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úvodní slovo 

Lesy ČR zasáhla vichřice, jakou od svého vzniku nepamatují. Stále ještě není 
dokončena celková identifi kace kalamity, odhadujeme nyní téměř 5 milionů 
poškozených krychlových metrů dřeva. Pro Lesy ČR jsou to více než dvě třetiny roční 
těžby. Za jediný den tak padlo tolik stromů, kolik se v lesích vytěží za tři čtvrtiny 
roku. Nejvyšší škody napáchala vichřice na jihozápadě naší republiky a na Vysočině. 
Odhady škod se zatím ještě trvale zpřesňují s ohledem na potřebu uvolnění cest 
i po současných přívalech sněhu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména našim pracovníkům za jejich okamžitou 
reakci, profesionální přístup v nejpostiženějších oblastech a hlavně za nasazení, 
s jakým se nečekaných úkolů okamžitě zhostili. Děkuji také hasičům a policistům, 
bez jejichž pomoci by pro nás první dny byly mnohem kritičtější. Děkuji za téměř 
okamžité odstranění havárií na elektrických a telekomunikačních vedeních, za zajiš-
tění průjezdnosti cest v lesních úsecích a přístupnosti malých osad a samot. Nadále 
pokračujeme v odstraňovacích pracích v nejpostiženějších oblastech. Zpřístupňu-
jeme lesní cesty, opravujeme oplocenky u obor a označujeme rizikové oblasti, které 
jsou pro veřejnost životu nebezpečné.

U LZ Boubín a Dobříš přesahuje kalamita roční objem těžby. Vedení Lesů ČR už vy-
dalo pokyny s popisem postupu intenzivní likvidace kalamity. Přes všechny nesnáze 
je i nadále zásadní udržet transparentní, rovné tržní a objektivní podmínky pro 
všechny zúčastněné. Uzavření smluvních vztahů na jednotlivých kalamitních jed-
notkách, s prioritou rychlosti, maximálního využití disponibilních kapacit a ochrany 
lesů, je nevyhnutelné. V kalamitních územích se těžební práce musí naplno 
rozběhnout co nejdříve. Dokončená identifi kace kalamity umožnila její prostorové 
rozdělení do technologických kalamitních bloků. To umožní bezprostřední zadání 
prací a zahájení činnosti podnikatelských subjektů. Rozsah kalamity nutí zahájit 
práce bezodkladně, i s ohledem na počasí, které se může dále zhoršit.

Zájem nejen o kvalifi kované lesní dělníky trvá od ledna tohoto roku, kdy i naše 
přímo řízené závody nabírají nové pracovníky. Vlivem kalamity, ale i vlivem po-
stupného řešení smluvních vztahů zájem o tuto profesi trvá. Naši smluvní partneři 
pociťují výrazný nedostatek kvalifi kovaných lesních dělníků a nabírají mnohdy 
nekvalifi kované zahraniční pracovníky. V dané chvíli to může být spíše podnikatelské 
rozhodnutí určitého subjektu, jak počátkem ledna řešit složitou situaci. Mám však 
za to, že Lesy ČR za tento stav odpovědnost nenesou.

Věřím, že Lesy ČR se zvládnou vypořádat s nastalou kalamitou s úspěchem, a na-
dále věřím, že v průběhu tohoto roku dojde i k vyřešení složité právní situace, která 
přinese do práce v lesnickém odvětví tolik potřebný klid a stabilitu.

Lesu zdar

Ing. František Koníček 
generální ředitel Lesů ČR

—

—

—

—



jak na větrnou 
kalamitu?

Lesy ČR rozhodly v koordinaci s Ministerstvem zemědělství ČR o způsobu zadání 

zpracování kalamity. V oblastech, kde byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav, Lesy ČR 

využijí zákonné možnosti a vydají se cestou neformálních nabídkových řízení mimo 

režim veřejných zakázkách.

Zadávány budou pouze kalamitní práce formou jedno-
duchého nabídkového řízení ucelených zakázek. Zpra-
vidla půjde o smluvní územní jednotky (dále SÚJ), nebo 
jejich části (kalamitní bloky). Celá procedura je zkrácena 
na časové minimum, z hlediska nutnosti okamžitého 
započetí prací na odstraňování kalamity.

Lesy ČR nespatřují v událostech typu kalamit a ži-
velných pohrom žádnou zvláštní obchodní příležitost, 
už jen proto, že míra nákladů na likvidaci kalamity je 
o 50–60 % vyšší než u běžné těžby. Snížená kvalita 
získaných sortimentů z kalamit současně způsobuje 
i snížení míry zpeněžení dříví. Nejlepších hospodářských 
výsledků je naopak dosahováno při standardním hospo-
daření, tedy nikoliv v extrémních situacích. Loňský rok 
například přinesl 2 miliardy zisku.

Státní podnik ovšem nikdy nesmí sledovat jen 
ekonomické aspekty. Proto je možné tvrdit, že vysoká 
úroveň našich lesních hospodářských plánů zajišťuje 
jedinečný rozvoj a ochranu lesa a to i ve srovnání nejen 
s Evropou, ale i s celým světem. Tato vysoká úroveň je 
nastavena politickým a společenským zadáním, které 
rozhoduje, na kolik má být potlačena ekonomická 

—

—

funkce lesů a podpořena funkce biologická, a zda v dané 
době je tato cena odpovídající očekávanému přínosu.

Pokud by totiž bylo hospodaření na lesních majetcích 
ztrátové, pak nelze počítat s investicemi na jejich rozvoj 
a zvýšení kvality. Pokrytí těchto nákladů by tak zname-
nalo další veřejný výdaj ze státního rozpočtu, přičemž 
není zdaleka jisté, zda by to současné zdraví veřejných 
fi nancí umožnilo.

Kalamita nepostihla pouze naši republiku, ale i naše 
sousedící země, a tak je třeba v tuto chvíli okamžitě 
začít s odstraňováním kalamity. Lesy ČR učinily veškerá 
opatření, aby zabránily následnému přemnožení 
kůrovce. V této souvislosti také respektovaly rozhod-
nutí Vlády ČR o nouzovém stavu. Jeho vyhlášení nám 
umožnilo rychlé zpracování spadaného dřeva.

Dozorčí rada Lesů ČR na svém zasedání dne 24. ledna 
2007 vzala na vědomí informaci Generálního ředitele 
Lesů ČR k aktuální situaci v souvislosti s kalamitou. 
S dosavadním postupem vedení Lesů ČR dozorčí rada 
souhlasí. Lesy ČR hospodaří ve vlastní režii pouze na cca 
7 % spravovaného území, a to prostřednictvím vlast-
ních organizačních jednotek – 5 lesních závodů. U dvou 

—

—

—

Oblasti s nouzovým stavem
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z nich (LZ Boubín a LZ Dobříš) přesahuje kalamita jejich 
běžný roční objem těžby.

V souladu se zněním § 18 odst. 1, písm. b) zákona 
o veřejných zakázkách bylo ve všech postižených regio-
nech vyhlášeno nabídkové řízení na těžbu kalamitního 
dříví. Organizace a realizace těchto výběrových řízení 
spočívá na bedrech krajských inspektorátů (KI) ve spolu-
práci s jednotlivými lesními správami (LS).

—

Smlouvy byly uzavřeny pouze na těžbu a prodej kala-
mitního dříví včetně úklidu klestu. Součástí smluvního 
vztahu je následný výkup cca 50 % objemu těženého 
dříví ve vybraných sortimentech (kulatina, vláknina), 
určených k plnění smluvních závazků Lesů ČR vůči zpra-
covatelům dříví a veřejným obchodním kanálům.

Výběrová řízení se uskutečnila na základě výzvy 
minimálně třem podnikatelským subjektům pro každou 

—

—

Odhadovaný podíl plánované 
roční těžby v procentech

0–11 %

11–25 %

25–50 %

50–100 %

100 a více %

Orkánem polámané stromy 
v lokalitě Český les 
(foto René Volfík)



navrženou kalamitní jednotku. Z hlediska fl exibility 
a rychlosti likvidace kalamity je jejich prostorové 
vymezení defi nováno dle zkušeností a konkrétních 
podmínek v regionu, přičemž zejména v územích 
nejhůře postižených kalamitou se tyto kalamitní 
jednotky nemusí shodovat s klasickými SÚJ (smluvními 
územními jednotkami), ale jsou jejich součástí. Toto 
územní přerozdělení umožnilo oslovení většího počtu 
podnikatelských subjektů a maximální využití disponi-
bilní kapacity v regionu. Jediným hodnotícím kritériem 
byla nabídková cena.

U každého KI Lesů ČR byla zřízena krajská výběrová 
komise ve složení: ředitel KI, lesní správce z území, na 
kterém kalamitní jednotka leží, a jmenovaný pracovník 
ředitelství Lesů ČR. Předsedou komise je vždy ředitel 
KI. Jednání se zúčastnili jako pozorovatelé delegáti 
Ministerstva zemědělství ČR a příslušného krajského 
úřadu.

Počet navržených subjektů nebyl shora omezen. Uza-
vření všech smluvních vztahů v kalamitních jednotkách 
bylo naplánováno nejpozději na 5. 2. 2007. Na nejméně 

—

—

postižených územích kalamitou přepracují Lesy ČR roční 
těžební a pěstební projekty na rok 2007. Je nutné snížit 
objem úmyslné těžby tak, aby nedošlo vlivem extrémní 
kalamitní těžby k překročení výše těžeb v rámci celého 
podniku.

Smluvní vztah je řešen obdobně jako u ročních smluv 
v režimu prodeje veškerého dříví u pně, kdy je placena 
pouze těžba včetně úklidu klestu. Součástí smluvních 
vztahů je i následný výkup poloviny objemu těženého 
dříví ve vybraných sortimentech kulatiny a vláknina 
na odvozním místě či expedičním skladu s předem 
stanoveným množstvím (dle odborného odhadu lesní 
správy) a ceníky nakupovaných sortimentů (stanoví 
odbor obchodních vztahů), na základě kterých subjekty 
připraví své cenové návrhy na prodej na pni. Vybavení 
doklady při expedici dříví na odběratele Lesů ČR budou 
provádět vítězné subjekty.

Objem kalamity mnohde odpovídá obvykle 
roční těžbě. S ohledem na hrozící riziko šíření 
kůrovců je nutné lhůty zpracování zkrátit zhruba 
na polovinu.

Lesy ČR již v minulosti prokázaly, že jsou schopny 
 vyrovnat se s obdobnými kalamitními situacemi na 
odpovídající odborné úrovni a ku prospěchu lesa. 
 Zastavení kůrovcové kalamity v letech 1992–95, za-
stavení gradace kůrovců v letech 2003–04, zabránění 
následné kůrovcové kalamity po námrazové kalamitě ze 
zimy 1995/96, větrné kalamitě 2002 a naposledy sně-
hové kalamitě 2006 jsou jen příklady, které takovému 
tvrzení dávají za pravdu.

„Cílem Lesů ČR je i v případě likvidace kalamity co nej-
větší transparentnost a objektivnost nabídkového řízení 
při současném zachování rovného přístupu k dodavate-
lům a dosažení maximálního ekonomického efektu pro 
stát. V žádném případě však při zajišťování prací v lese 
nemůžeme opomíjet environmentální požadavky spo-
lečnosti.“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel 
Lesů ČR.

Jan Bercha

—

—

—

—

—

Odhadovaný rozsah kalamity v m3

0–10 000 m3

10 000–20 000 m3

20 000–50 000 m3

50 000–100 000 m3

100 000 a více m3
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Kolektivní vyjednávání vedla skupina Mgr. Hedviky 
Hnízdové, Ing. Jaroslava Peštuky a Ing. Pavla Rybky za 
zaměstnavatele a Jaroslava Pagáče a Ing. Ladislava 
Tomáška za zaměstnance.

Vyjednávající se museli vypořádat se zapracová-
ním požadavků nového zákoníku práce do znění PKS 
a skloubit je s představami obou zúčastněných stran. 
Dalším zásadním problémem bylo vyřešení mzdových 
deformací, ke kterým došlo v minulosti.

Nově PKS upravuje v článku III. výši odstupného, 
zvyšuje tarifní mzdy zejména v nejnižších tarifních 
stupních a stanovuje v článku VIII. meziroční nárůst 
měsíčního podnikového průměrného výdělku 
o 5  %. Smlouva obsahuje pravidlo navýšení částky 

—

—

podniková kolektivní 
smlouva pro rok 2007

31. 1. 2007 generální ředitel pan Ing. František Koníček a předseda ZO odborového svazu 

dřevo-lesy-voda pan Jaroslav Pagáč slavnostně stvrdili svými podpisy Podnikovou kolektivní 

smlouvu (PKS) na letošní rok.

odměn při významných životních jubileích na 500  Kč 
za odpracovaný rok u LČR včetně jeho právních 
předchůdců, stanovuje výši příspěvku na soukromé 
životní pojištění, výši příspěvku a volno na léčebné 
pobyty v článku X.

Zhodnocení úrovně zejména mzdových záležitostí 
a sociální oblasti Podnikové kolektivní smlouvy přísluší 
vám, zaměstnancům, členové skupiny pro vyjednávání 
udělali pro vaši spokojenost vše, co bylo v jejich silách.

Z pracovních důvodů se nemohl zúčastnit předseda 
nezávislé odborové organizace LZ Židlochovice pan 
Lukáš, který smlouvu podepíše 1. 2. 2007.

Za skupinu pro vyjednávání
Ing. Ladislav Tomášek

—

—

—
—

Ing. František Koníček 
(foto vlevo) a Jaroslav 
Pagáč podepisují kolektivní 
smlouvu



lovecký tesák 2006

V minulém čísle časopisu Lesu zdar jsme slíbili, že zveřejníme krátké životopisy lidí, kteří byli 

v roce 2006 oceněni Loveckým tesákem. Medailonky přinášíme v abecedním pořadí.

ING. HLAVOVÁ ZDEŇKA
Ing. Zdeňka Hlavová se narodila v roce 1950 v Ústí nad 
Orlicí. Po absolvování lesnické fakulty v Brně praco-
vala jako odborný asistent u VÚLHM ve výzkumné 
stanici Opočno. Na Semenářském závodě v Týništi 
nad Orlicí pracuje od listopadu 1976. Po dobu třiceti-
leté praxe v rámci služebního postupu pracovala 
ve funkcích zaměřených na speciální semenářskou 
činnost. Dne 1. února 1995 byla jmenována ředitelkou 
Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí. Podílí se na 
vypracování nových technologií v oblasti zpracování 
a skladování lesního osiva. Lovecký tesák jí byl udělen 
za dlouholetou činnost, odborný rozvoj semenářského 
závodu a celoživotní přínos pro Lesy ČR.

ING. JANČÍK JAROSLAV
Lesní správce LS Kácov Ing. Jančík se narodil v roce 1943 
v Mysločovicích na Zlínsku. Začínal u Jihomoravských 
státních lesů jako lesní dělník na LZ Vizovice. 
Po absolvování vysoké školy nastoupil k Lesnímu 
závodu Kuřim, odkud odešel v roce 1973 do funkce 
ředitele Lesního závodu Mladá Boleslav u Středočes-
kých státních lesů. V roce 1979 nastoupil na Podnikové 
ředitelství Středočeských státních lesů v Benešově do 
funkce náměstka ředitele a od roku 1984 zde zastával 
funkci podnikového ředitele. V roce 1992 Ing. Jančík 
nastoupil k Lesům České republiky do funkce lesního 
správce LS Vlašim a po sloučení lesních správ do funkce 
lesního správce LS Kácov. Ke konci roku 2006 odešel do 
důchodu. Pan Ing. Jaroslav Jančík patří k významným 
osobnostem českého lesnictví. Udělení Loveckého 
tesáku je proto výrazem ocenění jeho celoživotní práce 
pro státní lesy a lesní hospodářství, a rovněž ocenění 
zásluh o vznik státního podniku a jeho další úspěšnou 
činnost.

LHOTÁK JAROSLAV
Jaroslav Lhoták se narodil v roce 1958. Jako zaměstna-
nec LČR v oboře v Hájku na LS Horní Blatná se 6. pro-
since 2006 dopoledne zachoval příkladně profesionálně 
při výkonu svého zaměstnání a zároveň při výkonu 
práva myslivosti. S nasazením vlastního života neohro-
ženě zakročil proti ozbrojenému pytlákovi v oboře. Po 
krátkém souboji přemohl dvaašedesátiletého muže, 
který již dlouhou dobu pytláctvím poškozoval státní 
podnik. Naštěstí nezaregistrovanou malorážku nepoužil 
jako střelnou zbraň, pouze se snažil pažbou pana Lho-
táka tlouci. Během krátkého souboje se objevili ostatní 
spolupracovníci pana Lhotáka v čele s oborníkem 
panem Alexandrem Fousem, kteří delikventa svázali 

a předali s upytlačenou zvěřinou Policii ČR. Ta mu 
sdělila podezření z trestného činu pytláctví a nedovole-
ného ozbrojování. Jaroslav Lhoták získal Lovecký tesák 
za neohrožený zásah s nasazením vlastního života při 
výkonu svého zaměstnání.

ING. MALÍK VÁCLAV, PH.D.
Ředitel Školního lesního podniku ČZU Praha v Kostelci 
nad Černými lesy. Pan Ing. Malík se narodil v roce 
1949 v Počátkách u Pelhřimova. Pracoval jako taxátor 
u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na pobočce 
v Českých Budějovicích a na různých pozicích v rámci 
Jihočeských státních lesů, LZ Jindřichův Hradec, napo-
sledy jako vedoucí lesní správy. V roce 1992 byl jmeno-
ván do funkce vedoucího Oblastního inspektorátu Lesů 
ČR v Jindřichově Hradci. Tuto pozici zastával i dále na 
Krajském inspektorátu v Havlíčkově Brodě. Uvedenou 
funkci vykonával až do svého odvolání dne 12. 5. 2004. 
Lovecký tesák získal za zásluhy o vznik státního podniku 
a jeho další činnost.

ING. MORÁVEK FRANTIŠEK
Ing. František Morávek se narodil v roce 1942 v Par-
dubicích. Pracoval jako lesník v rámci Východočeských 
státních lesů LZ Světlá nad Sázavou, dále jako taxátor 
u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na pobočce 
v Hradci Králové a jako vedoucí polesí u Východočes-
kých státních lesů, LZ Ledeč nad Sázavou. Od 1. 8. 1990 
zastával funkci ředitele odboru ministerstva zeměděl-
ství. K 1. 2. 1995 byl jmenován oblastním inspektorem 
OI LČR Havlíčkův Brod a od 1. 1. 1996 Ing. Morávek 
pracoval ve funkci výrobně technického ředitele LČR, 
a to až do svého odchodu do důchodu k 31. 10. 2003. 
Lovecký tesák mu byl udělen za zásluhy o vznik státního 
podniku, jeho další činnost a odbornou úroveň hospo-
daření ve státních lesích.

DOC. ING. OLIVA JIŘÍ, PH.D.
Vysokoškolský učitel fakulty lesnické a environmen-
tální České zemědělské univerzity v Praze. Doc. Oliva 
se narodil v roce 1952 v Litomyšli. Pracoval jako taxátor 
u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na pobočce 
v Hradci Králové a na různých pozicích v rámci Vý-
chodočeských státních lesů, LZ Lanškroun, naposledy 
jako vedoucí polesí Brandýs nad Orlicí. V roce 1990 byl 
jmenován do funkce podnikového ředitele VčSL Hradec 
Králové a vykonával ji až do svého jmenování do funkce 
podnikového ředitele nově ustanoveného státního 
podniku Lesy České republiky s platností od 1. 1. 1992. 
Uvedenou funkci vykonával až do svého odvolání dne 
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8. 9. 2003. Lovecký tesák mu byl udělen jako výraz 
ocenění zásluh o vznik státního podniku a jeho další 
činnost.

DOC. ING. SLONEK LADISLAV, CSC.
Děkan lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy země-
dělské a lesnické univerzity v Brně. Doc. Slonek se 
narodil v roce 1940 ve Sněžném. Celoživotně se věnuje 
oborům zpracování dřeva, pilařská výroba, ergonomie 
v dřevařském průmyslu a technologie pilařské výroby. 
Je členem vědecké rady LF ČZU Praha, vědecké rady DF 
TU Zvolen, vědecké rady MZLU Brno, vědecké rady LDF 
Brno, poradní komise náměstka ministra průmyslu a 
obchodu ČR, poradního sboru veletrhu WOOD-TEC, 
redakční rady Drevo, poradního sboru MZ ČR pro cer-
tifi kaci dříví, vědecké rady VULHM Zbraslav – Strnady; 
předseda zkušební komise pro státní zkoušky FLD Brno, 
člen komise pro rigorózní zkoušky FLD, komise fondu 
rozvoje MŠMT 1995–1996 a rady Národního střediska 
pro certifi kaci (NCS) zřízeného při ÚHÚL v Brandýse nad 
Labem. Doc. Slonek byl dlouholetým reprezentantem 
v běhu na lyžích a následně i dlouholetým technickým 
ředitelem reprezentačního lyžařského týmu. I v součas-
nosti je ředitelem závodu „Zlatá lyže“ v běhu na lyžích. 
Pan děkan Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., v současné 
době končí své druhé děkanské období. Loveckým 
tesákem ocenily Lesy ČR jeho celoživotní práci pro lesní 
hospodářství a dřevařský průmysl.

ING. SLOUP MIROSLAV
Ing. Sloup se narodil v roce 1943 v Plzni. Pracoval jako 
lesník v rámci Západočeských státních lesů, LZ Plasy, 
dále na ředitelství ZčSL v Plzni jako pěstební inspektor, 
vedoucí provozu, výrobně-technický náměstek a od 
roku 1991 jako podnikový ředitel. V roce 1992 byl 

jmenován oblastním inspektorem OI LČR v Plzni, kde 
pracoval až do roku 1998, kdy odešel na ministerstvo 
zemědělství do funkce ředitele odboru. Tuto funkci za-
stával až do svého odvolání v roce 2004. Z Ministerstva 
zemědělství odešel do funkce ředitele pobočky Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů v Plzni, kterou zastával 
až do svého odchodu do důchodu. Lovecký tesák mu byl 
udělen jako ocenění zásluh o vznik státního podniku 
a jeho další činnost.

ING. VAŠÍČEK JAROMÍR, CSC., PH.D.
Ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů 
v Brandýse nad Labem. Ing. Vašíček se narodil v roce 
1954 v Hlinsku. Pracoval na různých pozicích v rámci 
Východočeských státních lesů. Nejdříve jako lesník LZ 
Přibyslav (1974), v letech 1981–1985 jako vedoucí stře-
diska Týniště nad Orlicí, Školkařského závodu Řečany 
nad Labem, posléze (1985–1994) jako technolog a ře-
ditel Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí, který 
byl od roku 1992 zařazen pod Lesy České republiky. 
V roce 1995 byl jmenován do funkce ředitele odboru 
Ministerstva zemědělství ČR a v této pozici a v pozici 
vrchního ředitele působil až do roku 2001, kdy odešel 
na 1,5 roku do soukromé sféry. V závěru roku 2002 
opět nastoupil k Lesům České republiky. Počátkem roku 
2003 byl jmenován náměstkem ministra zemědělství 
pro lesní hospodářství. Tuto funkci zastával až do svého 
odvolání v únoru 2004. Lovecký tesák získal Ing. Vašíček 
jako výraz ocenění zásluh o spolupráci státního podniku 
a zakladatelského ministerstva zemědělství i jako 
ocenění současné spolupráce mezi státním podnikem 
a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.

red—

Pan Jaroslav Lhoták přebírá 
tesák z rukou generálního 
ředitele



slovo nového redaktora

vážená obci čtenářská, mnozí z vás se jistě ještě nesžili s novou tváří svého časopisu Lesu zdar 

a už k vám přichází další novota. Změna je u lesníků vítána průměrně jednou za 115 let, takové 

je průměrné obmýtí. Cokoliv se objeví v kratším intervalu, je často vnímáno jako rušivý prvek. 

Lesník je zkrátka napojen pupeční šňůrou na les a s tím nikdo nic nenadělá. Nutno podotknout, že 

můžeme doufat, že s tím ani nikdo nic dělat nechce. Ovšem „průměrné obmýtí“ českého člověka 

je 72 let. Takže ať chceme, nebo ne, ke změnám dochází.

Důležité je, abychom se na změnách aktivně podíleli 
sami a nečekali, až nás čísi vůle semele ku prospěchu 
svému. Je pravda, že například na změnu klimatu sotva 
můžeme mít nějaký zásadní vliv a že ji těžko můžeme 
považovat za projev něčí vůle. Taková změna ale vyvolá 
změny společenské, a nejen ona, samozřejmě, a je na 
nás, zdali se na nich budeme společně podílet. Svět 
kolem nás se mění, někdy rychle, někdy nenápadně. 
„A tak se, moji drazí Američané, neptejte, co může 
vaše země udělat pro vás, zeptejte se, co můžete 
udělat vy pro svou zemi!“ To jsou slova J. F. Kennedyho, 
amerického prezidenta, pravda, v listopadu 1963 
zavražděného. Zeptejte se sami sebe, zda můžete 
udělat něco pro ostatní, věřte, že se vám to v dobrém 
vrátí.

Jak vám k tomu může pomoci váš podnikový 
časopis? Je otevřený všem námětům, návodům, 
názorům, zkrátka všemu, co bude pocházet z vašeho 
pera, psacího stroje, computeru, štětce, fotoaparátu 
a především z vaší hlavy a srdce. Časopis stojí nejen 
na tom, aby zaměstnance podniku informoval, ale aby 
jim také dal prostor ke sdělením z jejich zaměstnání, 
života, volného času, která budou užitečná, prospěšná 
a hlavně zajímavá pro ostatní čtenáře. Životnost 
jakého koli časopisu je dána vzájemným vztahem 
čtenářů k listu a obráceně. Podnikový časopis ze své 
podstaty musí být založen na vzájemné spolupráci 
všech  zúčastněných.

Čekáme na vaše podněty, které nás navedou k tvorbě, 
jejíž výsledky se vás budou dotýkat. Co vás trápí, co vás 
těší, o kom a o čem si myslíte, že by se měl objevit na 
stránkách časopisu Lesu zdar, o všech zajímavostech, 
o společenských událostech, o tom všem bychom se 
od vás rádi dozvěděli. Na každou literu od vás, a nejen 
na ni, se těší redakce našeho společného časopisu 
Lesu zdar.

Váš nový redaktor Jan Bercha

—

—

—

ING. JAN BERCHA

Jan Bercha se narodil v roce 1973. Po absolvování 
Střední lesnické školy v Trutnově a pražské Lesnické 
fakulty se věnoval lesnictví spojenému s ochranou 
přírody. Nejprve na Agentuře ochrany přírody 
a krajiny, poté na Magistrátu hlavního města Prahy 
a Středočeském kraji. Šéfredaktorem časopisu Lesnická 
práce se stal roku 2005. Od ledna 2007 je redaktorem 
časopisu Lesu zdar.

Milé kolegyně, milí kolegové, 
jednou z nejvýznamnějších společenských  událostí 
posledních dnů se stal již 11. Reprezentační lesnický 
ples. Dobře si uvědomujeme významnost této 
 společenské události, která – jak věříme – byla 
nejen příjemným zpestřením zimního večera, ale 
hlavně místem setkání přátel a možností navázání 
nových neformálních kontaktů. Pokud se vám ples 
líbil, ale i pokud vás něco překvapilo nepříjemně, 
napište nám prosím svůj názor. Všechny nápady 
a připomínky jsou vítány.

S přáním krásného dne, 

Odbor marketingu a PR

—
—

JAKÝ BYL 11. REPREZENTAČNÍ LESNICKÝ PLES
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nový web Lesů ČR se líbí

Pravidelná intranetová anketa byla v prosinci 2006 věnována novým podnikovým internetovým 

stránkám. Mimo odezvu na ofi ciální výzkum se iniciativně ozývali sami zaměstnanci, což nás 

překvapilo a velmi mile potěšilo. Zvláště, když téměř všechny odpovědi, připomínky a vzkazy 

vyzněly kladně. Pozitivně je hodnocena grafi ka, poměrně snadná orientace, široké spektrum 

informací a kvalitní fotografi e. Pochvalné reakce zaznamenáváme i vně podniku. Nová internetová 

prezentace Lesů ČR se téměř všem líbí!

Je nasnadě, že každá změna s sebou přináší riziko 
vyplývající ze samé podstaty změny, lidé ztrácejí pocit 
zažité jistoty, musí se identifi kovat s novými pravidly, 
s novými vzorci poznávání. Proto jsme očekávali hlavně 
množství připomínek k rozdílné navigaci, k poněkud 
jinému umístění ovládacích prvků a změnám v menu. 
Právě těchto připomínek však zaznělo minimum, což 
naznačuje, že web je z tohoto hlediska vyřešen vcelku 
dobře. Říkáme „dobře“, nikoliv „výborně“, je totiž stále 
co zlepšovat.

Oprávněně byla například vznesena připomínka 
k méně přehledné prezentaci výběrových řízení na do-
dávky a služby a další VŘ podobného charakteru. Zde je 
nutné poznamenat, že způsob prezentace byl převeden 
v neměnné podobě z původního webu s tím, že nové 
řešení postupně „vykrystalizuje“ podle aktuálních 
požadavků, a to se v současné době stalo. Nové řešení 
bude podobné současné prezentaci prodeje nepotřeb-
ných nemovitostí. Přístup bude přehlednější a bude 
umožněno vyhledávání podle různých kritérií.

Objevil se zajímavý požadavek komfortní práce 
s mapami tak, aby bylo možné vyhledávat obce, 
katastrální území a další údaje patřící pod vybranou 
OJ. Tedy podobná funkce, kterou například poskytuje 
intranetový Tenký klient grafi ckého datového skladu 
LČR. Služba by to byla jistě užitečná, ovšem náklady 
na vybudování a zprovoznění takové aplikace by byly 
značné. Znamenalo by to vybudovat internetový 
mapový server naplněný upravenými daty vhodnými 
nejen pro obchodní partnery, ale i pro nejširší laickou 
veřejnost. V současné době se zabýváme projektem 
podobného typu s univerzálnějším použitím (konkrétní 
podrobnosti zatím neprozradíme), není tudíž vylou-
čeno, že příbuzná aplikace se na podnikovém webu 
v budoucnu objeví.

Kriticky byl v jednom případě hodnocen navigační 
přístup k přímo řízeným lesním závodům nikoliv 
z hlediska odborníka, ale laika, který údajně nenalezne 
odkaz na LZ, protože neví, že nespadají pod KI. Struk-
turu webu a navigaci navrhovali odborníci, pro které 
je tvorba architektury webu denním chlebem. Přístup 
k LZ je umožněn v současné době dvojím způsobem: 
přes menu v sekci „Kontakty“ a přes sekci „Organizační 
jednotky“. Zobrazení požadovaných informací volbou 
v menu je návštěvníky webu obecně zažité a překvapí 
dnes málokoho. V současné době jsou pilotně roz-
pracovány nové stránky lesního závodu Židlochovice. 
Rychlý přístup zde bude umožněn mimo jiné přes 
některé odborné či zájmové rubriky hlavního webu. 
Podobně hodláme řešit i další organizační jednotky.

—

—

—

Někteří z respondentů z lesních správ si posteskli, že 
na jejich vlastních stránkách nejsou aktuální infor-
mace, ba že někde jsou informace zatuchlé i několik 
let. K tomu můžeme uvést pouze to, že správa a aktua-
lizace vlastních stránek byla a je věcí každé OJ. Některé 
LS své weby informačně rozvíjely, bohužel většina 
nechávala potenciál vlastní prezentace ležet ladem. 
S nástupem nového redakčního systému je zatím 
vlastní správa stránek OJ „odříznuta“, informace je ale 
možné aktualizovat či nově zřizovat přes odbor mar-
ketingu a PR. Brzy také proběhne školení pověřených 
pracovníků z každé OJ, vlastní stránky pak bude možné 
lokálně spravovat a budovat dle požadavků a fantazie 
každého redaktora. Atraktivní informaci je navíc možné 
propojovat s hlavním webem (ve spolupráci s hlav-
ním webmasterem) a vytvářet tak zajímavé stránky 
různého zaměření.

V rozvoji podnikového webu rozhodně nemůžeme 
usnout na vavřínech. Přibudou nové rubriky, nové 
fotografi e, nové aplikace, nebráníme se pozitivním 
změnám ani v hlavní architektuře webu. Děkujeme 
všem zaměstnancům za podporu a za veškeré, i kritické 
ohlasy, neboť jedině iniciativní příspěvky pomáhají 
webu Lesů ČR získat profesionální a zároveň přitažli-
vou tvář.

Petr Grepl

—

—

—



přejezd Orlických hor

Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolujeme si vás pozvat na již 31. ročník lesnického závodu 

v Orlických horách v běhu na lyžích klasickým způsobem. Je opět pořádán Sportovním klubem 

Lesy Janeček a Lesní správou LČR Rychnov nad Kněžnou.

Účastnit se mohou lesníci, lesní dělníci, zaměstnanci 
sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství 
ČR, státní správy lesů a ochrany přírody, žáci, studenti 
a zaměstnanci lesnických škol s rodinnými příslušníky 
a samozřejmě hosté pozvaní organizátory.

Prezentace účastníků proběhne v den konání, 
23. února 2007 od 9:00 do 9:30 hodin na Masarykově 
chatě na Šerlichu.

Start proběhne v 10:00 hodin u hájovny Kolowratských 
lesů. Cíl závodníky bude čekat v Orlickém Záhoří do 12:00 
hodin, ostatní zpozdilci najdou útočiště v hotelu Kunštát.

—

—

Trasa povede po červené turistické značené cestě 
z Velké Deštné přes „Jižní Bunkrovku“ a Pěticestí a dále 
po zelené značce do Orlického Záhoří podle praporků po 
louce v délce 17  km.

red.

SPONZOŘI ZÁVODU:
Lesy Janeček, s. r. o., Kvasiny
LČR, s. p., Hradec Králové
Správa Kolowratských lesů Rychnov
Lesní společnost Hradec Králové, a. s.
Kristina Colloredo-Mansfeldová
Parishovy lesy – Žamberk
Intergraf Náchod – tiskárna

KONTAKTY NA POŘADATELE:
Ing. Jiří Zatloukal, tel.: 605 279 155, 
e-mail: lesy. janecek@tiscali.cz
Ing. Jiří Beran, tel.: 724 524 312, 
e-mail: ls165@lesycr.cz

—

—

Kategorie:

muži M21 – 1977 a mladší

M31 – 1967–1976

M41 – 1957–1966

M51 – 1947–1956

M61 – 1946 a starší

ženy bez rozdílu

Účastníci loňského závodu 
na trati
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Koncem roku 2006 odbor investic ve spolupráci s les-
ními správami, lesními závody a krajskými inspektoráty 
dokončil aktualizaci kategorií všech budov a staveb 
v majetku ČR s právem hospodařit LČR, s. p., a na tomto 
základě bylo do nepotřebného majetku zařazeno 1522 
budov a staveb. Vlastní realizace následného prodeje 
je dále metodicky řízena odborem majetku. Z důvodu 
organizačního posílení prodejů byla na úrovni krajských 
inspektorátů zřízena pracovní místa referentů pro 
prodej nemovitostí. Toto posílení bylo nutné z důvodu 
zásadního zvýšení počtu budov a bytů, které budou 
nabízeny k prodeji, a rovněž z důvodu předpokládaného 
nárůstu pořádaných obchodních veřejných soutěží.

V současné době zpracovávají odpovědní pracovníci 
na jednotlivých krajských inspektorátech harmono-
gramy prodejů nepotřebných nemovitostí na období 
2007–2008 v členění na jednotlivá čtvrtletí. V harmono-
gramech může ještě dojít k dílčím změnám z důvodu 
přeřazení některých objektů z kategorie využitelných do 
nepotřebných.

Základními vnitropodnikovými předpisy, podle kte-
rých budou prodeje nepotřebných nemovitostí probíhat 
a které jsou dostupné všem pracovníkům LČR, s. p., jsou 
Směrnice 03/2006 Nakládání s vybraným majetkem 
České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik 
Lesy České republiky, s. p., a Pracovní postup OM č. 01 
Vyřizování smluvních převodů nemovitostí (dále jen 
Postup).

Podle těchto vnitropodnikových předpisů v oblasti 
komercionalizace zbytného majetku je hlavním cílem 
zajištění:
• postupu při prodeji bytových domů a nemovitostí 
(budov) obsazených nájemníkem, popř. dotčených jiným 
právem třetích osob,
• řešení prodejů domů s více byty a nebytovými 
 prostory,
• postupu při stanovení kupní ceny dohodou, 
 vyhlašovací ceny,
• postupu při prodeji majetku formou obchodní 
 veřejné soutěže a stanovení kritérií obchodních veřej-
ných soutěží.

Při realizaci výše uvedených okruhů je nutné zdůraz-
nit zejména to, že u objektů bydlení bude zachována 
priorita přednostního prodeje u nájemních vztahů 
nájemcům, a to za podmínek stanovených Postupem.

Nově je rovněž upraven postup při stanovení návrhu 
minimální kupní ceny. Základem je cena v čase a místě 
obvyklá (tržní), která musí být zpracována soudním 
znalcem nebo znaleckým ústavem. Zpracovatel ceny 
v čase a místě obvyklé musí při posuzování nemovitostí 

—

—

—

—

—

komercionalizace zbytného 
majetku – prodej nemovitostí

V Lesu zdar č. 11/06 v článku Privatizace bytů je dobře promyšlená informoval Ing. Fráňa 

o probíhající aktualizaci kategorií budov a staveb.

vycházet například z popisu nemovitosti, trhu s nemo-
vitostmi v dané lokalitě, velikosti obce a dalších kritérií 
uvedených v příloze č. 3 Postupu. Tímto opatřením 
chceme docílit objektivizace stanovení těchto cen po 
celém území České republiky. Pro účely nabídkové ceny 
budou zpracovány dva posudky na cenu v čase a místě 
obvyklou. Základem ceny jak pro přímý prodej nájem-
níkovi, tak i pro pořádání obchodní veřejné soutěže je 
nejvyšší cena tržní.

V případě, že nájemník prokazatelně odmítne koupit 
nemovitosti za navrhovanou kupní cenu, budou před-
mětné nemovitosti prodány formou obchodní veřejné 
soutěže. Obchodní veřejná soutěž je transparentní 
způsob prodeje, kterého se může zúčastnit prakticky 
každý na základě podmínek obchodní veřejné soutěže. 
Vítězem soutěže se stává účastník, který nabídne 
 nejvyšší cenu. Podmínky obchodní veřejné soutěže 
budou zpracovány podle přílohy č. 1 Postupu a budou 
zveřejněny na webových stránkách LČR, s. p., a na 
www.sreality.cz. Odmítnutí koupě nemovitostí ze 
strany nájemce nevylučuje jeho následnou účast v ob-
chodní veřejné soutěži. Za účelem provádění obchod-
ních veřejných soutěží byla v rámci ředitelství LČR, s. p., 
ustanovena komise, která hodnotí došlé nabídky podle 
ceny, což vylučuje jakoukoliv manipulaci. Jinými slo-
vy – vítěze soutěže určí nabídnutá cena. Členy komise 
jsou jak zaměstnanci ředitelství podniku, tak i zástupci 
organizačních jednotek, v jejichž působnosti se před-
mětné nemovitosti nacházejí.

Přijatými opatřeními je kladen především důraz na 
transparentnost prodejů a nastavení objektivizace 
kupní ceny.

Ing. Jiří Stonavský, vedoucí odboru majetku

—

—

—



Proces schvalování POH trval od května 2005 až do září 
2006. Během této doby byly do předložené koncepce 
postupně zapracovány připomínky příslušných krajských 
úřadů. Plán odpadového hospodářství LČR je s ohledem 
na celorepublikovou působnost státního podniku zcela 
unikátním dokumentem, neboť POH musel být zpraco-
ván pro všech 13 krajů s výjimkou hlavního města Prahy. 
Takovýto rozsah je ojedinělý a podařilo se jej zvládnout 
díky zaštítění a vysoce kvalifi kovanému vedení ze strany 
odpadového hospodáře. Jednotlivé POH byly průběžně, 
vždy po konečném schválení, postoupeny příslušným 
krajským inspektorátům.

Plán odpadového hospodářství je pro původce 
odpadů závazným podkladem, kterým jsou v souladu 
s krajskými koncepcemi nastaveny postupy a cíle, které 
budou realizovány v průběhu následujících pěti let. 
Schválené záměry budou zaváděny na všech stupních 
řízení LČR a průběžně kontrolovány tak, aby po ukončení 
platnosti mohlo být provedeno podrobné vyhodnocení 
a porovnání původního a aktuálního stavu, včetně zdů-
vodnění případných nesplněných cílů.

Přestože jsou jednotlivé POH ve svých záměrech na 
zlepšení ve vymezeném období značně odlišné, mají ně-
které společné cíle. Jedním z nich je zavedení účinného 
systému separace dále využitelných složek komunál-
ního odpadu (papíru, plastů, skla, kovů, popř. dalších), 
které vznikají při každodenní činnosti. Separace je dnes 
již běžným jevem u většiny státních institucí minister-

—

—

LČR zavádějí třídění 
komunálního odpadu
Poradou vedení podniku byl schválen nový pokyn VTŘ č. 2/2007 Nakládání s odpady, který 

nahradil předchozí vnitropodnikové předpisy. Důvodem pro zpracování nové vnitropodnikové 

úpravy v době vrcholícího zpracování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady, navíc 

v době, kdy se u LČR teprve rozebíhá implementace normy ISO 140001, byla mj. skutečnost, 

že v loňském roce byl dokončen téměř rok a půl trvající proces schvalování Plánů odpadového 

hospodářství (POH) LČR.

stvy počínaje a mnohými obecními úřady konče. Lze se 
s ní setkat také v soukromém sektoru, ale i v bankách 
a obchodních domech, které se tímto způsobem snaží 
demonstrovat svůj pozitivní vztah k životnímu prostředí 
a zájem o něj. Nikoho nepřekvapí různobarevné nádoby 
různých tvarů a velikostí. Nabídka výrobců sběračů se-
parovaného odpadu v různých cenových kategoriích je 
také poměrně široká. Užívané jsou rovněž různé druhy 
lisů, které jsou efektivní zejména u objemných složek, 
jako PET lahví nebo papíru.

Všechny instituce, které již mají zavedený systém 
sběru a separace komunálního odpadu, se shodují 
v tom, že nejtěžší ze všeho je začátek. Zvolit vhodný typ 
sběračů a jejich počet a umístění tak, aby byly dostupné 
všem. Zbytek je ve většině případů otázkou překonání 
prvotní nedůvěry v něco nového. Záhy se separace stává 
věcí zcela přirozenou.

Lesům České republiky není a s ohledem na jejich 
poslání a aktivity ani nemůže být lhostejný přístup 
k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu je zájem na 
zavedení účinného systému separace využitelných 
složek komunálního odpadu na všech organizač-
ních jednotkách dle místních možností v termínu do 
30. 6. 2007. Každá z organizačních jednotek si zvolí svůj 
vlastní optimální způsob separace odpadu, který bude 
zohledňovat zejména množství produkovaného odpadu 
a místní možnosti.

Ing. Jiří Stonavský, vedoucí odboru majetku

—

—

—
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ROZŠÍŘENÍ A EKOLOGICKÉ NÁROKY TOPOLŮ
Topol černý (Populus nigra), topol bílý (P. alba) a topol 
osika (P. tremula) jsou druhy s rozsáhlým areálem, v je-
hož rámci je vylišena řada variet vzniklých v odlišných 
přírodních podmínkách na různých kontinentech.

Topol černý je přirozeně rozšířen v Evropě s výjim-
kou severní části, na jihu sahá do severní Afriky a na 
východě až do Střední Asie. Jeho výskyt je v celé oblasti 
nesouvislý, neboť je vázán na lužní oblasti kolem řek. 
Roste na aluviálních náplavech, písčitých a štěrkovitých 
půdách, obohacovaných při záplavách nánosy půd 
z horních částí toku. Na takových stanovištích roste také 
topol bílý, který však dobře snáší i sušší podmínky. Jeho 
areál na jihu sahá hlouběji do afrického kontinentu, 
dále na jih jde také v Asii, zatímco severní hranice se 
nachází v oblasti Pobaltí.

Osika má z evropských topolů největší areál, který 
zahrnuje i severní Evropu a pokračuje do severní Asie 
a dále na východ až k břehům Ochotského moře. Osika 
snáší přímořské i kontinentální klima, ale navíc dobře 
roste od nížin do hor bez specifi ckých nároků na půdu. 

—

—

domácí topoly se stávají 
vzácnými dřevinami
Rok 2007 byl vyhlášen Rokem topolu. Tímto počinem se chtějí Lesy České republiky podílet na 

propagaci tří druhů našich domácích dřevin, a to topolu černého, topolu bílého a osiky. Akce 

přichází v době, kdy je třeba skutečně spojit síly všech zainteresovaných institucí na záchranu 

genových zdrojů topolů černého a bílého, stejně jako topolu šedého, a na vypracování strategie 

vhodného využívání všech jmenovaných druhů v lesním hospodářství, při vegetačních úpravách 

v krajině ap.

Pro produkční pěstování cenných potomstev je však 
třeba zvolit půdy humózní, vlhké.

Velmi zajímavým druhem je topol šedý (Popu-
lus  × canescens). Jako přirozený hybrid mezi topolem 
bílým a osikou zahrnuje celou škálu přechodných 
forem vyznačujících se morfologickými odchylkami 
od ustáleného hybridogenního druhu. Jeho areál se 
přibližně shoduje s areálem topolu bílého, na východě 
zasahuje až do okolí Bajkalu. Topol šedý obdivuhodně 
spojuje dobré vlastnosti obou rodičů. Má menší nároky 
na vlhkost stanoviště, v mládí snáší i slabé zastínění 
jako topol bílý a může dosahovat dobré kvality dřeva 
jako osika.

SOUČASNÝ STAV GENOVÝCH ZDROJŮ TOPOLŮ
Topol osika se vyskytuje na celém území státu, ale kva-
litní fenotypy nejsou zcela běžné a byly vyhledávány pro 
šlechtitelský program výzkumné stanice Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích 
již před 30 lety. Výsledkem práce je archiv rodičovských 
stromů ze všech vegetačních stupňů, který slouží nejen 

—

1 Topol bílý
2 Topol černý

1 2



k dalšímu šlechtění, ale rovněž k získávání osiva pro 
pěstování kvalitních potomstev.

Systematickou inventarizaci kvality a kvantity geno-
vých zdrojů ostatních druhů topolů provádí pracoviště 
v Kunovicích od roku 1998 v rámci tří na sebe navazují-
cích výzkumných projektů a výzkumného záměru. Práce 
jsou zaměřeny na povodí Moravy, Dyje a částečně také 
Labe. Ve všech oblastech je evidován výskyt sledovaných 
druhů, obvykle jako malých skupin nebo jednotlivých 
stromů. Lokality s významným zastoupením topolů, 
které jsou charakterizovány jako měkký luh, jsou zcela 
výjimečné a v současné době jsou alespoň některé 
z nich zařazeny do různých kategorií chráněných území 
(NPR Zástudánčí, NPR Kolébky, CHKO Litovelské Pomo-
raví) nebo např. vyhlášeny jako přírodní park – Niva 
Jihlavy. Na mnoha místech je ještě možné získat dosta-
tek reprodukčního materiálu pro zachování genových 
zdrojů ex situ. Byl založen klonový archiv obsahující 200 
genotypů Populus alba a 20 genotypů Populus  × canes-
cens. V dřívějším období již byl shromážděn soubor 177 
kvalitních klonů Populus nigra. Klonové archivy jsou při 
stále probíhajícím průzkumu každý rok doplňovány. 
 Cílem je získat klony reprezentující geografi cky co nej-
větší území současného výskytu topolů u nás.

Velikost populace však není rozhodujícím kritériem 
v otázce posuzování ohrožení genových zdrojů nebo 
vzácnosti druhu. V případě topolů je stejně důležitým 
faktorem zachování genofondu, možnost jeho auto-
reprodukce in situ, a to reprodukce generativní cestou. 
Vhodné podmínky pro přirozenou reprodukci topolů 
u nás téměř neexistují, i když topoly produkují mili-
ony klíčivých semen, která jsou rozšiřována větrem do 
velkých vzdáleností.

Nálet semen se úspěšně uchycuje pouze na čerstvě 
uložených nánosech, na vlhkých, plně osvětlených mís-
tech, obvykle v okolí řečiště nebo jezer. Semena vyklíčí 
během tří dnů a semenáčky se mohou dále vyvíjet, 
pokud nedojde k opakované záplavě nebo nenastane 
delší období sucha. Vznikající topolová mlazina rychle 
odrůstá, snáší krátkodobou záplavu i proměnlivé pod-
mínky písčitých a hlinito-písčitých nánosů, na kterých 
topol nemá konkurenci jiných dřevin ani bylin. V dalším 
vývoji se topolový porost brzy samovolně prosvětluje. 
Dochází k postupnému ukládání nánosů, na nichž se 
vytváří bylinné patro. V závislosti na dějích probíhajících 
v nivě řeky mohou v tomto vývoji nastat také zvraty 
v důsledku bouřlivějších přírodních procesů a odnosu 
uloženého materiálu. Přirozená dynamika říčních eko-
systémů je právě tím souborem proměnlivých faktorů, 
na nichž závisí osud skutečných topolin měkkého luhu.

—

—

—

Za posledních sto let se neregulované říční toky staly 
spíše raritou, takže do popředí problematiky vystoupily 
další faktory ovlivňující přežití topolových populací.

MOŽNOSTI ZACHOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ GENOVÝCH 
ZDROJŮ TOPOLŮ
Dnes již obecně známá skutečnost zúžení genofondu 
topolů je způsobena především celkovou aridizací 
krajiny a jejím intenzívním obhospodařováním čili 
úbytkem vhodných stanovišť pro topoly. Často uváděný 
vliv pěstovaných hybridních euroamerických topolů na 
genetickou erozi topolu černého není zatím na našem 
území dostatečně prozkoumán, i když je zřejmé, že 
v určité míře existuje. Obligátní tvrzení o tom, že topol 
černý byl na svých přirozených stanovištích nahrazen 
rychleji rostoucími hybridy, také není zcela přesné 
a není vysvětlením problému. Podle současných způ-
sobů hospodaření v lese není možné topol černý pěs-
tovat, protože péče o jeho porosty vyžaduje důslednou 
aplikaci zákonitostí přirozených porostů.

Je tedy nanejvýš vhodná doba prodiskutovat reálné 
možnosti aktivního využívání genových zdrojů topolů 
k jejich obnově.

KONZERVACE IN SITU
Na základě mezinárodní spolupráce mnoha evropských 
institucí (Euforgen) byla vypracována rozsáhlá strategie 
ochrany genofondu in situ, která je nyní rozšiřována 
také na topol bílý. Jedná se o komplex dlouhodobých 
opatření vyžadujících systematické přetváření kra-
jinných prvků a jejich hospodářského využití v celém 
areálu rozšíření druhu.

Na území ČR nelze předpokládat, že pouhou pasivní 
ochranou, např. omezením hospodaření podél neregu-
lovaných částí toků, bude zahájena přirozená autore-
produkce in situ. Tohoto cíle nebude možná dosaženo 
nikdy, ale zcela jistě je možné vhodnou metodou začít 
obnovovat stávající zbytky topolových populací. Je 
nezbytné přijmout metody ex situ jako součást in situ 
strategie. V praxi to znamená používat k obnově uměle 
vypěstované sazenice, nejlépe generativního původu. 
Získávání topolového osiva je metodicky dobře propra-
cované, problémem bývá např. nedostatek samičích 
rodičovských stromů spolehlivě identifi kovaných jako 
topol černý.

Pokud by byly v odůvodněných případech používány 
sazenice vegetativního původu, pak musí být shro-
mážděn soubor minimálně 50–70 klonů s vhodným 
poměrem pohlaví. Sazenice musí být kvalitní, alespoň 
dvouleté. Stanoviště pro obnovu je třeba předem zbavit 

—

—

—

—

16 17
L

E
S

U
 Z

D
A

R
 —

—
 ú

n
or

 2
00

7 
 —

—
 in

fo
rm

u
je

m
e 

—
—

 



buřeně a po výsadbě topoly ošetřovat ožínáním do 
doby, než začnou plevel potlačovat samy, jinak jsou 
ohroženy houbovými chorobami. V obnovních prvcích 
není třeba ponechávat výstavky starých prosychajících 
stromů, které svým postupným rozpadem mohou 
způsobit poškození mladých stromků, pokud nálet 
semen nemá v okolí dobré podmínky pro své uplatnění 
v procesu reprodukce.

Specifi ckým problémem je ohrožení zvěří, a to nejen 
klasickým okusem a vytloukáním, ale také bobrem 
evropským. U nás chráněný živočich je skutečně kalamit-
ním škůdcem topolů všech druhů a všech věkových tříd. 
Spolehlivě likviduje genové zdroje rychleji, než je možné 
je zachraňovat. Ochrana stromů zatím není prováděna 
s výjimkou vybraných jedinců např. v CHKO Litovelské 
Pomoraví. Mechanické prostředky ochrany musí být velmi 
pevné. V Německu je používán repelentní nátěr na kmeny.

Další postupné kroky realizace obnovy topolů jsou 
závislé na charakteru konkrétní lokality. Obecně lze do-

—

—

poručit všechny domácí druhy topolů také pro výsadby 
krajinných prvků mimo lesní půdu.

ZÁVĚREM
Při práci s ohroženými druhy dřevin jsme se naučili 
používat jedno hlavní pravidlo: Genové zdroje musíme 
chránit, dokud je máme. Žádný genotyp není zachráněn 
zbytečně, když uvážíme ztráty, kterým nebylo možné 
zabránit. Proto bychom touto cestou chtěli požádat 
o spolupráci všechny lesníky, kteří mají ve „svém“ lese 
nebo ve svém okolí topol černý, topol bílý nebo topol 
šedý, popř. vědí o lokalitě vhodné pro výsadbu těchto 
dřevin. Případy sporné identifi kace druhu můžeme 
konzultovat na místě. V nejbližších letech bychom rádi 
dokončili inventarizaci těchto zdrojů a současně zahájili 
výše uvedený praktický postup jejich zachování. Bez 
spolupráce s lesníky to nebude možné.

Ing. Luďka Čížková, Ph.D.

VÚLHM Kunovice

—
—



Vedoucí projektu Ing. Josef Miškovský, vedoucí kance-
láře generálního ředitele LČR, s.p., nám sdělil, jak se celá 
věc vyvíjí.

VHODNOST POZEMKŮ
Jaké pozemky jsou pro pěstování biomasy nejvhod-
nější?

Obecně se dá říci, že vhodné jsou pozemky v nižší 
nadmořské výšce, vyšší bonity a s dostatečnou vláhovou 
zásobou. Na pozemcích výše položených a méně úrod-
ných se dají předpokládat menší přírůstky dřevní hmoty 
a tím delší sklizňový interval.
Proč je minimální výměra pozemku k plantáži 0,5 ha? 
Platí to i o matečnicích? Jaký předpis to upravuje?

To je dáno nařízením vlády č. 308/2004, které sta-
novuje podmínky dotace založení porostu RRD, a kde 
produkční porost RRD musí mít pro přiznání dotace 
nejméně 0,5 ha a reprodukční, tedy matečnice, 0,25 ha. 
Toto nařízení platilo však jen do konce roku 2006, nyní 
se čeká na nové, které se zpracovává na MZe a dosud 
neprošlo schválením.
Na koho se obrátit s radou na vhodná stanoviště?

U nás v republice jsou dva výzkumné ústavy, které 
se RRD zabývají. Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti ve Výzkumné stanici v Uherském Hradišti 
a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví v Průhonicích. My, LČR, jsme se obrátili 
o radu nejen na stanoviště, ale i na vhodný sadební ma-
teriál do VÚLHM Uherské Hradiště. Zde na tomto poli 
působí Ing. Luďka Čížková a RNDr. Ing. Vladimír Čížek. 
V Průhonicích je možné kontaktovat Ing. Jana Wegera, 
MSc., a Ing. Kamilu Havlíčkovou, PhD.
Mohou se zájemci o pěstování RRD obracet s radou na 
LČR? Na koho?

Samozřejmě, že mohou, třeba na mne. Pěstování 
RRD je pro Českou republiku přínosné, protože ČR má 
od EU stanovený indikativní cíl v roce 2010 vyrábět 8 % 
spotřebované energie z obnovitelných zdrojů a EU tuto 
cestu jednoznačně podporuje. To neznamená, že RRD 
stanovenou potřebu pokryjí, ale alespoň pomohou, 
a navíc jsou RRD alternativou nepotravinářského využití 
zemědělské půdy, což je z hlediska ČR důležitější aspekt.

LČR mají prověřit vhodný postup k zakládání plantáží 
RRD a svým pilotním projektem připravit cestu dalším 
zájemcům.
Platí stále hranice výhodnosti 50  km od odběratele?

Tato vzdálenost je dána zkušeností ČEZ a jeho 
cenovou politikou. Je logické, že ještě výhodná dovozní 
vzdálenost je závislá hlavně na výši sjednané ceny štěp-
ky – což je produkt po sklizni plantáže RRD.

—
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zakládání porostů 
rychle rostoucích dřevin

Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě se v České republice dosud neujalo. 

Předpokládat, že jediným důvodem je ekonomická neefektivnost, by bylo příliš jednoduché. Lesy 

České republiky se proto rozhodly na svém pilotním projektu odhalit přednosti, ale i případné 

potíže tak, aby další zájemci o tuto perspektivní činnost měli již cestu ujasněnou.

SADEBNÍ MATERIÁL
Jaké dřeviny se používají?

Dřeviny, na které jsou poskytovány dotace, jsou zve-
řejněny ve věstníku MZE a jsou to především klony to-
polů a vrb. Šlechtěním a výzkumem kříženců se zabývá 
VÚLHM pracoviště Uherské Hradiště, které prověřuje, 
který klon je z hlediska produkce výhodný.
Kde získat sadební materiál?

Ve VÚLHM, VÚKOZ a tam, kde se pěstuje v uznaných 
matečicích. Na webových stránkách VÚKOZ jsou uve-
deny adresy pěstitelů sadebního materiálu.

LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Jaké jsou příslušné orgány státní správy?

Všechna pravidla k získání dotace jsou dána přísluš-
ným nařízením vlády. Při přípravě žádosti o dotaci se 
podle něj musíme obracet na orgány ochrany životního 
prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu, země-
dělskou agenturu a SZIF.

Kdo chce pěstovat RRD, musí prokázat svůj vztah 
k pozemkům, buď nájemní smlouvu na celou dobu, 
nebo je vlastníkem pozemků a zaváže se k 15 letům 
pěstování. Pro založení je nutné mít projekt od autorizo-
vaného projektanta, krajinného inženýra, a není to nijak 
laciná záležitost. Při jeho zpracování se můžeme setkat 
s různými omezeními – ochranná pásma vysokého 
napětí, silnice, železnice, letiště, územní systémy ekolo-
gické stability apod.

EKONOMICKÁ STRÁNKA VĚCI
Proč pěstovat RRD?

Z hlediska Evropské unie i České republiky jsou 
RRD především obnovitelným zdrojem energie. To je 
hlavní důvod jejich fi nanční podpory. Dalším důležitým 
aspektem v evropském prostoru, který jejich pěstování 
přináší, je snížení ploch zemědělské půdy využívané pro 
potravinářské účely.

Z hlediska podnikatele je to samozřejmě zisk. Proto 
LČR přistoupily k pilotnímu projektu, aby na něm ověřily 
ekonomickou efektivnost pěstování RRD v dotačním 
prostředí České republiky.
Existuje platné nařízení vlády s výší dotace na zakládání 
plantáží? V jaké výši jsou tyto dotace?

V současné době ne. Staré nařízení, které již letos 
neplatí, dotovalo založení porostu RRD 60 000  Kč na 
hektar. V současné době se připravuje nařízení nové, 
které uvažuje o dotaci 76 000  Kč na hektar. Pro založení 
porostu v oblasti Natura 2000 nebo oblastech LFA (Last 
Favourite Areas) se stejně jako pro matečnice uvažuje 
s dotací ještě vyšší.

—
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—

Ing. Josef Miškovský

18 19
L

E
S

U
 Z

D
A

R
 —

—
 ú

n
or

 2
00

7 
 —

—
 in

fo
rm

u
je

m
e 

—
—

 



Velkým milníkem v dotační politice ve vztahu 
k pěstování RRD je přijatá novela Nařízení Rady EU 
1782/2003, podle které jsou RRD od roku 2007 opráv-
něné pro výplatu na plochu (SAPS). To dosud nebylo, 
stejně jako neexistoval tzv. uhlíkový kredit, což je dotace 
ve výši max. 45 eur na hektar pro energetické plodiny.

K těmto dotacím musí být přijata v ČR pravidla tak, 
aby je bylo možno získat již v roce 2007.
Existuje přehled tepláren, výtopen a elektráren, které 
využívají biomasu dřeva?

Já vím o čtyřech elektrárnách: ČEZ – Hodonín, Poříčí, 
Tušimice a Tisová. To však nejsou přímo elektrárny ke 
spalování biomasy. Ta se jen přimíchává ke spalova-
nému uhlí či lignitu. Ve Žluticích je teplárna, zde se 
spaluje pouze biomasa.
Na koho se obrátit v ČEZ s informacemi o výkupní ceně 
štěpky?

Na pana Jiřího Řeháčka, vedoucího oddělení nákupu 
fosilních paliv ČEZ, a. s., který má na starosti také nákup 
energetických dřevin.

Informace, kterou o ceně štěpky máme, je pouze 
orientační. ČEZ vykupuje hmotu dle vlhkosti štěpky 
v přepočtu na energii. Cena se pohybuje dle údajů ČEZ 
v rozmezí 800–900  Kč za tunu. Samozřejmě rozhodující 
je cena sjednaná k datu dodávky.
Existuje nějaké ekonomické zhodnocení v závislosti na 
druhu pěstovaných rostlin, tedy i nedřevnatých, k pro-
dukci biomasy a také ve srovnání s jinými, primárně 
neenergetickými plodinami?

Rychle rostoucími dřevinami se zabývají výše jmeno-
vané výzkumné ústavy, výzkumem energetických plodin 
se zabývá Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni, ale 
já o nějakém ekonomickém srovnání mezi RRD a ener-
getickými plodinami nevím.

ZÁMĚRY PODNIKU LČR
Jaké plochy má podnik LČR vytipované k zakládání 
plantáží či matečnic?

V současné době jsou připravovány dvě plochy v Pří-
mětících u Znojma a v Pohořelicích o celkové výměře 

—

—

—

—

—

—

—

7,8 ha pro výsadbu na jaře letošního roku v rámci pilot-
ního projektu. Pro výsadbu roku 2008 chtějí LČR připra-
vit zhruba dalších 50 ha plochy. Největším problémem 
je získání vhodných pozemků k výsadbě RRD. Každý 
pozemek má svého vlastníka a uživatele a oba musí být 
ochotni záměr LČR pěstovat RRD akceptovat. Proto se 
orientujeme v povodí řek Dyje a Moravy do míst, která 
jsou zemědělsky obtížně využitelná v důsledku záplav 
nebo podmáčení. RRD občasné zaplavení snášejí a vyšší 
hladina podzemní vody je pro ně dokonce přínosem.

Takové plochy jsou například v Jevišovce, Přítlukách 
nebo Tvrdonicích.
Jaké dřeviny budou použity?

Stejně jako v pilotním projektu klony topolů a vrb, 
které dosahují dle VÚLHM největších výnosů.
Z jaké matečnice?

Sadba bude z VÚLHM Uherské Hradiště nebo z ma-
tečnic jím doporučených. Navíc LZ Židlochovice, který 
pilotní projekt realizuje, v současné době připravuje pro 
vlastní potřebu matečnici RRD. Použitelnou sadbu však 
bude produkovat až po dvou letech.
Kdy se bude sklízet?

Dle literatury po třech až čtyřech letech od výsadby. 
A pak v tříletém cyklu. To samozřejmě platí pro pří-
hodné podmínky.
Jaká bude technologie sklizně?

Na sklizeň RRD se používají stroje, které dokáží 
takové plantáže posekat tak jako kukuřici.
Je znám odběratel? Kdo to je?

Projekt Biomasa LČR vznikl po diskusi s ČEZ. Ten je 
také odběratelem biomasy a má velký zájem o sta-
bilního dodavatele, který by mu garantoval dodávky 
určitého množství štěpky ročně.
Plánují LČR zakládání matečnic k prodeji řízků i jiným 
zájemcům?

Zatím řešíme svůj pilotní projekt a připravujeme další 
lokality. Pokud se pěstování RRD rozšíří mezi zemědělci, 
stane se zakládání matečnic perspektivou pro školkaře.

Děkuji za rozhovor,
Jan Bercha, 12. 1. 2007, Praha

—
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Doporučené reprodukční 
porosty RRD

Kontaktní osoba Telefon/e-mail Dodávané klony (doporučené MŽP) Dodávaná množství řízků 
(nutno potvrdit telefonicky)

VÚKOZ – Průhonice Ing. J. Weger, Ing. Havlíčková 296 528 327–267 všechny doporučené klony max. 1–2 tisíce od klonu 
(pro matečnice)

VÚLHM – výzkumná stanice 
Uherské Hradiště 

Ing. Luďka Čížková 572 549 115 všechny doporučené klony různá množství – nutno dojednat 
telefonicky

Dešná 
(u Dačic, Jemnice)

Ing. Alois Adam (starosta) 384 498 121–151 část doporučeného sortimentu vrb max. 2–3 tisíce od klonu 
(v roce 2005)

Doubravice 
(u Mšena/Bělé pod Bezdězem)

Ing. J. Nešpor 235 364 358 
(večer do 21:00)

vrby i topoly z doporučeného sortimentu max. 1–1,5 tisíce od klonu

Neznašov 
(u Týna nad Vltavou)

Jan Čihovský (starosta) 385 721 737 směs J–105 a J–104 (Max–4, Max–5) i velké dodávky (nad 100 tisíc)

Rosice 
(u Pardubic)

Jiří Jiránek 466 430 523 
(večer do 21:00)

vrby i topoly z doporučeného sortimentu různá množství – nutno dojednat 
telefonicky

Smilkov 
(u Votic)

Ing. V. Repetný 317 812 116 zejména vrby z doporučeného sortimentu max. 1–1,5 tisíce od klonu

Unhošť (Hospodářské družstvo) 
u Prahy

paní Breníková (ředitelka HD) 312 698 401 J–105 a J–104, vrby (širší  sortiment) i velké dodávky (nad 100 tisíc)

Zvotoky 
(u Stakonic, Volenice)

Josef Požárek 383 394 149 směs J–105 a J–104 předpoklad na rok 2004: 
20 tisíc kusů

Nová Olešná 
(u Jindřichova Hradce)

František Bartoš 384 392 432 J–105 a J–104 a další vybrané vrby a topoly 
z doporučeného sortimentu

menší dodávky okolo 10 tisíc 
od klonu

Domanínek 
(u Bystřice nad Pernštejnem)

Ing. Miroslav Trnka 566 550 618 J–105 a J–104 a další vybrané vrby a topoly 
z doporučeného sortimentu

středně velké dodávky 
(upřesnit telefonicky)

Lhota 
(u Červeného Kostelce)

Bc. Radomír Česenek 491 463 239 
rados7@centrum.cz

J–105 a J–104 příp. a další vybrané vrby 
a topoly z doporučeného sortimentu

zatím menší dodávky 
(upřesnit telefonicky)



VÝZVA ABSOLVENTŮM 
ČESKÝCH LESNICKÝCH 
ŠKOL V HRANICÍCH

Jako jedna z mála středních škol 
má Střední lesnická škola v Hra-
nicích na Moravě své „Sdružení 
absolventů“. Bylo zřízeno zhruba 
před 30 lety Dr. Slavojem Svobodou 
za účelem sdružování všech jejích 
absolventů, informování o dění ve 
škole včetně zveřejňování vzpomínek 
na uplynulá školní léta a předávání 
zkušeností z praxe.

Prostředkem k této komunikaci 
je „Zpravodaj absolventů českých 
lesnických škol v Hranicích“.

V posledním období se však 
toto sdružení dostává do pasivní 
bilance své činnosti. Jeví se nezájem 
absolventů o dění ve škole, projevuje 
se zde negativně i současná les-
nicko-politická situace, ekonomika 
a mnoho dalších jiných faktorů. 
Nejen, že chybí fi nanční prostředky 
na činnost sdružení, ale chybí přispě-
vatelé do Zpravodaje a chybí i aktivní 
členové sdružení, ochotní něco bez 
fi nanční odměny udělat.

Přesto výbor sdružení nehodlá 
činnost na základě pasivity ukončit 
a věří, že se znovu probudí u ab-
solventů zájem o školu, která jim 
dala základní lesnické vzdělání, a že 
se tato změna projeví ve zvýšené 
četnosti zasílaných příspěvků do 
zpravodaje a podáváním námětů na 
oživení činnosti. Vždyť nová aktivita 
přispěje nejen sdružení, ale i vlastní 
lesnické škole. Nejlepším řešením by 
bylo, kdyby se na každé organizační 
jednotce našel jeden pracovník, který 
by zpracoval evidenci absolventů 
a navázal kontakt na předsedu sdru-
žení (pavel.polak@vls.cz), případně 
na některého jiného člena výboru.

Ing. Jaromír Latner, Latner.ls122@lesycr.cz,

člen výboru sdružení

Upřesnění
Ve 12. čísle Lesu zdar z roku 2006 

vyšel na 17. straně článek Ing. Ja-
romíra Latnera, CSc.: Svatohubert-
ská legenda patří myslivcům. Pro 
upřesnění dodáváme, že podkladem 
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LESY ČR: NA TRH UMÍSTILY 
PŘES 400 000 VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ

Přes 400 000 kusů vánočních 
stromků umístily v roce 2006 z lesů 
ve své správě na trh Lesy České 
republiky (Lesy ČR). Tento objem 
odpovídá zhruba minulým rokům.

Stromky pocházely buď z proře-
závek mladých porostů, nebo z plan-
táží vánočních stromků. Pěstováním 
stromků na speciálních plantážích 
se v rámci Lesů ČR zabývá například 
Lesní závod Boubín se sídlem ve Vim-
perku. Největší množství stromků 
přišlo na trh zhruba 10 až 14 dní 
před Štědrým dnem.

Ceny stromků prodávaných v režii 
Lesů ČR zůstaly na loňské úrovni. 
Podle průzkumu mezi lesníky je mezi 
Čechy nejoblíbenějším vánočním 
stromkem smrček a borovice o výšce 
175 až 200 centimetrů.

red
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SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
NEPŮVODNÍCH DRUHŮ 
FAUNY A FLÓRY

Český svaz ochránců přírody ve 
spolupráci s odborníky z Národního 
muzea a Akademie věd sestavil 
seznam nejvýznamnějších nepůvod-
ních druhů fauny a fl óry.

Veřejnost zná akát, bolševník, 
křídlatku, norka amerického, man-
delinku bramborovou nebo raka 
signálního, podobných nepůvodních 
druhů k nám proniklo již mnoho! 
Další, např. americká veverka šedá, 
již doslova čekají na hranicích. 
Téměř každý takový nový rostlinný 
či živočišný druh způsobuje v novém 
prostředí škody. Přesto se proti nim 
systematicky nepostupuje. V České 
republice dosud ani neexistoval 
seznam těchto nepůvodních druhů. 
Stát a obce však vynakládají na 
likvidaci některých z nich miliony 
korun ročně.

ČSOP proto nyní vydal seznam, 
který popisuje přes 600 nejvýznam-
nějších nepůvodních druhů rostlin 
a živočichů, včetně způsobů, jak 
se na naše území dostávají a čím 
mohou být nebezpečné. Obdobné 
publikace byly již vydány v Ra-
kousku a Německu. Vydání seznamu 
podpořilo Ministerstvu životního 
prostředí ČR.

podle informace ČSOP

–JB–
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POZNÁVAŤ SLOVENSKO 
S LESNÍCKOU MAPOU

Chránime prírodu pre človeka, 
nie pred človekom – to je zásada 
lesníkov zo š. p. LESY SR, ktorá bola 
inšpiráciou k vzniku série turistic-
kých máp určených širokej verej-
nosti. Dnes bola v Dolnom Jelenci pri 
Banskej Bystrici predstavená mapa 
odštepného závodu Slovenská Ľupča. 
Stalo sa to na pamätnom mieste, pri 
pomníku zakladateľa moderného 
slovenského lesníctva Jozefa Dekreta 
Matejovie.

Cieľom lesníkov je inšpirovať 
verejnosť k návšteve lesov. A nielen 
k návšteve, ale i k poznávaniu krásy 
a významu prírody pre človeka. 
Lesné informačné kancelárie (LIK), 
nachádzajúce sa v 113 budovách 
lesných správ na celom Sloven-
sku, budú poskytovať záujemcom 
bezplatne 26 máp odštepných 
lesných závodov, ktoré pokryjú celé 
územie Slovenska a umožnia získať 
komplexnú informáciu o prírodných 
výtvoroch, historických pamätihod-
nostiach, faune a fl óre Slovenska 
a v neposlednom rade i o význame 
práce lesníkov. Mapa OZ Slovenská 
Ľupča je šiestou v poradí, avšak pr-
vou, ktorá bola prezentovaná verejne 
formou inaugurácie.

„Kto iný by mal pozývať do lesa, 
ak nie lesník?“ položil si rečnícku 
otázku na slávnostnom akte riaditeľ 
Odštepného závodu Slovenská 
Ľupča Ing. Vladimír Masica, a vzápätí 
dodal: „Cítime sa v tom byť povolaní, 
a preto sme hrdí, že máme peknú 
a prehľadnú mapu, ktorá zachytáva 
všetko to, čo je v našom regióne 
hodné pozornosti širokej turistickej 
verejnosti.“

V súčasnosti sú v ponuke mapy 
odštepných lesných závodov Revúca, 
Čadca, Žilina, Námestovo, Čierny Ba-
log a Slovenská Ľupča. Čoskoro k nim 
pribudne Šaštín, Bardejov, Krupina 
a Sobrance.

Dle TZ LSR, Banská Bystrica, 24. 1. 2007

—
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pro tento článek byla autorovi mj. 
publikace Tradice v myslivosti od 
Doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc., 
která byla rozhodnutím Myslivecké 
rady Českomoravské myslivecké 
jednoty doporučena jako učební po-
můcka pro výuku adeptů myslivosti.

Red—

SCHINDLER NÁMĚSTKEM 
GANDALOVIČE PRO LESY 
A VODU

Ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič jmenoval náměstkem pro 
vodní a lesní hospodářství Romana 
Schindlera. Řízením zmíněné sekce 
byl dosud pověřen Pavel Punčochář, 
který zůstává vrchním ředitelem 
odboru vodního hospodářství.

Schindler doposud působil na 
MZe jako Punčochářův asistent. V lis-
topadu ho jmenovala bývalá minis-
tryně zemědělství Milena Vicenová 
do dozorčí rady státního podniku 
Lesy ČR. Rada, v níž byli tehdy vymě-
něni čtyři z devíti členů, pak zvolila 
Schindlera svým předsedou.

MZe mělo před nástupem 
ministra Gandaloviče čtyři náměstky 
a nový ministr zatím vyměnil dva. 
Prvním náměstkem se stal Ivo 
Hlaváč, který nyní řídí agendu evrop-
ských záležitostí.

Red, dle Právo 17. 1. 2007

—
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SPRÁVA CHKO BESKYDY 
OMEZUJE HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH. HROZÍ ÚJMY ZA 
STOVKY MILIONŮ KORUN

Hospodářská újma za stovky mili-
onů korun a méně práce ve státních 
lesích hrozí v důsledku rozšiřující se 
série rozhodnutí Správy Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy o omezení 
lesnického hospodaření v regionu 
Beskyd. Na hospodaření v nich, 
zajišťované státním podnikem Lesy 
ČR, navazuje celá řada podnikatel-
ských aktivit, od dodávek sezónních 
činností ( jako např. těžební a zales-
ňovací práce, péče o lesní porosty či 
prohrnování lesních cest v zimním 
období) až po zpracování dříví. Na 
území CHKO Beskydy hospodaří 
7 lesních správ Lesů ČR a řada obec-
ních a soukromých vlastníků.

Jen v letošním roce tak mají Lesy 
ČR ve II. zóně CHKO ponechat téměř 
dvě tisícovky zralých mýtních stromů 
v celkovém objemu 4000 m3. Lesům 
tak hrozí újma pouze na výnosech 
z prodeje dříví v objemu více než 
5 mil. Kč. Další ztráty spojené 
s ekonomikou dodavatelů prací, 
rentabilitou investic do turisticky 
využívaných lesních cest a s dalšími 
činnostmi dosáhnou dalších milionů 
Kč. Ekonomické aspekty však při roz-
hodování Správy CHKO nehrají roli.

Přírodě blízké trvale udržitelné 
hospodaření v lesích, vysoký podíl 
listnáčů, zvýšení lesnatosti regionu 
stejně jako výrazné zvýšení průměr-
ného stáří lesních porostů od druhé 
světové války jsou dlouhodobé 
výsledky práce místních lesníků. 
„Ptákům rozhodně neubližujeme. 
Důkazy, že by jim naše hospodářská 
činnost ubližovala nebo nedovole-
ným způsobem zasahovala do jejich 
biotopu, Správa CHKO také ani do-
sud nepředložila,“ konstatuje Valný 
z královéhradeckého ředitelství 
Lesů. „Dříví je ekologicky významná 
obnovitelná surovina. Společenská 
poptávka po něm stoupá. Přístupy 
CHKO Beskydy a na poměry EU 
extrémně tvrdá legislativa ochrany 
přírody jeho produkci významně 

—

—

—

OCHRANA JEDLE 
BĚLOKORÉ NA 
OLOMOUCKU

Hnutí DUHA Olomouc od roku 
1998 spolupracuje s revírníkem 
na Svatém Kopečku a pozdějším 
zástupcem vedoucího Lesní správy 
Šternberk Ing. Jiřím Eichlerem. Práce 
je zaměřená zejména na ochranu 
mladých jedlí proti okusu zvěří, 
dosadbu dřevin přirozené druhové 
skladby apod.

Lesy kolem Svatého Kopečka 
(revír Lašťany, Lesní správa Štern-
berk, Lesy ČR, s. p.) byly v minulosti 
z velké části uměle přeměněny ve 
smrkové monokultury, přesto si 
však zachovaly jedno unikum, a to 
relativně vysoký podíl jedle bělokoré 
(Abies alba). 240 ha zdejších lesů 
se proto stalo v roce 2000 genovou 
základnou pro jedli, kde podíl jedle 
představuje 6  %, a díky šetrnému 
způsobu hospodaření jsou vhodné 
předpoklady k tomu, aby se podíl 
jedle dále zvyšoval.

Hnutí DUHA Olomouc proto 
v roce 2003 společně a v rámci pro-
jektu Hnutí DUHA „Škola občanské 
iniciativy“ vypracovala návrh dopl-
nění naučné stezky o 2 panely věnu-
jící se jedli bělokoré a ve spolupráci 
s občanským sdružením Sagittaria 
a díky podpoře Magistrátu města 
Olomouce tyto 2 panely do terénu 
také umístila. Součástí projektu 
bylo i vydání informačního letáku 
v nízkém nákladu (do 200  ks), který 
je již v současnosti rozebrán.

Hnutí DUHA Olomouc uspořádá 
10 dobrovolnických akcí pro mládež 
a širokou veřejnost. Všechny budou 
probíhat ve spolupráci s lesníky 
z Lesní Správy Šternberk.

V dubnu proběhne veřejné 
vysazovaní mladých jedliček z tzv. 
podokapové lesní školky a kontrola 
porostů s výsadbami listnáčů prove-
dených v předchozích letech. Malé 
stromky Hnutí DUHA uvolní z okolní 
vegetace.

V říjnu a listopadu Hnutí DUHA 
zorganizuje osm veřejných akcí 
zaměřených na ochranu malých jedlí 

—

—

—

—
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omezují. Rádi bychom se Správou 
CHKO uzavřeli racionální dohodu, 
její dosavadní konání však dohodám 
nepřispívá.“ Podle něj v okolních 
státech EU obdobné případy jednání 
s vlastníky lesů nenajdeme. „Na-
příklad bavorští i rakouští kolegové 
nad našimi problémy kroutí hlavou,“ 
dodal Valný.

Omezení lesnického hospodaření 
v regionu CHKO Beskydy nyní po 
neúspěšném odvolání Lesů ČR k Mi-
nisterstvu životního prostředí ČR řeší 
správní soud první instance v Praze. 
Začátkem července k němu podaly 
Lesy ČR žalobu proti rozhodnutí 
MŽP, které jejich odvolání zamítlo 
a uvalená omezení Správy CHKO 
Beskydy potvrdilo. Další žaloby kvůli 
problémům v CHKO Beskydy Lesy ČR 
nevylučují.

red

—

—

proti okusu zejména srnčí zvěří za 
použití lněné koudele. Práce s ní je 
snadná a umístěním chomáčku na 
terminál mladého stromku zabra-
níme zvěři v okusu a následnému 
zpoždění vývoje, zakrnění a případně 
i uschnutí vzácné dřeviny. Koudel 
není třeba po zimě sundávat, přiro-
zeně se rozpadá a nový terminál bez 
problémů vyrůstá.

Hnutí DUHA aktualizuje infor-
mační leták „Jedle bělokorá v genové 
základně Svatý Kopeček“. Jeho text 
je konzultován s lesníkem Ing. Jiřím 
Eichlerem (Lesní Správa Šternberk) 
a botanikem RNDr. Lubomírem Kin-
clem, CSc. (PřF UP Olomouc). Mate-
riál distribuuje HD do informačních 
center na Olomoucku, dobrovol-
níkům, kteří přijedou pomoci na 
brigádu, a dalším zájemcům o tuto 
problematiku.

Cílem projektu je zapojit mládež 
na Olomoucku více do ochrany 
přírody a konkrétní smysluplnou 
prací ji seznámit se základními pro-
blémy našich lesů. Během několika 
půldenních a jednodenních dobro-
volnických brigád na Olomoucku 
napomůžeme návratu jedle bělokoré 
do našich lesů.

Miroslav Kutal, miroslav.kutal@hnuti-

duha.cz, www.hnutiduha.cz/olomouc

—

—

—



správa toků:
oblast povodí Labe

Správa toků: oblast povodí Labe sídlí v Hradci Králové, v budově ředitelství státního podniku 

Lesy České republiky. Její sídlo je tu od 1. 1. 2005, kdy správa vznikla z tehdejší Oblastní správy 

toků v Hradci Králové. Právě tam jsem se vydal na návštěvu, abych si popovídal s vedoucím správy 

Ing. Tomášem Sajdlem.

Ten hned v úvodu našeho rozhovoru stručně charak-
terizoval působnost správy: „V souladu s vyhláškou 
č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí spravujeme oblast 
povodí horního a středního Labe. Naše působnost 
zahrnuje území krajů Královéhradeckého, Pardubického, 
Libereckého, Středočeského a kraje Vysočina. Hlavním 
významným tokem v oblasti naší správy je Labe a jeho 
přítoky – Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka a Jizera.

Počínaje rokem 1994 přešla část námi spravovaného 
území, konkrétně území Krkonošského národního 
parku, na organizaci Správa Krkonošského národního 
parku. Stalo se tak v souladu se zákonem č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jednalo se o 545  km námi 
dříve spravovaných drobných vodních toků. Dnes dosa-
huje délka námi spravovaných vodotečí zhruba 3000  km.“

ROZHOVOR NEJEN O POVODŇOVÝCH ŠKODÁCH
Na rozsáhlém území, které spravujete, je jistě řada 
zajímavých míst pro lesníky, vodaře i pro milovníky 
přírody. Které považujete vy osobně za nejzajímavější 
a nejkrásnější?

„Nechtěl bych náš rozhovor věnovat pouze tomuto 
tématu, protože by samo o sobě vystačilo na několik 
rozhovorů. Celé území, které máme na starosti, je zají-
mavé a krásné. Když pominu výčet konkrétních lokalit 
a míst, jistě postačí zmínit alespoň velké přírodní chrá-
něné krajinné oblasti, zasahující do povodí Labe. Jsou 
to Orlické hory, Broumovsko, Český ráj, Železné hory, 
Žďárské Vrchy, Blaník a Jizerské hory. Domnívám se, že 
již jejich pouhý výčet velmi dobře charakterizuje různo-
rodé a současně nesmírně zajímavé přírodní poměry na 
území naší správy toků.“
Jak zvládáte tak rozsáhlé území?

„Správa toků má celkem 13 zaměstnanců. Devět 
z nich pracuje zde, na pracovišti v Hradci Králové. Kromě 
vedoucího je to administrativně-technická pracov-
nice, referentka pro katastr nemovitostí, referent pro 
technické činnosti, referent pro provozní činnosti a čtyři 
správci vodních toků.

Mimoto máme ještě tři detašovaná pracoviště:
• Svitavy (v budově Lesů České republiky na Lesní 
správě Svitavy), kde působí jeden správce vodních toků,
• Jilemnici (v budově Lesů České republiky, dříve polesí, 
nyní sídlo revírníka Lesní správy Jablonec nad Nisou), 
kde jsou dva správci vodních toků,
• Liberec (v budově Lesů České republiky na Lesní 
správě Ještěd), kde pracuje jeden správce vodních toků, 
vedoucí detašovaného pracoviště Jilemnice.

Rozlehlost území si vyžaduje větší počet detašova-
ných pracovišť. Řada toků je v oblastech, které jsou od 

—

—

—
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Hradce Králové opravdu velmi vzdáleny a bez detašova-
ných pracovišť by nebylo možné úkoly operativně a včas 
zvládat.
Jaké jsou hlavní povinnosti správy?

„Naše povinnosti při správě vodních toků jsou dány 
zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a jeho prováděcími 
vyhláškami. Nabytím jeho účinnosti (1. 1. 2002) vznikla 
správcům toků řada nových povinností v rámci procesů, 
které probíhají ve vodním hospodářství. Zaměstnancům 
správy toků přibylo mnoho dalších úkolů, především 
v administrativě. Přibyla také jednání se zástupci státní 
správy, partnerů a organizací, fyzických a právnických 
osob. S těmito úkoly se musíme vypořádat. Snažíme se 
řešit je co možná nejlépe, a právě to přináší větší nároky 
na naši práci a na každého z nás.

Po reorganizaci správ toků působíme od 1. 1. 2005 
i na některých nových územích, se kterými bylo třeba 
se dobře obeznámit. V rámci naší správy toků také 
zdárně proběhla generační výměna. Naši mladí kole-
gové již začínají plně nahrazovat své předchůdce, kteří 
na této správě toků dlouhá léta působili. Na mladé 
se můžeme spolehnout, ale práci jejich předchůdců 
si často a rádi připomínáme. Jako příklad bych uvedl 
našeho bývalého kolegu Ing. Zdeňka Hartmanna, 
u kterého jsme si vážili jeho práce i kolegiální povahy. 
Byl pro nás příkladem a zanechal u nás nesmazatelnou 
stopu svého působení.
Které úkoly realizovala správa v předchozím období?

„V předchozích deseti letech jsme prováděli obvyklá 
preventivní protipovodňová opatření, hrazení bys-
třin a strží. V roce 1997 nás však zasáhly mimořádně 
rozsáhlé povodně. Postiženy byly především přítoky 
Tiché Orlice a Svitavy. Ještě větší škody pak způsobily 
povodně v následujícím roce 1998. Zasáhly území 
Rychnovska a oblast Orlických hor. Hlavní pozornost se 
proto obrátila k odstraňování povodňových škod. Naším 
prvním úkolem po průchodu povodňové vlny bylo uvol-
nit koryta vodních toků od sedimentovaných splavenin 
a zajistit tak jejich funkčnost při odvádění běžných 
průtoků, zejména v obcích.“
Jak se s touto situací správa vyrovnala?

„Technické řízení sanačních prací na vodních tocích 
zajišťovali již od prvních chvil naši pracovníci. Po zabez-
pečovacích pracích však bylo nutno v těchto činnostech 
pokračovat i nadále. Splaveninový režim v devasto-
vaných povodích nebyl ještě zklidněný a splaveniny 
jemnějších frakcí nám nadále zanášely dosud vyčištěná 
koryta toků.

Správa toků proto zajistila zpracování studií od-
tokových poměrů a preventivních protipovodňových 

—
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—Zimní Labe, 
Špindlerův Mlýn
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opatření pro nejvíce poškozená povodí. Studie kon-
cepčně řešily další racionální postup přípravy a realizace 
defi nitivních opatření pro ochranu a prevenci proti 
povodňovým škodám v budoucnosti.

Za zmínku jistě stojí celková výše povodňových škod 
z roku 1997 a 1998. V roce 1997 dosáhly povodňové 
škody celkové výše 75 mil. Kč a v roce následujícím 
dokonce dvojnásobek, tj. 150 mil. Kč. Tato čísla nejlépe 
dokládají situaci, kterou jsme museli řešit, i závažnost 
všech konkrétních úkolů s tím spojených.“
Můžete uvést některé konkrétní akce?

„Nejvýznamnější akce v roce 1997 byly realizovány v dů-
sledků povodní na Jamenském potoce (Jamné nad Orlicí), 
Těchonínském potoce (Těchonín) a na potoce Bystřec. Dále 
byly realizovány i některé akce na přítocích Svitavy.

Nejvýznamnější akce v roce 1998 byly po povodních 
realizovány na potoce Hluky (Kounov), Kamenický 
potok (Dobré) a Osečnický potok (Osečnice). Akce byly 
fi nancovány z vlastních zdrojů a z dotačních programů 
Ministerstva zemědělství na odstraňování povodňo-
vých škod. Chtěl bych zdůraznit, že do dnešní doby byly 
všechny plánované stavby zrealizovány.“
Je známo, že byly Východní Čechy postiženy povodněmi 
i v loňském roce. Jak se projevily u vás?

„Jarní povodně z března 2006 postihly především pří-
toky Tiché Orlice, Chrudimky a Metuje. Většina povod-
ňových škod zasáhla území Pardubického kraje. Letní 
povodně ze srpna 2006 pak postihly především přítoky 
Stěnavy a horního Labe. Celková výše povodňových škod 
z března 2006 dosáhla 58 mil. Kč a celková výše škod ze 
srpna 11 mil. Kč.“
Jak postupují práce při jejich odstraňování?

„Do konce roku 2006 byla odstraněna většina po-
vodňových škod neinvestičního charakteru, které jsou 
hrazeny z vlastních zdrojů Lesů České republiky. Byly 
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zahájeny tři akce neinvestičního charakteru, spolufi nan-
cované z dotačního programu Ministerstva zemědělství. 
Jedna již byla ukončena a dvě zbývající přecházejí do 
letošního roku.

V roce 2006 byly také zadány projektové dokumen-
tace na akce k odstranění povodňových škod zejména 
investičního charakteru. Pro první pololetí letošního 
roku předpokládáme předání projektových doku-
mentací, vyřízení územních rozhodnutí a stavebních 
povolení. Konkrétní termíny budou odvislé od složitosti 
akce a doby majetkoprávního projednání. Realizaci akcí 
plánujeme od června 2007 do prosince 2008.“
Jaké úkoly jste v uplynulých letech ještě řešili?

V letech 2005 až 2006 jsme dokončili stavbu první 
etapy protipovodňových opatření na Desince v Poříčí 
u Litomyšle a na Huntířovském potoce ve Skuhrově 
u Železného Brodu. Současně jsme realizovali akci 
zahrnutou do Operačního programu „Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství“ na pravostranném přítoku 
Chrudimky v Blatnu u Hlinska. Rovněž jsme provedli 
hrazení bystřiny Od Vlčích jam v Kryštofově údolí 
(rovněž v rámci Operačního programu „Rozvoj venkova 
a multifunkční zemědělství“) a hrazení Jizerského po-
toka u Liberce (§ 35).“
Které další úkoly, vedle řešení povodňových škod, 
chystáte?

„Především to je příprava a realizace akcí z programu 
Ministerstva zemědělství „II. etapa protipovodňových 
opatření“ v období 2007–2012. Současně chystáme 
přípravu a realizaci akcí z evropských dotací „Roz-
voj venkova (EAFRD)“ a „Operační program Životní 
prostředí“ v období 2007–2013. Připravujeme také 
zahájení II. etapy prací na centrální evidenci vodních 
toků (CEVT) a zavedení systému environmentálního ma-
nagementu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. 

—

—

—

Úprava bystřiny Od Vlčích jam 
byla spolufi nancována EU
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Spolu s ním zavedeme systém managementu bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci (H&SMS) dle požadavků 
specifi kace OHSAS 18001:1999 (naše správa toků je 
v pilotní skupině).

V letošním a příštím roce plánujeme provede-
ní II. etapy protipovodňových opatření na Městeckém 
potoce u Vojnova Městce, na Těchonínském potoce 
u Těchonína a na Nekořském potoce u Nekoře. Z vlast-
ních zdrojů budeme realizovat úpravy na Zlaté Olešnici 
na Trutnovsku.

Spolu s tím připravujeme revitalizaci levostranného 
přítoku č. 4 Třeslice u Machova jako součást programu 
revitalizace říčních systémů.“
Při vaší práci je nezbytné prosazovat nejenom technická 
a ekonomická, ale stále více i ekologická hlediska. Jaké 
má správa toků výsledky v této oblasti?

„Máme dobrou spolupráci s příslušnými správami 
CHKO a AOPK v ekologických činnostech. Zmínit mohu 
náš podíl při reintrodukci raka říčního v Orlických horách 
a vysazování střevle potoční a pstruha potočního v Ji-
zerských horách. Navíc se spolupodílíme i na likvidování 
invazních druhů rostlin. Na základě společných jednání 
připravujeme spolu s orgány ochrany přírody revitali-
zační akce nevhodně upravených koryt vodních toků.

Musím však konstatovat, že v některých případech 
nenacházíme ze strany orgánů ochrany přírody pocho-
pení pro naše záměry. Za pomoci nástrojů stanovených 
v zákoně č. 114/1992 Sb. bývá příprava akcí orgány 
ochrany přírody neúměrně prodlužována, případně je 
nám v nich někdy i zcela zabráněno.

—

—

—

—

Na základě našich zjištění je v takových případech 
osvědčenou cestou diskuze. S její pomocí, při zachování 
nezbytného oboustranného respektu, jsme většinou 
schopni dobrat se určeného cíle tak, aby byly splněny 
požadavky orgánů ochrany přírody a současně byl 
splněn účel akce.“

—

ING. TOMÁŠ SAJDL (36 let)

Je letos již čtvrtým rokem vedoucím Správy to-
ků – oblast povodí Labe.
Vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zeměděl-
ské v Praze, obor krajinné inženýrství (1994).
V letech 1995 až 2003 byl vedoucím Pracoviště 
Zemědělské vodohospodářské správy v Rychnově 
nad Kněžnou.
Na Správě toků – oblast povodí Labe působí od 1. 7. 
2003 ve funkci vedoucího správy.
Mezi své zájmy řadí především svoji práci, o které 
říká, že ho skutečně baví. Zájem o vodní díla a cel-
kově kladný vztah k vodě zmiňuje v první řadě.
K jeho osobním zálibám patří všechny druhy sportů, 
především však lyžování, dále je to cestování a po-
znávání přírody.

Bystřina Od Vlčích jam 
v Kryštofově údolí 



Detašované pracoviště Liberec bylo ke Správě 
toků – oblast povodí Labe přiřazeno v rámci reorgani-
zace správ toků k 1. 1. 2005. Předtím spadalo pod Ob-
lastní správu toků Teplice. V současné době má toto 
pracoviště ve správě 394  km drobných vodních toků.

Ve spravovaném území se nachází Chráněná 
krajinná oblast Jizerské hory (CHKO). Její území tvoří 
přibližně polovinu spravované plochy. Tímto územím 
protékají zhruba dvě třetiny spravovaných toků. Z toho 
plyne potřeba častých jednání a také časté střety 
zájmů mezi správou toků a zástupci CHKO. Po počáteč-
ním, často nelehkém vyjasňování vzájemných názorů, 
je již dnes vzájemná spolupráce o poznání lepší.

Tuto informaci nám poskytl zdejší správce toků 

—

—

Ing. Ladislav Němec. Současně dodal, že správa toků 
spolupracuje s CHKO na některých akcích zahrnutých 
do podnikového Programu 2000, například na obnově 
a rozšíření populace střevle potoční. Oboustranná 
spolupráce tu dobře běží již dva roky a obě strany v ní 
budou i nadále pokračovat. Liberecké pracoviště správy 
toků nabídlo ochranářům také spolupráci při rozšiřování 
populace raka říčního (rovněž v rámci Programu 2000). 
Tuto nabídku však ochranáři odmítli.
Na otázku, jak se správa vyrovnávala se škodami, které 
tu způsobily v předchozí době povodně, Ing. Němec 
odpovídá:

„V roce 2000 se naše pracoviště muselo vyrovnat s dů-
sledky březnových lokálních zvýšených průtoků, které 
—

správa toků – oblast povodí Labe, 
detašované pracoviště Liberec

Jak je vidět, práce správy toků není snadná. Se kterými 
problémy se nejvíce potýkáte při plnění svých úkolů?

„Aktuálním problémem je především nedostatek 
kvalitních projekčních kapacit v oboru vodohospodář-
ských staveb. Projevuje se to zejména při rostoucích 
požadavcích na realizaci stále většího počtu akcí. Situaci 
nám komplikují také složitá majetkoprávní jednání, 

—

nezbytná pro realizaci akcí – problematika oceňování 
pozemků zastavěných vodními díly, neúměrné fi nanční 
požadavky za vykupované pozemky a chybějící institut 
možnosti vyvlastnění pozemků při realizaci veřejně 
prospěšné stavby protipovodňového opatření.

K novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., který 
nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007, dosud chybí několik 
—

Ke Správě toků – oblast povodí Labe v Hradci Králové patří tři detašovaná pracoviště. 

Nejvzdálenější je pracoviště liberecké, které sídlí v budově Lesů České republiky společně 

s Krajským inspektorátem Liberec a Lesní správou Ještěd.

Hájený potok
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vyvolaly následné investiční akce na Stanovském potoce 
ve výši 4 510 tis. Kč a na Huntířovském potoce v celkové 
výši 6 030 tis. Kč. Na tyto akce se podařilo získat dotace 
z programu „Prevence před povodněmi, I. etapa“ i do-
tace Ministerstva zemědělství (§ 35 lesního zákona).

V roce 2002 pak byly při srpnových povodních 
způsobeny škody na Hájeném potoce a potoce Jedlová. 
Povodně poškodily stávající opevnění toků. Tyto škody 
byly odstraněny v letech 2003 až 2005. I tady pomohly 
prostředky z programu Ministerstva zemědělství, vyčle-
něné na odstranění povodňových škod ze srpna 2002. 
Na Hájeném potoce to bylo celkem 5 708 tis. Kč a na 
potoce Jedlová 4 035 tis. Kč.“

Při výčtu úkolů pro příští období se správce toků 
zaměřuje na hlavní akce, které správa chystá. Říká: „Jed-
ním z hlavních cílů pro příští období tu bude revitalizace 
toků. Půjde především o odstranění stávajících nevhod-
ných úprav toků. Při přípravě těchto akcí se počítá se 
spoluprací s libereckým střediskem Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky.

Dalším významným cílem je obnova a výstavba nových 
retenčních nádrží, které by měly zvýšit zadržené množství 
vody v krajině. Současně poslouží i k zachycení splavenin.

Nadále budeme pokračovat v přípravě a realizaci akcí 
zaměřených na dotační program „Prevence před povod-

—

—

—

—

němi, II. etapa“, především na řešení problémových 
úseků toků v intravilánech měst a obcí.“
Ing. Němec pak vysvětluje:

„Při realizaci nových investičních staveb se snažíme  
získat na tyto akce fi nance z různých dotačních 
programů. V loňském roce se nám podařilo získat 
např. na akci „HB potok Od Vlčích jam“ dotaci z „Ope-
račního programu Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství“. Tato akce byla jednou z prvních, která 
byla fi nancována právě z tohoto programu. Zahrno-
vala výstavbu retenční nádrže, pomístné opevnění 
břehů gabiony a rekonstrukci  stávajících opěrných zdí 
z lomového kamene. Celkový objem stavebních prací 
tu dosáhl 3 717 tis. Kč.

V loňském roce byla na akci realizovanou na Hun-
tířovském potoce (ř.  km 1,630–2,832) získána dotace 
z programu „Prevence před povodněmi, I. etapa“ 
v celkové výši 1 383 tis. Kč.“
Na úplný závěr správce toků ještě dodává:

„Většina nových investičních akcí byla dosud 
hrazena převážně z dotací Ministerstva zemědělství 
v souladu s § 35 lesního zákona.“ Správce toků přitom 
zdůrazňuje výbornou spolupráci s Krajským úřadem 
Libereckého kraje. Říká, že kraj jako jeden z mála voda-
řům v této oblasti aktivně pomáhá.

—

—

—

velmi potřebných prováděcích vyhlášek. To komplikuje 
práci nám i povolujícím orgánům státní správy.

Často také narážíme na nedostatek kvalitních 
technických dozorů investora na pracovním trhu nebo 
na odchod těchto odborníků do privátní sféry, která jim 
nabídne lepší platové podmínky.“

„Závěrem je třeba říci,“ dodává ing. Tomáš Sajdl, „že 

—

—

mnoho práce již bylo vykonáno, ale před námi stojí další 
úkoly, které vyplývají z procesu strategického plánování 
v oblasti vod v rámci EU, změny dotačních programů, 
centrální evidence vodních toků ad. Věříme však, že 
za podpory vedení našeho podniku tyto nové úkoly 
zvládneme.“

Jan Brandejs—

Jizerský potok



„V roce 2001 se obec chystala k oslavám 350. výročí 
svého založení,“ říká Josef Rýdl. „Zároveň jsme chtěli 
oslavit osmdesátiny místního divadelnictví, protože 
jsme se domnívali, že se u nás divadlo začalo hrát v roce 
1921. Obrátili jsme se na okresní archiv, aby nám zjistil 
nějaké podrobnosti, a jeho pracovníci nám oznámili, že 
již 10. prosince 1897 Zemská školní rada v Brně vydala 
povolení k provedení vánoční hry Mladí pastýři betlém-
ští. Nastudovaly ji děti z obou místních škol a poprvé 
byla uvedena 13. ledna 1898.“ Hra měla velký úspěch 
a v lednu 1899 byla v místním hostinci sehrána dokonce 
třikrát. Při posledním jejím představení však došlo k ne-
šťastné události. Nechme promluvit dobový tisk: „Při 
scéně andělská zář se herci vysypalo hodně hořlavého 
prášku Bengál. Ten se vznítil a andělům začala hořet kří-
dla. Brzy bylo vše uhašeno, ale pro velký zápach a dým 
se hra již nedohrála.“ Hořící andělská křídla a zápach ze 
škvařícího se husího peří způsobily, že zájem o ochot-
nické divadlo na čas utichl…

PO ODMLCE VZNIKL CHAOS
O historii valašskobystřického divadelnictví by se dalo 
napsat mnoho zajímavého, třeba to, že mezi dvěma 
světovými válkami zde hrálo ochotnické divadlo šest (!) 
místních spolků, ale vraťme se do dnešních dnů. 
Současný soubor se poprvé sešel 28. prosince 1985, 
kdy začal nacvičovat hru Miloše Stoniše Maškaráda za 
plotem. Tvořili ho mladí nadšenci ve věku kolem 27 let, 
vesměs odchovanci dětských divadel paní učitelky Lud-
mily Bolfové, která se stala režisérkou nového souboru. 
Jedním ze zakládajících členů divadelního souboru 

lesy si s divadlem 
nijak nepřekážejí

Josef Rýdl je revírníkem na Lesní správě Rožnov pod Radhoštěm. A kromě toho také režisérem 

a hercem amatérského divadelního souboru Chaos z Valašské Bystřice a prezidentem 

stejnojmenného občanského sdružení. Nejde o soubor jen tak ledajaký, kořeny divadelnictví ve 

Valašské Bystřici, v obci čítající něco přes dva tisíce hlav, sahají až do roku 1897.

Chaos byl i Josef Rýdl. „Začal jsem hrát divadlo už na 
základní škole v kroužku paní učitelky D. Šnajdárkové,“ 
říká. „Když po desetileté divadelní odmlce začal ve Va-
lašské Bystřici vznikat nový soubor, nemohl jsem u toho 
chybět. A vydržel jsem dodnes. Jediný rozdíl je v tom, 
že tenkrát jsem hrával první milovníky, a teď dostávám 
charakterní role otců a ředitelů.“ Poslední slova byla 
pronesena s úsměvem, ale těch rozdílů se najde přece 
jenom trochu víc. Oproti počátkům souboru je napří-
klad Josef Rýdl od roku 2000 prezidentem občanského 
sdružení Chaos a od roku 2005 také jedním z režisérů 
souboru.

Proč vzniklo občanské sdružení? „ Ze začátku jsme 
hráli pod hlavičkou osvětové besedy,“ vysvětluje Josef 
Rýdl. „Hrávali jsme tak pět, šest, repríz do roka. Ale asi 
od roku 1999 hrajeme přes dvacet představení ročně, 
což vyžaduje určité fi nanční zajištění. My sice dostá-
váme příspěvek od obce a občas i nějakou dotaci z kraj-
ského úřadu, ale abychom pokryli všechna představení, 
musíme shánět i sponzory. Proto jsme v roce 2000 
založili občanské sdružení Chaos, jehož prostřednictvím 
sponzory získáváme a v jehož rámci vedeme účetnictví. 
Náplní práce občanského sdružení je také organizace 
různých kulturních akcí pro širokou veřejnost, např. 
zájezdy na představení do kamenných divadel, pořádání 
předvánočních koncertů, maškarního plesu a podobně.“

TROUFNOU SI I NA OPERETKY
Osmadvacetičlenný divadelní soubor Chaos hraje vše, 
od komedií až po dramata našich i zahraničních autorů. 
Na repertoáru má i dvě hry zaměřené na místní tradice, 

—

1 Josef Rýdl v kanceláři
2 Soubor Chaos se vypravil 
po stopách hrdinů románu 

a hry Selský práh 
(J. R. druhý zleva)

1 2
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obě napsal rožnovský rodák Miloš Kulišťák. Jedna se 
jmenuje Selský práh a byla napsána podle románu 
 Metoděje Jahna, druhá nese název Valašská svatba. 
Je o valašských zvycích a hraje se v krojích. „Spolupra-
cujeme s Valašským muzeem v přírodě a právě pro 
představení ve skanzenu si muzeum vyžádalo, abychom 
pro letošní sezónu nastudovali Selský práh,“ říká k tomu 
Josef Rýdl. „Hrajeme tam i Valašskou svatbu.“ Ale valaš-
skobystřičtí divadelníci si troufnou opravdu na všechno, 
i na zpěvohry. Hráli například Podskaláka na hudbu 
Karla Hašlera, operetku Na tý louce zelený, zpěvohru 
Čechy krásné, Čechy mé a jiné hudební kousky. Soubor 
spolupracuje s lidovou hudbou Troják a s dechovkou 
Bystřičankou a má i svého „dvorního“ hudebního 
skladatele Bohumila Volka, rodáka z Valašské Bystřice. 
„Někdy hrajeme s živou hudbou, někdy třeba jenom 
s klavírem, jindy si hudbu pouštíme z pásku,“ přibližuje 
práci souboru Josef Rýdl.

Co se týče zázemí, nezadá si Chaos ani se soubory 
profesionálními. Má vlastní mixážní pult i osvětlovací 
techniku, profesionálním způsobem je postaráno 
například i o nápovědu. „Kulisy si sice malujeme sami, 
ale někdy nám s návrhy scény pomáhá bývalá členka 
souboru, Mgr. Jarka Cábová, která dnes pracuje jako 
výtvarnice na Barrandově,“ říká revírník Rýdl. „Kos-
týmy si šijeme pokud možno také svépomocí, ale třeba 
pro pohádku O princezně Mordulíně nám je šila paní 
Kantorková, profesionální švadlena se zkušenostmi 
z divadla ve Zlíně.“ O tom, že bystřičtí divadelníci dělají 
svou práci dobře, svědčí řada ocenění z nejrůznějších 
divadelních přehlídek. „Máme ceny za herecké výkony, 
za režii, za inscenaci,“ vyjmenovává Josef Rýdl. „Ale za 

—

náš největší úspěch považuji, že jsme loni sítem výběrů 
postoupili na celonárodní přehlídku amatérských diva-
delních souborů do Vysokého nad Jizerou. To je skutečně 
výrazné ocenění!“

LES A DIVADLO SI NEPŘEKÁŽEJÍ
Revírník Josef Rýdl vypráví o „svém“ souboru tak zaní-
ceně, že mi to nedá a ptám se ho, jestli v mládí třeba 
neuvažoval o kariéře profesionálního herce. „Ne, to 
snad ani ne,“ odpovídá s trochu rozpačitým úsměvem. 
„Já jsem kromě divadelního kroužku navštěvoval také 
kroužek myslivecký a přírodovědný. Příroda mě zajímala 
od mládí. Tak nakonec zvítězily ty lesy. Ona si ta moje 
profese s divadlem nijak nepřekáží. Nové hry nacviču-
jeme a většinou také hrajeme přes zimu. Posledních pět 
let sice vystupujeme až do června, ale dá se to s mou 
profesí skloubit. Máme v souboru dva herce, kteří pra-
cují na směny, a lékaře sloužícího pohotovosti, to je pro 
nás větší problém.“

Další z problémů by měl být vyřešen v průběhu 
letošního roku. Soubor totiž zkouší v hospodě U Pernic-
kých, která pamatuje počátky divadelnictví ve Valašské 
Bystřici. Její sál je už v dezolátním stavu. Nedá se ani vy-
topit, takže zimní zkoušky bývají za normálního počasí 
i testem otužilosti. Letošní zima je sice zatím poněkud 
jiná, nezimní, ale i tak se soubor Chaos těší, až bude sál 
opraven. „Rekonstrukce by měla být zahájena i dokon-
čena v letošním roce, věříme, že příští hru už budeme 
zkoušet v lidském prostředí,“ říká prezident občanského 
sdružení Chaos. A nepochybně svými slovy vyjadřuje 
mínění všech členů souboru.

Jaroslav Jonáš

—

—

Josef Rýdl si se svou ženou 
zahráli ve hře Valašská 
svatba manželský pár



chytrá kmotra liška

S liškou obecnou se setkáme téměř všude. Žije jak v rozsáhlých lesích, tak v lesích menších či 

v polních kulturách. Není žádnou zvláštností setkat se s liškou i na okrajích velkých měst, kde se 

také úspěšně rozmnožuje. K životu si vyhrabává nory nebo využívá nor jezevců. Liška patří mezi 

druhy, které se umí velmi dobře přizpůsobit danému prostředí.

Lišky se páří v nejtužší zimě, v lednu a v únoru. V té 
době lišáci pronásledují samice. Není výjimkou, že 
jednu samici honí více samců. Samec, který je samici 
nejblíž, si dělá hlavní právo na družku a ostatní samce 
odhání. Proto mezi samci dochází často k potyčkám. 
K aktu páření pak dochází uvnitř nory. V dubnu a květnu 
vrhá samice v noře tři až osm slepých mláďat, o která 
se svědomitě stará. Nejdříve je jen kojí, a později jim 
předkládá natrávenou potravu. V této době obstarává 
potravu i lišák.

V období, kdy liška odchovává mláďata, má mnoho 
starostí se sháněním potravy. V těchto případech 
se vydává na lov i během dne, a tak není výjimkou 
spatřit ji i v pravé poledne, kdy například na polích 
či loukách slídí po hraboších. Ti jsou v její potravě 
zastoupeni ve velké míře. Kdo měl možnost pozoro-
vat lišku při myškování, kdy se předvádí elegantními 
skoky do výšky, určitě mi dá zapravdu, že je to 
nádherná podívaná. Liška se odrazí všemi čtyřmi 
najednou, a když vzápětí zase dopadne na zem, má 
pod předními běhy uloveného hraboše. Je-li nasy-
cená, tak si s ulovenou kořistí hraje. Hraboše pustí 
a potom ho zase znovu chytá. Ovšem v době, kdy má 
starosti s mláďaty, tak si uloveného hraboše „uloží“ 
do mordy a jde na další lov. Stejným způsobem loví 
jiného hraboše, aby ho potom přidala k prvnímu ulo-
venému ve své mordě. Takto si počíná ještě nějakou 

—

dobu, a když má již mordu plnou, tak se vydá k noře 
za svými mláďaty. Proto můžeme spatřit lišku, která 
nese v mordě šest i více ulovených hrabošů najed-
nou. Nikdy je neodkládá, jen další ulovené hraboše 
stále přidává do mordy.

Liščin jídelníček je jinak velmi pestrý. Sbírá sladké 
ovoce, z keřů strhává zralé maliny, dovedně si počíná 
i při sběru borůvek, kdy zuby opatrně otrhává bo-
růvky z větviček. Stejně si počíná i při sběru lesních 
jahod. Pochoutkou je pro lišky dozrávající oves. To si 
liška stoupne na zadní, uchopí do mordy hrst klasů 
a zuby ji zdrhne. Mezi zuby jí pak zůstanou jen zrnka, 
která rozkouše a spolyká. Na zemi vyhledává brouky 
a jejich larvy. S chutí vyhrabává hnízda čmeláků nebo 
vos, aby se dostala na jejich chutné larvy. Dále na-
jdeme v jejím jídelníčku různé obratlovce či drobné 
obojživelníky. Zajímavé je, že liška může ulovit 
i lasičku či tchoře, ale tuto kořist jen usmrtí a nekon-
zumuje. Pozoroval jsem souboj lišky s tchořem. Tchoř 
se nesnažil utéct, ale jen na dotěrnou lišku cenil zuby 
a bránil se jejím útokům. Liška ho stále vytlačovala 
z bojiště a po chvíli se jí podařilo ho zakousnout. 
Usmrceného jezevce nechala bez povšimnutí ležet na 
zemi a odešla.

Lišky mají velmi dokonalý sluch, zrak i čich. Tyto vlast-
nosti z nich v naší přírodě dělají úspěšné lovce.

Text a foto: Jaromír Zumr st.

—

—

—
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Tis červený (Taxus baccata) je dřevina, která dnes neodmyslitelně patří do společenství 

křivoklátských dřevin a podle různých historických pramenů tomu dříve nebylo jinak. Roste tu 

přirozeně na původních stanovištích zejména na severních, severovýchodních a severozápadních 

svazích v kaňonu řeky Berounky a na stejných expozicích některých jejích přítoků. Jižním svahům 

se vyhýbá. Vybírá si tedy především chladné polohy s větší půdní i vzdušnou vlhkostí.

křivoklátské tisy

Roste tu především na skalkách a kolem sutí a balvanitých 
polí v pestré směsi listnatých dřevin spolu s lípou, javory, 
jasanem, habrem, lískou a dalšími keři v místech, kde byla 
dříve hojně zastoupena i jedle. Klika tato společenstva 
označuje jako Acereto-Carpinetum subasociace s Taxus 
baccata. Ve společnosti vysokokmenných dřevin tvoří 
převážně spodní patro a ve stínu listnatých dřevin také 
s minimálním přírustem úspěšně a dlouhodobě přežívá. 
Teprve při odclonění dokáže využívat světelný požitek 
a dosahovat většího výškového i tloušťkového přírůstu. 
Roste roztroušeně jednotlivě nebo ve skupinkách, je ale 
několik lokalit, kde je jeho zastoupení nebývale vysoké.

Tis je zajímavá dřevina a byl proto v minulosti opřá-
dán různými bájemi. Celá rostlina je jedovatá s výjim-
kou plodu, kterým je dužnatý míšek, obklopující tvrdé 
semínko. Moudrá matka příroda musela otevřít cestu 
pro šíření tisových semen dál než jen pod korunu ma-
tečného stromu. Transfer semen zprostředkovávají pře-
vážně ptáci, zejména drozdovití, kteří tisinky rádi konzu-
mují a s trusem pak semena roznášejí do širokého okolí. 
Tisová semínka ale nacházíme i v trusu kun. Tisinky 
mají příjemnou sladkou chuť a nemusíme mít strach je 
ochutnat. Ale ne na každém vzrostlém tisu je najdeme. 
Tis je dvoudomá dřevina, a tak k úspěšné reprodukci 
musí být v blízkosti vždy jedinci obou pohlaví. Zatímco 
samčí květy jsou na stromě dobře viditelné a kvetoucí 
strom na sebe už z dálky upozorní, samičí květy jsou ne-
nápadné a většinou ujdou naší pozornosti. Přestože je 
tis jedovatý, zvěř ho spásá a působí tím škody zejména 
na tisovém náletu. Nikdy ho však nezkonzumuje takové 

—

množství, aby dostala smrtelnou dávku. Je znám ale pří-
pad, kdy se kůň při svozu shrabaného listí v parku nažral 
většího množství tisového jehličí a uhynul.

Tis se řadí mezi dlouhověké dřeviny a jsou známi 
jedinci, kteří dosahují věku tisíce let. Ale ne všechny tisy, 
kterým pověsti přisuzují tisíc nebo dokonce dva tisíce 
let, jsou opravdu tak staré. Legendy si ve věku starých 
stromů rády přidávají, ale stovky let jim opravdu jsou. 
J. E. Chadt-Ševětínský, který se památnými stromy v naší 
zemi už před 100 lety zabýval, udává např. stáří tisu 
v Krompachu 1800 let, ale skutečnost bude zřejmě nižší, 
stejně tak jako památný tis u hradu Pernštejna nebude 
mít přisuzovaných 2000 let. Křivoklátské tisy nejsou 
příliš staré. Chybí tu jedinci mohutnějších rozměrů a už 
Pravdomil Svoboda ve své publikaci „Křivoklátské lesy, 
dějiny jejich dřevin a porostů“, vydané ve čtyřicátých 
letech minulého století, poukazuje na převahu tisů slab-
ších a pouze na ojedinělé nálezy jedinců nebo pařezů 
silnějších dimenzí. Nejstarší křivoklátské tisy mohou 
dosáhnout věku okolo tří set let a většina dospělých se 
pohybuje od 150 do 200 let.

Tis, zejména pokud je pomalu rostlý, má velmi tvrdé, 
pružné a houževnaté dřevo. To jsou vlastnosti, které 
určovaly ve středověku jeho využití na výrobu luků, kuší 
a dalších předmětů. Tisy byly tedy zejména v okolí hradů 
intenzivně těženy a spolu s negativním vlivem zvěře je 
to zřejmě i jeden z důvodů, proč se běžně nezachovaly 
starší exempláře. Tis má také velmi dekorativní dřevo 
a to byl důvod jeho těžby i v době, kdy luky a kuše byly 
už dávno nahrazeny modernějšími palnými zbraněmi. 
Z tisového dřeva vyráběli řezbáři různé upomínkové 
předměty a mnoho myslivců si ještě dnes s oblibou 
umisťuje trofeje na tisové štítky. Četné pahýly po odře-
zaných větvích na starých tisech i pařezy po pokácených 
stromech svědčí o tom, že to tis v minulosti neměl 
lehké. Dnes je ale tis chráněn zákonem a každá jeho 
těžba v lesních porostech je nelegální.

Tis ale na Křivoklátsku neroste pouze v rezervacích 
a ochranných lesích. Nalézáme ho i jednotlivě vtrou-
šený v hospodářských lesích a tak se jeho přítomnost 
občas potká s některým naším hospodářským zásahem. 
Revírníci mají tis jako dřevinu rádi a nepovažují ho jen 
za užitečné a příjemné zpestření biodiverzity. Váží si 
ho pro jeho impozantní vzrůst, stáří i krásu v každém 
ročním období. Pod starými tisy ve skalách rádi zaléhají 
jeleni i divoká prasata. To všechno vede lesníky k tomu, 
že si ho všímají víc než ostatních dřevin a při výchovných 
zásazích se mu snaží pomoci. Odstraňují stromy, které 
ho utlačují, i když se jedná o hospodářsky významnější 
druhy. Pro tis obtížnější situace nastává, když se porost, 

—

—

—

Plody tisu červeného 
zaujmou svou krásou
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v kterém se dospělý tis vyskytuje, dostane do závěrečné 
fáze obnovy. Tis, rostoucí celý život ve stínu, snáší špatně 
náhlé odclonění, ale neznám případ, kdy by to pro něj 
bylo likvidační. V prvních dvou letech ztratí sytě zelenou 
barvu, někdy až mírně zčervená, ale nové letorosty už se 
přizpůsobují většímu oslunění. V dalších dvou až třech 
letech se koruna opět zazelená a je vidět, že nové klima 
tisu nakonec prospívá. I tak se ale někdy při domýcení 
ponechávají 2–3 stínící stromy, aby přechod k oslunění 
nebyl tak náhlý. Lesní správa Křivoklát se nezabývá 
reprodukcí tisu ani jeho vysazováním do porostů. Ono 
to v současné době také není zcela jednoduché. Tis je 
chráněn podle zákona č. 114/92 Sb. jako zvláště chráněný 
v kategorii silně ohrožený druh. Z toho vyplývá zákaz 
jakéhokoliv zásahu do vlastní rostliny včetně sběru 
semen nebo řízků k další reprodukci. Ke sběru semen, 
pěstování sadebního mate riálu i k dalšímu nakládání se 

sadebním materiálem včetně výsadeb do lesních porostů 
musí být podle paragrafu 56 citovaného zákona udělena 
výjimka orgánu ochrany přírody. Jinak by i tato jinak jistě 
bohulibá činnost mohla být posuzována jako přestupek 
proti zákonu a dokonce i sankcionována.

Křivoklátské tisy ale v současnosti nepotřebují příliš 
pomoci. Na Křivoklátsku je totiž jedna z nejbohatších 
populací tisu v ČR. Už P. Svoboda uváděl počet zdejších 
tisů 5100, a to byli započítáváni pouze jedinci s obvo-
dem větším než 20  cm. V současné době udává Správa 
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko zhruba stejný 
počet jako před 60 lety a z toho vyplývá, že na Křivo-
klátsku roste přibližně polovina všech tisů vyskytujících 
se ve volné přírodě v ČR. Na křivoklátských tisech je ale 
cenná zejména jejich bohatá přirozená reprodukce. 
Tisy se tu na mnoha místech přirozeně zmlazují a tak je 
tu možno zastihnout jedince všech věkových tříd – od 
semenáčků až po dospělé stromy. Pouze v místech, kde 
je větší tlak spárkaté zvěře, by byla užitečná individuální 
ochrana mladých tisů do doby, než vlivu zvěře odrostou. 
Z prostředků CHKO bylo v roce 2006 vysazeno na třech 
lokalitách pro posílení stávající populace 40 jedinců 
poloodrostků tisu do individuálních ochran a 8  ks do 
stávajících oplocenek.

Jedna z nejlepších lokalit tisu červeného se nalézá 
v přírodní rezervaci U Eremita. Poslední inventarizace 
vykazuje cca 950  ks a k tomu je nutno připočítat množ-
ství semenáčků, které do inventarizace nebyly zahrnuty. 
Zastoupení tisu tady dosahuje až 30  % a tis zde vytváří 
téměř čisté skupiny. V PR U Eremita byla ve spolupráci 
Lesů ČR a CHKO Křivoklátsko zřízena naučná stezka vě-
novaná křivoklátským dřevinám a návštěvníkům se tak 
otevřela jedinečná možnost podívat se přímo do centra 
snad nejkrásnější tisové rezervace v Čechách.

Až budete přemýšlet o námětu na návštěvu zají-
mavého území s nádhernými přírodě blízkými lesy, 
v kterých má i tis své nezastupitelné místo, vzpomeňte 
si na Křivoklát. Budete u nás vítáni.

Ing. Miroslav Pecha

Informační a vzdělávací středisko LČR, Křivoklát

—

—

—

—
—

Statný tis v přírodní 
rezervaci U eremita



nové odborné publikace 
a knihy z oboru lesnictví 
a příbuzných oborů

PĚSTOVÁNÍ OŘEŠÁKU ČERNÉHO 
(JUGLANS NIGRA L.) V LESÍCH JIŽNÍ 
MORAVY
Michal Hrib

Publikace se zabývá nástinem 
historie pěstování ořešáku černého 
v lesích jižní Moravy v přírodní lesní 
oblasti Jihomoravské úvaly. Pozor-
nost je zaměřena na problematiku 
pěstování této dřeviny v lesních 
porostech státního podniku Lesů 
České republiky, zejména na Lesním 
závodě Židlochovice. Předkládaná 
práce není pouhým souhrnem 
jednotlivých odborných článků, ale 
jde v ní o předložení dosavadních 
výsledků projektu Grantové agen-
tury České republiky č. 526/99/D004 
„Produkce a ekologická stabilita 
porostů ořešáku černého (Juglans 
nigra L.) v přírodní lesní oblasti 
Jihomoravské úvaly“ v maximálně 
úsporné populárně-naučné formě 
tak, aby zároveň bylo možno nastínit 
možná řešení v lesnické praxi, tedy 
i v každodennosti odborného lesního 
hospodáře. Současně je možno jed-
notlivé kapitoly použít jako výchozí 
materiál pro formulaci námětů či 
zadání pro další podrobný vědecký 
výzkum.
Vyd. Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita, Brno, 2005, v řadě Sborník 
prací institucionálního výzkumu (číslo 
2, 2005), darováno Lesním závodem LČR 
Židlochovice technické knihovně LČR HK

—

VÝZNAM LESNICKÉ TYPOLOGIE PRO 
SOUČASNÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Sborník příspěvků s CD 
z celostátního semináře, Křtiny, 
19. 9. 2006.

HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH 
A PŘÍMĚSTSKÝCH LESÍCH
Sborník z odborného semináře 
(Ostrava, 21. 9. 2006), který byl 
zaměřen na mimoprodukční funkce 
lesů.

Seminář je volným pokračováním 
akcí Lázeňské a rekreační lesy 
(2004) a Turistika a sporty v lesních 
majetcích a hospodaření v nich 
(2005).

VZÁCNÉ A OHROŽENÉ DRUHY 
LESNÍCH DŘEVIN
Sborník ze semináře (Křivoklát, 
10. 10. 2006), který se věnoval 
zpětnému zavedení vzácných 
a ohrožených druhů lesních dřevin 
zpět do našich lesů.

MODŘÍN OPADAVÝ – PŮVODNÍ 
DŘEVINA JESENÍKŮ
Sborník ze semináře, Krnov, 
17. 10. 2006.

PŘEDCHÁZENÍ ŠKOD SPÁRKATOU 
ZVĚŘÍ
Sborník ze semináře (Hranice na 
Moravě, 19. a 20. 10. 2006), jehož 
cílem je zhodnocení všech možností 
k nápravě při předcházení škodám 

—

spárkatou zvěří na lesních kulturách 
a porostech.

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA 
V RYBÁŘSTVÍ A VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
Sborník ze semináře (Vodňany, 
24. 10. 2006), který byl zaměřen 
na výkon rybářského práva v České 
republice.

POUŽÍVÁNÍ NOVÉHO SPRÁVNÍHO 
ŘÁDU PŘI ROZHODOVÁNÍ PODLE 
ZÁKONŮ LESNÍHO, O MYSLIVOSTI 
A OBCHODU S REPRODUKČNÍM 
MATERIÁLEM
Sborník ze semináře, Praha, 
7. 11. 2006. 

V praxi se již téměř rok setká-
váme se zcela novou právní úpravou 
rozhodovacích procesů při výkonu 
veřejné správy platnou s účinností 
zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu. Ochrana dlouhodobých potřeb 
společnosti kodifi kovaná v zákoně 
o lesích, v zákoně o myslivosti 
a v zákoně o obchodování s repro-
dukčním materiálem není v centru 
pozornosti společnosti kladoucí stále 
větší nároky na výstavbu ve volné 
krajině a rychlý ekonomický růst. 
Otázka, jakým způsobem usnadnil, 
případně zkomplikoval nový správní 
řád činnost orgánů chránících zájmy 
lesa a myslivosti, případně i činnost 
myslivců a lesníků jako profesních 
skupin pečujících o podstatné 

—

součásti naší krajiny stojí minimálně 
za důkladné prodiskutování na půdě 
České lesnické společnosti.

HLAVNÍ PROBLÉMY NAŠEHO 
VČELAŘSTVÍ
Sborník z celostátního semináře 
(Praha, 1. 12. 2006), který se věnoval 
novým poznatkům vědy a novým 
podnětům z praktických činností 
chovu včel.

PROBLEMATIKA FUNKCÍ LESA JAKO 
BUDOUCNOST LH. LES A DŘEVO 
JAKO SOUČÁST UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ZEMĚ
Sborník ze semináře (Praha, 4. 12. 
2006), na kterém byly projednány 
a zveřejněny výsledky práce ve 
výzkumu i praxi v problematice 
funkcí lesa. 

Cílem semináře bylo ukázat na 
řešení problémů aktivizace funkcí 
lesa, budoucnost lesního hospodář-
ství jako péče o všechny funkce lesa. 
Seminář poukázal na styčné body 
lesnických aktivit v oblasti rozvoje 
funkcí lesa a defi nování společných 
zájmů zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích, a zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, s proble-
matikou funkcí lesa.
Všechny sborníky z období 19. 9.–4. 12. 
2006 vyd. ČS VTS – Česká lesnická 
společnost, Praha, 2006, darováno Českou 
lesnickou společností, Praha, technické 
knihovně LČR HK

—
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LESNÍ MRAVENCI
Publikace seznámí čtenáře 

s biologií a způsobem života lesních 
mravenců a pomůže mu pochopit 
jejich význam pro naši přírodu.
Vyd. Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Formica, Liberec, 2006, 
přiděleno technické knihovně LČR HK

50 LET CHKO ČESKÝ RÁJ
Sborník referátů z mezinárodní 
konference (Lázně Sedmihorky, 
20.–22. 10. 2005). 

Český ráj byl 5. října 2005 přijat 
jako 25. geopark do Evropské sítě geo-
parků UNESCO. V pěti blocích (Duše 
a paměť krajiny, Ochrana přírodního 
a kulturního dědictví, Hrozby dalšího 
vývoje, Udržitelné soužití přírody 
a člověka, Osvěta, výchova, vzdělá-
vání a výzkum) bylo předneseno 50 
referátů. Cílem konference nebylo 
jen vzpomínání a hodnocení dosaže-
ných výsledků, ale především hledání 
dalších přístupů a nových strategií 

—

—

v ochraně přírody, krajiny a kultur-
něhistorického dědictví.
Vyd. Státní oblastní archiv 
v Litoměřicích – Státní okresní archiv 
Semily pro Správu Chráněné krajinné 
oblasti Český ráj v Turnově, Turnov, 2006, 
jako 11. supplementum řady Z Českého 
ráje a Podkrkonoší, přiděleno technické 
knihovně LČR HK

OTTOVA ENCYKLOPEDIE ČESKÁ 
REPUBLIKA
svazek 1: Příroda. Zeměpis
svazek 2: Kultura a umění
svazek 3: Památky. Lidová kultura. 
Sport
svazek 4: Historie. Stát a společnost
svazek 5: Věda, technika 
a vzdělávání

Ottova encyklopedie Česká repub-
lika je první vlastivědně zaměřené 
encyklopedické dílo, které vzniklo 
v České republice po roce 1989. 
Přináší úplné informace o minulosti 
i přítomnosti naší země, seznamuje 

—

s jejími přírodními, místopisnými 
a jinými reáliemi, přibližuje vývoj 
a podobu veřejného i kulturního 
života a předkládá portréty význam-
ných osobností spjatých s její historií 
i současností. Jedinečnost a původ-
nost tohoto díla spočívá v kombinaci 
tematického a abecedního způsobu 
uspořádání slovníkových hesel. 
Pět svazků encyklopedie obsahuje 
devět tematických kapitol s více než 
24 000 abecedně seřazenými hesly, 
jež doprovází přes 5000 ilustračních 
prvků – fotografi e, kresby, mapy 
a mapky, tabulky či grafy. Tato zcela 
původní česká encyklopedie vznikla 
v těsné spolupráci kolektivu encyklo-
pedické redakce OTTOVA NAKLADA-
TELSTVÍ s pracovníky renomovaných 
odborných a vědeckých pracovišť, 
jakož i s předními specialisty z praxe. 
Soubor pěti svazků Ottovy ency-
klopedie Česká republika doplňuje 
CD-ROM, který obsahuje data celé 
encyklopedie.

Vyd. OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s. r. o., 
Praha, 2006, zakoupeno v síti knihkupců 
pro technickou knihovnu LČR HK

LOVY V ŽIDLOCHOVICÍCH
Myslivost zakládající se na 

dlouhodobých bohatých tradicích 
a vhodných přírodních podmínkách 
je nedílnou součástí Lesního závodu 
Židlochovice, organizační jed-
notky státního podniku Lesy České 
republiky. Celková výměra honiteb 
včetně šesti obor s chovem spárkaté 
zvěře a jedenácti bažantnic dosahuje 
28 000 ha. Dokumentární snímek 
popisuje prostředí volných honiteb, 
obor a bažantnic v tomto koutu jižní 
Moravy. Zájemce se může seznámit 
s lovy srnčí, jelení, daňčí, mufl oní 
i černé zvěře a s hony na bažanty.
Pro LČR, s. p., Lesní závod Židlochovice, 
vyrobil SKYFILM – ekologické 
audiovizuální centrum Prostějov, 
2006, DVD přiděleno Lesním závodem 
Židlochovice technické knihovně LČR

Jiří Uhlíř, ředitelství LČR

—

—

IVO ŠLEZINGER
V měsíci lednu došlo k aktualizaci těchto norem:
ČSN EN 622-5 (492612) Vláknité desky – 12.2006: zrušená norma ČSN EN 622-5 (492612) 9.1998
ČSN EN 300 (492615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) – 12. 2006: zrušená norma ČSN EN 300 (492615) 9.1998
ČSN EN 1991-1-2 (730035) Zatížení konstrukcí – Oprava 1 – 12.2006
ČSN EN 1991-1-3/NA (730035) Actions on structures – Změna Z2 – 12.2006
ČSN EN 1998-5/NA (730036) Design of structures for earthquake resistance – 12.2006
ČSN EN 1634-1 (730852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav Změna – Z1 – 12.2006
ČSN EN 1993-1-10 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 1993-1-1 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 1993-1-8 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 1993-1-2 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 1994-1-1/NA (731470) Design of composite steel and concrete structures – 12.2006
ČSN EN 1994-1-2 (731470) Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 1995-1-1 (731701) Navrhování dřevěných konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 1995-1-2 (731701) Navrhování dřevěných konstrukcí – 12.2006
ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400) Prevence kriminality – 12.2006
ČSN EN 12697-26 (736160) Asfaltové směsi – 12.2006
ČSN EN 1995-2 (736212) Navrhování dřevěných konstrukcí – 12.2006
ČSN EN 13848-2 (736359) Železniční aplikace – 12.2006
ČSN EN 15031 (755631) Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod – 12.2006
ČSN EN 15074 (755644) Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod – 12.2006
ČSN EN 15078 (755648) Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod – 12.2006
ČSN EN 15110 (757702) Jakost vod – 12.2006
ČSN EN 14962 (757710) Jakost vod – 12.2006
ČSN EN ISO 10253 (757742) Jakost vod – 12.2006: zrušená norma ČSN EN ISO 10253 (757742) 2.1999
Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci: Archiv LČR – program sgArchiv IW – sekce normy.

Odebírané řady
01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy
TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

aktualizace platných norem



zelené schránky

  1
Dobrý den,
mam takový problém, dostal jsem 
se do sporu se svým nadřízeným 
v souvislosti s výskytem kůrovce, 
kterého bylo letos nadměrně. 
Byl jsem obviněn ze zanedbávání 
ochrany lesa proti lýkožroutu. Věc 
byla vyřešena ze strany vedoucího 
tím, že mi udělil 2000 korun pokuty 
jako kárný postih. K tomuto jsem se 
písemně vyjádřil a projevil svůj ne-
souhlas. V tomto vyjádření uvádím, 
že nesouhlasím se zněním, že hrubě 
porušuji předpisy o ochraně proti 
kůrovci. Naopak si myslím, že pro 
danou věc dělám víc než je běžné na 
revíru. Ani dvě kontroly nadřízeného 
orgánu okresního inspektorátu 
Teplice nezjistily, že bych něco po-
rušoval. Také jsem žádal o vyřešení 
sporu nezávislou osobou. To se 
nestalo a částka 2000  Kč mi byla 
odejmuta. Chtěl bych proto poprosit, 
zda je možné nějak spor vyřešit 
a zda je možné v této věci něco dě-
lat, protože si myslím, že pro danou 
věc dělám a žádného porušení jsem 
se nedopustil. Děkuji za vyjádření 
a Lesu zdar.

Vážený pane,
cítíte-li se zkrácen na svých právech 
v souvislosti s výkonem zaměstnání 
a souvisejících činností, neváhejte 
podat písemnou stížnost směrova-
nou odboru lidských zdrojů (vedoucí 
jsem já) a odboru vnitřního auditu 
a kontroly (vedoucí Ing. Oldřich 
Ťulpík).
Stížnosti, popřípadě oznámení 
a podněty zaměstnanců přijímají 
výše uvedené odbory v každý 
pracovní den v obvyklé době a řeší je 
pak s příslušným vedoucím. Adresát 
stížností je povinen stěžujícímu si 
zaměstnanci písemně odpovědět, 
zpravidla do jednoho měsíce, jak 
byla jeho stížnost vyřízena.
Děkujeme Vám za zaslaný podnět.
V úctě, Andrea Dušková,
vedoucí odboru lidských zdrojů

—   2
Vážené zelené schránky,
obracím se na vás se žádostí 
o pomoc při řešení následujícího 
problému, se kterým si neví rady ani 
právník KI.
V jednom objektu naší lesní správy 
je bez našeho souhlasu nastěho-
váno sedm romských občanů ze 
Slovenska. Aniž bychom byli předem 
informováni, Cizinecká policie jim 
dala do pasů razítko trvalého pobytu 
do tohoto domu.
Objekt má tři byty, v současné době 
jsou dva byty neobyvatelné (po 
bývalých tzv. nájemnících). Zbývající 
byt je obsazen sociálně nepřizpůso-
bivou nájemnicí, kterou jsme zdědili 
při delimitaci. Tato nájemnice jako 
jediná platí nájemné. Ostatní, kteří 
„obývají“ zbylé prostory, tyto pro-
story postupně demolují a ohrožují 
i sousední nemovitost, ve které bydlí 
náš revírník. Vztahy sousedských 
nesrovnalostí byly již několikrát 
řešeny místním okrskem policie, ale 
bezvýsledně.
Tento objekt je již delší dobu určen 
k prodeji jako nepotřebný pro LČR, 
ale za současného stavu je nepro-
dejný v souvislosti se zmíněnou 
komunitou.
Poraďte, prosím, nějakou cestu 
k vyřešení této situace, aniž bychom 
utrpěli jakoukoliv újmu.
Podle mého názoru je objekt zralý 
(buď na bagr, nebo dynamit), ale 
nechci podněcovat národnostní 
rozepře.
Předem děkuji za Váš čas a Vaši 
odpověď.

Vážený pane,
děkujeme Vám za Váš podnět, 
předali jsme jej odboru vnitřního 
auditu a kontroly, který Vás bude 
kontaktovat a záležitost s Vámi 
řešit konkrétně. Pokud se vyskytnou 
podobné případy, které se nedaří 
řešit na úrovni organizační jednotky, 
je možné se přímo obrátit na tento 
odbor (OVAK), který ve spolupráci 
s právním odborem, příp. dalšími do-
tčenými odbory v krátké době situaci 
posoudí a navrhne řešení. Rozhodně 

— není třeba mít obavy přihlásit se 
s podobnými problémy.
Z pozice vedoucího právního 
oddělení nejsem schopen navrh-
nout na základě Vašeho obecného 
popisu jednoduché právní řešení, 
ale některé údaje se mi zdají být 
diskutabilní. Například by bylo velmi 
zvláštní a proti všem pravidlům, 
pokud by někdo nastěhoval nepla-
tiče do objektu podniku Lesy České 
republiky bez jeho souhlasu.
Obecně: pokud dochází k devastaci 
majetku, neplacení nájemného 
a dalšímu porušování povinností ná-
jemců, je na místě ukončení nájmu 
v souladu s občanským zákoníkem. 
Podrobnější stanovisko můžeme 
zaujmout až po prošetření situace 
výše uvedenými složkami vedení 
Lesů ČR.

V úctě, JUDr. Pavel Krpata,
vedoucí právního odboru

  3
Vážená zelená schránko,
jsem zaměstnanec LČR na postu 
revírníka a touto cestou využívám 
možnosti získání informací na téma, 
které mě zajímá.
Rozhodl jsem se po několika 
neúspěšných pokusech začít znovu 
a tentokrát intenzivně s výukou an-
gličtiny. Mám v úmyslu, po zvládnutí 
nezbytných základů, pokračovat 
dalším kurzem v zahraničí. Zajímalo 
by mě, jestli podnik podporuje toto 
další vzdělávání zaměstnanců a jaké 
jsou možnosti podpory. Zejména 
s ohledem k cenám zahraničních ja-
zykových kurzů a případné možnosti 
studijního volna. Dále by mě zají-
malo případné zahraniční uplatnění 
v aktivitách LČR.
V mém případě s přihlédnutím 
k částečným znalostem ruštiny 
a angličtiny.
Děkuji předem za odpověď.

Vážený pane,
pracovní místa, pro která je 
posky tován příspěvek na jazyko-
vou výuku, najdete každoročně 
v aktualizované Informaci odboru 

—

lidských zdrojů. Další podrobnosti 
k jazykovému vzdělávání zaměst-
nanců podniku Lesy České republiky 
najdete ve Směrnici QS 6.01 „Výcvik 
zaměstnanců“. Příspěvek se posky-
tuje diferencovaně podle pracovních 
pozic a na základě písemné dohody 
vždy na školní rok. Lesy ČR nepo-
skytují příspěvky na jednorázové 
intenzivní kurzy, ani tuzemské, ani 
zahraniční.
Vítáme veškerou iniciativu pracov-
níků našeho podniku, obzvláště 
v oblasti vzdělávání, avšak pozice, 
kterou zastáváte – revírník – není 
zatím uvažována pro zařazení do 
jazykového vzdělávání.
Výhledově uvažujeme o využití 
expertů na zahraničních projektech 
z řad vlastních zaměstnanců. Pak 
bude dobrá znalost cizího jazyka 
velmi důležitá, stejně jako výborné 
znalosti v oboru požadované pro 
příslušný projekt. V takovém případě 
budou mít zaměstnanci vybraní jako 
experti pro zahraniční projekty mož-
nost být zařazeni do tuzemských 
jazykových kurzů s poskytnutím 
studijního volna.

V úctě, Andrea Dušková,
vedoucí odboru lidských zdrojů

  4
Proč nemohou být všude revíry 
kombinované? Proč jsou na Lesních 
správách někde revíry kombinované 
a na některých odborné? Dle mého 
názoru je jednoznačně lepší, když re-
vírník obejde státní i soukromé lesy 
zároveň (bez ohledu na počet ha) 
a nemusí se tam „lítat“ zvlášť – proč 
to někde jde a jinde ne?! Proč nemů-
žou být kombinované revíry všude? 
I z hlediska ekonomického by to bylo 
výhodnější.

Vážený kolego,
volba typu revíru v konkrétní organi-
zační jednotce Lesů České republiky 
je ponechána na úvaze příslušných 
vedoucích z důvodu různorodosti 
území, v kterých náš podnik působí. 
V rámci organizačních jednotek LČR 
jsou jednotlivé vlastnické kategorie 

—
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lesních majetků zastoupeny velmi 
rozdílně, a proto byl zvolen takto de-
centralizovaný způsob rozhodování 
o typu revíru.
V působnosti některých lesních 
správ převažuje roztroušená nestátní 
(soukromá, obecní) držba lesů v ze-
mědělské krajině – zde je užitečné 
vytvářet kombinované revíry. Tam, 
kde je lesní majetek soustředěn do 
uceleného lesního komplexu větších 
výměr, může být využití samostat-
ného revíru pro „odbornou správu“ 
ekonomicky výhodnější.
Pokud byste měl zájem na téma 
odborné vs. kombinované revíry 
diskutovat podrobněji, neváhejte 
a obraťte se na mne nebo na někte-
rého z kolegů v našem úseku.

Lesu zdar
Ing. Ladislav Půlpán,
vedoucí odboru lesního hospodář-
ství a ochrany přírody

  5
Dobrý den,
dostal se mi do rukou nový 
podnikový kalendář a myslím 
si, že nejsem sám, komu přijde 
minimálně divný, ohlasy jsou 
většinou ještě tvrdší. Uznám, že se 
s tím nedá nic dělat, ale kalendář, 
byť  pravdě podobně moderního 
rázu, většina lidí nechápe, a co 
se týče obsahové stránky, dovolil 
bych si kritizovat minimálně to, že 
měsíce nejsou popsány jménem 
a čísla dnů (dny) se musí hledat 
pokaždé někde jinde. To, že okolo 
jsou nějaké obrázky, je vcelku věc 
grafi ka a to, že kalendář není nijak 
identifi kován naší fi rmou, alespoň 

—

to tak na první pohled přijde , je 
také zvláštní, vypadá to, že se LČR 
za kalendář vlastně stydí, když 
je tam pouze jeden drobný nápis 
vpravo dole. Je to taková opožděná 
kritika, nedá se s tím nic dělat, ale 
domnívám se, že kalendář na příští 
rok se skutečně nepovedl, a to bych 
řekl, že je spíš slabší termín. Děkuji.

Vážení,
letošní kalendáře nás velmi 
zklamaly. Proč se nepokračovalo 
v započatém „roku stromu“? To, 
co letos má prezentovat LČR, si asi 
nikdo z nás na zeď nepověsí.
A stejně ubohý se nám zdá dárek 
od pana generálního ředitele. To 
jste mohli stromečky raději věnovat 
dětem do dětských domovů.

Vážení kolegové,
kalendář Lesů České republiky pro rok 
2007 byl zodpovědně připravován 
během loňského podzimu příslušným 
oddělením odboru marketingu a pu-
blic relations. Symbolické ztvárnění 
hodnot, priorit a záměrů podniku 
prostřednictvím typických atributů 
z oblasti lesnictví a myslivosti je 
originální myšlenka, která zaslouží 
ocenění. Je ale na místě přiznat, že 
výsledné provedení za původním 
nápadem již trochu pokulhává.
Pro přípravu kalendáře na rok 
2008 si z ohlasů na ten současný 
vezmeme poučení. Diskuze na toto 
téma je cenná a ukazuje, že Vám 
není lhostejné dobré jméno fi rmy. 
Věřím, že další vydání kalendáře 
bude mít kladnější ohlasy.
Co se týče Vašeho ohlasu na sym-
bolický dárek, perníkový strome-

ček – ten je třeba vnímat tak, jak byl 
zamýšlen, tedy jako drobnou, ale 
osobní připomínku sváteční nálady 
Vánoc. Ujišťuji Vás, že v oblastech, 
které vyžadují víc než jen symbolický 
dárek, je náš podnik štědrý. Lesy 
České republiky vydávají pravidelně 
na charitativní a veřejně prospěšné 
projekty částku okolo 30 milionů 
korun ročně. Tyto prostředky směřují 
mimo jiné na letní tábory pro 
nevidomé a těžce slabozraké děti 
a mládež, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, pečovatel-
ské služby a další.

V úctě, Ing. Robert Kvapil,
ředitel odboru marketingu a public 
relations

  6
Návrh pro oddělení PR:
Zjistit anketou na Intranetu LČR, 
jak hodnotí zaměstnanci letošní 
„nadílku“ od generálního ředitele 
(kalendář a perníček).
Děkuji.

Vážený pane,
děkujeme Vám za návrh na zřízení 
ankety. V současné době jsme ale 
již ze Zeleného telefonu, Zelených 
schránek i z osobních reakcí zaměst-
nanců LČR získali značné množství 
ohlasů na kalendář pro rok 2007, 
které by anketa pravděpodobně 
neobohatila o nové poznatky. Dotazy 
jsou zveřejňovány v rubrice časopisu 
Lesu zdar.
V úctě, Ing. Robert Kvapil,
ředitel odboru marketingu a public 
relations

—

ZELENÝ MAIL – DALŠÍ ZPŮSOB, 
JAK SE MŮŽETE PODĚLIT 
O SVÉ NÁZORY, PODNĚTY 
ČI PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE 
VAŠEHO PODNIKU
Děkujeme vám všem, kdo vyu-
žíváte možnosti podělit se o své 
názory či připomínky a klást otázky 
prostřednictvím Zeleného telefonu 
a Zelených schránek. V zájmu zkva-
litňování vnitrofi remní komunikace 
byla nově zřízena speciální 
e-mai lová  adresa, kam můžete 
rovněž zasílat své podněty – nový 
„Zelený mail“ má adresu: 
zelenymail@emcgroup.cz.
Došlé dotazy a připomínky jsou zpra-
covávány externí fi rmou z důvodu 
zajištění naprosté anonymity taza-
telů. E-mailová adresa odesílatele 
nebude k dispozici ani pracovní-
kům LČR, kteří připravují příslušné 
odpovědi. Jde o stejný postup, jaký 
je uplatňován u podnětů došlých do 
Zelených schránek a vzkazů na Zele-
ném telefonu. Je-li pro konkrétnější 
zodpovězení dotazu nutná znalost 
tazatele, je jeho jméno pracovníkům 
LČR předáno vždy až po jeho výslov-
ném souhlasu.
Věříme, že Zelený telefon, Zelené 
schránky i Zelený mail pro vás budou 
i nadále vítaným způsobem pro vyslo-
vení vašeho osobního názoru, který je 
pro vedení podniku cennou inspirací.
Odbor marketingu a PR



13. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA A VELETRH
PRO MYSLIVCE A RYBÁŘE

Jagen und Fischen
NOVÉ VÝSTAVIŠTĚ MNICHOV 

28. 03.–01. 04 2007

• Myslivecké potřeby (oblečení, 
kalhoty, klobouky, nástroje, školy, 
zbraně, umění, psi, šperky a další)

• Rybářské potřeby (oblečení, chov ryb, 
rybářské potřeby všeho druhu, krmivo)

• Sportovní ochranné potřeby, oblečení 
pro střelce, střelecké stojany

EXPO-Consult+Service, s. r. o.
Příkop 4, 604 45 Brno

tel. 545 176 158, fax: 545 176 159
info@expocs.cz

Fractal, s. r. o.
Vinohradská 174, Praha 3, 130 00
tel. 222 512 000, fax: 222 515 000

marketa.uxova@fractal.cz

ROK 2007

Lesnické podvečery pro 

veřejnost
8. února – Orlické hory – chráněná krajinná oblast (slovem i obrazem),

Ing. Jan Mocek, ředitel SCHKO Orlické hory
8. března – Vyhlášená česká obora – Stará obora a Poněšická obora

(s bohatým obrazovým doprovodem), Ing. Jan Zasadil, lesní správce Hluboká n. Vlt.
12. dubna – Než vyroste les – ze šišky po sazenici, Ing. Zdeňka Hlavová, ředitelka 

LZ Týniště n. Orl. (LČR)
5. května – Cesta do Orlických hor – návštěva Semenářského závodu a putování 

po hřebeni Orlických hor, Mgr. Iva Kubátová
10. května – Příroda, pastevectví, život v rumunských horách (s bohatým 

obrazovým doprovodem), Ing. Pavel Štěrba, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
14. června – Vysoké Tatry a lesní kalamity, Ing. Pavel Draštík, Lesní společnost, 

Hradec Králové
září – Putování – Doupov, Ing. Pavel Kyzlík

13. září – I předpověď počasí je dobrodružství – někdy na podzim, Dr. Vít Květoň
11. října – Krušné hory dnes, Ing. Pulicar

8. listopadu – Sedlčansko – neznámý kraj, Ing. Erbeková
13. prosince – Středočeské lesy v bájích a pověstech, Ing. Z. Hajleková

LESNICKÉ PODVEČERY SE KONAJÍ PRAVIDELNĚ 
KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK V MĚSÍCI

OD 16.00  HOD. V DOMĚ ČS VTS, NOVOTNÉHO LÁVKA 5, PRAHA 1

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5,
116 68 Praha

tel.: 221 082 384,
e-mail: cesles@csvts.cz,

webové stránky: www.cesles.cz nebo www.silvarium.cz

MVDR. VÁCLAV PROKOP – INPROF ČESKÉ BUDĚJOVICE
ODBORNÝ SEMINÁŘ

Příčiny kalamit v lesních 
porostech a možnosti ochrany, 

obnova a rekonstrukce 
poškozených porostů

08. 02. 2007 PELHŘIMOV
21. 02. 2007 HRADEC KRÁLOVÉ

07. 03. 2007 FRÝDEK MÍSTEK

Spolufi nancováno Evropskou unií
a Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

MVDr. Václav Prokop – INPROF
Srubec 238, 370 06 České Budějovice,

Tel/fax: 387 200 140, mobil: 602 832 508
E-mail: prokop.mail@tiscali.cz

MEZINÁRODNÍ VELETRH ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, 
DŘEVĚNÝCH STAVEB A KONSTRUKCÍ

Veletrh 
Dřevostavby 2007

1.–4. 3. 2007
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL V LETŇANECH

Martin Přívětivý
manager veletrhu

Terinvest, spol. s r. o.
Legerova 15

120 00 Praha 2
Tel.:  +420 221 992 151

GSM:  +420 724 612 058
E-mail.: privetivy@terinvest.com

Web: www.drevostavby.eu

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Klub českých turistů (KČT) byl založen v roce 1888 a brzy se stal jedním z nejvý-
znamnějších spolků české společnosti. V současné době má 40 tisíc členů, z toho 
téměř 10 tisíc v turistických oddílech mládeže, které jsou sdruženy v Asociaci 
TOM.  Klub je členěn do 14 oblastí, které se územně kryjí s kraji ČR.

KČT je členem Evropské asociace turistických klubů (EWV, ERA, FERP) a světové 

organizace Internationalen Volksportverband (IVV). Dále dvoustranně spolupracuje s řadou 

zahraničních turistických klubů, což umožňuje zprostředkování informací pro turisty z celé 

řady evropských zemí a regionů.

KČT rozvíjí programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně 

postižené turisty, programy ochrany přírody, vlastivědné programy. Vede důsledně své členy 

k poznávání přírody formou tzv. šetrné turistiky (ohleduplné k přírodě), k poznávání domá-

cích i zahraničních regionů včetně jejich historie a obyvatelstva. 

PĚŠÍ 

TURISTIKA 

CYKLO-

TURISTIKA

LYŽAŘSKÁ 

TURISTIKA 

VYSOKOHOR-

SKÁ TURISTIKA

VODNÍ 

TURISTIKA

MOTO-

TURISTIKA

SPELEO-

TURISTIKA 

HIPO-

TURISTIKA 

RODINNÁ 

TURISTIKA

KČT již od roku 1889 značí pěší turistické trasy. V současnosti dobrovolní značkaři udržují přes 
40 500 km pěších turistických tras a 30 500 km cyklotras. Systém značení je natolik kvalitní, že ho přijali v některých 
dalších evropských státech. 

KČT je vydavatelem dvouměsíčníku TURISTA, který je nejstarším turistickým a vlastivědným časopisem v Česku 
(www.turista.cz), Kalendáře turistických akcí a Obrazového atlasu turistických cílů v ČR, který mj. obsahuje přehled 

partnerů slevového systému EUROBEDS.

TRASA, spol. s r. o. je obchodní společností Klubu českých 
turistů, pro který zajišťuje vydavatelskou, redakční a ediční 
činnost. Zároveň je správcem turistických chat KČT po 
celém území České republiky.

Archeologická 2256

P. O. BOX 42

155 00 Praha 5 

Lužiny

www.kct.cz

Seydlerova 2451

158 00 Praha 5 

MUZEUM TURISTIKY, 

první muzeum tohoto druhu, bylo slavnostně 

otevřeno 1. července 2006 v Bechyni. Popisuje 

vývoj turistiky v Evropě a u nás, ukazuje vývoj 

KČT včetně historických objektů a seznamuje s 

životopisy významných osobností klubu. Je zde 

umístněna podrobná interaktivní elektronická 
mapa s více než 200 rozhlednami v ČR. Stálou 
expozicí je Historie židovských obcí na Bechyňsku. 

EDIČNÍ ČINNOST
• edice turistických map KČT v měřítku 1 : 50 000 
• edice cykloturistických map KČT v měřítku 1 : 100 000
• mapy pro jednorázové akce a dílčí projekty

• účelové mapy
• Celostátní Kalendář turistických akcí, Atlas turistických cílů EUROBEDS
• Průvodce výhodami členů KČT s přehledem smluvních partnerů 
 EUROBEDS a výhodami účastníků programu Klub zdraví OZP
• plakáty propagační brožury.

U všech titiulů TRASA  nabízí regionům, obcím i jednotlivým subjektům 

inzertní plochu za mimořádně výhodných podmínek

TRASA ZAJIŠŤUJE PRODEJ A DISTRIBUCI MAP A DALŠÍCH 

MATERIÁLŮ URČENÝCH ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

KALENDÁŘ 
TURISTICKÝCH AKCÍ 2007

Česká republika

inzerat.indd   1 11.12.2006   16:59:15

V MĚSÍCI ÚNORU OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA TITO PRACOVNÍCI LČR:

PADESÁTINY
 HLUŠIČKOVÁ HELENA  LZ DOBŘÍŠ

 KAPRHÁLOVÁ DANUŠE  LS PLANÁ U MARIÁN. LÁZNÍ

 KŘÍŽEK PAVEL, ING.  KI ŠUMPERK

 KYZOUR MIROSLAV, ING.  LS KÁCOV

 SKOUPILÍK FRANTIŠEK, ING. KI ZLÍN

 ŠKAPA MIROSLAV KI ŠUMPERK
 ŠTEFL VLASTIMIL, ING.  LZ KONOPIŠTĚ

 VALA VLASTIMIL, ING. LS TŘEBÍČ

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.

ŠEDESÁTINY
 BÍLEK BOHUMIL  LZ KONOPIŠTĚ

 BOŠKA JINDŘICH  LZ BOUBÍN

 KASPARKOVÁ VĚRA  LS FRÝDEK-MÍSTEK

 KUČERA JAROSLAV  LS LUŽNÁ

 MOŽNÝ FRANTIŠEK LS BRUNTÁL

 NÁGR VLADIMÍR  LS PLASY

 VITNER JAN  LS LITVÍNOV
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1 a 2 Generální ředitel LČR a ministr zemědělství coby pasažéři helikoptéry
3 Pohled z výšky je nutno porovnat i s pohledem se země
4 Do bezlistých buků se vítr naštěstí neměl jak opřít
5 a 6 Jak rychle dříví popadalo, tak rychle se musí i zpracovat
7 Smršť se nevyhnula ani okolí hradu Kašperk
(foto: Ondřej Besperát a René Volfík)
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