˘ká pouze v˘znamn˘ch vodních tokÛ, resp. s. p. Povodí, protoÏe
pfiíjmy LâR za odbûry vod se v minul˘ch letech pohybovaly okolo 8 mil. Kã
a v˘razné nav˘‰ení nelze pfiedpokládat. Z hlediska celkov˘ch potfieb na
správu vodních tokÛ se prakticky jedná o zanedbatelnou ãástku. 
Z tohoto dÛvodu je správa drobn˘ch tokÛ odkázána na státní rozpoãet
nebo na vlastní zdroje správce. 

Celkovû je moÏné shrnout, Ïe povinnosti a tedy i finanãní náklady
spojené se správou tokÛ narostly v dÛsledku nové zákonné úpravy, aniÏ
by bylo zaji‰tûno pfiímé financování ze zákona. Podle ustanovení para-
grafu 102 stát „mÛÏe“ poskytnout finanãní prostfiedky k úhradû v˘dajÛ
na opatfiení ve vefiejném zájmu, napfi. na správu drobn˘ch vodních tokÛ,
ale nikde v novele VZ není stanovena povinnost státu ãi jiná pfiímá vazba
na státní rozpoãet. V pfiípadû financování komerãnû nevyuÏiteln˘ch vod-
ních tokÛ, jak je tomu u LâR, chybí striktní ustanovení v legislativû 
o tom, Ïe „stát poskytuje dotace“ (jak bylo v návrhu zákona), a proto se 
i do budoucna jeví financování znaãnû nejisté bez moÏnosti dlouhodo-
bûj‰ího v˘hledu a plánování.

Ing. Tomáš Hofmeistr
ředitelství LČR, Hradec Králové

Dne 25. fiíjna 2001 se v Hradci Králové uskuteãnil celostátní semináfi
„PEFC – Celoevropsk˘ systém certifikace lesÛ v âeské republice“. Cílem
semináfie bylo seznámit lesnickou vefiejnost s v˘vojem a souãasn˘m 
stavem certifikace lesÛ v âeské republice i ve svûtû.

Úvodní referát pfiinesl celkovou pfiedstavu o vyuÏití certifikace v lesním
hospodáfiství. Úãastníci se dozvûdûli podrobné informace o vût‰inû
v˘znamnûj‰ích certifikaãních systémÛ a o situaci ve vybran˘ch evropsk˘ch
zemích. Autofii se zmínili také o oãekávaném v˘voji certifikace hospoda-
fiení v lesích, jejím moÏném ekonomickém vlivu na lesní hospodáfiství 
a lesopolitickém v˘znamu. Poté byla pozornost úãastníkÛ soustfiedûna jiÏ
pouze na systém PEFC - celoevropsk˘ systém certifikace lesÛ, k nûmuÏ se
âeská republika oficiálnû pfiihlásila. 

Proces v˘voje, vzniku a vlastního fungování tohoto systému v rámci
Evropy jsou vûci pomûrnû málo známé, proto byl zafiazen pfiíspûvek 
s tímto obsahem. Podstatnû více informací bylo jiÏ publikováno o âeském
systému certifikace lesÛ jako národním systému, kter˘ je souãástí systému
evropského. Je‰tû více zv˘‰it informovanost o v˘voji a souãasném stavu
certifikace lesÛ u nás si kladl za cíl dal‰í z pfiíspûvkÛ. 

Fungováním âeského systému certifikace lesÛ se zab˘val pfiedseda
PEFC âR pan Josef BartoÀ - Dobenín. Zmínil rovnûÏ dosud nezvefiejnûné
informace o otázce pro vlastníky lesÛ nejpodstatnûj‰í, tj. o financování
celého systému v âeské republice. 

Zajímav˘m z hlediska vlastníkÛ lesÛ byl nepochybnû pfiíspûvek vedou-
cího Národního certifikaãního stfiediska Ústavu pro hospodáfiskou úpravu
lesÛ. Ten úãastníky provedl jednotliv˘mi kroky zaji‰tûní úãasti individuál-
ních vlastníkÛ lesÛ v regionální certifikaci lesÛ a nastínil zásadní principy
ãinnosti Národního certifikaãního stfiediska jako organizace, která je pfii-
pravena zaji‰Èovat sluÏbu pro Ïadatele o regionální certifikaci lesÛ.

Na závûr vystoupili zástupci v‰ech komor zastoupen˘ch v PEFC âR 
- komory vlastníkÛ lesÛ, komory zpracovatelÛ dfieva a komory ostatních
zainteresovan˘ch subjektÛ. Pohledy tûchto tfií komor na v˘znam certifika-
ce lesÛ se vzhledem k rÛznému zamûfiení jejich ãinnosti samozfiejmû
rÛzní. O to zajímavûj‰í byla moÏnost jejich názory vzájemnû porovnat.
Jednotliv˘mi aspekty certifikace a jejími dopady na hospodafiení LâR se
budeme zab˘vat v seriálu, kter˘ chystáme pro pfií‰tí roãník Lesu zdar.

Ing. Tomáš Dohnanský
ředitelství LČR, Hradec Králové

AKTUÁLNù
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Certifikace hospodafiení v lesích

Ilustraãní foto redakce
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Poãátky hrazení bystfiin v západních
âechách lze datovat do 20. let 20. století. 
OST PlzeÀ vznikla k 1. 9. 1992 jako souãást
LâR, s. p. Svou ãinností navázala na pÛsobení
správy tokÛ na podnikovém fieditelství
Západoãesk˘ch státních lesÛ v Plzni. Stav 
vodních tokÛ v tehdej‰ím Západoãeském kraji
byl v té dobû dosti ‰patn˘. V 70. a 80. letech
se zde nerealizovaly Ïádné investice, pouze
minimální údrÏby staveb a bfiehov˘ch po-
rostÛ. Na dlouhodobé zanedbávání ukazoval 
i propastn˘ rozdíl ve v˘‰i investic v jednotliv˘ch
krajích republiky. Za deset let se v‰ak podafiilo
zdej‰ím pracovníkÛm stav vodních tokÛ 
v˘raznû zlep‰it.

Dnes OST PlzeÀ spravuje drobné vodní toky
na území okresÛ PlzeÀ – mûsto, PlzeÀ – jih,
PlzeÀ – sever, Rokycany, Tachov, DomaÏlice,
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Klatovy.
Geograficky se jedná o 10 pfiírodních lesních
oblastí: Kru‰né hory (ãást), Chebská 
a Sokolovská pánev, Karlovarská vrchovina,
Západoãeská pahorkatina, Kfiivoklátsko 
(ãást), Rakovnicko – kladenská pahorkatina
(ãást), Brdská vrchovina (ãást), âesk˘ les,
Pfiedhofií ·umavy (ãást) a ·umava (ãást).
Jde tedy o území velmi pestré a ãlenité.

Celková délka spravovan˘ch tokÛ ãiní 

1433 km. Konkrétní problematiku správy 
vodních tokÛ mi v rozhovoru pfiiblíÏil 
Ing. Franti‰ek Bubrle.

Personální
obsazení OST

● Jak dlouho se jiÏ vûnujete  problematice 
hrazení bystfiin?

Vodohospodáfisk˘m záleÏitostem se vûnuji
prakticky od roku 1975, kdy jsem dokonãil
vysokou zemûdûlskou ‰kolu, obor meliorace, 
a nastoupil jako projektant do technické kance-
láfie podnikového fieditelství Západoãesk˘ch
státních lesÛ. Tehdy jsem pracoval hlavnû na
projektech odvodnûní lesních pÛd a hrazení
bystfiin. Pozdûji byla tato ãinnost utlumena a já

jsem projektoval
lesní cesty, a to 
aÏ do transformace
lesního hospodáfiství.
Po reorganizaci jsem rok pracoval na obecním
úfiadû ve ZbÛchu. Prvního fiíjna 1992 jsem
nastoupil jako fiadov˘ správce na oblastní
správu tokÛ PlzeÀ. Vedoucím správy jsem byl
jmenován v lednu roku 1998.

● Kolik máte spolupracovníkÛ?

PÛvodnû tady byl vedoucí správy, tfii správci
a technicko administrativní pracovnice. Po
odchodu pfiedchozího vedoucího správy paní
Ing. A. âechové zÛstalo jedno místo správce
neobsazeno. Stalo se tak po dohodû s fieditel-
stvím, protoÏe to bylo v dobû, kdy se tvofiil
vodní zákon a nevûdûli jsme, jestli nedojde 
k pfiedávání nûkter˘ch vodních tokÛ tehdej‰ím
melioraãním správám nebo jin˘m správcÛm.
Vodní zákon koneãnû vy‰el a zaãne platit od 
1. ledna 2002. Vzhledem k tomu, Ïe tento
zákon zachoval v platnosti dosavadní urãení
správcÛ drobn˘ch vodních tokÛ a pravdûpo-
dobnû nedojde tedy ke sníÏení celkové délky
tokÛ, spravovan˘ch na‰í správou, rádi bychom
v budoucnu roz‰ífiili stav o jednoho správce. 

Hlavní oblasti 
ãinnosti

● Jaké hlavní problémy jste museli  
v posledních deseti letech fie‰it?

Vzhledem k tomu, Ïe oblast na‰í OST nepo-
stihly Ïádné v˘razné povodÀové prÛtoky 
a nemuseli jsme fie‰it Ïádné následné ‰kody,
zab˘vali jsme se pfiedev‰ím údrÏbou stávajících
vodohospodáfisk˘ch dûl postaven˘ch v minulos-
ti, ale stavûli jsme i nové, pfieváÏnû pfiíãné
objekty hrazení bystfiin. Souvislé úpravy 

Hrazení bystfiin napravuje 
neuváÏené zásahy do krajiny

REPORTÁÎ

Letos jiÏ po tfietí jsme zavítali na jednu z na‰ich oblastních
správ tokÛ. Vzhledem k pfiijetí zákona o vodách je proble-
matika hrazení bystfiin a správy vodních tokÛ nav˘sost
aktuální. Do Plznû jsme se vypravili pfiedev‰ím proto,
Ïe je zde moÏno vidût v blízkosti mûsta v pomûrnû
rovinaté, mírnû zvlnûné zemûdûlské krajinû pozo-
ruhodné stavby hrazení bystfiin, jimiÏ se snaÏíme
zmírnit a napravit neuváÏené zásahy do krajiny 
z minul˘ch desetiletí, a to pfiedev‰ím meliorace
zemûdûlsk˘ch a lesních pÛd a napfiimování vod-
ních tokÛ. V dÛsledku toho jsme zrychlili odtok
vody z krajiny. Dnes je naopak cílem vodu v kra-
jinû udrÏet co nejdéle a zmírnit pÛsobení pfiívalo-
v˘ch de‰ÈÛ. PrÛvodcem mi byl vedoucí OST 
Ing. Franti‰ek Bubrle.

Na náv‰tûvû u Oblastní správy tokÛ PlzeÀ

5

Obnoven˘ rybník Hamr nad obcí Hofiehledy

Úprava koryta Borovenského potoka v intravilánu
obce Hofiehledy, která zamezuje ukládání splavenin

➤
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tokÛ jsme provádûli jen na nûkter˘ch krat‰ích
úsecích v intravilánech obcí. Tyto úpravy 
vût‰inou iniciovaly obce, které byly ohroÏovány
pfiívalov˘mi prÛtoky. Proto bylo nutno na 
potocích pfiistoupit k opravám, rekonstrukcím
nebo i investiãním stavbám. Dále se vûnujeme
péãi o bfiehové porosty. âást prostfiedkÛ 
vynakládáme i na obnovu a rekonstrukci
retenãních nádrÏí. Velikost hmotného majetku,
kter˘ spravujeme, lze vyãíslit takto: objekty 
hrazení bystfiin - 68 221 tis. Kã, pozemky 
- 3 815 tis. Kã

● Kde jsou v oblasti pÛsobnosti OST  
nejstar‰í stavby hrazení bystfiin?

Jedna z v˘znaãn˘ch a velk˘ch staveb, které
doposud máme ve správû, jsou retenãní pfie-
hráÏky postavené ve 20. letech na Zlatém poto-
ce poblíÏ Ka‰persk˘ch hor. Av‰ak v souãasné
dobû se mûsto snaÏí získat tento majetek do
svého vlastnictví. Ze stejného období pocházejí
i nûkteré vodohospodáfiské stavby na okrese
Rokycany.

● Do kter˘ch oblastí se soustfieìuje  va‰e 
ãinnost?

Nejnákladnûj‰í stavby jsme realizovali 
v Kru‰n˘ch horách a v Brdech. V Kru‰n˘ch
horách ‰lo o obec Nové Hamry, kde jsme pro-
vádûli opevnûní celého koryta Bílého potoka 
v délce zhruba jednoho kilometru. Potok zde
zpÛsoboval obci problémy pfii tání snûhu.
TaktéÏ Kozí potok, protékající hraniãní obcí
PotÛãky, byl pfiedmûtem úpravy v délce 
650 m.V oblasti Brd jsme provádûli souvislé
úpravy koryt Borovenského a Mítovského poto-
ka, kde se bûhem 10 let vyskytly opakovanû
prÛtoky velk˘ch vod.

Spolupráce s obcemi
● Jak spolupracujete s obcemi pfii  fie‰ení 

úprav vodních tokÛ?

V nûkter˘ch pfiípadech obce samy upozorní
správce toku na náhlé zhor‰ení prÛtoãnosti
koryta toku v obci nebo stávajícího opevnûní
koryta. Stává se tak zpravidla po prÛtoku vel-
k˘ch vod. My jako správci toku provedeme
obhlídku, rekognoskaci stavu a v rámci moÏ-
ností se snaÏíme vyhovût. Tímto zpÛsobem
obce iniciují realizaci nûkter˘ch vodohospodáfi-
sk˘ch staveb, pfiípadnû úprav celého toku.

● MÛÏete jmenovat nûkteré obce, ve kter˘ch 
jste provádûli úpravy  tokÛ v˘znamnûj‰ího 
rozsahu?

Je to napfiíklad obec Nové Hamry a PotÛãky
na okrese Karlovy Vary, Nezdice na okrese
Klatovy, Dobfiív na okrese Rokycany, Îebnice
na okrese PlzeÀ-sever, obec Hofiehledy na
okrese PlzeÀ-jih a také mûsto PlzeÀ. V leto‰ním
roce jsme v dÛsledku pfiívalov˘ch de‰ÈÛ opera-
tivnû napravovali ‰kody v obcích Staré Sedlo 
a Loket n. Ohfií na okrese Sokolov, které byly
postiÏeny nánosem splavenin. 

● Podílejí se obce finanãnû na tûchto 
úpravách, nebo je to zcela ve va‰í reÏii?

U nûkter˘ch investiãních akcí, které byly pfií-
slu‰n˘mi okresními úfiady prohlá‰eny za opat-
fiení ve vefiejném zájmu podle paragrafu 35
lesního zákona, se obce podílely na financová-
ní ve v˘‰i 20 %.

Vztahy s ochranou
pfiírody

● Jaké máte vztahy s ochranou pfiírody?

Z prvopoãátku jsme mûli urãité problémy,
ale postupem ãasu jsme si prostû vyjasnili 
na‰i vzájemnou pozici a dnes je s vût‰inou
okresních úfiadÛ spolupráce velmi dobrá. TotéÏ
lze fiíci i o správách chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí.

● Znamená to tedy, Ïe jste vy‰li vstfiíc poÏa-
davkÛm ochrany pfiírody? Tfieba v tom, Ïe
budujete prÛchodné objekty pro rÛzné Ïivoãi-
chy - ryby a obojÏivelníky? Nebo oni chápou
v˘znam hrazení bystfiin pro lidskou spoleã-
nost a ochranu majetku a lidsk˘ch sídel na
vodních tocích?

Samozfiejmû jejich pohled je trochu jin˘ neÏ
pohled vodohospodáfie, ale pfiesto jejich poÏa-
davky nejsou ve vût‰inû pfiípadÛ pfiehnané 
a jsou realizovatelné, proto se je snaÏíme
akceptovat. V nûkter˘ch pfiípadech jsme je
naopak pfiesvûdãili o tom, Ïe jejich poÏadavek
je z hlediska technického nerealizovateln˘ 
a oni od nûho ustoupili.

● Budujete balvanité skluzy, které  zdrsÀují 
koryto toku, pfiípadnû  rybochody?

Budujeme, konkrétnû na Borovenském poto-
ce mûl orgán ochrany pfiírody okresního úfiadu
poÏadavek vybudovat alespoÀ dfievûné Ïlaby,
které by slouÏily drobn˘m vodním ÏivoãichÛm 
k prÛchodu pfies vybudované kamenné stupnû
a my jsme tomuto poÏadavku vyhovûli. Jednou
z vût‰ích akcí, realizovanou v souãinnosti 
s dobrovoln˘mi ochránci pfiírody, byl záchran-
n˘ transfer populace raka právû pfii úpravách
na Borovenském potoce, kdy bylo odchyceno
pfies 3000 jedincÛ a po skonãení stavebních
prací opûtovnû navráceno do upravené ãásti toku.

● Zkou‰íte nûjaké nové technologie, 
pfiípadnû materiály? Jak se vám osvûdãily 
drátokamenné ko‰e? PouÏíváte ve vût‰í 
mífie dfievo?

PouÏíváme na sv˘ch vodohospodáfisk˘ch
stavbách ‰irokou ‰kálu technologií a materiálÛ,
vãetnû dfieva. S drátokamenn˘mi ko‰i máme
trochu rozporuplnou zku‰enost. Pfiíãné objekty
budované z tûchto konstrukcí se nám celkem
osvûdãily. Pochybujeme ale o úãelnosti pouÏití
tohoto materiálu u podélného opevnûní bystfiin-
n˘ch tokÛ. Pfii vût‰ích rychlostech, i kdyÏ je tato
konstrukce pruÏná, dochází k podemílání 
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a náklonu ko‰Û do koryta tokÛ. TfiebaÏe doda-
vatel zaruãuje Ïivotnost 80 let, v tocích, které
nesou hrubé splaveniny, si nejsme úplnû jisti,
zda tato Ïivotnost je reálná.

● ¤e‰íte problémy sesuvÛ pÛd,  pfiípadnû 
nûjaké hlub‰í eroze?

Samozfiejmû. V leto‰ním roce jsme napfií-
klad dokonãili stabilizaci vznikající strÏe na
lesní správû Îelezná Ruda, kde byly pouÏity
jak dfievûné konstrukce na stabilizaci této strÏe,
tak i klejonáÏ (coÏ je klestov˘ pokryv). Nebyla
to na‰e první stabilizace poãínající strÏe. Na
·umavû jsme jiÏ v minul˘ch letech  úspû‰nû
realizovali opevnûní strÏe Pfiíloh. 

Rozpoãet 
a ekonomika

● V jaké v˘‰i se pohybuje vá‰ rozpoãet 
a jakou ãástí pfiispívá stát na va‰i ãinnost?

Ná‰ roãní objem stavebních prací se 
v posledních letech pohybuje kolem 10 mil. Kã.
V roce 2000 ãinil 9, 933 mil. Kã. Z toho stát
nám formou dotace poskytnul 7,044 mil. Kã,
zbytek byl hrazen z rozpoãtu LâR. Podrobnûj‰í
rozbor financování ukazuje tabulka.

● V leto‰ním roce stát v˘raznû omezil 
poskytování finanãních prostfiedkÛ na 
hrazení bystfiin. Je tomu tak i u vás?

I v pfiípadû na‰í správy nebyly pokryty zda-
leka v‰echny na‰e poÏadavky. V leto‰ním roce
nám byla poskytnuta ze státního rozpoãtu
v˘raznû niÏ‰í ãástka neÏ pfiedcházející roky.
Ale tento stav byl do jisté míry ovlivnûn i men-
‰ím rozsahem stavebních prací u jednotliv˘ch
staveb, na jejichÏ realizaci jsme poÏadovali
finanãní prostfiedky státu.

Zadávání zakázek

● Jak˘m zpÛsobem zadáváte jednotlivé 
zakázky?

Jednotlivé zakázky zadáváme formou v˘zvy
více zájemcÛm a následn˘m v˘bûrov˘m fiíze-
ním. Okruh firem, které jsou schopné provést
bezchybnû vodohospodáfiské dílo v podmín-
kách drobn˘ch vodních tokÛ, v‰ak není 
v na‰em regionu pfiíli‰ velk˘. Samozfiejmû
musíme pfii obesílání jednotliv˘ch firem prová-
dût obmûnu. Ale vût‰inu zakázek získávají
firmy, které uÏ u nás dfiíve pracovaly a osvûdãi-
ly se.

● Tyto zku‰enosti jste získali na základû 
nûjak˘ch ‰patn˘ch poznatkÛ s tûmi 
nevyzkou‰en˘mi firmami?

I nûkteré nové firmy se osvûdãily, ale fiada 
z nich nás co do kvality proveden˘ch staveb-
ních prací a spolupráce zklamala.

● Jak˘ je asi pfiibliÏn˘ poãet firem tady 
v regionu, které jsou schopny realizovat 
díla hrazení bystfiin?

V na‰em regionu se jedná asi o 10 firem.

● Ucházejí se tady o práci i firmy z jin˘ch 
regionÛ?

Zcela v˘jimeãnû.

● Znamená to, Ïe po tûch desetilet˘ch 
zku‰enostech v‰echny firmy znáte a jejich 
okruh je víceménû ustálen˘?

Nelze fiíci, Ïe bychom v‰echny firmy znali.
Nûkteré obesíláme na základû jejich náv‰tûvy
a v podstatû jejich Ïádosti o obeslání. Prostû
pfiijdou a poÏádají, aby byly obeslány do
v˘bûrového fiízení, coÏ samozfiejmû udûláme.
Stavební firmy získávají informace o realizaci
staveb rÛzn˘m zpÛsobem, nûkdy je to aÏ 
s podivem, jak dobfie jsou informovány o tom,
co se bude realizovat. Je to dáno tím, Ïe pfii

schvalování projektové dokumentace s ní pfiijde
do styku ‰irok˘ okruh lidí.

● A rakouské nebo nûmecké firmy se 
neucházejí o zakázky?

Je‰tû se nám nestalo, Ïe by nûjaká zahra-
niãní firma projevila zájem. A z vlastního
popudu tyto firmy neobesíláme. 

Dûkuji za rozhovor, Jan ¤ezáã
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44

55

66

1. Borovensk˘ potok pod retenãní pfiehráÏkou

2. Stabilizace poãínající strÏe pfiíãn˘m objektem

3. Dfievûné prahy na Mítovském potoce

4. Opevnûní bfiehu Borovenského potoka vyskládané 
z hrub˘ch kamenÛ

5. Biologické zpevnûní bfiehu pomocí vrbového 
porostu

6. Dfievûn˘ Ïlab umoÏÀující drobn˘m vodním 
ÏivoãichÛm pfiekonání pfiíãn˘ch stupÀÛ

vlastní dotace vlastní dotace strojní
P 2000 celkem

neinvestice investice

1 292 1571999
2 257 121
3 000 000

2 027 049
-
-

499 871
496 974

1 800 000

5 576 601
7 044 425
3 934 003

40 000
134 993
230 610

-
72 523

100 000

9 435 678
10 006 036
9 064 613

2000
2001-pfiedpoklad

Tabulka: Pfiehled financování
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INFORMUJEME

ProtoÏe leto‰ní rok byl ve znamení dubu,
vracíme se je‰tû v posledním ãísle Lesu zdar 
k tomuto tématu a otiskujeme zde referát
Josefa âervenského, kter˘ pfiednesl na 
semináfii o dubu 9. fiíjna t. r. 

Historie
Název semináfie „Dub - dfievina budoucnos-

ti“ není moÏno v souãasné dobû zcela zákonitû
potvrdit, ale ani vyvrátit. Co v‰ak s urãitou
pravdûpodobností konstatovat lze, je to, Ïe dub
byl dfievinou minulosti. Toto dokládá zku‰ební
instrukce pro lesní personál z 16. února 1756
(Lesnická práce 1923), kde autor jako nejdÛle-
Ïitûj‰í dfievinu oznaãuje dub a této dfievinû
vûnuje ve zmínûné instrukci nejvíce místa.
Uvádí: „O pfiirozeném zmlazení z pafiezÛ 
a semenem, kterémuÏ poslednímu dává pfied-
nost v lesích urãen˘ch k vypûstûní dfiíví staveb-
ního“. Dále pak pojednává: „O umûlém zales-
nûní ploch hol˘ch, kde stávaly dfiíve dubové
lesy, kde tudíÏ asi pfiirozené zmlazení selhalo
nebo snad jinak bylo zniãeno. Zakazuje sbírá-
ní ÏaludÛ v porostech, které pfiijdou v blízké
dobû ke sm˘cení a varuje pfied zuÏitkováním
ÏaludÛ vhánûním vepfiÛ do lesa, jelikoÏ tito ve‰-
keré Ïaludy sesbírají a pfiirozené zmlazení jest
pak vylouãeno“. Není ironií osudu, Ïe za 
250 let v fiadû pfiípadÛ naopak prase, i kdyÏ
divoké, do tûchto porostÛ lákáme, coÏ dokazu-
je fiada krmeli‰È? 

AÏ v pfiípadû nedostatku ÏaludÛ se instrukce
zmiÀuje o moÏnosti pouÏití k zalesÀování osiva
buku, habru, osiky, lípy a bfiízy. Z jehliãnat˘ch
dfievin jsou uvedeny borovice, jedle a smrk,
které tvofií v zemi rozsáhlé porosty, poslední
dvû v‰ak ponejvíce v horách. Instrukce tedy
potvrzuje známou skuteãnost, Ïe na‰e ãeské
lesy byly v polovinû 18. století v niÏ‰ích polo-
hách vût‰inou listnaté a borové, kde v‰ak pfie-
vládající dfievinou byl dub, kterému se pfiipiso-
vala nejvût‰í dÛleÏitost a kter˘ se tû‰il nejvût‰í
péãi. V dne‰ní dobû tolik opûvovan˘ a vyuÏíva-
n˘ buk byl aÏ v pozadí dubu. Smrk a jedle byly
dfieviny pfieváÏnû vysok˘ch poloh. 

Neménû zajímav˘ je i odborn˘ referát pfied-
nesen˘ Ing. Anderlem na „Pracovní vefiejné
schÛzi o aktuálních otázkách Slovenska“ pofiá-
dané âs. akademií zemûdûlskou v Ko‰icích dne
1. fiíjna 1926 na téma „Pfievod ãist˘ch buko-
v˘ch porostÛ na porosty dfievin cennûj‰ích“.
Pfiedná‰ející uvádí: „Dub zimní ve vrchách
Slánsk˘ch (obdoba vût‰iny ãesk˘ch pahorkatin
a vrchovin) nalézá pfiíhodné podmínky. V okolí
·imunky tvofií dub zimní uzavfiené porosty aÏ
do v˘‰ky 756 m n. m., jednotlivû pfiimí‰en stou-
pá aÏ do 874 m. PrÛmûrná horní hranice
vyskytujícího se dubu zimního probíhá kolem
670 m. Dub letní jest jednotlivû pfiimí‰en aÏ do
690 m, hojnû pfiechází aÏ do 470 m (Stavenec
u Solnohrad, Albramovce 620 m, Hrad pfii
Zborovu 448 m). Tato stanovi‰tû jsou útoãi‰tûm
posledních svûdkÛ dávno zmizelé vlády dubÛ,
které se pfies nepfiátelské zásahy na tûchto
nepfiístupn˘ch místech dodnes udrÏely. Tyto
dubové oázy pfiiná‰ejí svûtlo do temné minulos-
ti tohoto stromu a jsou dÛkazem, Ïe dub zde
byl daleko více roz‰ífien a Ïe buk teprve pozdû-
ji pfievzal vedoucí úlohu z listnat˘ch dfievin“. 

V pfiirozené skladbû byl dub zastoupen 
v dne‰ních 18 PLO od 20 % do 70 %. Na
spodní hranici 10 % si svoje zastoupení aÏ do
souãasnosti stále udrÏuje v 15 PLO. Z tohoto
dÛvodu se ve svém pfiíspûvku vûnuji pouze 
PLO 10 - Stfiedoãeská pahorkatina, PLO 
15 - Jihoãeské pánve a PLO 17 - Polabí. 
V tûchto PLO dub v souãasné druhové skladbû
nedosahuje nejvût‰ího procentuálního zastou-
pení, av‰ak v pfiirozené skladbû (38, 30 
a 65 %) zaujímal pfiední místo. Svojí v˘mûrou

v‰ak pfiedstavují tyto tfii PLO 45 % celkové roz-
lohy se zastoupením dubu. Pfiehled tûÏeb za
posledních 60 let poskytuje graf ã. 1 (Bluìovsk˘
a kol. - Lesní hospodáfiství v âR, 1998).

Graf ã. 1: Srovnání procentického podílu
tûÏeb dubu a buku

Z uvedeného pfiehledu vypl˘vá, Ïe tûÏba
dubu za posledních 60 let se v˘raznû nemûní 
a osciluje kolem 2 % z celkové tûÏby. U buku

dochází k postupnému propadu tûÏby aÏ 
o 3,5 %. Pfiehled v˘voje druhové skladby za
posledních 40 rokÛ dokazuje, Ïe dub jiÏ pfied-
stavuje nejvíce zastoupenou listnatou dfievinu,
graf ã. 2 (Mze âR: Zpráva o stavu lesního hos-
podáfiství âeské republiky, 1999)

Graf ã. 2: Plocha porostní pÛdy v tis. ha

Pûstování buku se v posledních dvou deseti-
letích vûnuje fiada autorÛ, napfi. ·indeláfi 1985,
Indruch 1985, Mráãek 1989 a dal‰í. Toto v‰ak
nelze konstatovat u dubu, u nûhoÏ za posled-
ních 30 let nedocházelo ani k rozli‰ování
základních druhÛ, tj. dub letní a skupina sekce
Roburoides - dub zimní, dub Ïlutav˘, dub mno-
hoplod˘, pfiestoÏe ekologické nároky dubu let-
ního a skupiny dubu zimního jsou diametrálnû
odli‰né. V lesnické praxi ani v hospodáfiské
úpravû lesÛ nebyla této problematice vûnována
prakticky Ïádná pozornost. Pfiíãinou byly rÛzné
názorové proudy na druhovou rozli‰itelnost,
rozdílné názory na moÏnost kfiíÏení obou
druhÛ, pfiechodové formy apod. Názory 
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Pûstování a obnova
dubov˘ch porostÛ

Kvalitní dubov˘ porost na LS Plasy, foto redakce
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na moÏnost kfiíÏení se u fiady autorÛ a pracov-
níkÛ vûdeck˘ch a v˘zkumn˘ch pracovi‰È do
jisté míry li‰í i v souãasné dobû. 

AÏ poãátkem 80. let, kdy dochází v ãesk˘ch
zemích k hromadnému hynutí dubÛ, za jehoÏ
pfiíãinu se udává tracheomykózní onemocnûní,
je této dfievinû vûnována vût‰í pozornost
v˘zkumn˘ch pracovi‰È. Jedním z prvních, kdo
upozornil na respektování biologick˘ch a eko-
logick˘ch poÏadavkÛ dubÛ, byl Ing. Janãafiík 
v roce 1995 v rámci zprávy v˘zkumného úkolu
9106 „Odumírání dubÛ a dal‰ích dfievin v les-
ních porostech s pfiíznaky tracheomykózního
onemocnûní“.

K v˘raznému posunu v‰ak dochází aÏ kon-
cem 90. let, kdy Mze âR 24. 9. 1999 organi-
zuje první akci na LF v Brnû na téma
„Rozli‰ování a ekologie dubÛ v âR“. Na uvede-
né akci prof. KoblíÏek podrobnû seznámil
úãastníky s klíãem k urãení jednotliv˘ch druhÛ
dubÛ s praktickou ukázkou v NP Podyjí. Na
tuto akci navázal jiÏ ob‰írnûj‰í velmi úspû‰n˘
semináfi pofiádan˘ âeskou lesnickou spoleãnos-
tí 12. 9. 2000 v oblasti LS Kfiivoklát. Zamûfiení
semináfie na praktické rozli‰ování v˘znamn˘ch
druhÛ dubÛ, jejich ekologické nároky, mezidru-
hové kfiíÏení, vãetnû zahraniãních zku‰eností
s rozli‰ováním dubÛ, pfiineslo v˘znamn˘ posun
do vûdomí ‰ir‰í lesnické vefiejnosti.

Zaji‰Èování
reprodukãního

materiálu 
Na základû takto získan˘ch cenn˘ch infor-

mací dochází jiÏ v roce 2000 u fiady LS LâR 
v rámci obnov LHP k rozli‰ování porostÛ dubÛ
pro sbûr osiva na dub letní a skupinu dubu
zimního. S realizací dodrÏování druhové ãisto-
ty pfii sbûru osiva dubÛ bylo u LâR ojedinûle
zapoãato jiÏ v roce 1998 (LS VodÀany), ve
sbûrové sezónû roku 2000 jiÏ plo‰nû na lesních
správách Milevsko, VodÀany, Hluboká, Ronov
n. D., Nymburk, Mûlník a na LZ Konopi‰tû 
a Dobfií‰. Obdobn˘ postup lze pfiedpokládat 
i u dal‰ích LS a LZ v jin˘ch PLO.

Umûlá obnova dubu se v posledních pûti
letech pohybuje kolem 2400 ha, coÏ pfii prÛ-
mûrném poãtu 7000 ks/ha pfiedstavuje cca 
17 mil. sazenic roãnû. PouÏijeme-li dal‰í statis-
tické údaje, pomûrnû lehce zjistíme, jestli uve-
dené zdroje jsou pro zaji‰tûní potfiebného
mnoÏství sazenic dostaãující.

Z uveden˘ch ãísel lze dovodit, Ïe sbûr 
z necel˘ch 12 % uznan˘ch porostÛ dubÛ zajistí
dostateãné mnoÏství osiva pro produkci roãní
potfieby dubov˘ch sazenic. Po dopûstování
v˘sadby schopného sadebního materiálu 
z takto získaného osiva se jiÏ v zalesÀovacích
projektech musí objevit poÏadavek na sazenice
jednotliv˘ch druhÛ dubÛ, tzn. dubu letního 
a dubu zimního. Jejich zastoupení v pfiirozené
druhové skladbû v ekologické síti typologického
systému ÚHÚL podrobnû a pfiehlednû zpraco-
val Ing. Vokoun. Tento dosud ojedinûl˘ materiál
je souãástí sborníku referátÛ jiÏ zmínûného
semináfie z roku 2000, a je proto lesnímu per-
sonálu v‰eobecnû dostupn˘. 

Pûstování sadebního
materiálu

Pfies neustál˘ tlak ze strany LâR na kvalitu
sadebního materiálu není ani v souãasné dobû
moÏno konstatovat, Ïe kvalita v˘sadby schop-
n˘ch dubov˘ch sazenic je v mnoh˘ch pfiípa-
dech na odpovídající standardní úrovni. 
K ponûkud znaãnému rozãarování do‰lo 
v pfiedjafií leto‰ního roku, kdy v rámci LâR bylo
pfiikroãeno k uplatnûní âSN 48 2115 Sadební
materiál lesních dfievin. Je v‰ak nutno vidût, Ïe
uvedená norma nic závratnû nového v posou-
zení kvality sadebního materiálu nepfiinesla.
Technické poÏadavky jakostních znakÛ a roz-
mûrÛ semenáãkÛ a sazenic, t˘kající se nadzem-
ní ãásti a zpÛsobu pûstování, byly v podstatû
zakotveny jiÏ v ON 48 2211 z 5. 12. 1988. 
V oblasti kofienového systému koneãnû pojme-
novala prav˘mi jmény to, co vûdûli lesníci jiÏ 
v pfiedminulém století. Pfiesto byla urãitá skupi-
na ‰kolkafiÛ pfiekvapena tím, co uvedená
norma vyÏaduje, aãkoli analogie kvality platí
jiÏ 12 let. Musíme si v‰ak zároveÀ pfiiznat, Ïe
tomu bylo zvlá‰tû tam, kde po celou dobu byla
nízká kvalita sadebního materiálu pfiehlíÏena 
a tolerována.

Na celkové kvalitû sadebního materiálu se
podílí celá fiada faktorÛ, z nichÏ nûkteré je
moÏno ovlivnit snáze, jiné obtíÏnûji. Jedním ze
znakÛ kvality je znak genetick˘, kter˘ je dán
pÛvodem osiva. Musím konstatovat, Ïe v sou-

ãasné dobû je v âR genotyp z provozního hle-
diska nezjistiteln˘ a tedy neovlivniteln˘. Co
v‰ak lze objektivnû zjistit, je fenotypová katego-
rie porostÛ uznan˘ch ke sklizni osiva. Tady
platí pomûrnû známé a ovûfiené pravidlo, Ïe
dobr˘ fenotyp zpravidla neb˘vá ‰patn˘ geno-
typ, za pfiedpokladu pfienosu na obdobná sta-
novi‰tû matefiského porostu. 

Zde v‰ak nastává jiÏ první kámen úrazu.
Pro pomûrnû ‰iroké spektrum lesnické vefiejnos-
ti jako by se zastavil ãas. PfiestoÏe v pfiíloze 
ã. 1 k vyhlá‰ce ã. 82/1996 Sb. jsou taxativnû
vyjmenovány zdroje reprodukãního materiálu 
a v § 10, odst. 1 uvedené vyhlá‰ky, je pfiípust-
n˘ pfienos pouze v rámci téÏe PLO, není toto 
v celé fiadû pfiípadÛ vÛbec respektováno. AÏ 
v pfiípadû, Ïe nelze kr˘t potfiebu reprodukãního
materiálu podle zmínûného odstavce, je moÏn˘
pfienos dubu v rámci hercynské oblasti.
Prokázat, Ïe nelze kr˘t potfiebu reprodukãního
materiálu v fiadû PLO je dosti problematické.
Zaji‰tûní reprodukãního materiálu dubÛ je rea-
lizováno cestou nejmen‰ího odporu a sbûr se
provádí pod jedinci, ktefií nejvíce plodí, aÈ jiÏ
se jedná o lokality hrází rybníkÛ ãi stromofiadí
rostoucí mimo les, kde fenotypová kvalita je 
v mnoh˘ch pfiípadech prokazatelnû velmi
nízká. Pfienos takto získaného osiva dubÛ je
následnû uplatnûn na vût‰inû území âR bez
ohledu na PLO a stanovi‰tû. 

Dal‰ím ze znakÛ kvality sadebního materiá-
lu jsou znaky morfologické, které jsou objektiv-
nû mûfiitelné a vizuálnû zjistitelné. Jejich poÏa-
dované parametry je moÏno vhodnou
technologií pûstování v˘razn˘m zpÛsobem
kladnû ovlivnit. Ze zku‰eností vypl˘vá, Ïe pro
zdárn˘ v˘sledek umûlé obnovy je perspektivní
pûstování tfiíleté sazenice s 2x podfiíznut˘m
kofienov˘m systémem. První podfiíznutí v hloub-
ce 8 – 10 cm se provede pfied druhou vegetaã-
ní sezónou pfietnutím kÛlového kofienu. Bûhem
této sezóny dojde v místû fiezu k rÛstu pozitivnû
rostoucích panoh, na které je vázán dal‰í rÛst
odpovídajícího mnoÏství jemn˘ch kofienÛ. Pfied
tfietí vegetaãní sezónou je nutno podfiezání
opakovat, v hloubce kolem 15 cm pfietnout
geotropicky rostoucí panohové kofieny a pod-
mínit tak rÛst dal‰ích jemn˘ch kofienÛ. Takto
zmnoÏen˘ kofienov˘ systém je pak schopen
zajistit zdárn˘ rÛst i sazenici, která svoji v˘‰kou
nadzemní ãásti (70 - 80 cm) odpovídá para-
metru poloodrostku. Hloubka podfiezání verti-
kálních kofienÛ je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích 
faktorÛ, které ovlivÀují úãinnost a úspûch pod-
fiezání. Zejména pfii 1. podfiezání (8 - 10 cm)
je udrÏení stanovené hloubky zásadním poÏa-
davkem. Pfii odchylce smûrem nahoru dochází
k silnému omezení kofienového systému, a tím 
i zv˘‰ení nebezpeãí ztrát. Pfii zvût‰ené hloubce
podfiezání se úãinek sniÏuje, popfiípadû 
se vÛbec nedostaví. Druhou alternativou je
pûstování dvouleté sazenice, a to v pfiípadû
optimálního vyuÏití dobré úrody ÏaludÛ. 
V tomto pfiípadû nastupuje první podfiíznutí po
ukonãení jarního pfiírÛstu, zpravidla v polovinû
mûsíce kvûtna. Druh˘ zásah do kofienového
systému se provede pfied druhou vegetaãní
sezónou. Prioritní podmínkou podfiezání v prÛ-
bûhu vegetaãní sezóny je dostateãná zásoba
vláhy v dobû podfiezání a 10 – 14 dnÛ po
zásahu. 

Poloodrostky (odrostky) pfiedstavují sadební
materiál, jehoÏ zpÛsob pûstování tvofií samo-
statnou kapitolu. V˘hradnû touto problematikou
se zab˘val celostátní semináfi pfied tfiemi lety 

9

INFORMUJEME

1
prÛmûrná v˘pûstnost z 1 kg osiva

sklizeÀ ÏaludÛ z 1 ha
2 150 ks

200 kg

poãet vypûstovan˘ch sazenic z 1 ha uznaného porostu3 30 000 ks

kategorie A kategorie B kategorie A+B

532dub letní 3 963 4 495
128dub zimní 460 588

Tabulka ã. 1: Pfiehled v˘mûr uznan˘ch porostÛ dubÛ k 30. 11. 2000 v ha (Rambousek, 2000)

Tabulka ã. 2
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INFORMUJEME

v Budi‰ovû. Chci proto pouze podtrhnout
znám˘ fakt, Ïe zámûnu poloodrostku za pfiedr-
Ïenou sazenici, mnohdy je‰tû znaãnû nekvalit-
ní, jiÏ není moÏné tolerovat. V˘chozím materiá-
lem pro pûstování poloodrostkÛ musí b˘t totiÏ
ta nejkvalitnûj‰í sazenice na záhonû. Nejedná
se v‰ak o ojedinûlé pfiípady, kdy sazenice,
která nesplÀuje morfologické parametry 
standardního sadebního materiálu, je dále 
pfiedrÏena a následnû deklarována jako 
poloodrostek. 

Obnova dubov˘ch
porostÛ

Dub je jednou z na‰ich ekonomicky nejv˘-
znamnûj‰ích listnat˘ch dfievin. Reprodukce
dubov˘ch porostÛ je v‰ak odvislá od produkã-
ního cíle a tomu je od samého poãátku nutno
podfiídit zpÛsob hospodafiení. V pfiirozené
skladbû se stejnorodé dubové porosty u nás
nevyskytovaly. Nejsou pfiíli‰ pfiíznivé. V pozdûj-
‰ím vûku, z dÛvodu nutného udrÏení pfiimûfienû
velké koruny, si dub pod sebou nedokáÏe zastí-
nit pÛdu, která pak zvlá‰tû na bohat‰ích typech
zabufieÀuje a znaãnû znesnadÀuje moÏnosti
pfiirozené obnovy. Na su‰‰ích pÛdách se dubo-
v˘ opad ‰patnû rozkládá a ãasto tvofií silné
vrstvy surového humusu. Kromû toho i v relativ-
nû pozdním vûku, pfii uvolÀování korun, dochá-
zí v nûkter˘ch pfiípadech k neÏádoucímu
obrÛstání vlky, zvlá‰tû v tûch pfiípadech, kdy
nebyla pfii v˘chovû vûnována dostateãná péãe
tvorbû korun. U nûkter˘ch jedincÛ se mÛÏe jed-
nat i o znak genetick˘. Pfiirozenou pfiímûsí 
v luzích je jasan, lípa, jilm habrolist˘, jilm vaz
a javor. V chlumních polohách pak buk, lípa 
a habr. Nejcennûj‰í sortimenty produkují právû
dubové porosty sloÏité porostní v˘stavby, kdy
spodní etáÏ tvofií Ïádoucí v˘chovnou a melio-
raãní v˘plÀ. Toto bychom mûli mít na pamûti
hned na samém poãátku obnovy dubov˘ch
porostÛ, jak pfiirozenou tak i umûlou cestou.
SloÏité porostní v˘stavby je moÏno docílit 
v podstatû nûkolika zpÛsoby:

• pfii obnovû dubov˘ch porostÛ zajistit 
v pfiípadû moÏnosti pfiedzmlazení pfiímûsi 
melioraãních listnáãÛ, 

• dubové nálety doplnit melioraãními listnáãi 
umûlou obnovou,

• umûlou obnovou zaloÏit jiÏ smí‰en˘ porost,

• pfii umûlé obnovû vylep‰ovat melioraãními
listnáãi,

• v kulturách dÛslednû ‰etfiit, popfi. proteÏo-
vat v‰echny Ïádoucí náletové dfieviny,

• v jiÏ zaloÏen˘ch kvalitních stejnorod˘ch 
porostech vytvofiíme spodní etáÏ dodateãnû, 
ve vûku kolem 50 - 60 let provedeme pod-
sadbu uvolnûn˘ch cílov˘ch jedincÛ dubu. 

HS 19 – hospodáfiství luÏních
stanovi‰È

Cílem je vypûstování cenn˘ch sortimentÛ,
které vyÏaduje pûstování dubu letního v dlou-
hém obm˘tí – aÏ 200 let. Pestrou pfiímûs tvofií
lípa, habr, javor, jilm habrolist˘ a vaz, jasan.

Na tûchto stanovi‰tích je v‰ak pÛda i v dobfie
zapojen˘ch porostech znaãnû ohroÏena bufie-
ní. Spontánnû se zmlazuje jasan, jehoÏ husté
nárosty na tûchto bohat˘ch pÛdách sná‰ejí 
i dlouhodobé zastínûní, a ve vût‰inû pfiípadÛ se
stávají váÏnou pfiekáÏkou pfiirozené obnovy
dubu. Pokud se nepodafií, zejména skupinovou
clonnou seãí, dosáhnout potfiebného zastoupe-
ní dubu, nastupuje obnova umûlá. Dub letní
jako základní dfievina tvofií kostru a pro v˘sad-
bu je nutné pouÏít nejlépe tfiíletou kvalitní saze-
nici s 2x podfiíznut˘m kofienov˘m systémem.
Na tûchto bohat˘ch stanovi‰tích s nadprÛmûr-
nou produkcí by mûl b˘t naplnûn i dal‰í cíl 
a tím je v krat‰ím obm˘tí vypûstování dvou
generací ostatních dfievin (JS, JV) za jedno
obm˘tí dubu.

HS 23 – hospodáfiství 
kysel˘ch stanovi‰È 
niÏ‰ích poloh

V pfiirozené skladbû byl dominantní dfievi-
nou dub zimní. Na tûchto stanovi‰tích vykazuje
v pfiijatelné produkãní dobû znaãnû men‰í pro-
dukci a pfies pomûrnû dobrou vitalitu a zmla-
zovací schopnost usilujeme pfii obnovû 
o zastoupení borovice, pfiímûsi MZD (lípy,
habru), na lep‰ích stanovi‰tích i buku.
Pfiirozenou obnovu dubu je moÏno realizovat 
s pomûrnû dobr˘mi v˘sledky rÛzn˘mi druhy
obnovních seãí od náseku pfies okrajovou 
a pruhovou seã clonou aÏ po skupinovou seã
clonnou, av‰ak s rychlej‰ím postupem. 

HS 25 - hospodáfiství Ïivn˘ch
stanovi‰È niÏ‰ích poloh 

Rozhodujícím ãinitelem pfii volbû obnovního
zpÛsobu je moÏnost pfiirozené obnovy. SloÏitá
porostní v˘stavba s cílem pûstování siln˘ch
dimenzí je nezbytnou podmínkou za pfiedpo-
kladu dlouhého obm˘tí nejkvalitnûj‰ích porostÛ
(aÏ 200 let). Stromové patro tvofií dub letní
místy i dub zimní, zejména v Polabí. Pfiimí‰ená
lípa a zejména habr pak tvofií spodní etáÏ,
která plní nezastupitelnou funkci jak v potlaão-
vání bufienû, tak jako ochrana dubov˘ch seme-
náãkÛ v poãáteãní fázi po nasemenûní.
Prioritním pfiedpokladem zdárného úspûchu
pfiirozené obnovy je vytvofiení dostateãnû pro-
storn˘ch korun. Ve v˘chovou zanedban˘ch

porostech, coÏ neb˘vá ojedinûl˘m jevem, je
nutné opakovan˘m zásahem uvolnit koruny
nejkvalitnûj‰ích dubÛ minimálnû 5 – 6 let pfied
vlastním zapoãetím obnovy. Pfii tomto zásahu je
samozfiejmostí nadále maximálnû ‰etfiit spodní
etáÏ. K vlastní obnovû pak pfiistoupíme v dobû
pfiedpokládaného semenného roku okrajovou,
popfi. i pruhovou clonnou seãí s nezbytnou
likvidací spodní etáÏe. 

V fiadû pfiípadÛ se osvûdãuje i skupinová
clonná seã. Obnovní postup je pomûrnû rychl˘,
po nasemenûní následuje bûhem 3 – 4 let
druhá fáze a to seã dom˘tná. Bûhem této doby
je zároveÀ potfieba redukovat pomûrnû znaã-
nou pafiezovou v˘mladnost habru. Pokud se
pfiirozená obnova bûhem dvou let nedostaví, je
nutno okamÏitû na tûchto stanovi‰tích pfiistoupit
k umûlé obnovû kvalitní dubovou sazenicí,
popfi. i s vyuÏitím poloodrostkÛ. Pfiístupem svût-
la dochází k znaãnému nástupu dfievin spodní
etáÏe, v hor‰ím pfiípadû v‰ak k enormnímu
zabufienûní.

HS 45 - hospodáfiství Ïivn˘ch
stanovi‰È stfiedních poloh

V pfiirozené skladbû pfievládal buk s men-
‰ím zastoupením jedle, doznívajícím dubem,
pfieváÏnû zimním, a lípou malolistou. HS pfied-
stavují stanovi‰tû s dobfie vyvinut˘mi hlinitopís-
ãit˘mi aÏ hlinit˘mi pÛdami na Ïivném podloÏí.
Buk je zde v optimu a zejména na bohat‰ích
typech 3B a 4B svojí vitalitou znaãnû znesnad-
Àuje pfiirozenou obnovu jin˘ch dfievin. Pfiesto se
v tomto HS vyskytují kvalitní dubové porosty.
Podmínkou pûstování siln˘ch sortimentÛ je opût
sloÏitá porostní v˘stavba s del‰ím obm˘tím
(140 - 180 let). Vhodnûj‰í vyuÏití pro spodní
etáÏ, jako krycí a v˘chovné dfieviny, splÀuje
lípa malolistá. Buk, po ukonãení v˘‰kového pfií-
rÛstu dubu, jej rychle dohání, negativnû jej
ovlivÀuje v korunách a tím silnû omezuje frukti-
fikaci dubu. Kromû toho mají bukové nálety 
v této sloÏité porostní v˘stavbû bezkonkurenãní
prostfiedí. Proto je potfieba pfied zapoãetím
obnovy dubu silnû redukovat semenící buk.
Základním zpÛsobem pfiirozené obnovy je pru-
hová a skupinová seã clonná, kterou je moÏno
s urãit˘m úspûchem zmlazovat dub i ve stávají-
cích stejnorod˘ch dubov˘ch porostech.
Uplatnûní jin˘ch seãí zpravidla nedává poÏa-
dovan˘ v˘sledek. Pokud nedojde k okamÏitému
nasemenûní a rychlému odrÛstání dubov˘ch
semenáãkÛ, pÛda silnû zabufiení a dal‰í postup
jiÏ spoãívá v obnovû umûlé za pouÏití silné
sazenice a nûkolikaleté ochrany proti bufieni. 

Závûr
Závûrem bych chtûl pouze vyslovit pfiání,

aby dne‰ní semináfi pfiispûl k nastartování vût‰í-
ho zájmu nej‰ir‰í lesnické vefiejnosti o ‰lechtûní,
pûstování reprodukãního materiálu, v˘chovu 
a obnovu této dfieviny, která i pfies svÛj nespor-
nû biologick˘ a hospodáfisk˘ v˘znam nestála
vÏdy na srovnatelné úrovni s ostatními hlavními
dfievinami. 

Josef âervensk˘, OI âesk˘ Krumlov
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Za jistou pozoruhodnost lze povaÏovat pfiirozené
zmlazení dubu spoleãnû s jefiábem v Kru‰n˘ch 
horách v nadmofiské v˘‰ce kolem 800 m

➤
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Ve 3. a 4. ãísle na‰eho ãasopisu jsme vás
informovali o budování soustavy evropsky
v˘znamn˘ch chránûn˘ch území NATURA
2000 v zemích EU a o potfiebn˘ch krocích 
v âR v této oblasti. NATURA 2000 sestává ze 
3 typÛ území: na ochranu tzv. pfiírodních 
stanovi‰È (uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 smûrnice
„o stanovi‰tích“ ã. 43/92/EHS), na ochranu
druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ vyjma ptákÛ (uvede-
n˘ch v pfiíloze ã. 2 téÏe smûrnice) a na ochra-
nu ptákÛ (uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 „ptaãí“
smûrnice ã. 79/409/EHS). Jednotlivá území
se mohou, ale nemusí vzájemnû pfiekr˘vat. 
V tomto ãísle se zmíníme o dvou nov˘ch
v˘znamn˘ch publikacích, které s problemati-
kou NATURA 2000 souvisejí. 

Katalog biotopÛ âeské
republiky

První je „Katalog biotopÛ âeské republiky“
(Chytr˘ M., Kuãera T. a Koãí M., editofii; AOPK
âR, Praha, 2001, 307 stran, cena 200 Kã).
Podtitulem publikace je Interpretaãní pfiíruãka 
k evropsk˘m programÛm NATURA 2000 
a Smaragd.

Jak vypl˘vá z názvu podtitulu, jedná se 
o zafiazení jednotliv˘ch (pfieváÏnû rostlinn˘ch)
formací vyskytujících se na území âeské repub-
liky do domácích i zahraniãních klasifikaãních
systémÛ. Jin˘mi slovy - v‰echny formace vysky-
tující se v âR jsou rozãlenûny do devíti tzv. for-
maãních forem a tyto dále na základní jednot-
ky klasifikace. KaÏdá základní jednotka
(biotop), na níÏ má ochrana pfiírody nûjak˘
zájem, obsahuje „pfievodní klíã“ jednotliv˘ch
zahraniãních i na‰ich klasifikaãních systémÛ. 
V pfiípadû, Ïe dan˘ biotop nelze podle nûjaké-
ho systému popsat, je u daného systému údaj
prázdn˘ - napfi. u vodních biotopÛ logicky
nelze pouÏít typologick˘ systém ÚHÚL.

Pfievodní klíã obsahuje: kód a název pfiírod-
ního stanovi‰tû NATURA 2000; kód a název
ohroÏeného typu pfiírodního stanovi‰tû progra-
mu Smaragd; kód a název jednotky klasifikaã-
ního systému CORINE (1991); kód a název
jednotky podle Palearktické klasifikace (1996);
kód a název jednotky podle EUNIS (1997);
odpovídající syntaxonomické jednotky fytoce-
nologického (cury‰sko-montpellierského) systé-
mu; odpovídající jednotky potenciální pfiiroze-
né vegetace âR (Neuhäuslová a kol. 1997,
1998); fyziotyp (Petfiíãek a kol. 1999 - viz
recenze v Lesu zdar ã. 5/2001); pfievod na
soubory lesních typÛ podle typologického systé-
mu ÚHÚL (1984); odpovídající skupina typÛ
geobiocénÛ podle Zlatníka (1976). Následuje
popis biotopu, jeho roz‰ífiení v âR, ohroÏení,
návrh managementu a pfiehled hlavní literatu-
ry. KaÏd˘ biotop v zájmu ochrany pfiírody je
doplnûn barevnou fotografií.

Zatímco vytváfiení soustavy NATURA 2000
je pfiedepsáno citovan˘mi smûrnicemi Evropské
unie, soustava Smaragd je organizována
Radou Evropy a zahrnuje i státy mimo
Evropskou unii. V âeské republice bylo identifi-
kováno celkem 58 typÛ pfiírodních stanovi‰È
NATURA 2000 (z toho 18 tzv. prioritních sta-
novi‰È) a 45 typÛ ohroÏen˘ch pfiírodních stano-
vi‰È programu Smaragd.

Ze srovnání moÏn˘ch dÛvodÛ ohroÏení 
a návrhÛ managementu lesních pfiírodních sta-
novi‰È zahrnut˘ch do soustavy NATURA 2000 
s principy trvale udrÏitelného lesního hospoda-
fiení pfiijat˘mi na‰ím podnikem nevypl˘vají teo-
reticky Ïádné nefie‰itelné problémy. Otázkou
v‰ak bude, stejnû jako doposud, individuální
pfiístup jednotliv˘ch orgánÛ ochrany pfiírody.

Hlavními opatfieními managementu lesních
biotopÛ v soustavû NATURA 2000 jsou zacho-
vání pfiípadnû obnova pfiirozené druhové
skladby dfievin, vodního reÏimu, dosaÏení 
a udrÏení nízk˘ch stavÛ zvûfie. V luÏních lesích
pak dále napfi. citlivé revitalizace fiíãních systé-
mÛ, pfiípadnû umûlé povodÀování atd. Na roz-
díl od dosavadních pfiístupÛ nûkter˘ch orgánÛ
ochrany pfiírody se napfi. v ekosystémech hor-
sk˘ch smrãin objevuje jednoznaãn˘ poÏadavek
„likvidace lokálních ohnisek v˘skytu l˘koÏrouta
smrkového“. Velk˘ dÛraz pfii ve‰ker˘ch zása-
zích bude kladen na jejich maximální ‰etrnost
vÛãi v‰em sloÏkám ekosystému.

Management území k ochranû jednotliv˘ch
druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ vãetnû ptákÛ v lesích
se bude odvíjet od specifick˘ch poÏadavkÛ
vypl˘vajících z aktuálnû nejlep‰ích znalostí 
a zku‰eností specialistÛ na tyto druhy. V fiadû
pfiípadÛ v‰ak tím nejdÛleÏitûj‰ím bude ochrana
a zachování pestrosti jejich biotopÛ. Za úãelem
podpory v˘skytu ptákÛ hnízdících v dutinách to
je napfi. cílené ponechávání doupn˘ch stromÛ 
a vyvû‰ování ptaãích budek. K podpofie sapro-
fytick˘ch aj. druhÛ a skupin pak cílené pone-
chávání mrtvé dfievní hmoty.

Publikace by nemûla chybût v pfiíruãní kni-
hovnû Ïádného v˘znamnûj‰ího majitele ãi
správce pozemkÛ.

âern˘ a ãerven˘ seznam
cévnat˘ch rostlin 
âeské republiky

Druhou publikací je âern˘ a ãerven˘
seznam cévnat˘ch rostlin âeské republiky (stav
v roce 2000), ed. Procházka F., AOPK âR,
2001, 166 stran, vydan˘ jako 18. díl fiady
Pfiíroda. Cena 70,- Kã.

Poãátek druhové ochrany rostlin je spojován
s rokem 1881, kdy byl v Salcburku zakázán
sbûr protûÏe alpské (Leontopodium alpinum),

která se stala populárním suven˘rem turistÛ.
První seznamy chránûn˘ch druhÛ rostlin u nás
vy‰ly ve 20. letech 20. století v obûÏnících
Zemské správy politické v Praze (pro âechy), 
v Brnû (pro Moravu) a v Opavû (pro Slezsko).
V roce 1958 vy‰el seznam chránûn˘ch druhÛ
rostlin ve vyhlá‰ce Ministerstva ‰kolství a kultury
ã. 54/1958 Ú. l. Stejnû jako pfiedchozí sezna-
my obsahoval pfieváÏnû atraktivní druhy ohro-
Ïené pfiím˘m sbûrem. V následujících letech
v‰ak byl postupnû zji‰Èován daleko vût‰í úbytek
nechránûn˘ch druhÛ z dÛvodÛ nepfiímého vlivu
ãlovûka - zmûn jejich biotopÛ. Proto byla 
v roce 1979 odborn˘mi botanick˘mi kruhy
(âeskoslovenskou botanickou spoleãností pfii
âSAV) vydána první verze seznamu vyhynu-
l˘ch (kategorie A1-A3, ãern˘ seznam) a ohro-
Ïen˘ch (kategorie C1-C4, ãerven˘ seznam)
taxonÛ cévnat˘ch rostlin u nás.

Tento seznam byl postupnû upravován 
a doplÀován podle nov˘ch taxonomick˘ch i flo-
ristick˘ch poznatkÛ do souãasné podoby.
Souãasn˘ seznam obsahuje ãeské a latinské
názvy (vãetnû nûkter˘ch synonym) celkem
1543 domácích taxonÛ, tedy pln˘ch 60 % dru-
hového bohatství flóry âR. Z toho 4,5 % druhÛ
podle souãasn˘ch poznatkÛ vyhynulo a 45,5 %
patfií do skupiny druhÛ v rÛzném stupni ohro-
Ïení. Vedle zafiazení jednotliv˘ch taxonÛ do
kategorií ohroÏení v âR jsou samostatn˘mi
kódy oznaãeny taxony uvedené ve Smûrnici
92/43/EHS „o stanovi‰tích“, pfiípadnû navrÏe-
né âeskou republikou k doplnûní seznamu 
v této smûrnici, dále druhy chránûné Bernskou
úmluvou, úmluvou o CITES (tj. o mezinárodním
obchodu ohroÏen˘mi druhy volnû Ïijících Ïivo-
ãichÛ a rostlin) a druhy obsaÏené v nejnovûj‰ím
celosvûtovém ãerveném seznamu (1997).

Území s v˘skytem druhÛ obsaÏen˘ch v pfií-
loze ã. 2 Smûrnice 92/43/EHS „o stanovi‰-
tích“, pfiípadnû druhÛ navrÏen˘ch âeskou
republikou k doplnûní této smûrnice, bude âR
povinna zahrnout do seznamu území navrÏe-
n˘ch Evropské komisi k zafiazení do soustavy
NATURA 2000.

RnDr. Jifií Stonawski
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Knihy dÛleÏité v rámci soustavy 

Natura 2000

OCHRANA P¤ÍRODY

Detail lepiv˘ch kapiãek u rosnatky okrouhlolisté
(Drosera rotundifolia), foto Zdenek Do‰káfi
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● Jaké byly va‰e lesnické zaãátky?
Po ukonãení studia na vy‰‰í lesnické ‰kole 

v Písku v dubnu 1945 jsem od 1. ãervence
nastoupil u b˘valého schwarzenberského velko-
statku v Hluboké nad Vltavou do funkce asisten-
ta na lesní správû Stará obora. Tam jsem pÛso-
bil aÏ do vykonání povinné vojenské sluÏby 
v roce 1946. ProtoÏe mezitím bylo místo 
asistenta obsazeno, nastoupil jsem do stejné
funkce na lesní správû Lipka, která také patfiila
k schwarzenberskému panství. Tam jsem pÛso-
bil tfii roky, ale v té dobû jsem mimo jiné zastu-
poval i lesní správce, ktefií nastupovali obdobnû

jako já náhradní vojenskou sluÏbu. TakÏe jsem
mezitím pÛsobil na lesní správû Kramaty,
Kubova huÈ a âeské Îleby. V roce 1948 jsem
nastoupil na místo vedoucího lesní správy
Borek, která spravovala hlubockou baÏantnici,
lesnické muzeum na Ohradû a zoologickou
zahradu. Kromû toho, aby mnû neztuhla krev 
v Ïilách, jsem je‰tû dostal doãasnû na starosti
b˘valé schwarzenberské polesí Protivín, kam
jsem dojíÏdûl vlakem.

ProtoÏe jsem byl zamûfien spí‰e na pûstování
lesa neÏ na provoz myslivosti, tak mnû osobnû,
i kdyÏ jsem se poctivû snaÏil své povinnosti
plnit, takováto pestrá skladba pracovních ãin-
ností – zoologická zahrada, muzeum, myslivost
atd. – pfiíli‰ nevyhovovala a nepfiilnul jsem k ní.
To zjistil jeden ‰ikovn˘ revírník, kter˘ mûl jít na
místo vedoucího lesní správy Arno‰tov u lesního
závodu âesk˘ Krumlov, a poÏádal mne, jestli
bych si to s ním nevymûnil. A já, protoÏe jsem
rodák ze ·umavy a mám ji rád, tak jsem nevá-
hal a okamÏitû jsem souhlasil. V roce 1949
jsem tedy nastoupil jako vedoucí lesní správy
Arno‰tov na lesní závod âesk˘ Krumlov. Rok po
mém pfiíchodu nastoupil na lesní závod jako
hlavní inÏen˘r Ing. Zdenûk Poleno. Velmi rychle
jsme zjistili, Ïe máme spoleãné zájmy, Ïe máme
velice blízké názory na hospodafiení v lese 
a na‰e spolupráce se postupnû promûnila 
v celoÏivotní pfiátelství.

Lesní správa Arno‰tov hospodafiila asi na
2700 ha. Byla tam 13 km dlouhá úzkokolejná
Ïelezniãní dráha a zaji‰Èovat její provoz patfiilo
také mezi moje povinnosti. Z toho dÛvodu mi
pfiidûlili dva asistenty. Jeden mûl na starosti 
les a druh˘ Ïelezniãku. Tehdy jsme na správû
tûÏili 17 000 m3 a na sousední lesní správû

Kfii‰Èanov, která mûla pomûrnû vysoké
zásoby a za‰etfienou tûÏbu, to bylo
26 000 m3. Pro toto mnoÏství asi
40 000 m3 jsem mûl zajistit pfie-
pravu na expediãní sklad do
Spálence, kde se dfievo vagó-
novalo. V Arno‰tovû jsem pra-
coval do roku 1951, kdy byla
lesní správa, po vybudování
velkého vojenského újezdu
Boletice, pfievedena spolu 
s dal‰ími správami pod vojen-
ské lesy a statky. ProtoÏe
vojensk˘ prostor byl zfiízen 

o nûco dfiíve, zaÏil jsem situaci, kdy tam pfiijelo
vojsko a bez nûjakého ohlá‰ení a projednání
nám stfiílelo naostro do nejkvalitnûj‰ích lesních
porostÛ. V takov˘ch podmínkách jsem odmítl 
u vojensk˘ch lesÛ pracovat.

● Jak jste fie‰il tuto sloÏitou 
Ïivotní situaci?

Tehdej‰í generální fieditelství státních lesÛ mi
nabídlo tfii místa. Mezi nimi byl resortní
v˘zkumn˘ ústav v Opoãnû, kter˘ se právû 
v roce 1951 zfiizoval. Neváhal jsem a jel jsem
se tam podívat. Po krátkém rozhodování jsem
dal ko‰em ·umavû a nastoupil do Opoãna. Mûl
jsem to veliké ‰tûstí, Ïe jsem byl pfiidûlen jako
asistent k lesnímu radovi Hugo Koniasovi. Pod
jeho zá‰titou jsem zaãal pracovat na rÛzn˘ch
v˘zkumn˘ch úkolech, ale na jejich zvládnutí by
bylo b˘valo zapotfiebí asi trojnásobek pracovní-
kÛ. Do Opoãna jsem tehdy nastoupil jako pát˘
zamûstnanec. ¤editelem byl povûfien Ing. Motl,
byl tam Ing. Matou‰ek, lesní rada Konias, 
Ing. KaÀák a po nûm jsem pfii‰el já. Pak pfii‰el
Theodor Lokvenc a dal‰í pracovníci, jak se
ústav roz‰ifioval.

● âím jste se tam zab˘val?
V první fázi po za‰kolení lesním radou

Koniasem jsem vedl pûstební kursy. Tehdy státní
lesy vypracovaly program na pro‰kolení buì
mlad˘ch pracovníkÛ, nebo tûch, ktefií mûli níz-
kou odbornou kvalifikaci. Kursy byly zpoãátku
t˘denní, pak deseti aÏ ãtrnáctidenní. V nich se
struãnû shrnuly základní pfiedstavy o hospoda-
fiení v lesích âeskoslovenské republiky po 
2. svûtové válce. Lesní rada Konias mûl za úkol
v‰típit absolventÛm odborn˘ pohled na hospo-
dafiení v lese, a to na základû sv˘ch dlouhole-

t˘ch praktick˘ch zku‰eností. A to byly poãátky
podrostního hospodáfiství. To bylo závûreãné
vyústûní jeho teoretick˘ch znalostí a praktick˘ch
zku‰eností, které obohacoval o nejnovûj‰í
poznatky v˘zkumu. Lesní rada Konias procesto-
val celou Evropu, byl ve ·v˘carsku, v Nûmecku,
Rakousku, Itálii, ve Slovinsku a znal rÛzné zpÛ-
soby hospodafiení. Ovûfioval si moÏnosti jejich
aplikace a vyuÏití na Opoãensku. Musím se pfii-
znat, Ïe v té dobû byl pro mne lesní rada
Konias druh˘m otcem. Nesmírnû mu vdûãím za
to, Ïe mû jako mladého zapáleného pracovníka
pro pûstební ãinnost a hospodafiení v lese bez-
prostfiednû ovlivÀoval a usmûrÀoval. Nav‰tívil
jsem s ním asi 30 – 40 lesních závodÛ v rámci
celé âeskoslovenské republiky, nejen v âechách
a na Moravû, ale i na Slovensku. On tam mûl
hodnû pfiíznivcÛ vzhledem k tomu, Ïe zde byly
je‰tû zachovalé lesní porosty, které se doslova
nabízely pro pfievody na v˘bûrné tvary anebo
na vyuÏití pfiirozené obnovy a na zavedení
podrostního zpÛsobu hospodafiení. 

Kromû kursÛ jsem dostal za úkol na rÛzn˘ch
závodech, které reprezentovaly urãité pfiírodní
oblasti, zaloÏit poloprovozní pokusné plochy,
na kter˘ch si mûli zamûstnanci ovûfiovat své
poznatky. Do‰li jsme totiÏ k závûru, Ïe je abso-
lutnû nemoÏné, aby Opoãno pro‰kolilo provoz-
ní personál od hajn˘ch a polesn˘ch aÏ po
vedoucí pracovníky, to bylo nad na‰e fyzické,
ãasové i objemové moÏnosti. Tento zpÛsob pro-
jednal lesní rada Konias s b˘val˘m ministrem
Smidou. Ministr Smida si lesního radu Koniase
velice oblíbil, i kdyÏ nebyl komunista a nedal
na nûj dopustit. 

Vedle poradní ãinnosti a ‰kolení jsem praco-
val na tfiech v˘zkumn˘ch úkolech – v˘chova les-
ních porostÛ, pfiemûny a pfievody monokultur 

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
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Dne 6. prosince v plné svûÏesti oslavil osmdesát let Ing. Bohuslav Swarz. Tento pfiední ãesk˘ les-
ník, neúnavn˘ propagátor podrostního zpÛsobu hospodafiení, dlouholet˘ fieditel lesního závodu
Dolní Hvozd, pozdûji Nové Hrady, je stále pln˘ ãinorodé aktivity, dnes jako pfiedseda základní
organizace âSOP Nové Hrady. U pfiíleÏitosti jeho v˘znamného Ïivotního jubilea jsme pana
Bohuslava Schwarze nav‰tívili a poÏádali o rozhovor.

Ing. Bohuslav Swarz oslavil
osmdesát let
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a meliorace degradovan˘ch lesních pÛd. Tato
problematika úzce souvisela s pfiemûnami 
a pfievody, protoÏe vlivem monokulturního hos-
podafiení a prosazování smrkov˘ch a borov˘ch
monokultur docházelo k degradaci lesních pÛd.
K tomuto závûru jsme do‰li s doktorem
Mafianem a doktorem Nûmcem, s nimiÏ jsem
také mûl moÏnost úzce spolupracovat. Tehdy
jsme degradované lesní pÛdy zhruba rozdûlili
do dvou kategorií. Do první byla zahrnuta ta
degradaãní stadia lesních typÛ, která se dají
jednodu‰‰ím zpÛsobem, pfiedev‰ím biologickou
cestou, zavedením melioraãních a hluboko
kofienících dfievin pfievést na porosty smí‰ené,
aniÏ by si to vyÏádalo vysoké náklady a nûjaká
technická nebo chemická opatfiení. Do druhé
kategorie, kterou fie‰il v˘zkumn˘ ústav meliora-
cí, byly zafiazeny skuteãnû tûÏce degradované
pÛdy s odumírajícími porosty atd. Vût‰inou to
byly pÛdy, kde se pûstovala druhá nebo tfietí
generace smrkov˘ch a borov˘ch monokultur.

● Do kdy jste byl v Opoãnû?
V Opoãnû jsem pracoval tfii a pÛl roku, od

poloviny roku 1951 do poloviny roku 1954,
kdy jsem se vrátil do provozu. 

● Co vás vedlo k odchodu?

K odchodu mû donutil bytov˘ problém. Byl
jsem Ïenat˘. KdyÏ jsme se stûhovali do
Opoãna, tak jsme ãekali rodinu. V Opoãnû se
mi narodil dal‰í syn. KdyÏ manÏelka ãekala
tfietí dítû a bydleli jsme pofiád v hladomornû
opoãenského zámku, tak mnû do‰la trpûlivost.
Hladomorna byla v majetku zámku a zcela
bûÏnû se na ní chodili dívat náv‰tûvníci. Pfii
nástupu mi tehdej‰í fieditel Ing. Motl slíbil, Ïe
dostanu nejpozdûji do dvou let byt. Byty se
zaãaly stavût a protoÏe jsem nastoupil jako 
5. pracovník a dva nebo tfii pracovníci pfiede
mnou uÏ byty mûli, tak jsem byl asi druh˘ 
v pofiadí a s manÏelkou jsme se pevnû spoléha-
li, Ïe dostaneme byt. Ov‰em tehdy byl v˘zkum-
n˘ ústav spojen s pokusn˘m lesním závodem
Opoãno a závodní rada a závodní organizace
KSâ se usnesly, Ïe pfiednostnû budou pfiidûlovat
byty dûlníkÛm. AÏ budou uspokojeni dûlníci,
tak pak dojde fiada na pracovníky v˘zkumu.

● Kam jste se rozhodl jít?
V té dobû se na Nov˘ch Hradech pfiihodilo

velké ne‰tûstí. Lesníci a myslivci v ãele s vedou-
cím provozu jeli v nákladním autû s poroucha-
nou pfievodovkou na nátlaãku obeznané ãerné
zvûfie a mûli tragickou nehodu. Na zledovatûlé
silnici se pfievrátili a pût z nich zahynulo. Pfiijela
bezpeãnost, okamÏitû fiidiãe a fieditele závodu
zatkla a dala do vy‰etfiovací vazby. A teì bylo
jarní období. Správa lesního hospodáfiství mûla
30 000 ha a bylo potfieba zalesÀovat. Na
správû zÛstal hlavní inÏen˘r a pár pracovníkÛ.
Ostatní byli buì pomlácení, nebo po smrti.
Tehdy mi zavolal Ing. ·indeláfi, se kter˘m jsem
byl rok pfiedtím asi pût t˘dnÛ na studijní cestû 
v Polsku a znal mÛj bytov˘ problém, a zeptal se
mne, jestli nechci nastoupit do Nov˘ch HradÛ.
Garantoval mi, Ïe do tfií mûsícÛ dostanu byt.
Tak jsme jeli s manÏelkou na Nové Hrady, aby-
chom si to ovûfiili a byt se nám líbil. Ale man-
Ïelce se pfiíli‰ stûhovat nechtûlo, protoÏe mûs-

teãko vypadalo velmi neupravenû. KdyÏ jsme
vidûli opu‰tûné domy na námûstí s opr˘skanou
omítkou, tak mne Ïena uji‰Èovala, Ïe se sem
stûhovat nebude. Ale na druhé stranû byt se
zahradou se jí líbil. ¤ekl jsem jí, Ïe je krátce po
válce, Ïe to musíme nûjak vydrÏet a situace se
postupnû zmûní. A tak jsem v polovinû roku
1954 nastoupil na správu lesního hospodáfiství
Nové Hrady jako vedoucí provozu. 

Je‰tû musím dodat, Ïe kdyÏ jsem pfii‰el do
Opoãna, zaãal jsem studovat vysokou ‰kolu,
obor lesní inÏen˘rství. Hned po ukonãení vy‰‰í
lesnické ‰koly v Písku jsem dûlal pfiijímací poho-
vory na lesnickou fakultu. Byl jsem pfiijat, ale
vzhledem k pfiíznivé nabídce u b˘valého 
schwarzenberského velkostatku, kde tehdy byly
platové podmínky nejménû o jednu tfietinu lep‰í
neÏ u zamûstnancÛ státních lesÛ, jsem dal pfied-
nost praxi. Myslím si, Ïe jin˘ by se na mém
místû nerozhodl jinak. Tehdy se navíc jiÏ ukazo-
vala moÏnost studovat dálkovû. Studium jsem
dokonãil na Nov˘ch Hradech v roce 1960.

● Jaká byla situace na Nov˘ch 
Hradech?

Dostal jsem na starosti v‰echny úkoly spoje-
né se zalesÀováním. Na základû pfiedbûÏného
‰etfiení pfiedstavovaly nezalesnûné plochy dvoj-
násobek bûÏné holiny. Tenkrát se zalesÀovalo
dosti ‰patn˘mi metodami. Nûkteré nevhodné
druhy sazenic a semen uÏ byly objednané 
a nedalo se s tím nic dûlat. âást zemûdûlsk˘ch
pozemkÛ se zalesÀovala tak, Ïe se na nich 
z traktorov˘ch vlekÛ rozhazovaly ka‰tany nebo
Ïaludy. Náletové sazenice se dopravovaly ze
Slovenska naloÏené na autech jako sláma 
a fiidiãi je pfiiváÏeli uÏ zapafiené nebo zaschlé.
Takov˘m zpÛsobem jsem v‰ak odmítl hospodafiit. 
Tak jsem se uÏ v samotném poãátku dostával do
znaãn˘ch sporu s pracovníky tehdej‰í správy
lesního hospodáfiství. Musím ocenit postoj Ing.
·indeláfie, kter˘ vÏdycky, kdyÏ nûjak˘ spor
vznikl, se postavil na moji stranu, protoÏe vidûl
ty nesmyslné metody hospodafiení. Posílali nám
‰kolní mládeÏ na zalesÀování, brigádnice 
z nejrÛznûj‰ích textilek a podnikÛ, kde byly
Ïeny zamûstnané. Pfiijelo tfieba zalesÀovat 
z Pelhfiimova 80 pracovnic, které tam vyrábûly
kartáãe. Pfiivezly se jim fÛry náletov˘ch sazenic,
kaÏdá dostala svazek do ko‰íku nebo nûjaké
plechovky a hajn˘ je odvedl na paseku, kde je
mûly vysazovat za pomoci sazeãÛ. Tehdy se
provádûla moderní hnízdová v˘sadba, tak
dûlaly hnízda z nejrÛznûj‰ích dfievin, jak to kte-
rou napadlo. ZáleÏelo jen na odborné kvalifi-
kaci hajného, kter˘ je mûl zauãit. KdyÏ mûl
hajn˘ dobrou kvalifikaci, provedly brigádnice
dobré zalesnûní. KdyÏ nemûl dobrou, dopadlo
to ‰patnû. Asi polovina hajn˘ch nemûla Ïádnou
lesnickou odbornou kvalifikaci. Byli to tfieba
b˘valí lesní dûlníci, ktefií dobfie pracovali v lese,
ale jejich odborná práce uÏ byla hor‰í. Tak to
dûlali, jak je napadlo a jak si pfiedstavovali, Ïe
by to mohlo b˘t. 

● Kdy skonãil experiment s oddûlením 
tûÏební a pûstební ãinnosti?

V roce 1956 opût vznikly dva lesní závody –
Horní hvozd a Dolní hvozd. LZ Horní hvozd
hospodafiil na b˘valém majetku hrabûte

Buqvoje v Novohradsk˘ch horách. LZ Dolní
hvozd byl sloÏen také z majetku hrabûte
Buqvoje, kter˘ hrabû prodal v roce 1921 státu
v rámci 1. pozemkové reformy, dále sem patfiil
majetek fırstenbersk˘ a schwarzenbersk˘. 
K tomu se postupnû pfiipojovaly obecní a mûst-
ské lesy, tak jak je stát pfiebíral. LZ mûl asi 
16 400 hektarÛ. 

● Co jste dûlal vy?
Nastoupil jsem do funkce fieditele lesního

závodu Dolní hvozd. Oba lesní závody sídlily 
v Nov˘ch Hradech v jedné budovû na námûstí.
¤editelem LZ Horní hvozd se stal pan Belda,
kter˘ sem pfii‰el z JeseníkÛ, Po nûm se stal fiedi-
telem v roce 1961 Ing. Vrátn˘. 

● Proã jste si vybral Dolní hvozd?

Ze dvou dÛvodÛ. Za prvé tu byla nejvût‰í
koncentrace lesnick˘ch problémÛ. Na hospo-
dáfiském celku Dolní hvozd pfievládaly smrkové
monokultury, z velké ãásti uÏ druhé generace,
borové monokultury, rozsáhlá ra‰elini‰tû pfie-
chodového charakteru a pomûrnû znaãná
v˘mûra degradovan˘ch pÛd v drobn˘ch obec-
ních a selsk˘ch lesích, které jsme pfiebírali.
B˘valé obecní a selské lesy v oblasti Trhov˘ch
Svin se uÏ v dobû první republiky povaÏovaly
za nejhor‰í selské lesy v rámci b˘valé âeskoslo-
venské republiky. 

Druh˘m dÛvodem bylo to, Ïe Dolní Hvozd
zaujímal ãást území smûfiující do vnitrozemí 
a bylo zde pfiece jen o nûco více pracovních sil.
Pfii svém studiu vysoké ‰koly jsem nemohl je‰tû
jezdit na Slovensko nebo do Polska a shánût
pracovníky do pohraniãí. To bylo nad moje
fyzické moÏnosti. I kdyÏ jsem z hlediska lesnic-
kého více lnul ke komplexu Horního hvozdu,
protoÏe to byla po ·umavû druhá perla se zbyt-
ky pÛvodních lesÛ s pÛvodní druhovou sklad-
bou, coÏ mû lákalo daleko více, neÏ smrkové
monokultury, tak v mém rozhodování pfieváÏily
praktické dÛvody a snaha dokonãit ‰kolu. 

● Tady se vám otevfiela cesta 
k nastartování podrostního 
hospodáfiství?

O to jsem se snaÏil jiÏ dfiív. Na správû lesní-
ho hospodáfiství bylo dlouhodobû neobsazeno
místo revírníka na revíru Vy‰ná. Po mém pfií-
chodu na Nové Hrady mne tehdej‰í hlavní inÏe-
n˘r Ing. Ságl povûfiil mimo jiné i zalesÀováním
a vyznaãování obnovních tûÏeb na tomto reví-
ru. V˘hoda byla v tom, Ïe jsem zde mûl k dis-
pozici dostatek pracovních sil, protoÏe v blíz-
k˘ch âesk˘ch Velenicích byly velké Ïelezniãní
dílny a manÏelky ÏelezniãáfiÛ se nám soustavnû
hlásily na sezónní práce v lese. Zejména ty,
které mûly malé dûti, protoÏe jim to vyhovovalo
chodit jen na pÛl dne. Ing. Ságl mû poÏádal,
abych zpracoval zalesÀovací projekt a vyznaãil
obnovní tûÏbu. Mûl jsem v té dobû dost zku‰e-
ností z pfiedchozí poradní ãinnosti. A Ing. Ságl
mnû dal v tomto jako hlavní inÏen˘r plnou moc.
Musím fiíci, Ïe vyznaãování obnovních tûÏeb
byl mÛj nejvût‰í koníãek a na revíru Vy‰ná jsou
první porosty, kde jsem zaãínal hospodafiit pod-
rostnû.

Pokraãování pfií‰tû, redakce

13
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V˘mar‰tí ohafii patfií k nejstar‰ím nûmeck˘m
plemenÛm krátkosrst˘ch ohafiÛ, jehoÏ systema-
tick˘ chov je doloÏen od pfielomu osmnáctého
a devatenáctého století pfiedev‰ím na dvofie
saskov˘marského arcivévody Karla Augusta.
Tento osvícensk˘ vladafi byl nejen milovníkem 
a mecená‰em umûní a vûd, ale byl i vá‰niv˘m
lovcem. Souãasníci ho naz˘vali králem mezi
lovci a lovcem mezi králi. Jeho smeãka lovec-
k˘ch psÛ byla povûstná a vynikali v ní silní
stfiíbfiitû ‰edí psi. Takto zbarvené psy pr˘ arci-
vévoda Karel August poprvé vidûl pfii honech
na panství kníÏete Esterházyho a Auersperga 
v âechách. ProtoÏe byl pfii honech nad‰en rov-
nûÏ jejich v˘kony a inteligencí, nechal si nûko-
lik jedincÛ poslat na svÛj dvÛr, kde byli pak
dále ‰lechtûni a znaãnû se roz‰ífiili bûhem
první poloviny devatenáctého století.

13.-15. záfií 2001, pfii pfiíleÏitosti 35. v˘ro-
ãí trvání Klubu chovatelÛ v˘marsk˘ch ohafiÛ,
byly ve mûstû Telã uspofiádány v‰estranné
mezinárodní zkou‰ky v˘marsk˘ch ohafiÛ jako
1. roãník Memoriálu Roberta Jakoubka, 
v nedûli 16. záfií 2001 probûhla na státním
zámku Telã v˘stava v˘marsk˘ch ohafiÛ 
s v˘znamnou zahraniãní úãastí. Lesní správa
Telã, v souladu s dlouhodobou mysliveckou

politikou podniku LâR, vy‰la vstfiíc pofiadatelÛm
a mimo jiné poskytla honitbu pro lesní disciplí-
ny. Cel˘ ãtyfidenní program byl zahájen slav-
nostním prÛvodem na Telãském námûstí.
SoutûÏe byly doplnûny bohat˘m kulturním pro-
gramem vãetnû dvou koncertÛ váÏné hudby,
ohÀostroje a veãerní prohlídky loveckého
hradu Ro‰tejn s ukázkami stfielby z ku‰í a histo-
rického ‰ermu. Pfieji Klubu v˘marsk˘ch ohafiÛ 
i v‰em „v˘marsk˘m pfiátelÛm“ dal‰í pfiíjemné
záÏitky a hodnû zdaru v u‰lechtilém zájmu.

Vladimír Dolejský, LS Telč

V mûsíci prosinci 2001 oslaví 
v˘znamná jubilea tito pracovníci LâR

padesátiny:

4. 12. Václav Kugler LZ Dobfií‰
5. 12. Jifií Blanarãík LS V. Karlovice
5. 12. Ing. Jifií Pícha LS Ti‰nov
6. 12. Antonín Landa LZ Dobfií‰
9. 12. Petr Chalupka LZ Îidlochovice
15. 12. Milena ·kopková LZ Boubín
17. 12. Jan Zubaj LZ Boubín
18. 12. Jaromír Funda LZ Boubín
19. 12. Ing. Milo‰ ·ediv˘ LZ Kladská
22. 12. Ing. Jifií Koníãek LS âeská Lípa
24. 12. Ing. Radoslav Vale‰ OST H. Králové
24. 12. Bohuslav Chosák LS RoÏnov p. R.
24. 12 Eva Morová LS Fr˘dlant
27. 12. Karel Zdobnick˘ LZ Konopi‰tû

‰edesátiny:

11. 12. Jifií Kropík LS Mûlník
10. 12. Josef Kumpera LZ Kladská
16. 12. Kurt Muhlhans LZ Kladská
17. 12. Jifií Crkal LS Klá‰terec n. O.
20. 12. Werner Denk LZ Kladská

V‰em jubilantÛm blahopfiejeme 
a pfiejeme jim hodnû zdraví 

a spokojenosti.

Memoriál Roberta Jakoubka v Telãi 
– v‰estrané zkou‰ky ohafiÛ

Exkurse po trase pochÛzky
arcibiskupsk˘ch lesníkÛ v roce 1931

se zamûfiením na pûstování jedle

Pod tímto názvem se dne 12. záfií 2001 
v Bílé v Beskydech uskuteãnil celostátní semi-
náfi lesníkÛ s mezinárodní úãastí. Pfied sedm-
desáti lety v roce 1931 se totiÏ zde v téÏe
oblasti konala celostátní odborná exkurse po 
revírech Kavalãanky a Salajka, vedená arci-
biskupsk˘mi lesníky. Z této exkurse se zacho-
val prÛvodce s pfiesn˘m popisem trasy 
a pofiádající âeská lesnická spoleãnost ve
spolupráci se státním podnikem Lesy âeské
republiky a Ústavem pro hospodáfiskou úpra-
vu lesa – poboãkou ve Fr˘dku Místku chtûla
posoudit stav lesních porostÛ dfiíve a nyní.

Samotné venkovní pochÛzce pfiedcházela
pfiedná‰ková ãást, která se konala ve
Stfiedním lesnickém uãili‰ti v Bílé. Úvodní refe-
rát na téma „Historick˘ nástin hospodafiení 
v lesích arcibiskupství olomouckého“ pfiednesl
Ing. Jaroslav Gabzdil z ÚHÚL Fr˘dek-Místek.
Ing. Jifií Truhláfi, CSc. ze ·kolního lesního
podniku „MasarykÛv les“ seznámil pfiítomné 
s osobností v˘znaãného lesníka, nûkdej‰ího
fieditele arcibiskupsk˘ch lesÛ a pozdûji vyso-
ko‰kolského profesora pûstování lesÛ, profe-
sora Kon‰ela, kter˘ positivnû ovlivnil hospo-
dafiení v beskydsk˘ch lesích.

Ing.Vladimír Pe‰l z LesÛ âeské republiky
hovofiil o v˘voji hospodafiení v lesích centrální
ãásti Moravskoslezsk˘ch Beskyd. Ing. Zenon
Rzonsa z Polska seznámil s praktick˘mi
poznatky z pûstování jedle bûlokoré v polské
ãásti Slezsk˘ch Beskyd. Ing. Dr. Ferdinand
Müller a Ing. Werner Ruhm z Lesnického
spolkového v˘zkumného ústavu z Vídnû infor-
movali ve sv˘ch referátech o pûstování jedle 
v Rakousku. Samotnou exkursi v lesních
porostech vedl Ing. Karel Matula, vedoucí
lesní správy Ostravice.

Semináfi s exkursí nebyl jen odbornou
akcí, ale téÏ akcí spoleãenskou, na níÏ se
se‰lo témûfi 120 úãastníkÛ z celé republiky,
Polska a Rakouska. Souãástí semináfie byla 
i v˘stavka dnes jiÏ historick˘ch fotografií bes-
kydsk˘ch lesÛ známého fotografa, znalce 
a obdivovatele Beskyd Dr. Jandy. Cílem mezi-
národního semináfie nebylo jen podání histo-
rického pfiehledu o hospodafiení v beskyd-
sk˘ch lesích pfied 70 lety, ale téÏ hledání 
a ukázání cest jak souãasné lesy ve smyslu
trvale udrÏitelného hospodafiení ozdravût. 

Ing.Vladimír Pe‰l, LS Ostravice

Horskákolapodruhé
v broumovském

v˘bûÏku
V hezkém prostfiedí broumovského v˘bûÏ-

ku na samé hranici s Polskem uspofiádali 
v sobotu 13. fiíjna kolegové z LS Broumov ofi-
ciální první roãník závodu horsk˘ch kol.
Objednanému hezkému poãasí odpovídaly 
i kvalitní sportovní v˘kony.

V jednotlivých kategoriích zvítězili:

1. kategorie Ïen
p. Dana Kociánová (LS Bystfiice p. Host)

2. kategorie muÏi 40 let + 
- p. Antonín Král (LS Broumov)

3. kategorie muÏi 40 let 
- p. Michal Svoboda (LS N. Mûsto na M.)

V poslední, nejsilnûj‰í zastoupené katego-
rie mezi sebou po celou dobu závodu velmi
urputnû soupefiili dal‰í kolegové z LS Námû‰È,
Dûãín, Broumov a Bystfiice p. Host. V‰ichni
zúãastnûní se shodli, Ïe strávili v tomto pro
mnohé nepfiíli‰ známém koutu republiky, pfií-
jemn˘ den. Podûkování patfií pofiadatelÛm 
z LS Broumov, akce po sportovní a spoleãen-
ské stránce urãitû splnila oãekávání.

Ing. Mikulá‰ ¤íha

LZ-Prosinec01  27.11.2001 13:06  Stránka 15



CO ZB¯VÁ DODAT?

Nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví

a pfiíbuzn˘ch oborÛ
Nûmecko-ãesk˘ a ãesko-nûmeck˘ 
lesnick˘ a dfievafisk˘ slovník
Adolf Schlaghamersky, Josef ·volba, 
Harry Klaus Sterzik
Slovník sestaven˘ odborníky dlouhodobû pÛsobícími 
v SRN obsahuje v kaÏdé ãásti cca 13 000 hesel. Ve slov-
níku jsou obsaÏeny vybrané termíny ze v‰ech oblastí les-
ního hospodáfiství a dfievafiského prÛmyslu, myslivosti, 
ochrany pfiírody a Ïivotního prostfiedí, ekonomiky a statis-
tiky. Na konci publikace je uveden rejstfiík latinsk˘ch ná-
zvÛ a dále pfiehled nûmeck˘ch zkratek a akronymÛ pou-
Ïívan˘ch v lesnické a dfievafiské literatufie. Pfii pofiizování
ãesk˘ch ekvivalentÛ k nûmeck˘m termínÛm je v fiadû pfií-
padÛ v závorce uvedena vysvûtlující zkratka ãi 
poznámka upfiesÀující oblast pouÏití. Pro zpfiíjemnûní prá-
ce zvlá‰tû pfii pfiekladech a zpracování odborného textu je
souãástí publikace CD-ROM, kter˘ obsahuje legální soft-
ware s elektronick˘m slovníkem WinGED 2000, kter˘ 
umoÏní pouÏívat slovník buì samostatnû v prostfiedí
Windows, nebo jako souãást programu Microsoft Word.
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Jifií Uhlífi

Ceník dfiíví a dilema pfii 
vyznaãování tûÏby

Na v‰echno je Kopálek
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Rozpornost úãtování ceny dfieva podle prÛ-
mûrné hmotnatosti za porost odhalilo jistû více
revírníkÛ, jak o tom pí‰e pan Ing. K. Beznoska
v LZ 10/2001. Mají-li se chovat ekonomicky,
mohou volit podle konkrétních porostních pod-
mínek rÛzné zpÛsoby vyznaãování tûÏby.
Pokud jsou nasmlouvány záporné ceny za tyãe
a pfiíp. slab‰í sortimenty, je tfieba zvaÏovat,
zda není lacinûj‰í zaplatit zpfiístupnûní porostu,
nebo vyznaãit zásah v úrovni, kdy nám staãí
odstranit men‰í poãet jedincÛ. Nûkdo moÏná
lituje nerealizovatelné hroubí hnijící v porostu
a vyznaãí tedy podúroveÀ v síle nehroubí. Tím
v‰ak nepomÛÏe kvalitním stromÛm a pfii dal‰ím
zásahu po 10 letech mohou b˘t moÏnosti zlep-
‰ení kvality porostu omezenûj‰í. 

Podobnû mÛÏe b˘t obtíÏné rozhodování pfii
vyznaãení tûÏby v pûstebnû zanedban˘ch
porostech. âasto i v m˘tn˘ch porostech zÛstá-
vají tyãe vedle kubíkov˘ch stromÛ. ¤e‰ením
mÛÏe b˘t probírka rozdûlená do dvou let, kdy
tûÏíme oddûlenû slabou hmotu od silnûj‰í.

Nûkdy ale tento postup nelze pouÏít.
Napfiíklad pfii okrajové clonné seãi tûÏíme nej-
silnûj‰í stromy na okraji, ale musíme vyznaãit 
i slab‰í stromy pfii roz‰ifiování clonné seãe
dovnitfi porostu.

Nechtûl bych opakovat, Ïe základní strate-
gií hospodafiení LâR je mj. vytváfiení druhovû,
prostorovû a vûkovû smí‰en˘ les, ale domní-
vám se, Ïe takov˘ les bude více tlou‰Èkovû dife-
rencovan˘ i uvnitfi jednotliv˘ch skupin, aÈ uÏ to
bude vlivem etáÏí nebo úrovÀové v˘chovy. JiÏ
dnes, pokud pfiipravujeme bloky probírkov˘ch
porostÛ pro nasazení harvestorÛ rozãlenûním
víceménû pravidelnou sítí linek, nám obvykle
vyjdou linky napfiíã porostními skupinami. Pak
je ãasto nemoÏné urãit, kter˘ kmen pochází 
z které porostní skupiny. A v budoucnu bude
takov˘ch tûÏebních pracovi‰È pfiib˘vat. Pokud
by byla cena stanovena podle skupin hmotna-
tostí, pak by nebylo ani nutné v ceníku rozli‰o-
vat tûÏbu na m˘tní a pfiedm˘tní.

Ing. Miroslav âerven˘
LS Plasy

Je, není jeden krásn˘ kraj bohat˘ na hory,
lesy, vody a ve‰keré Ïivoãi‰stvo. V kraji Ïijí
hodní a pracovití lidé, novináfii a pan Kopálek.
Pan Kopálek je aktivním ãlenem Svazu
záchrancÛ pfiírody. Vûnuje své dobrovolné akti-
vitû témûfi v‰echen voln˘ ãas a je tak znám˘,
Ïe si ho v‰imli novináfii z celého kraje.

V kraji se objevil medvûd, ilegální to imi-
grant z vedlej‰í zemû. Novináfii pfii‰li, zeptali
se pana Kopálka na nebezpeãnost pfiivandro-
valého huÀáãe a ten v‰e patfiiãnû vysvûtlil.
Uplynulo nûco vody v fiece Buãavû a na rybní-
cích zaãali více neÏ dvounozí pytláci fiádit
jejich okfiídlení konkurenti. Pan Kopálek opût
suverénnû naservíroval médiím stanovisko
Svazu záchrancÛ…

Na svazích Dykseb se urodilo mnoho borÛ-
vek. Lidé z údolí vyrazili s vûdry a kbelíky sklí-
zet bohatou úrodu. Jak tak sklízeli, ‰lapali na
malé stromeãky rostoucí mezi borÛvãím. I pfii-
kvaãili redaktofii otázat se pana Kopálka, co
on na to. Jasnû, Ïe jim zasvûcenû vylíãil v‰ech-
na nebezpeãí hrozící neboh˘m stromeãkÛm.

Nade‰el podzim a zdálo se, Ïe si pan
Kopálek koneãnû oddechne od té neustálé
dfiiny s médii. Neoddechl si. Kdosi upozornil
televizního zpravodaje TV Nova z kraje pod
Dyksebami, Ïe se na ãern˘ch borovicích obje-
vilo houbové onemocnûní jménem sypavka.
„To vypadá na katastrofu, která by mohla pro-
jít i do Televizních novin“, fiekl si televizní zpra-
vodaj a hurá za Kopálkem. Vy‰la z toho
novácká reportáÏ, jak má b˘t.

Obdivuji upfiímnû pana Kopálka, kter˘ musí
mluvit za lesníky, rybáfie a za dal‰í profese,

které v kraji pÛsobí. Do rybáfiÛ mluvit nemohu.
Ke kolegÛm lesníkÛm si v‰ak dovoluji 
vznést malou prosbu: „pfiátelé, pomozte panu
Kopálkovi alespoÀ s tûmi lesy!“ 

J. D.

Nauãná stezka
Svat˘ Tomá‰

Dne 8. 10. 2001 byla na Lesní správû LâR Vy‰‰í
Brod otevfiena nauãná stezka Svat˘ Tomá‰. Pozvání
k slavnostnímu otevfiení stezky pfiijal ministr kultury
Pavel Dostál, kter˘ v doprovodu fieditele Krajského
úfiadu v âesk˘ch Budûjovicích PhDr Jana Stráského
stezku pfieseknutím girlandy otevfiel. Nauãná stezka
vede z odstavného parkovi‰tû „Uhli‰tû“ po lesních
cestách Zimní, Zámecká, Mírová do osady Svat˘
Tomá‰, kde se v nadmofiské v˘‰i 1053 m tyãí zfiíce-
nina hradu VítkÛv Kámen, dále po turistické stezce
opût na Uhli‰tû. Celková délka stezky je 6,5 km,
coÏ pfii pohodlné chÛzi a pozorném ãtení devíti
informaãních tabulí trvá necelé dvû hodiny. 

Stezka vede v turisticky velmi frekventované
oblasti svatotomá‰ského pohofií s nádhern˘mi sce-
neriemi smí‰eného lesa.Vzhledem k tomu, Ïe tato
oblast je hojnû nav‰tûvována zahraniãními turisty je
text na informaãních tabulích uveden dvojjazyãnû.
Náv‰tûvníci zde získají informace o zastoupen˘ch
dfievinách, obnovû lesa, tûÏbû dfieva, historii osady
Svat˘ Tomá‰, loveckém zámeãku na Svatém Tomá‰i
a dal‰í. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe náv‰tûvníci po absol-
vování nauãné stezky budou odcházet obohaceni 
o hlub‰í poznání  lesa a ãinností s lesem spojen˘ch.

Jan Märtl, LS Vy‰‰í Brod
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