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âeské lesy se pﬁedstaví na videu
Odboráﬁi vybojovali zamûstnancÛm v˘hody
Profil LZ Kladská
X. reprezentaãní lesnick˘ ples
Mysliveck˘ pohled na profesionální myslivost

Do nového roku vstoupila zima
s niãivou nadílkou
Na poãátku roku 2006 ukázala zima i v jiÏních âechách svou krutou tváﬁ. Bílá snûhová záplava se stala pro mnohé lidi
v celé republice noãní mÛrou. Co si lesníci nepﬁedstavovali ani v nejãernûj‰ích snech, se bohuÏel stalo realitou hned první
lednov˘ t˘den, kdy pod snûhem zmizely porosty v celém jihoãeském regionu.
NejhÛﬁe postiÏené byly napﬁíklad oblasti Budûjovicka, âeskokrumlovska, okolí Lipna atp. Sníh v takovém mnoÏství lámal
nejen vûtve, ale také stromy, zpÛsoboval rozsáhlé v˘vraty a niãil i celé plochy mlazin, které pod ním prakticky zmizely.
Odhadem je vyãísleno, Ïe nahodilá tûÏba bude ãinit zhruba pûtinu celkového roãního objemu tûÏeb, coÏ by mûlo b˘t asi
1,35 milionu metrÛ krychlov˘ch dﬁevní hmoty.
■
Text a foto: Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství LâR
Obalené koruny stromÛ jen tûÏko odolávaly dal‰ímu náporu

Na cestách mimo hlavní tahy a nûkdy i na nich

Zasypan˘ smrk ztepil˘

âast˘ pohled z postiÏen˘ch regionÛ

Ohnuté vûtve se snadno lámou
a hrozí nebezpeãí úrazu

Pod tíhou snûhu trpí v‰echny dﬁeviny bez rozdílu
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Dovolte mi zveﬁejnit
koneãné v˘sledky loÀského roku, které splnily
oãekávání. Státní podnik
dosáhl hospodáﬁského
v˘sledku 1 miliardy 60
miliónÛ pﬁed zdanûním.
Tento v˘sledek se zrodil
díky vzájemnû v˘hodné
spolupráci státního podniku Lesy âR a soukrom˘ch firem, nejen tûch
velik˘ch, ale i men‰ích,
vãetnû ÏivnostníkÛ. Tady
se naplnilo krédo v˘bûrov˘ch ﬁízení, Ïe jsou otevﬁená
pro v‰echny. BohuÏel zmûna obchodní politiky LesÛ
âR narazila u nûkter˘ch firem na odpor a i kvÛli
nûkter˘m zavádûjícím tvrzením, která se objevila
v tisku, se státní podnik mÛÏe jevit jako ménû dÛvûryhodná spoleãnost.
Chci potvrdit, Ïe dosavadní smlouvy s na‰imi partnery jsou v platnosti a ve‰kerá ãinnost v lesích je konána podle nich. Je to dÛleÏité zejména nyní, kdy na‰e
lesy postihla kalamita, pﬁeváÏnû v jiÏních âechách,
a je na‰ím úkolem ji pﬁednostnû zpracovat. Ani klimatické podmínky nejsou nejlep‰í, kvÛli vysoké vrstvû
snûhu je tûÏba a doprava dﬁíví velmi ztíÏena, na
nûkter˘ch lokalitách je nemoÏná. V posledních dnech
práce v lese komplikují silné mrazy. Tuto situaci
management podniku vnímá a ve spolupráci s krajsk˘mi inspektoráty pﬁijal taková opatﬁení, aby dodávky dﬁíví byly plnûny aspoÀ v nezbytné míﬁe. Chtûl
bych podûkovat na‰im pracovníkÛm a smluvním partnerÛm za vynaloÏené úsilí pﬁi zaji‰Èování prací
v na‰ich lesích.
V leto‰ním roce nás ãeká dokonãení zmûn, jeÏ byly
nastartovány v roce 2004. Je nutné si uvûdomit, Ïe
státní podnik musí dosahovat pﬁíznivého hospodáﬁského v˘sledku pro zaji‰tûní ﬁádné správy státních
lesÛ a pro plnûní v‰ech funkcí lesÛ. Jsem pﬁesvûdãen,
Ïe v leto‰ním roce se nám podaﬁí dosáhnout neménû
tak dobr˘ch v˘sledkÛ jako v roce loÀském.
■
Ing. Vladimír Blahuta,
generální ﬁeditel LesÛ âR
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Primárním cílem bude stabilizace
obchodního postavení LâR
Tuto vizi pﬁedestﬁel první námûstek generálního ﬁeditele Ing. Franti‰ek Koníãek v rozhovoru pro Lesu zdar.
Narozen: 17. 5. 1953
1968–1972 gymnázium Uherské Hradi‰tû
1972–1977
V·E
Praha – obor ekonomika a ﬁízení zahraniãního obchodu
1977–1996
rÛzné
funkce v rámci firmy
Sigma (ﬁeditel obchodní skupiny, zahraniãních afilací ve
·védsku a Nûmecku)
1996–2003 jednatel,
ﬁeditel
spoleãnosti
I.B.C. Praha
Ing. Franti‰ek Koníãek
2003–2005 námûstek
ministerstva práce a sociálních vûcí pro ekonomickou
oblast
2005-2006 poslanec PSP âR, místopﬁedseda v˘boru
pro sociální politiku a zdravotnictví
Je Ïenat˘, má dvû dûti. Vzhledem ke svému zamûﬁení
na zahraniãní obchod ovládá aktivnû angliãtinu, nûmãinu, ‰panûl‰tinu a ru‰tinu, pasivnû pak ‰véd‰tinu,
nor‰tinu a portugal‰tinu.
Z va‰eho profesního Ïivotopisu vypl˘vá, Ïe za sebou máte
zku‰enosti v zahraniãním obchodû, finanãnictví a státní
správû. Jak je to s va‰imi zku‰enostmi v lesnictví?
Pﬁed nûkolika lety jsem v souvislosti s pÛsobením v pozici
auditora a konzultanta spolupracoval s nûkter˘mi finanãními skupinami, které mûly v portfoliu ﬁadu lesních akciov˘ch
spoleãností. TakÏe problematika lesnictví mi úplnû cizí není.
Pochopitelnû nikoliv z ryze odborného hlediska, ale myslím
tím z manaÏerského a obchodního pohledu.
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Nastupujete na pozici námûstka generálního ﬁeditele pro
obchod, marketing a strategii. Jedná se o novû vytvoﬁenou pozici v organizaãní struktuﬁe podniku, která je na
úrovni stávajících tﬁí odborn˘ch ﬁeditelÛ. Co je va‰í
základní pﬁedstavou o náplni práce?
V souvislosti s nárÛstem aktivit v oblasti obchodu bylo
potﬁeba vytvoﬁit oddûlení, které by tyto procesy pﬁevzalo
spolu s jasnû urãen˘mi kompetencemi a odpovûdností.
Nejedná se o nûjaké umûlé vytvoﬁení útvaru, ale o pﬁirozen˘
v˘voj. Pﬁedpokládám proto, Ïe i z tohoto pohledu bude pﬁínosem moje ekonomická, finanãní a obchodní kvalifikace.
Jak uÏ název napovídá, budu mít pod sebou tyto ãinnosti:
obchod, marketing, zadávání veﬁejn˘ch zakázek a pﬁípravu
strategií. Jako primární cíl si vytyãuji stabilizaci obchodního
postavení LâR, rozvoj vnûj‰ích obchodních vztahÛ a vytvoﬁení stﬁednûdobé a dlouhodobé strategie rozvoje LâR.
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Asi nejdÛleÏitûj‰ím bude odbor obchodu a marketingu,
kter˘ na vás pﬁechází z pÛsobnosti v˘robnû technického
ﬁeditele (VT¤). Jaké máte plány s tímto odborem?
V kompetenci VT¤ byly soustﬁedûny ve‰keré ãinnosti od pûstování a ochrany lesa pﬁes tûÏbu aÏ po obchod. Tato dlouhá vertikála byla v nûkter˘ch aspektech v˘hodná, neboÈ pﬁiná‰ela
dobrou komunikaci uvnitﬁ jednoho úseku. Je potﬁeba hledat
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vyváÏen˘ vztah mezi poÏadavky trhu a moÏnostmi v˘roby.
M˘m úkolem proto bude propojit obchod více s trhem tak, aby
se lépe vyuÏívalo potenciálu produkce dﬁeva. Rozdûlení do
dvou úsekÛ je podle mého názoru pﬁirozené, pﬁiãemÏ oba
úseky budou spolu komunikovat. Dojde tak k vyváÏení ekonomick˘ch a v˘robních zájmÛ, vãetnû ochrany pﬁírody a dal‰ích
funkcí lesa.
S otázkou obchodu je v‰ak potﬁeba pﬁipomenout i novû
vznikající odbor vnûj‰ích ekonomick˘ch vztahÛ a zahraniãní
kooperace. Ten se nebude zab˘vat klasickou obchodní ãinností, ale zamûﬁí se zejména na pﬁedávání zku‰eností do
zahraniãí, na konzultaãní a poradenskou ãinnost, pﬁenos
technologií a know-how. DÛleÏitou rovinou je i koordinace
ãinností s evropsk˘mi nadnárodními spoleãnostmi pﬁi sledování evropského trhu, pﬁenosu informací ãi smûrnic, v˘voji
informaãních technologií. Musíme si uvûdomit, Ïe v dne‰ní
dobû globalizace je potﬁeba reagovat nejen na v˘voj ve
stﬁední Evropû, ale i ve svûtû. To uÏ v‰ak navazuje i na práci
marketingu, kter˘ dosud v podniku prakticky neexistoval.
Dal‰í oblastí va‰í práce je strategie. Co si pod tím mohou
ãtenáﬁi pﬁedstavit?
Základem bude oddûlení finanãní strategie, vedené ing.
âack˘m. Hlavní náplní bude kalkulace a pﬁíprava na cenová
a obchodní jednání. Bude zároveÀ doplnûno o nové aspekty, jako je napﬁ. logistika – pohyb dﬁíví za úãelem optimalizace dopravních nákladÛ. Oddûlení bude zároveÀ spojovat
strategie jednotliv˘ch úsekÛ do celopodnikové strategie.
Celopodniková strategie by mûla b˘t pak pﬁedloÏena dozorãí radû a zakladateli v prÛbûhu podzimu.
Novû bude vznikat také oddûlení marketingu. Jaké jsou
jeho úkoly?
Marketing jako podpora prodeje byl sice v pÛsobnosti personálnû správního ﬁeditele, ale dosud nikdo nemûl prostor
poﬁádnû se mu vûnovat. Byl spí‰ zamûﬁen na propagaci
a práci s veﬁejností. Je to, myslím, úzk˘ pohled, a proto
vznikne oddûlení marketingu v tom ‰ir‰ím slova smyslu –
podpora obchodu.
ZmiÀoval jste i problematiku zadávání zakázek.
Zadávání veﬁejn˘ch zakázek bude náplní buì oddûlení nebo
odboru, to je je‰tû pﬁedmûtem jednání na vedení. Jde
o zatím nov˘ fenomén, kter˘ tady dosud nebyl, protoÏe LâR
se dosud nepohybovaly v tomto právním prostﬁedí. Zatím to
v‰e smûﬁuje k tomu, Ïe LâR se budou muset pﬁizpÛsobit
souãasnû platné legislativû a budou se ﬁídit zákonem
o zadávání veﬁejn˘ch zakázek 40/2004 Sb. To by pﬁi pﬁedpokládané ãetnosti vedlo k velkému zatíÏení v rámci
obchodních ãinností a bude to vyÏadovat speciální oddûlení, které by na základû poÏadavkÛ jednotliv˘ch sloÏek pﬁipravovalo zadávací dokumentace, vypsání veﬁejné soutûÏe
a ve‰kerou s tím související agendu.
To je první pﬁedstava, ale samozﬁejmû, v‰e je dynamické,
a tak mÛÏe v prÛbûhu roku dojít ke zmûnám a doladûní. Ale
■
kostra této mé pﬁedstavy by mûla zÛstat.
V Hradci Králové 26. 1. 2006
Text a foto Tiskové oddûlení OTP
LâR, s.p.
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âeské lesy se pﬁedstaví na videu
Co vûdí dne‰ní studenti o hospodaﬁení v lese? O vyuÏití dﬁeva? O pÛsobení podniku Lesy
âeské republiky? Vût‰inou to jsou informace kusé ãi zkreslené tendenãním podáním
v médiích. Ostatnû není divu, vÏdyÈ toto téma se ze ‰kolních osnov prakticky vytratilo
a v médiích se objevují pﬁedev‰ím negativní jevy. Lesy âeské republiky, s.p. se v‰ak
v tûchto mûsících pokou‰ejí o intenzívní zmûnu souãasného stavu.

Z natáãení

zaãnû nároãná akce pﬁinese, je evidentní. Budeme-li pouze
násobit, dostaneme ãíslo v ﬁádu stovek tisíc, tedy poãet ÏákÛ
a studentÛ, kteﬁí ná‰ film v nejbliÏ‰ích mûsících uvidí. Doufáme, Ïe se tento proces bude opakovat, protoÏe scénáﬁ byl
vytvoﬁen s cílem, aby na vyznûní snímku nebylo nutné nûkolik let nic mûnit. Poãítáme samozﬁejmû s distribucí videa
âeské lesy, perly na‰í krajiny také do center ekologické v˘chovy nebo informaãních stﬁedisek, kde si také jistû najde diváky.
Sv˘m rozsahem neb˘valá akce by mûla v˘raznû zmûnit pohled
alespoÀ ãásti mladé generace na les a práci v nûm. „âasto je
nám vyt˘kán ‰patn˘ mediální obraz, jenÏ je kolem na‰eho
podniku i celého lesnického prostﬁedí vytvoﬁen,“ uzavírá Václav Bendl. „Jako jednu z hlavních pﬁíãin tohoto stavu vidíme
nedostatek informací. To chceme zmûnit pﬁedev‰ím u mládeÏe, která je ochotná nové informace vstﬁebávat a osvojovat si
je. Neãekáme okamÏit˘ obrat, ale snad jsme zaãali nûco, co
■
ponese ovoce dlouhá léta.“
(otp)

LESU ZDAR

âeské lesy totiÏ „zamíﬁily“ do tﬁíd základních ‰kol a gymnázií.
Obraznû i doslova. Odbor tisku a propagace LâR ve spolupráci
s Agenturou Century natoãil osmnáctiminutov˘ film âeské lesy,
perly na‰í krajiny s dynamick˘m a poutav˘m vyprávûním o lesích
a lesním hospodáﬁství. Scénáﬁ a komentáﬁ filmu pﬁipravila dlouholetá pracovnice na‰eho podniku Eva Dlabolová, jíÏ se podaﬁilo zuÏitkovat pedagogické a lesnické znalosti a zku‰enosti.
To byl v‰ak pouze první krok, kter˘ naplnil základní my‰lenku autorÛ projektu – v hutné formû ukázat práci lesních hospodáﬁÛ bez pﬁedsudkÛ, ale také fale‰n˘ch ideálÛ. „NesnaÏili
jsme se natoãit propagaãní film, spí‰e jsme nabídli nûkolik
základních informací a námûtÛ k zamy‰lení ÏákÛm a studentÛm, aby pro nû les pﬁestal b˘t jen anonymní mnoÏinou stromÛ, ãasto hromadnû kácen˘ch. Nedáváme si velké cíle, staãí
nám, aby po zhlédnutí filmu studenti vûdûli, Ïe se v lese cílenû hospodaﬁí, Ïe se les neplundruje a Ïe dﬁevo je dÛleÏitá
obnovitelná surovina,“ vysvûtluje vedoucí odboru tisku a propagace Václav Bendl.
Natoãení a vysoce profesionální zpracování filmu do finální
podoby v‰ak neznamenalo konec úsilí. Nastala druhá ãást
celého projektu, neménû dÛleÏitá jako ta filmaﬁská. Jak dostat
film k tûm, jímÏ je urãen, tedy do vût‰ího poãtu ‰kol? A jak
vysvûtlit uãitelÛm, proã by mûli ná‰ snímek studentÛm nabídnout, co by jim k tomu mûli ﬁíkat a jak zkrátka zajistit, aby
profesionálnû natoãené dílo bylo i profesionálnû odprezentované. Proto se souãástí kazety stal i metodick˘ list, kter˘ slouÏí pedagogÛm jako struãn˘ návod, jak vést vyuãovací hodinu
vûnovanou lesnické problematice (v podstatû k˘mkoli a pﬁedev‰ím v rámci suplování ãi volné hodiny), a obsahuje
také nûkolik otázek ÏákÛm a studentÛm, jejichÏ zodpovûzení
poslouÏí jednak jako kontrola, zda filmové sdûlení bylo srozumitelné, a jednak ve formû zpûtné vazby nám napﬁ. ukáÏe,
jak mládeÏ vnímá na‰i znaãku a ãinnost na‰eho podniku.
A samotná distribuce? Ve spolupráci s firmou PrivilegePR
dostane videokazetu s patﬁiãn˘m vysvûtlením do konce ‰kolního roku 4000 ‰kol v celé âeské republice. Co tato organi-

Lesy z ptaãí perspektivy
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Odboráﬁi vybojovali
pro zamûstnance v˘hody
Kolektivní podniková smlouva pro rok 2006, kterou dne 9.1.2006 v Hradci Králové
podepsali zástupci vedení státního podniku Lesy âeské republiky s pﬁedstaviteli pﬁíslu‰n˘ch odborÛ, pﬁiná‰í zamûstnancÛm nûkteré nové v˘hody.
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Nová kolektivní smlouva zamûstnancÛm zaruãuje napﬁíklad
to, Ïe v roce 2006 vzroste prÛmûrná mzda minimálnû
o 3 %. Ve druhém kvartále by se pﬁitom mûlo o navy‰ování mezd znovu jednat. „Pokud se bude hospodáﬁsk˘ v˘sledek ubírat stejn˘m smûrem, udûláme v‰e pro to, aby leto‰ní
nav˘‰ení bylo stejné jako loni,“ slíbil jménem celého vedení
generální ﬁeditel podniku Ing. Vladimír Blahuta. „Není z na‰í
strany dÛvod se obávat, Ïe by dohoda nemûla b˘t naplnûna,“ reagoval za odboráﬁe Jaroslav Pagáã a dodal: „Odbory
rozhodnû nebudou tím, kdo by brzdil rozvoj LâR.“

6

Podle poãtu odpracovan˘ch let se odstupné navy‰uje nad
rámec dvou zákonem dan˘ch mûsíãních platÛ prÛmûrnû
o jeden mûsíãní v˘dûlek .
K 9. lednu podnik zamûstnává 3453 lidí. Jejich prÛmûrná
mzda byla loni 19 200 korun, oproti roku 2004 se nav˘‰ila o deset procent. V celé zemi pﬁitom ãinila ve tﬁetím ãtvrtletí prÛmûrná hrubá mzda jen 18 833 korun
mûsíãnû.

Smlouva zamûstnancÛm garantuje napﬁíklad stokorunové
nav˘‰ení pﬁíspûvku zamûstnavatele na penzijní pﬁipoji‰tûní. Namísto stávajících 300 korun mûsíãnû tak bude státní podnik LâR dávat zamûstnancÛm 400 korun. Pﬁedpokladem zÛstává, Ïe si zamûstnanec na penzijní pﬁipoji‰tûní
u vybran˘ch fondÛ sám pﬁispívá.

Kolektivní smlouvu podepsali generální ﬁeditel LâR Ing. Vladimír Blahuta, pﬁedseda sdruÏení základních organizací
odborového svazu Dﬁevo-Lesy-Voda (SZO OS DLV) Jaroslav
Pagáã a pﬁedseda základní organizace nezávislé odborové
organizace LZ Îidlochovice Josef Luká‰. Jako host se podpisu kolektivní smlouvy zúãastnil napﬁíklad i pﬁedseda ZO
OS DLV na G¤ Ing. Ladislav Tomá‰ek.
■

Zmûny mÛÏou zamûstnanci LâR najít také v tûch bodech
kolektivní smlouvy, které se t˘kají zákonného odstupného.

Mgr. Alexandra KﬁiÏková
podnikové ﬁeditelství LâR

Generální ﬁeditel Ing. Blahuta podepisuje kolektivní smlouvu
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Zhodnocení ekonomick˘ch
v˘sledkÛ za rok 2005
Jak hodnotíte v˘sledky hospodaﬁení
v minulém roce?
PﬁestoÏe rok 2005 byl velice problematick˘m rokem z hlediska zásadní
zmûny pﬁístupu LâR k smluvním vztahÛm v hlavním pﬁedmûtu ãinnosti státního podniku téÏ s dopadem zmûn do
historicky zabûhl˘ch pracovních
Ing. Zdenûk Cába
postupÛ na stranû pﬁedev‰ím provozních zamûstnancÛ LâR, povaÏuji v˘sledek hospodaﬁení za velice úspû‰n˘. Podle dosud neauditovaného v˘sledku hospodaﬁení podnik vykazuje za rok 2005 v˘sledek
nad 1 mld. Kã (pﬁed tvorbou opravn˘ch poloÏek, zúãtováním
a tvorbou rezerv a zdanûním). Je na místû podûkovat v‰em
zamûstnancÛm, kteﬁí se na tomto v˘sledku podíleli.

o 1,5 mld. Kã, kdy pﬁidaná hodnota se meziroãnû zlep‰ila
o 450 mil. Kã. Je tﬁeba zároveÀ pﬁiznat, Ïe meziroãnû se zv˘‰ila
celková tûÏba podniku o témûﬁ 100 tis. m3. Jedním z dÛvodÛ
jejího nav˘‰ení bylo ﬁe‰ení krizové situace v dodávkách pﬁedev‰ím vlákninov˘ch sortimentÛ pro strategické odbûratele
z poãátku roku prostﬁednictvím zpûtn˘ch odkupÛ a obecn˘ pﬁebytek poptávky nad nabídkou v prÛbûhu celého roku.
Obdobná a pravdûpodobnû dramatiãtûj‰í situace v poptávce
bude i v roce 2006. S ohledem na pozitivní v˘voj cen dﬁíví,
snahu o dodrÏení závazkÛ z obchodních smluv k odbûratelÛm
a moÏnosti flexibility roãního v˘kyvu etátu z celopodnikového
pohledu se celkov˘ objem tûÏeb posune pravdûpodobnû pod
hranici 8 mil. m3. V této chvíli je v‰ak pro nás zásadní pﬁednostnû zpracovat snûhovou kalamitu, kontinuálnû budeme
ﬁe‰it potﬁebné aÏ následnû.

Zamûﬁíme se na nejv˘znamnûj‰í zdroj zlep‰ení zisku tj.
nárÛst trÏeb z obchodní ãinnosti. Mohl byste pﬁiblíÏit
a zhodnotit finanãní efekt vlastní obchodní ãinnosti?
Obchodní ãinnost v pojetí na‰eho podniku zahrnuje pﬁedev‰ím
trÏby z prodeje dﬁíví, které tvoﬁí zcela zásadní objem provozních
prostﬁedkÛ pro jeho ãinnost a rozvoj. Rok 2005 byl v˘znamn˘
z hlediska meziroãního nárÛstu objemu realizovaného dﬁíví ve
vlastní reÏii LâR, které se odehrávalo na lesních správách za
nezanedbatelné podpory pracovníkÛ krajsk˘ch inspektorátÛ.
Takto zobchodované dﬁevní hmoty evidujeme zhruba 1 mil. m3.
PﬁestoÏe zku‰enosti s vlastním obchodem jsou v sam˘ch zaãátcích, mnohdy jsme se dopou‰tûli ﬁady chyb a celá problematika
je navíc mediálnû úãelovû zpochybÀována, mohu zcela jednoznaãnû prohlásit, Ïe právû tato ãinnost má v˘znamn˘ podíl na
dosaÏeném v˘sledku hospodaﬁení. Pﬁesná ãísla a podrobné rozbory nejsou prozatím k dispozici, ale budeme-li se bavit v úrovni základních úãetních v˘stupÛ – v˘sledovky, do‰lo k meziroãnímu nárÛstu trÏeb za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb témûﬁ

V tisku byl nûkolikrát prezentován názor, Ïe LâR dosáhly
zisku v˘razn˘m sniÏováním nákladÛ na pûstební ãinnost
a opravy. Co k tomu mÛÏete ﬁíci?
¤ádnû hospodaﬁit neznamená jen maximalizovat v˘nosy, ale
i optimalizovat a zefektivÀovat náklady, samozﬁejmû bez
negativních dopadÛ na les a podnikovou infrastrukturu. Tak to
dûlají v‰echny zdravé firmy. Na základû nezávisl˘ch anal˘z
máme potvrzeno, Ïe úspory v efektivní realizaci pûstebních
opatﬁení jsou moÏné, a to v˘znamnû za hranice stávajícího
stavu. Meziroãnû do‰lo k úspoﬁe nákladÛ o 50 mil. Kã, kdy celková obnova lesa dosáhla 11 500 ha s pozitivním rÛstem podílu pﬁirozené obnovy, do‰lo k v˘znamnému sníÏení nákladÛ na
ochranu proti kÛrovcÛm, k likvidaci klestu apod. MoÏnosti
úspor nákladÛ v údrÏbách dlouhodobého majetku jsou téÏ diskutovanou otázkou. Obecnû lze tuto problematiku rozdûlit do
dvou stûÏejních kategorii, lesní dopravní síÈ a budovy. Nepotﬁebnost tzv. zbytného majetku, pﬁedev‰ím bytového fondu
a jeho prodej, s sebou kromû trÏeb pﬁiná‰í synergick˘ efekt sni-

>>
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I to bylo jedním z témat rozhovoru s ekonomick˘m ﬁeditelem LâR Ing. ZdeÀkem Cábou
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Ïování nákladÛ na údrÏbu. V pﬁípadû oprav a údrÏeb lesních
cest dochází meziroãnû k nárÛstu nákladÛ o 20 %. Úrovnû
nákladÛ do oprav a údrÏeb tohoto dlouhodobého majetku od
roku 1997 do roku 2003 byl v˘znamnû ovlivnûn zv˘‰en˘mi
náklady na odstranûní následkÛ povodÀov˘ch ‰kod. Oãistímeli napﬁíklad celkové náklady na údrÏbu cest v roce 2003
o náklady na povodÀové ‰kody, zjistíme, Ïe v roce 2005 byly
na bûÏnou údrÏbu vynaloÏeny shodné prostﬁedky. Celkové
porovnání nákladÛ v‰ak obecnû nehovoﬁí o efektivitû vynaloÏen˘ch nákladÛ a obecnû stavu LDS. Domnívám se, Ïe i v této
oblasti je v budoucnu prostor k efektivním úsporám.

8

V tisku probûhla taktéÏ zpráva, Ïe zisk byl vygenerován
zejména v prvním pololetí. Ve druhém pololetí pak byl
nárÛst zisku minimální, a to pﬁesto, Ïe se mûly projevit
v˘sledky v˘bûrov˘ch ﬁízení. Co je toho pﬁíãinou?
Lesní hospodáﬁství má svá specifika oproti prÛmyslové v˘robû.
V˘robní proces v lese je spjat s pﬁírodními procesy a lesotechnick˘mi lhÛtami. Vût‰ina v˘konÛ pûstební ãinnosti (pﬁíprava pÛdy,
zalesÀování, v˘chova, ochrana lesa apod.) spadá do nástupu
a prÛbûhu vegetaãního období, tedy nákladové poloÏky nejvíce
zatûÏují druhé a tﬁetí ãtvrtletí roku. Naproti tomu v˘kony tûÏebních ãinností, v rámci úmysln˘ch m˘tních tûÏeb, jsou pﬁedev‰ím
situovány do období vegetaãního klidu, tedy jako nejvíce v˘nosové poloÏky ovlivní hospodáﬁsk˘ v˘sledek v 1. a 4. ãtvrtletí bûÏného roku, kdy ãtvrté ãtvrtletí je z hlediska kvality struktury
a objemu tûÏeb, potaÏmo trÏeb za dﬁíví proti prvnímu ãtvrtletí
v˘raznû hor‰í. Navíc v závûru roku dobíhají rozpracované ãinnosti
mající nákladov˘ charakter (finalizace oprav a údrÏeb DM apod.).
Tyto skuteãnosti zásadnû ovlivÀují prÛbûh kﬁivky v˘voje hospodáﬁského v˘sledku v jednotliv˘ch mûsících kaÏdého roku.
Je nutno vzít na vûdomí fakt, Ïe k parciální zmûnû cenové
a obchodní politiky nedo‰lo ani tak od 1. 7. 2005, n˘brÏ jiÏ od
1. 1. 2005 (pﬁíp. od 1. 2. 2005), kdy vstoupily v platnost rámcové smlouvy na pﬁechodné období (do 30. 6. 2005) jiÏ s reÏimem v˘roby dﬁíví 60% pro smluvního partnera a 40 % v˘roby
dﬁíví pro LâR. Tyto jiÏ novû koncipované obchodní smlouvy,
uzavﬁené pﬁeváÏnû s dosavadními smluvními partnery, smluvnû zastﬁe‰ovaly provádûní lesnick˘ch ãinností (vãetnû prodeje
dﬁíví) do doby, neÏ vstoupí v platnost rámcové smlouvy s vítûzi z prvního kola v˘bûrov˘ch ﬁízení, tedy na cca 16 % území
spravovaného podnikem LâR. Na totoÏné území, tedy smluvní
územní jednotky, byly následnû uzavﬁeny smlouvy s vítûzn˘mi
uchazeãi z v˘bûrového ﬁízení. Vliv zmûny cenové a obchodní
politiky ãi dopady na tvorbu hospodáﬁského v˘sledku podniku
je tedy irelevantní sledovat pouze za druhé pololetí roku 2005
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nebo je ignorovat úplnû. Systémové je posuzovat a vyhodnocovat zmûny mající faktick˘ vliv na tvorbu hospodáﬁského
v˘sledku v roãním horizontu.
V souvislosti se ziskem LâR se ãasto zmiÀují rezervy na
pûstební ãinnost. Jak se vyvíjela jejich v˘‰e a jak˘ mûly
dopad na zisk podniku?
Rezervy, pﬁedev‰ím rezerva na pûstební ãinnost je v˘znamnou poloÏkou voln˘ch finanãních zdrojÛ. Její úroveÀ se
meziroãnû mezi roky 2003 a 2004 zv˘‰ila cca o 170 mil. Kã
a z hlediska tvorby ve fiskálním roce 2005 pravdûpodobnû
nedozná zásadních zmûn. Zásadní zmûnou minulého roku
byla legislativní zmûna, mající podstatn˘ vliv na omezenou
moÏnost zhodnocování voln˘ch finanãních zdrojÛ s ohledem
na deponování tûchto prostﬁedkÛ na tzv. zvlá‰tní vázan˘
úãet. Pﬁes tuto skuteãnost se podaﬁilo v roce 2005 generovat
finanãní v˘sledek hospodaﬁení na úrovni 317 mil. Kã. Tento
v˘sledek se vyrovnává s historicky nejlep‰ím v˘sledkem
zhodnocování voln˘ch finanãních prostﬁedkÛ u podniku
z roku 2002.
V rozhovoru s b˘val˘m generálním ﬁeditelem Rakousk˘ch
státních lesÛ Ramsauerem je zmiÀován v˘znamn˘ potenciál v nelesnick˘ch ãinnostech – turismus, myslivost, mezinárodní projekty atd. Je moÏné oãekávat v budoucnu
i nûkteré nové netradiãní zdroje trÏeb a pﬁíjmÛ?
V souãasné dobû se analyzují potenciální moÏnosti dal‰ích
zdrojÛ a aktivit. Jedná se o velice sloÏitou problematiku, která
je v ﬁadû pﬁípadÛ omezována stávající legislativou. Rozhodnû
jsou to oblasti, jimiÏ se z hlediska strategického rozvoje podniku budeme zab˘vat.
V loÀském roce se na LS ovûﬁoval model diferenciální renty,
kter˘ má b˘t jedním z nástrojÛ na vût‰í efektivitu provádûn˘ch ãinností. Jaké byly v˘sledky?
V této chvíli nemáme definitivní v˘sledky, jeÏ budou k dispozici
aÏ v prÛbûhu února. Urãitû s nimi ãtenáﬁe seznámíme. Z hlediska
obecného principu povaÏuji model tzv. diferenciální renty za
základní ekonomick˘ nástroj ﬁízení, kter˘ v sobû v˘znamnû uplatÀuje motivaãní prvky. Je tﬁeba vnímat, Ïe se jedná o modelov˘
nástroj, jenÏ v Ïádném pﬁípadû nemá za cíl do detailu definovat
v˘robní podmínky a jejich potenciály. Pﬁes poãáteãní nedÛvûru
provozních zamûstnancÛ pozitivnû vnímám konstruktivní diskuzi
kolem celé této problematiky, za kterou dûkuji i jménem autora,
pana Ing. KaÀoka. Obecnû od tohoto modelu oãekáváme
v˘znamn˘ kvalitativní posun v optimalizaci v˘robních procesÛ,
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Co oãekáváte v pﬁí‰tím roce? Bude rÛst trÏeb a zisku pokraãovat obdobn˘m tempem?
Také rok 2006 bude rokem specifick˘m. Subjektivních i objektivních vlivÛ, jeÏ mohou mít zásadní vliv do hospodaﬁení podniku, je celá ﬁada. BohuÏel tûch subjektivních je vût‰ina. Dozorãí
rada podniku v závûru roku doporuãila zakladateli schválit
finanãní plán s v˘sledkem hospodaﬁení na úrovni 900 mil. Kã
(pﬁed zdanûním a tvorbou a zúãtováním rezerv). Vûﬁím, Ïe se
tohoto úkolu se ctí zhostíme. Chtûl bych vyjádﬁit pﬁesvûdãení, Ïe
v‰ichni zamûstnanci na v‰ech úrovních ﬁízení pﬁistoupí k plnûní
pracovních úkolÛ zodpovûdnû, s pochopením a s pﬁesvûdãením,
Ïe pozitivní v˘sledek hospodaﬁení pﬁispûje ke stabilitû podniku,
jeho dal‰ímu rozvoji a stabilitû v‰ech jeho zamûstnancÛ.

platu v obdobné v˘‰i jako v loÀském roce. Myslíte si, Ïe je
k tomu prostor?
V‰e se bude odvíjet od v˘sledku hospodaﬁení a dosaÏené
produktivity práce. JiÏ v rámci kolektivního vyjednávání
pro rok 2005 jsme zamûstnancÛm slíbili soulad odmûÀování s dosaÏen˘mi v˘sledky. Myslím, Ïe jsme své slovo dodrÏeli. Mzdov˘ nárÛst dosáhl v roce 2005 rÛstu 11,5 %
a prÛmûrná hrubá mûsíãní mzda v roce 2005 dosáhla
úrovnû 19 530 Kã. Obdobn˘ postup byl projednán se
zástupci zamûstnancÛ i pro rok 2006. V této chvíli je prÛmûrn˘ garantovan˘ meziroãní nárÛst mezd 3 %. S ohledem
na novû zavádûn˘ model ekonomického ﬁízení, ovûﬁování
a uplatnûní motivaãního modelu na principu pracovních
jednotek a dal‰ích motivaãních nástrojÛ bych rád vyjádﬁil
pﬁesvûdãení, Ïe ti, kteﬁí odvedou kvalitní práci, budou
■
i náleÏitû odmûnûni.

Pﬁi podpisu kolektivní smlouvy prezentoval generální
ﬁeditel názor, Ïe zamûstnanci mohou oãekávat nárÛst

Ing. Pavel Hes
podnikové ﬁeditelství LâR

LESU ZDAR

zpﬁehlednûní a sjednocení pohledÛ na jednotlivé fáze v˘roby
a pozitivní dopad do v˘sledku hospodaﬁení podniku.
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Mám podezﬁení, Ïe certifikace je pouze
dobr˘ obchod
Certifikace, sladûní na‰í legislativy s evropsk˘m právem, tvorba krajiny a rozvoj venkova a lesnictví jako celek – to byla témata rozhovoru s Ing. Karlem Vanãurou, CSc.
Ing. Karel Vanãura, CSc.; * 3. 10. 1946
absolvent lesnické fakulty V·Z v Brnû (1968);
po studiích zamûstnán jako technik polesí, lesník, vedoucí polesí u lesního závodu Zbraslav n. Vlt.;
ve VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady pracoval v útvaru Biologie a ‰lechtûní lesních dﬁevin;
v roce 1990 se stal námûstkem ﬁeditele pro v˘-zkum a pozdûji ﬁeditelem VÚLHM;
povûﬁen koordinací nûkter˘ch ãinností spojen˘ch s pan-evropsk˘m procesem (Ministerské konference
o ochranû lesÛ v Evropû), zastupováním OLH pﬁi jednáních Dﬁevaﬁského v˘boru EHK OSN a Lesnického
v˘boru FAO;
– od roku 1996 ãlenem v˘konného v˘boru Mezinárodního svazu lesnick˘ch v˘zkumn˘ch organizací
(IUFRO);
– v souvislosti s pﬁípravou vstupu do EU pﬁe‰el v roce 1998 do odvûtví lesního hospodáﬁství MZe (ﬁeditel ORLH,
pozdûji vedoucí oddûlení vnûj‰ích vztahÛ);
– ãlenem negociaãní skupiny Lesy pﬁi pﬁípravû vstupu do EU, zástupce âR ve stálém v˘boru pro lesnictví; pﬁi reorganizaci v roce 2004
propu‰tûn z ÚLH MZe pro nadbyteãnost; souãasnû zamûstnán v ÚHÚL Brand˘s nad Labem.
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–
–
–
–
–
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Jak byste charakterizoval situaci v ãeském lesnictví z evropského kontextu?
âeské lesy jsou souãástí stﬁedoevropsk˘ch lesÛ, se kter˘mi mají
spoleãnou historii, a po pﬁístupu na‰í republiky k EU se hospodaﬁení v nich otevﬁel i spoleãn˘ ekonomick˘ prostor. Je skuteãností,
která mj. zaznûla pﬁi nûkter˘ch mezinárodních diskusích Svûtového lesnického kongresu FAO v Québeku (2003), Ïe âeská republika nemá v urãit˘ch ohledech v zahraniãí pﬁíli‰ dobrou povûst t˘ká se to korupce, nedodrÏováni dohod, klientelismu apod. Obecnû se to mÛÏe t˘kat i lesního hospodáﬁství, které je souãástí trÏního prostﬁedí a jako takové podléhá v‰em jeho kladÛm i nedostatkÛm. Navíc ze strany EU mohou b˘t právem kritizovány napﬁ.
neomluvitelné nedokonãené restituce, jeÏ jsou pﬁekáÏkou zdravého souÏití a navazujících aktivit plnûní potﬁeb spoleãnosti.
V lesním hospodáﬁství by pak znamenaly nenaplnûní jednoho
z bodÛ státní lesnické politiky. Pokud jsme jiÏ jednou v procesu
harmonizace pﬁijali za vlastní spoleãnou evropskou legislativu, je
pﬁedev‰ím obecnû nutné ji uplatÀovat a krok za krokem zlep‰ovat
na‰e chování ve v‰ech úrovních Ïivota, vãetnû lesnictví. Sebelep‰í
zákony nepomohou, pokud se jimi nebo alespoÀ pravidly bûÏného slu‰ného chování spoleãnost nebude ﬁídit. V˘hledovû by EU
mohla b˘t uÏiteãná v roli uãitele a rozhodãího, jak se tomu jiÏ
v mnoha pﬁípadech dûje. Snad to není pﬁíli‰ velk˘ poÏadavek.
Kter˘m smûrem se bude ubírat rozvoj lesnického sektoru
v âR a jak to souvisí s na‰ím vstupem do EU?
Na‰e lesní hospodáﬁství se musí nadále drÏet zásad stanoven˘ch
pro tuto oblast Spoleãenstvím, jehoÏ ãlensk˘m státem se âR stala,
a pﬁi uplatÀování své vize o hospodaﬁení v lesích a nakládání
s nimi se pﬁedstavitelé LH v potﬁebné míﬁe musí úãastnit procesÛ, které se evropsk˘mi i globálními problémy lesÛ zab˘vají.
Smûrování lesního hospodáﬁství bude vycházet z evropské lesnické strategie, z novû pﬁipravovaného akãního plánu pro lesy
EU, národní koncepce lesnické politiky, inovovaného Národního lesnického programu a odpovídající legislativy i z prÛbûÏného sledování zejména evropsk˘ch trendÛ v oblasti lesního
hospodáﬁství, ale i v dal‰ích lesy ovlivÀujících sektorech, na nûÏ
bude potﬁebné adekvátním zpÛsobem pruÏnû reagovat. Z více
dÛvodÛ bude vhodné se zájmy lesÛ a jejich vlastníkÛ více zab˘vat. Je pﬁíznaãné, Ïe v dokumentu o pﬁístupovém partnerství
(1997) se slovo les, kter˘ pokr˘vá tﬁetinu na‰í zemû, vÛbec
neobjevuje. Tento charakteristick˘ pﬁístup k lesÛm a celému
odvûtví, které kdysi mûlo i vlastní ústﬁední úﬁad, v pﬁedvstupním období doplÀuje i rozhodnutí ministerstva, jeÏ a priori
vylouãilo lesní hospodáﬁství napﬁ. z vyuÏití finanãních podpor
programu SAPARD (v úvahu pﬁicházela opatﬁení na zúrodÀování pÛd a pozemkové úpravy, zlep‰ování úrovnû odborného
vzdûlávání, zalesÀování zemûdûlsky nevyuÏívan˘ch pÛd, inves-
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tice do lesnického hospodaﬁení soukrom˘ch majitelÛ lesÛ,
zpracování a marketing lesních v˘robkÛ ãi kampanû spojené se
zlep‰ením informovanosti).
Zaãlenûním do Evropské unie se zmûnily mnohé vztahy a lesní
hospodáﬁství bylo vystaveno tlakÛm napﬁ. z hlediska zmûn ve
vlastnictví lesÛ, poãtu pracovních sil, produktÛ, rÛstu cen
v˘robních faktorÛ, odbûratelsko-dodavatelsk˘ch vztahÛ. Lesy
pokr˘vají tﬁetinu území státu a není pochyb o tom, Ïe jejich
v˘znam podstatnû pﬁesahuje onûch 0,7 % HDP, pokud nezahrnujeme i zpracovatelsk˘ prÛmysl, kter˘mi lesy pﬁispívají národnímu hospodáﬁství. PﬁestoÏe trÏby za dﬁevo jsou základem ekonomiky LH, bude ãím dál více dÛleÏité i zohlednûní v‰ech funkcí, sluÏeb a uÏitkÛ, které lesy poskytují, a tento poÏadavek je
akcentován jako jedna ze strategick˘ch poloÏek i v nyní pﬁipravovaném Akãním plánu pro lesy EU. PÛjde o zlep‰ování
stavu lesa, ale i ekonomick˘ch vztahÛ z hlediska vazeb a rentability, v pﬁizpÛsobení lesnické produkce zmûnû poÏadavkÛ.
VyuÏívání „nedﬁevní“ produkce a sluÏeb se musí odrazit v ekonomice a politice sociálního rozvoje jednotliv˘ch regionÛ.
Uplatnûní se na spoleãném trhu v rámci EU spojené zejména
s dokonal˘m hospodaﬁením je pﬁedpokládanou souãástí strategie
lesního hospodáﬁství a dÛleÏitou podmínkou jeho uskuteãÀování
bude i dokonãení vnitﬁní struktury celého odvûtví a zejména
schopnost komunikace s dal‰ími sektory národního hospodáﬁství,
které lesy a hospodaﬁení v nich ovlivÀují. AniÏ bych chtûl tvrdit,
Ïe se na‰i lesníci vÏdy chovali a chovají pouze tím nejsprávnûj‰ím
zpÛsobem, je nutné pﬁipomenout, Ïe mnoho problémÛ, jeÏ lesní
hospodáﬁství má, vzniká mimo resort. Tím se dostáváme k souãasnû na evropské úrovni prosazované spoleãné zodpovûdnosti
za lesy. Tu by mûly mít nejen resorty zodpovûdné za les a pﬁírodní prostﬁedí, tedy MZe a MÎP, ale i dal‰í, které mají z lesÛ
pﬁím˘ ãi nepﬁím˘ uÏitek, jako konec koncÛ celá spoleãnost.
Rozvoj lesnického sektoru v âeské republice z hlediska Evropské
unie bude závisl˘ mj. i na schopnosti vyuÏít to, co nám ãlenství
v EU nabízí. Mûla by se zlep‰it schopnost aktivnû vyuÏít existující a nové fondy (EAFRD, LIFE+), hodnû bude záleÏet i na kvalitní poradenské ãinnosti. Pﬁitom systém pﬁidûlování dotací musí
b˘t pﬁehledn˘ a prÛhledn˘ s dostupn˘mi informacemi veﬁejnosti. Je pravdûpodobné, Ïe problémy mohou vzniknout i na stranû
Komise v Bruselu – o to více by bylo potﬁebné, aby se mezi jejími úﬁedníky objevovali nejen lesníci ze ·panûlska, Litvy
a Maìarska…
Jedna z hlavních oblastí pﬁi vstupních jednáních je sladûní
na‰í legislativy s evropsk˘m právem. Jak to vypadá v oblasti lesního práva a dal‰ích zákonÛ?
Vyjednávání zahájené 31. 3. 1998 zaãalo pro oblast lesního
hospodáﬁství v rámci kapitoly Zemûdûlství prvními screeningy
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V návaznosti s tím se hovoﬁí o aktualizaci Národního lesnického programu, po lesním zákonû jednom z nejhlavnûj‰ích
dokumentÛ ovlivÀujícím dal‰í v˘voj. Jaké jsou hlavní cíle
v NLP a které ãásti doznají nejvût‰í zmûny?
Strategie lesního hospodáﬁství EU z roku 1998 ustanovila koncepãní rámec aktivit pro lesní hospodáﬁství, jehoÏ hlavním cílem
je podpora udrÏitelného obhospodaﬁování lesÛ. Vzhledem
k tomu, Ïe Strategie pro lesy Spoleãenství z roku 1998 reflektuje základní dokumenty tzv. pan-evropského procesu (MCPFE),
stal se Národní lesnick˘ program (NLP) souãástí pﬁístupové strategie lesního hospodáﬁství v procesu pﬁijetí âR do EU. Strategie
zdÛrazÀuje dÛleÏitost multifunkãní role lesÛ a udrÏitelného lesního hospodáﬁství a urãuje základní zásady a principy, které
jsou pro realizaci této strategie urãující.
V minulém roce bylo rozhodnuto, aby Komise pﬁipravila
v první polovinû roku 2006 „Evropsk˘ akãní plán lesního hospodáﬁství“ (FAP). Vize FAP mají b˘t propojeny se v‰eobecn˘mi
zásadami udrÏitelného hospodaﬁení a stejnû tak musí b˘t
akãní plán sladûn s dal‰ími mezinárodními závazky ãlensk˘ch
státÛ. Vize slouÏící jako v˘chozí bod pro akãní plán pro lesy
EU je dána mottem: „Lesy pro spoleãnost: dlouhodobé víceúãelové lesní hospodáﬁství naplÀující potﬁeby spoleãnosti“.
ZdÛrazÀují se tﬁi pilíﬁe udrÏitelnosti trvale udrÏitelného hospodaﬁení (SFM) - ekonomika, ekologie a spoleãensko-kulturní
funkce lesÛ.
Za dÛleÏitou je pﬁi zaji‰tûní cílÛ SFM povaÏována správa lesÛ.
Víceúãelového vyuÏití je nutné dosáhnout mj. prostﬁednictvím
lep‰í správy lesÛ a meziresortní spolupráce s úãelem vyváÏení
ekonomick˘ch, ekologick˘ch a sociálnû kulturních cílÛ na
mnoha organizaãních a institucionálních úrovních i v regionálním mûﬁítku. Opakovanû je zdÛrazÀována nutnost zlep‰ení
komunikace a spolupráce.
Novelu NLP pﬁipravovanou pro období 2007–2013 pﬁedpokládala jiÏ první pﬁijatá verze z 13. 1. 2003. Z pﬁedcházejícího vypl˘vá, Ïe bude nutná také s ohledem na v˘voj v EU.
Podrobnûj‰í popis NLP by si asi vyÏádal více prostoru. TûÏko
pﬁedjímat, v jaké podobû bude nakonec tento vládní dokument pﬁijat, ale domnívám se, Ïe dÛleÏit˘m akcentem bude
v˘‰e uvedené motto, na regionální programy a konkrétní zodpovûdnost za plnûní jednotliv˘ch poloÏek v programu obsa-

Ïen˘ch. Tak jako v pﬁípadû legislativy – mÛÏete mít sebelep‰í plán, projekt ãi program, ale dÛleÏité bude zejména jeho
naplÀování.
V souvislosti s NLP se zmiÀuje trvale udrÏitelná produkce
dﬁeva, ochrana Ïivotního prostﬁedí a zv˘‰ení biodiverzity. To
s sebou pﬁinese nûkteré zmûny v pohledu na lesnické hospodaﬁení. Jak se díváte na tuto problematiku v âR?
Problematika trvale udrÏitelné produkce dﬁeva je v âeské
republice zakoﬁenûná v lesnické teorii, aplikované na území
na‰í zemû nûkolik století a souãasnû je o‰etﬁená právními
a dal‰ími pﬁedpisy. Biologická rozmanitost je povaÏována za
jeden ze základÛ trvalé existence lesÛ. Je skuteãností, Ïe
také u nás uchování ãi roz‰íﬁení biodiverzity vedle ochrany pﬁírody i v návaznosti na aktivity EU (Natura 2000 apod.) bude
vyÏadovat urãité zmûny – ani snad ne tak v hospodaﬁení, ale
ve financování. V lesním hospodáﬁství by se mûlo váÏnû uvaÏovat o tom, co vyuÏívání lesních pﬁírodních obnoviteln˘ch
zdrojÛ mÛÏe pﬁinést. Je zﬁejmé, Ïe zdrojem kapitálu je jednoznaãnû produkce trÏního statku, kter˘m je dﬁevo. Pokud v‰ak
má b˘t uspokojena poptávka veﬁejného zájmu (a tou jistû roz‰iﬁování biodiverzity ãi péãe o plochy sítû Natura jsou), pak
jistû za odpovídající náhrady. NaráÏíme pak nejen na problematiku oceÀování ostatních funkcí, ale i lesnick˘ch sluÏeb,
které by mûly b˘t zahrnuty do úvah NLP. Následnû by mûly b˘t
pro zabezpeãení jejich poskytování pﬁipraveny i odpovídající
právní podklady v lesním zákonodárství.
DokáÏeme nalézt dostatek politické vÛle a nabídnout lesnické
sluÏby jako nedílnou, tedy lesní v˘robû rovnocennou, souãást
lesnick˘ch hospodáﬁsk˘ch aktivit pﬁi vyuÏívání obnovitelného
pﬁírodního zdroje v rámci ekonomického systému lesního hospodáﬁství?
V souãasnosti je projednáván nov˘ nástroj EU na financování
aktivit v oblasti Ïivotního prostﬁedí, tzv. LIFE+. Mûl by b˘t vyuÏiteln˘ i pro lesy pﬁedev‰ím s ohledem na environmentální
a dal‰í sluÏby a uÏitky, které lesy nabízejí. Kromû informací
t˘kajících se zmûny klimatu, biodiverzity, lesních poÏárÛ, vody
a pÛdy se má zab˘vat i nûkter˘mi environmentálními otázkami
ve vztahu k trhu a obchodu – mûlo b˘t zohlednûno i ekonomické hodnocení lesnick˘ch sluÏeb. âinnost v této souvislosti
vznikajícího pracovi‰tû EUFO (Observatoﬁ lesÛ EU) je zaloÏena
na kriteriích a indikátorech (CaI) schválen˘ch ministerskou konferencí o ochranû lesÛ.
Lesnictví je spolu se zemûdûlstvím a ochranou pﬁírody hlavním rysem pﬁi tvorbû krajiny a souvisejícím rozvoji venkova.
Jak˘m smûrem se bude ubírat v˘voj v této oblasti?
Jen struãnû bych znovu pﬁipomenul schopnost aktivnû vyuÏít
existující a nové fondy – pﬁedev‰ím Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond
pro rozvoj venkova (EAFRD) i v˘‰e zmínûn˘ LIFE+. Je dÛleÏité,
aby se zástupci na‰eho lesního hospodáﬁství na v‰ech moÏn˘ch
úrovních zúãastÀovali jednání v˘znamn˘ch pro pﬁijetí nov˘ch
smûrnic a naﬁízení. Kontakty se sousedními zemûmi, majícími
podobné pﬁírodní podmínky a zájmy, by mûly v rámci moÏností pomoci prosadit taková ﬁe‰ení, která budou prospû‰ná na‰im
vlastníkÛm lesÛ, lesÛm samotn˘m a následnû celé spoleãnosti.
V této souvislosti dosud chybí koncepce vnûj‰ích vztahÛ odvûtví, vãetnû odpovídající komunikace s Ïivotním prostﬁedním,
event. s dal‰ími resorty.
Ochrana Ïivotního prostﬁedí a tvorba krajiny musí b˘t jednou
z priorit nejen lesního hospodáﬁství, které v rÛzn˘ch obdobích
více ãi ménû tuto problematiku tradiãnû zohledÀovalo. Spolu
s ekologií je ochranû Ïivotního prostﬁedí s dÛrazem na péãi
o lesy nutno dát prostor ve vzdûlávacím procesu i u nebiologick˘ch oborÛ. Úsilí o ochranu pﬁírody a vytvoﬁení právních
a ekonomick˘ch pﬁedpokladÛ pro její skuteãnou ochranu musí
b˘t souãástí strategií v‰ech resortÛ spolu se sdílenou odpovûdností ze její dodrÏování na v‰ech úsecích lidské ãinnosti. V˘znamn˘m poãinem je v této souvislosti lesní pedagogika, lze
doufat, Ïe se informace o lese dostanou veﬁejnosti ãastûji
a v odpovídající formû i prostﬁednictvím médií.
Ochrana pﬁírody v lesním hospodáﬁství v neposlední ﬁadû pﬁedznamenává vazby na dal‰í moÏnosti vyuÏití lesa spoleãností
i jednotlivci jako podnikatelsk˘mi subjekty.

>>

2 / 2005

LESU ZDAR

v ãervnu 1998. Na MZe byla ustanovena pracovní skupina pro
oblast „Lesy“ - ta v roce 1999 mj. zpracovala dokument ke strategii vyjednávání v pﬁedvstupním období. Zde ‰lo pﬁedev‰ím
o novelizaci právních norem za úãelem zv˘‰ení úãinnosti lesního práva a jeho vymahatelnosti, harmonizaci lesnické politiky
s politikou Ïivotního prostﬁedí, obnovu ekosystémÛ v imisních
oblastech, zv˘‰ení úãinnosti státní správy lesÛ a vypoﬁádání
majetkové drÏby lesÛ, vedoucí k nastolení skuteãn˘ch vlastnick˘ch vztahÛ k lesnímu majetku. Evropská komise po technick˘ch jednáních hodnotila pﬁipravenost ve sv˘ch pravideln˘ch
zprávách. Za oblast lesního hospodáﬁství bylo pﬁislíbeno, Ïe
k datu pﬁijetí âR do EU bude zabezpeãena plná kompatibilita
legislativy a následnû i plná implementace.
Právní úprava se vÏdy pﬁizpÛsobovala zmûnám ve smyslu reflektování poÏadavkÛ spoleãnosti a politick˘ch zmûn. Z mého
pohledu by v budoucnu mûlo dojít k jejímu zjednodu‰ení, to
v‰ak pﬁedpokládá ono v˘‰e zmínûné obecné zlep‰ení chování
v ãeské kotlinû a zmûnu postoje k právním normám. Mnoho
pﬁedpisÛ napﬁ. jen doporuãen˘ch k vyuÏití urãuje, Ïe nejen to,
co je uvedeno v zákonû, je závazné. Zjednodu‰ení na‰í lesnické
legislativy by mohlo usnadnit Ïivot vlastníkÛm lesÛ, neboÈ ta ve
srovnání s kolegy z ãlensk˘ch zemí s relativnû volnûj‰ím lesním
zákonodárstvím nestojí ve spoleãném trÏním prostﬁedí na stejné startovací ãáﬁe.
Je známo, Ïe byla zahájena pﬁíprava nového lesního zákona,
kterou pﬁedpokládala koncepce lesnické politiky. Nepochybnû je
dÛleÏité, Ïe po urãitém odkladu probíhá souãasnû s pﬁípravou
národního lesnického programu (NLP), kter˘ by mûl b˘t upﬁesnûním základní koncepce a konkretizací urãit˘ch vizí. NLP by
jako nástroj zaji‰Èující nej‰ir‰í úãast zájmov˘ch skupin mûl
pomoci i pﬁi vytváﬁení nového zákona tak, aby byly zohlednûny
ve‰keré dostupné zku‰enosti a názory a nedo‰lo k takov˘m problémÛm, které zpÛsobila napﬁ. legislativa zab˘vající se reprodukãním materiálem lesních dﬁevin.
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V nûkter˘ch zemích (Nûmecko, Velká Británie, Francie
a dal‰í) byla schválena národní nákupní politika (government
procurement policy). Jak vnímáte tuto oblast podpory certifikace lesÛ, jak˘ je vá‰ vztah k ní a kam podle vás bude smûﬁovat dal‰í v˘voj?
Certifikace se do lesního hospodáﬁství stﬁedoevropsk˘ch zemí
dostala podobnû jako národní lesnické programy - pÛvodnû
byly tyto prvky urãené pro rozvojové zemû bez tradice hospodaﬁení a rozumného nakládání s lesy. Za svoji osobu bych snad
zopakoval otázku, která mû napadla, kdyÏ jsme v roce 1998
organizovali jeden z prvních mezinárodních semináﬁÛ o certifikaci: “Vznikla certifikace ve prospûch lesÛ, nebo je tomu naopak a lesy jsou tu pro certifikaci?” Osobnû nevûﬁím, Ïe by certifikace sama mohla pomoci zaji‰tûní trvale udrÏitelného obhospodaﬁování lesÛ. Stále mám podezﬁení, Ïe je pouze dobr˘m
obchodem, hrou, která nûkde i mÛÏe zastírat nepûkné praktiky,
mající dopad do zpÛsobÛ místnû sice legálních, nicménû po‰kozujících Ïivotní prostﬁedí planety jako celku.
Jiná otázka je, zda se certifikace dﬁeva nestala prvkem ovlivÀujícím konkurenci na trhu se dﬁevem a dﬁevûn˘mi v˘robky. Budeli v rámci trhu poÏadována, je nutné se globálním pravidlÛm
pﬁizpÛsobit, a tak se i u nás jako v ostatních zemích Evropy
postupnû zabydlují nejroz‰íﬁenûj‰í systémy PEFC a FSC. V souvislosti s úvodním konstatováním nelze nepﬁipomenout, Ïe certifikace dﬁíví se aÏ dosud daleko ménû t˘ká zemí, pro které byla
pÛvodnû urãena.
Národní nákupní politika je pravdûpodobnû obranou vlastního
trhu a zaji‰tûní intenzity dodávek a produkce. V lesním hospodáﬁství se bude tﬁeba rozhodnout - zachováme souãasn˘ stav,
nebo budeme chtít expandovat na dal‰í trhy? A za jak˘ch podmínek? Budeme mít dostateãnû akceleraãní prostor, kdyÏ se
zmûní poÏadavky trhu? Uplatníme se s vlastní kvalitou? Jaké
dopady budou v poÏadavcích na technologie, produktivitu
práce, rentabilitu, zamûstnanost atd.? Na tyto otázky neznám
odpovûì.
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âást své profesní kariéry jste strávil ve v˘zkumu. Jak vidíte
situaci u nás a jaké se pﬁed v˘zkumem otevírají nové moÏnosti?
Lesnick˘ v˘zkum doznal v období posledních 15 let v˘razn˘ch
zmûn. Jen zmínka o jeho transformaci by vydala na samostatnou publikaci. Vzhledem k tomu, Ïe jsem jiÏ del‰í dobu mimo
aktivní v˘zkumnou ãinnost, ponechal bych posouzení souãasné situace povolanûj‰ím. Mohu snad jen odkázat na ãlánek
jednoho z odchovancÛ VÚLHM, dne‰ního dûkana FLE âZU
v Praze, profesora Podrázského, kter˘ zmínil tuto problematiku v Lesnické práci (11/2005) po návratu ze svûtového kongresu IUFRO.
Dále mohu zopakovat, Ïe i ve v˘zkumu „jen na nás záleÏí“…
MoÏnosti jsou v porovnání s dobou „mé profesní kariéry ve
v˘zkumu“ nesrovnatelné. Aktivní pracovníci v˘zkumn˘ch pracovi‰È mají moÏnost vyuÏívat nov˘ch kontaktÛ, pracovat
s kolegy v zahraniãí, stávají se vedoucími koordinátory mezinárodních v˘zkumn˘ch skupin. Lze doufat, Ïe plné ãlenství ve
Spoleãenství usnadní mj. i úãast na mezinárodních projektech.
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Vzhledem k va‰emu ãlenství ve vedení mezinárodní organizace IUFRO by mûla zaznít otázka: Co v‰e to obná‰í a zároveÀ pﬁiná‰í na‰emu lesnictví?
Poprvé jsem se ke spolupráci s IUFRO dostal pﬁed více neÏ 30
lety, kdy jsem spolupracoval s pracovními skupinami (WP),
zab˘vajícími se rychle rostoucími dﬁevinami z pacifického
pobﬁeÏí Severní Ameriky, dále pak s WP pro smrk ãi zneãi‰tûní
ovzdu‰í. Na poãátku 90. let jsem byl ﬁeditelem v˘zkumného
ústavu povûﬁen zastupováním VÚLHM na jednom z jednání
IUFRO, pozdûji organizací mezinárodních workshopÛ - a následovala nabídka pracovat ve v˘konném v˘boru Unie. Tehdej‰í
ministr ing. Josef Lux tuto nabídku pochopil jako reprezentaci
âR a rozhodl o finanãní podpoﬁe této aktivity, kterou VÚLHM
v té dobû z bûÏného rozpoãtu nemohl zajistit. Jako zástupce
regionu Stﬁední Evropa (kde z b˘valého v˘chodního bloku bylo
pouze Slovinsko a âR) jsem v prvním funkãním období mûl na
starosti pﬁípravu nového statutu a vnitﬁních pravidel IUFRO. Ve
druhém jsem byl pﬁedsedou v˘boru pro udûlování vyznamenání
a odmûn.
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Co to pﬁiná‰í? Vytvoﬁené kontakty se zahraniãními odborníky
a moje podpora pﬁinesla dal‰ím pracovníkÛm v˘zkumného pracovi‰tû moÏnosti zapojení se do mezinárodní spolupráce, do
ãinnosti pracovních skupin i do úãasti na konferencích doma
a v zahraniãí ãi moÏnost získávání publikací. V âR byla organizována mezinárodní jednání a díky kolegÛm z obou lesnick˘ch
fakult, VÚLHM nebo z nyní jiÏ zru‰eného oddûlení vnûj‰ích
vztahÛ ORLH MZe i profesionálÛm z lesnické praxe se daﬁilo na
slu‰né úrovni pﬁedstavit na‰e lesní hospodáﬁství. Dovolím si
zopakovat, Ïe jsme pﬁi jeho zviditelnûní i pro prezentaci âR
udûlali kus dobré práce. Snad ‰koda, Ïe zcela v souladu se situací i jinde v Evropû se v˘zkumu mnohdy nedaﬁí odpovídajícím
zpÛsobem nabídnout své v˘sledky k praktickému vyuÏití i rozhodování. Na ãinnost zmínûn˘ch organizací je mnohdy stále
je‰tû pohlíÏeno jako na „jen v˘zkum“.
Co to pﬁineslo mnû osobnû? S ohledem na zmûny provedené
v roce 2004 jsem pﬁed posledním kongresem odmítl nominaci
na funkci jednoho z viceprezidentÛ, nicménû jsem byl i pro
tﬁetí funkãní období zvolen ãlenem roz‰íﬁeného v˘boru,
a pokud mi to okolnosti umoÏní, mûl bych v nejbliÏ‰ích letech
spolupracovat pﬁedev‰ím s IUFRO divizí 2 a 6. Rád, protoÏe
osobnû mi moje úãast ve v˘boru IUFRO umoÏnila mj. seznámení s mnoha zajímav˘mi a chytr˘mi lidmi, kteﬁí dobrovolnû
a bez finanãního ohodnocení jsou ochotni pracovat pro ostatní. Zvlá‰tû v rozvíjejících se zemích jsem vnímal smysl této
práce. Îe nejde o pouhou „turistiku“, vûdí ti, kteﬁí jsou ochotní v jakékoli organizaci cosi skuteãnû aktivnû konat. I proto
potû‰ila drobná neformální ocenûní od kolegÛ ze zahraniãí
a nakonec také to, Ïe pﬁi odborn˘ch exkurzích, jeÏ tradiãnû
jednání v˘boru doprovázejí, jsem mûl moÏnost vidût stromy
a lesy, o jejichÏ existenci jsem si mohl pﬁed rokem 1989
nechat pouze zdát.
V souãasné dobû pracujete v rámci ÚHÚL. Jaká je dal‰í vize
rozvoje lesnictví z pohledu tohoto ústavu a kam vnímáte, Ïe
by se mûl rozvoj ubírat?
Ústav pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ je podﬁízenou organizaãní
sloÏkou ministerstva zemûdûlství. Jsem relativnû nov˘m
zamûstnancem, av‰ak mûl jsem moÏnost s ÚHÚL dﬁíve spolupracovat, a tak se nadále domnívám, Ïe jde o ‰piãkové pracovi‰tû vybavené profesionálnû i technicky na vysoké úrovni.
Ústav pokraãuje ve zhodnocování bohatství uloÏeného v mnoÏství vykonané práce tímto institutem pﬁi koncentraci lesÛ pod
jedním vlastníkem jiÏ v minulosti a jeho v˘sledky jsou i v souãasném konání v˘zvou téÏ pro lesnicky vyspûlé evropské státy.
Pﬁi zmûnûn˘ch podmínkách ústav stále neztrácí na své invenci
a nadále je potﬁebn˘m pro ty z vlastníkÛ, kteﬁí jeho pomoc
vyhledají.
Kdysi jsem na základû zahraniãní zku‰enosti doporuãoval zﬁízení “Extension Service”. Podle mého názoru potﬁebuje mít i na‰e
lesní hospodáﬁství odbornû zdatnou, profesionálnû fungující, na
pﬁíjmech nezávislou a nestrannou inÏen˘rskou organizaci, která
bude zabezpeãovat operativní odborné ãinnosti vymezené
ústﬁedním orgánem státní správy lesÛ a pﬁíslu‰nou legislativou,
pﬁípadnû bude plnit poradní funkci pro vlastníky lesÛ. Mûla by
podporovat uplatÀování státní lesnické politiky, odbornû ﬁe‰it
moÏné stﬁety a poskytovat objektivní podklady pro nezbytnû
nutné regulaãní procesy ze strany státu. Pﬁitom by zﬁejmû
nemûla vstupovat do trÏního prostﬁedí a konkurovat podnikatelsk˘m subjektÛm.
Hlavní v˘znam ÚHÚL v budoucnosti bude nespornû spoãívat pﬁedev‰ím v podpoﬁe státní lesnické politiky, v dodávce
komplexních, dobﬁe strukturovan˘ch informací za celé lesní
hospodáﬁství na území âeské republiky, a to jak zﬁizovateli,
tak i lesnické veﬁejnosti. Rozsáhlé informaãní zdroje, jejich
aktualizace a spravování budou slouÏit k tomu, aby rozhodovací procesy na v‰ech stupních státní správy mohly b˘t
uskuteãÀovány na podkladû faktÛ a souborÛ vûrohodn˘ch
informací.
Konkrétnûj‰í vize snad ponechám pﬁíslu‰n˘m pracovníkÛm –
chci vûﬁit, Ïe ãinûná rozhodnutí budou ve prospûch lesÛ.
■
Ing. Pavel Hes
podnikové ﬁeditelství LâR
Foto archiv
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Návrh druhové skladby musí b˘t
kompromisem
K hlavním primárním pﬁíãinám sníÏení ekologické stability lesních ekosystémÛ u nás patﬁí
po více neÏ 200 let trvající odklon od pﬁirozené druhové skladby lesÛ. Tento nepﬁízniv˘
stav byl pﬁedev‰ím zpÛsoben v˘raznû produkãnû zamûﬁen˘m hospodaﬁením, jehoÏ v˘sledkem jsou nesmí‰ené stejnovûké smrkové monokultury. Jejich sníÏená vitalita, zapﬁíãinûná synergick˘m pÛsobením mnoha nepﬁízniv˘ch jevÛ, váÏnû ohroÏuje trvalé a nepﬁetrÏité plnûní pﬁírodních, ochrann˘ch, produkãních ãi kulturních funkcí lesa.
Jedním ze souborÛ mnoha opatﬁení je úprava druhové skladby
na‰ich lesÛ tak, aby byla zv˘‰ena jejich biodiverzita. Návrhy
druhové skladby musí b˘t optimalizovan˘m kompromisem
mezi poÏadavky mechanické a ekologické stability a poÏadavky na plnûní v‰ech funkcí lesa vãetnû produkce dﬁíví.
V roce 1997 jsem na LS LâR Javorník (revír Raãí údolí)
zhodnotil vzájemné vztahy smrku a modﬁínu ve smûsi
a odvozoval potenciální produkci takto smí‰en˘ch porostÛ
na stejném lesním typu pﬁi aplikaci originální metodiky pro
hodnocení smí‰en˘ch porostÛ (Poleno 1975–1982). Pﬁípadné pﬁíznivé v˘sledky ‰etﬁení mûly poukázat na oprávnûnost
pﬁimí‰ení modﬁínu ve zdej‰ích smûsích, a tím zároveÀ na
moÏnost jeho ‰ir‰ího vyuÏití.

Modﬁín opadav˘
Smûs smrku s modﬁínem se v na‰ich porostech vyskytuje
velmi ãasto, aãkoliv modﬁín na vût‰inû stanovi‰È není dﬁevinou pÛvodní. Vzájemnû se zde ovlivÀují dﬁeviny s rÛzn˘m
hospodáﬁsk˘m v˘znamem – smrk jako dﬁevina produkãní
a modﬁín, mající v˘znam hlavnû z ochranáﬁského hlediska,
zejména pro zv˘‰ení stability porostu
Jak víme, modﬁín opadav˘ (Larix decidua Mill., syn.) je jediná domácí opadavá jehliãnatá dﬁevina, která je v âR pÛvodní jen v Jesenickém podhÛﬁí a Nízkém Jeseníku, ale je bûÏnû
vysazována a pﬁirozenû se zmlazuje po celém území republiky. Je to dﬁevina svûtlomilná, odolná k mrazu, nenároãná
na pÛdu. Nejlépe roste na Ïivinami bohat‰ích, ãerstvû vlh-

k˘ch pÛdách. Modﬁín je typickou dﬁevinou ve smûsích,
zejména s bukem a smrkem, a nemûl by se pûstovat v nesmí‰en˘ch porostech. Podle navrhované koncepce úpravy druhové skladby lesÛ by mûlo zastoupení modﬁínu opadavého
v lesích âR dosahovat asi 5 %, coÏ je podstatnû více, neÏ
vypl˘vá z cílov˘ch skladeb modelÛ hospodáﬁsk˘ch opatﬁení.
Pﬁispívá k tomu fakt, Ïe modﬁín je dﬁevina produkující hodnotnou dﬁevní surovinu, je relativnû tolerantní ke zneãi‰tûní
ovzdu‰í, mÛÏe pﬁispívat ke stabilitû porostÛ a navíc lze pﬁedpokládat jeho znaãnou ekovalenci ve vztahu k moÏn˘m
zmûnám podnebí (·indeláﬁ 1996).
Ke zv˘‰ení produkce smûsi smrku s modﬁínem mÛÏe pﬁispût
rozloÏení koﬁenÛ tûchto dﬁevin v rÛzn˘ch pÛdních horizontech, a tedy zv˘‰en˘ pﬁísun Ïivin a vody. (Smrk má koﬁenov˘
systém talíﬁovit˘, tzn. pﬁi povrchu, kdeÏto modﬁín srdãit˘,
zasahující do hlub‰ích horizontÛ.) Modﬁínov˘ opad se rozkládá snáze neÏ smrkov˘ (Peﬁina – Kadlus – Jirkovsk˘ 1964),
coÏ mÛÏe pﬁispût k lep‰ímu provzdu‰nûní pÛdy a k intenzivnûj‰ímu Ïivotu pÛdních mikroorganismÛ. I to mÛÏe b˘t jedním z pﬁedpokladÛ pro vy‰‰í potenciální produkci dﬁeva.
¤ídká koruna modﬁínu téÏ propustí více svûtla a sráÏek do
spodních pater a v pﬁedjaﬁí pﬁed nara‰ením jehliãí mÛÏe
v˘znamnû zv˘‰it pﬁívod klimatick˘ch ãinitelÛ do porostu.
Pokud tyto naznaãené pﬁednosti t˘kající se úãasti modﬁínu
ve smûsi pﬁeváÏí jeho produkãní mínus, mÛÏe se stát, Ïe
bude smûs smrku s modﬁínem produkovat více dﬁeva, neÏ
stejnorod˘ porost dﬁeviny s vysokou potenciální produkcí,
v tomto pﬁípadû smrku.

>>

Smí‰en˘ porost smrku s modﬁínem
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Metodika ‰etﬁení ve smí‰en˘ch porostech
Na LS Javorník jsem zaloÏil 23 pokusn˘ch ploch kruhového
tvaru o polomûru 17,84 m (1000 m2). V‰echny plochy byly
vybrány v porostech ve vûku kolem 100 let s rÛzn˘m zastoupením obou dﬁevin a na lesním typu 5S5 – svûÏí jedlová
buãina s kostﬁavou nejvy‰‰í, zahrnut˘ pod HS 55, coÏ je na
javornické správû pﬁevládající hospodáﬁsk˘ soubor. Ve v˘hledov˘ch cílech je zde mezi hlavní dﬁeviny zaﬁazen v první
ﬁadû smrk, potom buk a v malé míﬁe je jako s pﬁímûsí poãítáno s jedlí, modﬁínem a klenem. Dal‰ími podmínkami pﬁi
v˘bûru porostÛ bylo pokud moÏno plné zakmenûní a nestejnomûrnost smí‰ení obou dﬁevin po plo‰e (od ãist˘ch skupin
smrku aÏ k ãist˘m skupinám modﬁínu).
Na kaÏdé plo‰e stálo 40–70 stromÛ, pﬁiãemÏ na hlavní
porost pﬁipadlo 30–50 stromÛ. U v‰ech stromÛ jsem provedl mûﬁení základních taxaãních veliãin a kaÏd˘ strom zaﬁadil
jak do stromové rÛstové tﬁídy (Kraft – Kon‰el), tak i do tﬁídy
jakostní (1–3) hlavnû s ohledem na kvalitu kmene.
Z údajÛ získan˘ch pﬁi venkovních mûﬁeních byly vypoãítány rÛstové veliãiny charakterizující v‰echny pokusné plochy
pro kaÏdou dﬁevinu zvlá‰È a pﬁepoãteny na 1 ha: poãet stromÛ (podle tlou‰Èkov˘ch stupÀÛ), stﬁední v˘ãetní tlou‰Èka
a v˘‰ka, horní v˘‰ka, v˘ãetní kruhová základna, porostní
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graf č. 1

zásoba a její hodnota. Dále bylo urãeno zakmenûní
a zastoupení dﬁevin pro jednotlivé pokusné plochy.
V dal‰í fázi metodiky se povaÏuje za správnûj‰í pracovat pﬁi
vyjadﬁování závislosti hodnot rÛstov˘ch porostních veliãin
(poãet stromÛ, v˘ãetní základna, objem, hodnota dﬁeva
apod.) na zastoupení dﬁevin primárnû s rÛstovou veliãinou
kaÏdé dﬁeviny zvlá‰È (po pﬁepoãtu na 1ha redukované plochy
porostu). Pro kaÏdou rÛstovou veliãinu jednotliv˘ch dﬁevin se
tak získá vhodnou regresní funkcí vyrovnan˘ prÛbûh závislosti její hodnoty na zastoupení smrku ãi modﬁínu.
Hodnocení smí‰en˘ch porostÛ jako celku se pak provádí tak,
Ïe se regresními funkcemi vyrovnané hodnoty rÛstov˘ch veliãin (na 1 ha redukované plochy porostu) jednotliv˘ch dﬁevin
pro vzájemnû odpovídající zastoupení (zSM = p %, zMD =
100 – p %) seãtou. Následné porovnání se stejnorod˘mi
porosty obou dﬁevin je moÏné buì grafickou nebo tabelární
formou. Zejména grafické vyjádﬁení je velmi názorné. Na
tûchto grafech jsou vyjádﬁeny hodnoty produkãních ukazatelÛ (objemu a hodnoty dﬁeva na pni) na 1 ha redukované plochy porostu jako funkce zastoupení dﬁevin, a to pro kaÏdou
dﬁevinu zvlá‰È i celkem. Barevné kﬁivky vyjadﬁují vyrovnané
hodnoty ze smí‰en˘ch porostÛ, ãern˘mi pﬁímkami je vyjádﬁena závislost rÛstové veliãiny na velikosti redukované plochy
ve stejnorod˘ch porostech.
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Souhrn v˘sledkÛ a diskuse
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Na souboru 23 pokusn˘ch ploch o velikosti 0,10ha, zaloÏen˘ch v m˘tnû zral˘ch porostech ve vûku kolem 100 let a na
stejném lesním typu (5S5), jsem podrobnû vy‰etﬁil na základû regresní anal˘zy hlavní projevující se tendence u jednotliv˘ch rÛstov˘ch veliãin, které jsou rozhodující pro potenciální produkci smí‰en˘ch porostÛ zúãastnûn˘ch dﬁevin. DosaÏené v˘sledky je moÏné shrnout do tûchto bodÛ:
1) Ve smí‰en˘ch porostech smrku s modﬁínem se vytváﬁí
bohatá podúrovÀová sloÏka, pﬁeváÏnû smrková (asi z 90%),
jejíÏ v˘ãetní kruhová plocha se lineárnû zvy‰uje se zastoupením modﬁínu. Modﬁín si i pﬁi sebemen‰ím poãtu stromÛ
na plo‰e udrÏuje své úrovÀové (ãi nadúrovÀové) postavení,
coÏ plyne uÏ z toho, Ïe je to dﬁevina, která pro svÛj zdárn˘
v˘voj potﬁebuje pﬁedrÛstat ostatní dﬁeviny ve smûsi, a proto
b˘vá pﬁi v˘chovû uÏ od samého poãátku uvolÀován.
2) Stﬁední v˘ãetní tlou‰Èka se u obou dﬁevin zvy‰uje s rostoucím zastoupením smrku. Pﬁi v‰ech hodnotách zastoupení (i ve stejnorod˘ch porostech) má na sledovaném stanovi‰ti modﬁín vût‰í v˘ãetní tlou‰Èky neÏ smrk.
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3) Závislost stﬁední v˘‰ky obou dﬁevin je analogická závislosti stﬁední v˘ãetní tlou‰Èky. Z tohoto dÛvodu ji nelze ve
smí‰en˘ch porostech smrku s modﬁínem pouÏít jako bonitaãního kritéria a je nutno pﬁejít na horní v˘‰ku. Absolutní
horní v˘‰ka má u obou dﬁevin také odli‰n˘ prÛbûh závislosti na jejich zastoupení. Zatímco u smrku dochází pﬁi sniÏujícím se zastoupení k poklesu horní v˘‰ky, kter˘ je v˘raznûj‰í neÏ u stﬁední v˘‰ky, u modﬁínu je prakticky ovlivnûní
horní v˘‰ky zanedbatelné. Tato vlastnost proto horní v˘‰ku
modﬁínu pﬁedurãuje jako vhodné bonitaãní kritérium pro
smí‰ené porosty.
4) Poãet stromÛ smrku je ve smí‰eném porostu minimálnû
stejn˘ (pﬁi malém zastoupení smrku), z vût‰í ãásti v‰ak vy‰‰í
neÏ v porostu stejnorodém o stejné redukované plo‰e, zatímco poãet stromÛ modﬁínu ve smí‰eném porostu je vÏdy men‰í.
Absolutnû nejvy‰‰ího poãtu stromÛ je dosaÏeno pﬁi 85%
zastoupení smrku, resp. 15% zastoupení modﬁínu ve smûsi.
5) Porostní zásoba smí‰eného porostu jako celku dosahuje
maximální v˘‰e pﬁi zastoupení smrku 70 %, tj. pﬁi 30 %
zastoupení modﬁínu (viz graf ã. 1). Tento maximální objem
dﬁeva na pni je asi o 17 % vy‰‰í neÏ ve stejnorodém porostu modﬁínovém, ve srovnání s produktivnûj‰í dﬁevinou, tj.
smrkem je toto zv˘‰ení zhruba o 7 %.
6) Celkové zv˘‰ení hodnoty dﬁeva (v cenách z roku 1997) na
pni ve smí‰en˘ch porostech závisí z velmi podstatné ãásti
pouze na modﬁínu, u kterého je jeho hodnota ve smûsi se
smrkem vÏdy vût‰í neÏ pﬁi stejné redukované plo‰e ve stejnorod˘ch porostech modﬁínov˘ch. Celková hodnota dﬁeva
na pni smí‰en˘ch porostÛ dosahuje svého maxima pﬁi 75%
zastoupení smrku, resp. 25% zastoupení modﬁínu (viz graf
ã. 2). Tato maximální hodnota smí‰eného porostu pﬁevy‰uje
hodnotu stejnorodého porostu modﬁínového aÏ o 27 %,
zatímco ve srovnání se smrkovou monokulturou je zji‰tûn˘
rozdíl jen velmi málo v˘razn˘ (ãiní pouze asi 1 %). Pﬁi
porovnání cen dﬁíví v roce 1997 a dnes u smrku nedo‰lo
k v˘razn˘m zmûnám (neuvaÏujeme-li inflaci), kdeÏto
u modﬁínu do‰lo ke zv˘‰ení cen od pilaﬁsk˘ch v˘ﬁezÛ ke
slab‰ím sortimentÛm, a tím se prakticky ceny tûchto sortimentÛ dostaly na úroveÀ smrku. O v˘ﬁezy I. a II. jakostní
tﬁídy modﬁínu je dnes na trhu poptávka stejnû jako v roce
1997 (v˘roba ‰indelÛ, stolaﬁské ﬁezivo), tudíÏ si stále drÏí
vy‰‰í cenu, neÏ je tomu u smrku. Pﬁi sledování tohoto v˘voje lze tedy u hodnoty dﬁeva na pni smí‰en˘ch porostÛ smrku
s modﬁínem oãekávat rozdíl oproti smrkov˘m monokulturám
je‰tû markantnûj‰í.

DISKUZE
Na základû uvedeného souhrnu v˘sledkÛ tedy mohu z hlediska ãistû produkãního hodnotit smûs smrku s modﬁínem
jako vhodnou, pﬁiãemÏ optimální zji‰tûn˘ pomûr smí‰ení se
pohybuje nûkde v rozmezí 70–75% smrku, resp. 25–30%
modﬁínu. Ze stejného hlediska se také plnû potvrdil názor na
nevhodnost pûstování modﬁínu v monokultuﬁe, kdy jak
objem, tak i cena dﬁeva na pni vykázaly nejniÏ‰í hodnoty.
Pokud bychom chtûli pûstovat smí‰ené porosty smrku
s modﬁínem s úmyslem co nejvût‰í objemové produkce, spí‰e
by nám ji mohla zaruãit z pohledu smrku spodní hranice
optimálního zastoupení, tj. 70 %.
I kdyÏ se situace na trhu se dﬁívím neustále mûní, dá se
usoudit, Ïe pokud bude zájem o modﬁín (jesenick˘ je zvlá‰tû cenûn pro své typické zbarvení dﬁeva se ‰irok˘m tmavû
ãerven˘m jádrem), bude vÏdy Ïádán v té nejlep‰í kvalitû
a podle toho by mûl b˘t pûstován. Pﬁi snahách o maximální
kvalitu a tím souãasnû i zisk, je naopak lep‰í pﬁiklonit se
k zastoupení ve smûsi 75 % smrku, resp. 25 % modﬁínu. Pﬁi
tomto zji‰tûném optimálním zastoupení jsou obû zúãastnûné dﬁeviny schopny produkovat vysoce kvalitní sortimenty.
To platí zejména pro modﬁín, jehoÏ kvalita s klesajícím
zastoupením roste. Je zde v‰ak dÛleÏité zajistit pokud
moÏno jednotlivé pﬁimí‰ení, nikoliv ve skupinkách ãi dokonce vût‰ích skupinách – tím se efekt ztrácí. Stejnû dobﬁe se
na trhu prodají slab‰í smrkové sortimenty, které vzniknou
pﬁípadn˘m ústupem smrku do podúrovnû.
Je‰tû neÏ ukonãím pojednání o sledované smûsi z hlediska
kvalitativního, povaÏuji na tomto místû za dÛleÏité zmínit se
i o nedostatku modﬁínu opadavého - sudetského. Stejnû tak
jako rychlost rÛstu v mládí a znaãná objemová produkce je
v jeho pﬁípadû zﬁejmû geneticky fixována i hor‰í tvárnost
(jakost) kmene, jeÏ se projevuje aÏ na v˘jimky v celém spektru
lokalit, kde je ovûﬁován. Jde o vlastnost, která je patrnû dána
dÛsledkem pﬁirozeného v˘bûru ve smí‰en˘ch porostech v konkurenci s ostatními druhy dﬁevin, jeÏ tvoﬁí souãást tûchto
porostÛ (·indeláﬁ 1996). I v konkrétnû sledovan˘ch porostech
bylo u nûkter˘ch kmenÛ modﬁínu moÏno vidût typicky zakﬁiven˘ „‰avlovit˘“ rÛst. Vhodnou v˘chovou v porostech od mládí
lze v‰ak v populacích modﬁínu sudetského docílit nejen vysoké objemové produkce, ale i kvality (·indeláﬁ 1996).

Pﬁitom si je tﬁeba uvûdomit, Ïe rovnomûrná a optimální produkãní funkce je moÏná jen tehdy, kdyÏ souãasnû zÛstává
zachována funkce ochranná.
Podle zákona o lesích ã. 289/1995 Sb. (§ 24) je nutno kromû
dﬁevin ekonomick˘ch dodrÏovat v LHP stanoven˘ minimální
podíl melioraãních a zpevÀujících dﬁevin. Toto ustanovení je
ve vyhlá‰ce Mze ã. 83/1996 Sb. Konkretizováno v pﬁíloze
ã. 3. Pro konkrétní, v této práci sledovan˘, HS 55 je stanoven
minimální podíl MZD 25 %. V pﬁíloze ã. 4 této vyhlá‰ky jsou
jako MZD pﬁi základní dﬁevinû smrku uvedeny tyto: BK, JD,
JV, JL, LP, JS, JDo, T¤, jako pﬁimí‰ené a vtrou‰ené MD, J¤
a DG. Domnívám se, Ïe je pﬁitom podceÀován melioraãní
(lep‰í rozpad jehliãí neÏ u smrku, provzdu‰nûní a prokoﬁenûní pÛdy) a zejména zpevÀující vliv modﬁínu opadavého.
Pﬁi hodnocení v˘sledkÛ pozorování na rozsáhlém souboru
v˘zkumn˘ch ploch si zvlá‰tû provenience sudetsk˘ch modﬁínÛ uchovaly schopnost v˘raznû nadprÛmûrného v˘‰kového
rÛstu jak v podmínkách pomûrnû nízk˘ch teplot, tak i v podmínkách s vy‰‰ími teplotami. Na základû tûchto skuteãností
lze konstatovat, Ïe modﬁín opadav˘ je dﬁevina velmi plastická se znaãnou kovalencí a Ïe lze pﬁedpokládat moÏnosti
jejího vyuÏívání v lesním hospodáﬁství stﬁední Evropy i v pﬁípadû, Ïe dojde ke globálním klimatick˘m zmûnám v dÛsledku skleníkového efektu. Pozoruhodná je zvlá‰tû kovalence
modﬁínu opadavého – sudetského, kter˘ si v sortimentu rÛzn˘ch dílãích populací udrÏuje obecnû nadprÛmûrn˘ v˘‰kov˘
rÛst a produkci i pﬁi teplotních posunech do prostﬁedí aÏ
o 5 oC teplej‰ího ve srovnání s lokalitami místa pÛvodu
(·indeláﬁ 1996).

Závûr
Modﬁín opadav˘ - sudetsk˘ má nemal˘ stabilizující a melioraãní vliv, pro kter˘ mohu doporuãit skuteãnû - v oblastech
s autochtonním v˘skytem modﬁínu – doplÀovat pﬁevládající
smrkové porosty o zji‰tûn˘ optimální podíl 25 - 30% modﬁínu. V zájmu vût‰í biodiverzity dále navrhuji smûs obohatit
pﬁímûsí dal‰ích dﬁevin - zejména bukem a javorem klenem,
popﬁ. i jedlí. Pﬁitom je potﬁeba vûnovat tûmto pﬁimí‰en˘m
dﬁevinám zv˘‰enou péãi hlavnû v prvních letech po v˘sadbû,
kdy jsou ve vût‰í míﬁe vyhledávány spárkatou zvûﬁí a násled■
nû po‰kozovány vytloukáním a okusem.

Mimoprodukãní funkce
KdyÏ se tu pí‰e o v˘‰i a hodnotû produkce, nesmí se zapomenout na její nikoli zanedbatelnou podmínku trvalosti.

Text a foto Ing. Marian Bandík
LS Javorník
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Sníh zcela zmûní na‰e leto‰ní plány
Nejen snûhová kalamita byla tématem rozhovoru s ﬁeditelem LZ Kladská Ing. J. Hru‰kou
Mohl byste na úvod popsat svoji profesní kariéru?
Zaãala v roce 1961 na lesnickém uãili‰ti v Zelené Lhotû na
·umavû. Pokraãovala na lesnické ‰kole v Písku a LF V·L
v Brnû. Absolvoval jsem v roce 1971. Od té doby je moje
lesnická cesta spojena v˘hradnû se Slavkovsk˘m lesem.
Zaãínal jsem jako technik polesí, pokraãoval v rÛzn˘ch provozních, pozdûji ﬁídících funkcích. Ve funkci ﬁeditele LZ
jsem od roku 1988.
Zvlá‰tností na této cestû je snad jedinû to, Ïe aÏ do roku
1990 jsem nepracoval u státních lesÛ. M˘m zamûstnavatelem byly Státní statky v Sokolovû, které v té dobû spravovaly území dne‰ního LZ, lesnicky zde hospodaﬁily a byla
zde vyhrazená honitba Mze. SluÏba u této organizace byla
ponûkud odli‰ná od praxe státních lesÛ. Mimo jiné vyÏadovala vût‰í samostatnost v lesnickém i provozním rozhodování.
âím se mÛÏete na va‰em LZ pochlubit, co byste doporuãil
k náv‰tûvû?
Radost mi dûlá pozvolné zlep‰ování stavu lesa. Slavkovsk˘
les, to byly je‰tû pﬁed 20-30 lety témûﬁ ãisté monotónní
smrãiny, suÏované exhalacemi, silnû po‰kozované zvûﬁí.
Dnes je situace mnohem lep‰í. Imise v˘raznû poklesly, tlak
zvûﬁe je nesrovnatelnû niÏ‰í. Daﬁí se pﬁirozená obnova
a zejména se v˘raznû mûní skladba lesa ve prospûch listnáãÛ, v posledních letech i jedle.
Co doporuãit k náv‰tûvû a zhlédnutí? TûÏká otázka, mám-li
odpovûdût struãnû. LesákÛm urãitû Kladskou a ra‰elini‰tû
v jejím okolí, zajímavá rostlinná spoleãenstva na hadcích
v okolí PramenÛ nebo nûkteré ukázky hospodaﬁení v po‰kozen˘ch porostech. TuristÛm opût Kladskou s její nauãnou
stezkou a okolím. Zámek KynÏvart, hrad Beãov se vzácn˘m
relikviáﬁem sv. Maura, hrad Loket, Svato‰ské skály na ﬁece
Ohﬁi. Pochopitelnû nelze opomenout Mariánské Láznû.
Anebo jen poklidné procházky krásnou pﬁírodou, v˘lety na
kole, v zimû klidné, dobﬁe upravené bûÏecké tratû.
Je také nûco, co vám dûlá vrásky na ãele?
Ano jsou takové vûci. Na úrovni LZ je to aktuálnû snûhová
kalamita. Její rozsah je mimoﬁádn˘. ZasaÏeny jsou na velk˘ch plochách hlavnû mlad‰í porosty. Nûco takového za
celou dobu své sluÏby nepamatuji. Zcela se zmûní na‰e
leto‰ní plány. Velmi v˘razn˘ bude i dopad do ekonomiky.
V obecné rovinû je to pak zejména nejasná souãasná situace a dal‰í perspektiva lesnictví.

LESU ZDAR

Od 1. 1. 2006 se pﬁipravuje zavedení modelu diferenciální
renty. Jaké jsou zku‰enosti s tímto modelem na LZ Klad ská?
Lesní závod pracuje v tomto modelu jiÏ ﬁadu let. Po doladûní nûkter˘ch pravidel, které v uplynul˘ch letech probûhlo, povaÏuji tento model za velmi pﬁínosn˘. Dal LZ jasná
pravidla hry. Pﬁivedl nás v horizontu nûkolika let k rozsáhlému odhalení rezerv a zv˘‰ení efektivnosti hospodaﬁení.
Pﬁinesl pro LZ vût‰í prostor k samostatnému rozhodování
a motivaci pro dosaÏení nejlep‰ího v˘sledku. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe obdobné efekty mÛÏe mít i v podmínkách LS. Pﬁeji
kolegÛm správcÛm, aby co nejrychleji pﬁekonali urãitou
nechuÈ, která i nás provázela pﬁi jeho zavádûní. Urãitû
v nûm pro sebe najdou pozitivní stránky.
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Jaká je spolupráce s CHKO Slavkovsk˘ les?
Vztah s CHKO mohu oznaãit jako v˘born˘ a urãitû to není jen
mÛj osobní názor. Sdílí jej vût‰ina spolupracovníkÛ. Nejsme
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Ing. Josef Hru‰ka, ﬁeditel LZ Kladská

s kolegy z CHKO kaÏd˘ na jiné stranû barikády a nedokazujeme si navzájem, kdo více pﬁírodû prospívá a kdo ‰kodí.
Ná‰ cíl je spoleãn˘ – krajina, která zachovává a zlep‰uje
svoje hodnoty, plní v‰echny svoje funkce a ve které také
mohou dobﬁe Ïít lidé. Na ﬁe‰ení jsme se zatím vÏdy, byÈ
tﬁeba po del‰ích, ãasto i bouﬁlivûj‰ích diskusích, dokázali
shodnout. Doufám, Ïe tomu tak bude také do budoucna.
Kladská je známá myslivostí, daﬁí se vám skloubit hospoda ﬁení v lesích, myslivost a ochranu pﬁírody?
Ano, Kladská byla a ãásteãnû je‰tû stále je spojována s myslivostí. Tradice je stará pﬁes sto let. Tehdej‰í majitel zde
choval vysoké stavy jelení zvûﬁe – aÏ 60 ks/1000 ha. I po
válce, kdy zde hospodaﬁily Vojenské lesy a poté zde byla
vyhrazena honitba Mze, byly stavy velmi vysoké a navíc se
roz‰íﬁily dal‰í druhy spárkaté zvûﬁe - muflon a sika. Cílem
byly úspû‰né reprezentaãní lovy.
Dnes máme zadání jiné – hledat vyváÏen˘ stav mezi lesem,
pﬁírodou, myslivostí. Není to záleÏitost krátkodobá a jednoduchá. V‰echny na‰e kroky jsou koordinovány s CHKO
a státní správou. Vycházíme z toho, Ïe pÛvodní druhy spárkaté zvûﬁe v pﬁimûﬁeném mnoÏství do pﬁírody patﬁí.
Fáze v˘razné redukce jelení zvûﬁe je jiÏ za námi. Dnes je
stûÏejním úkolem vytûsnûní zvûﬁe nepÛvodní. Daﬁí se to
u zvûﬁe mufloní, ménû zatím u jelena siky. SoubûÏnû v‰ak
od samého poãátku pracujeme na zvy‰ování úÏivnosti
honitby a opatﬁeních, dohodnut˘ch s CHKO na ochranu
zvlá‰tû v chránûn˘ch lokalitách.
První v˘sledky jsou patrné - stoupá biodiversita, poklesly
‰kody, daﬁí se pﬁirozená obnova. Mohli bychom v‰ak b˘t dál.
Brzdí nás nejednotn˘ postup ostatních honiteb v regionu.
Jak vnímáte vztah G¤ – KI – LZ?
Vztah KI a LZ je velmi dobr˘ a spolupráce nadstandardní.

NA NÁV·TùVù
Myslím, Ïe je to k oboustrannému prospûchu. Spoleãnû
napﬁíklad vyuÏíváme právní sluÏbu. RovnûÏ obchod se dﬁívím je ﬁízen jednotnû a má to velmi pozitivní dopad v regionu. Krajsk˘ inspektorát se velmi vehementnû a úspû‰nû
ujal své role iniciátora a koordinátora v‰ech aktivit smûﬁujících ke krajsk˘m a nadkrajsk˘m institucím, mediím i veﬁejnosti.
Ve vztahu ke G¤ se omezím na jedin˘ problém, a tím je pﬁemíra administrativy. Napﬁíklad za rok 2005 bylo vydáno
více neÏ sto rÛzn˘ch pﬁípisÛ. Prokousat se tímto stohem
papírÛ zabere spoustu ãasu potﬁebného jinde.
Provoz by si zaslouÏil více dÛvûry v jeho schopnosti, ménû
direktivního ﬁízení a papírování.
Jak vnímáte zmûny, které u LâR probíhají? Odpovídají
zmûny va‰im zku‰enostem z ﬁízení lesního závodu?
Ze souãasného v˘voje jsem velmi rozpaãit˘. ZpÛsobuje nervozitu a nejistotu. Je Ïádoucí vûci rychle a jednoznaãnû
doﬁe‰it.
Vlastní obchodování se dﬁevem nepﬁedstavuje pro LZ Ïádnou zmûnu. Je to bûÏná souãást na‰í práce. Bude jistû
zvládnuto i na LS. Na‰e zku‰enosti i pﬁímá pomoc jsou
v‰em k dispozici. ZávaÏnûj‰í i pro LZ je otázka celkového
pojetí vlastního obchodu. Z pohledu provozu nepovaÏuji za
‰Èastnou tendenci k pﬁíli‰né koncentraci obchodu na ﬁeditelství podniku a v˘raznou preferenci tzv. strategick˘ch
partnerÛ. Vût‰í prostor by mûl b˘t dán KI a LZ a dodávkám
pro regionální partnery.
Úplnou neznámou je pro nás pﬁipravovan˘ obchod na
■
burze.
NPR Paterák

LESU ZDAR

(otp)

VyuÏití individuálních ochran proti ‰kodám zvûﬁí
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Profil Lesního závodu Kladská
Historie LZ
Lesní závod i LHC nesou název podle osady Kladská, která
je centrem a dominantou Slavkovského lesa.
Zdej‰í lesy byly v roce 1193 darovány premonstrátskému
klá‰teru Teplá a ten v nich hospodaﬁil skoro 600 let. ReÏim
hospodaﬁení na tomto i sousedních ‰lechtick˘ch majetcích
v‰ak byl pﬁísnû regulován – lesy byly rezervovány pro potﬁebu rozsáhl˘ch cínov˘ch dolÛ v regionu.
V roce 1786 klá‰ter postoupil lesy císaﬁské komoﬁe za souhlas zaloÏit Mariánské Láznû.
V roce 1873 byly tyto komorní lesy rozprodány. Nejvût‰í ãást
koupil rod Schönburg Waldenburg. Ten také zaloÏil rázovitou osadu Kladská. Majitel byl náruÏiv˘ myslivec a jednoznaãnû preferoval zvûﬁ pﬁed lesnictvím.
Po válce zde uÏ do roku 1959 hospodaﬁily Vojenské lesy, po
nich aÏ do roku 1990 organizace ﬁízené ministerstvem
zemûdûlství, které zde také mûlo vyhrazenou honitbu.
Následoval v letech 1991 – 1992 státní podnik Lesy Kladská a ten byl v rámci transformace lesního hospodáﬁství
k 1. 1. 1993 vãlenûn do LâR, s.p.

7,0 m3/ha/rok
1799 ha
6320 ha
1240 ha
27 %

TûÏba
V˘chova – proﬁez
probírky
Obnova
z toho MZD:

Zdravotní stav lesa
Pásmo ohroÏení imisemi:

B 118 ha
C 1970 ha
V rÛzn˘ch stupních po‰kození imisemi je 28 % plochy,
45 % zásoby.
Îloutnutí porostÛ zji‰tûno na plo‰e 1723 ha (12%).
Po‰kození zvûﬁí: plocha 48 %, zásoba 57 %.
Kategorie lesÛ:
lesy ochranné 3,5 %, lesy zvlá‰tního urãení 52 %.
V CHKO je zaãlenûno 90 % plochy LHC, z toho v první zónû
3500 ha.

Faktory nejvíce ovlivÀující hospodaﬁení LZ
Pﬁírodní podmínky
Obhospodaﬁovan˘ LHC má v˘mûru porostní pÛdy 14 300 ha.
Patﬁí do lesní oblasti 3 – Karlovarská vrchovina. Nadmoﬁská
v˘‰ka je v rozpûtí 440–983 m. PrÛmûrná teplota 5–6 °C,
sráÏky 700–900 mm, vegetaãní doba 120–140 dnÛ.
Geologick˘m podkladem je hlavnû Ïula, rula amfibolit, ãásteãnû hadec.
Z pÛdních typÛ je nejroz‰íﬁenûj‰í oligotrofní hnûdá pÛda
(45 %), v men‰í míﬁe gleje, pseudogleje, podzoly a organozem.
Vegetaãní stupeÀ 7 zaujímá nejvût‰í rozlohu (33%), z cílov˘ch HS pak 53 (32 %).
Zastoupení dﬁevin: jehliãnaté 90 %, z toho SM 83 %, jedle
pouze 0,3 %. Z listnat˘ch B¤ 3 %, BK 2,7 %. Podle zásoby
je smrk zastoupen 91 %.
Lesní hospodáﬁsk˘ plán pro r. 2004–2013
u d á v á t y t o h l a v n í c h a r a k t e r i s t i k y a úkoly:
Zásoba dﬁeva
PﬁírÛst (CBP)

303 m3/ha
8,4 m3/ha /rok

– velmi pozmûnûná druhová skladba porostÛ
– nepﬁízniv˘ zdravotní stav zpÛsoben˘ dlouhodob˘m
po‰kozováním zvûﬁí – ãetnost hnilob je aÏ 75 %, stabilita
porostÛ je váÏnû naru‰ena
– zájmy ochrany pﬁírody a naplÀování ostatních funkcí lesa
V tûchto podmínkách usiluje LZ o naplÀování zásad trvale
udrÏitelného hospodaﬁení.
Nûkteré lesnické v˘sledky dosaÏené v roce 2005:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

holina
obnova lesa
podíl pﬁir. obnovy
podíl MZD
nezdar zalesnûní
v˘chova – 40 let
ÚVN Pâ na 1 ha
tûÏba dﬁeva
z toho NT

0,66 %
78 ha
24 %
28,5 %
9,1 %
369 ha tj. 115 % bilancov. úkolu
1051 Kã
95 000 m3
36 %

LZ vûnuje velkou pozornost realizaci dﬁeva. Vzhledem
k velké ãetnosti hnilob volí technologii surov˘ch kmenÛ
s manipulací na centrálním skladû. Tato metoda je sice
nákladnûj‰í, ale dÛslednou sortimentací lze dosáhnout pﬁíznivého zpenûÏení.
V posledních letech také vzrostl podíl harvestorov˘ch tûÏeb,
v roce 2005 to bylo 21 %.
Za rok 2005 bylo u hlavních sortimentÛ dosaÏeno tûchto
podílÛ:
Pilaﬁské v˘ﬁezy
65 %
V. tﬁ.
33 %

LESU ZDAR

PrÛmûrné zpenûÏení je 1253 Kã/m3 a bylo velmi nepﬁíznivû
ovlivnûno vûtrnou kalamitou z ãervence 2005, kdy pﬁevaÏovaly zlomy a velká ãást dﬁeva byla znehodnocena.
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K hlavním odbûratelÛm dﬁeva
nálních odbûratelÛ, u kter˘ch
náklady – napﬁ. pila Ka-Po
Ziegler – Mar. Láznû, papírna
Obora Studánka
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patﬁí SET Planá a ﬁada regiojsou velmi pﬁíznivé pﬁepravní
v Lázních KynÏvartu, Dﬁevo
Blankensteinm a.j.

NA NÁV·TùVù
N û k t e r é d a l ‰ í ú d a j e o LZ a j e h o ã i n n o s t i
LZ má v souãasné dobû 210 pracovníkÛ, z toho 54 THP.
V˘robu zaji‰Èuje cca z 90 % vlastními pracovníky. OSL vykonává jen na nepatrné v˘mûﬁe (25 ha)
Vnitﬁní organizaãní uspoﬁádání
– 4 polesí, 17 lesnick˘ch úsekÛ o prÛmûrné v˘mûﬁe – 839 ha
– stﬁedisko sluÏeb (lesní ‰kolky, správa bytÛ a budov)
– stﬁedisko v˘robnû manipulaãní
– dﬁevaﬁská v˘roba
– dílny + MTZ
– loveck˘ zámeãek Kladská

Lesní závod jiÏ nûkolik let vykazuje kladné hospodáﬁské
v˘sledky a ty budou dosaÏeny i za rok 2005.
■
Ve spolupráci s LZ Kladská pﬁipravil Ing. Pavel Hes
podnikové ﬁeditelství LâR

Zima na Kladské

Sídlo, adresa, kontaktní údaje:
Lesy âeské republiky, s.p.
Lesní závod Kladská
K pramenÛm 217
354 91 Láznû KynÏvart
e-mail: lz9@lesycr.cz
tel: 354 691 202
fax: 354 691 282

LESU ZDAR

Jak napovídá organizaãní uspoﬁádání, kromû vlastní lesnické ãinnosti provozuje LZ i ﬁadu nelesnick˘ch aktivit:
– Je sobûstaãn˘ v produkci sazenic.
– Myslivecky obhospodaﬁuje 18 000 ha reÏijních honiteb.
Poplatkové lovy zaji‰Èuje roãnû pro cca 200 lovcÛ.
S poklesem stavu zvûﬁe v‰ak v˘nosy z myslivosti klesají
a dnes pﬁedstavují asi 5% trÏeb LZ.
– Dﬁevaﬁská v˘roba na vlastní pile zpracovává pﬁedev‰ím
ménû kvalitní hmotu. Roãní obrat je cca 10 mil. Kã. V˘roba
je ov‰em v posledních letech nerentabilní a je utlumována.
– LZ doposud spravuje 90 bytÛ, coÏ ho velmi ekonomicky
zatûÏuje.
– Loveck˘ zámeãek Kladská poskytuje kromû zázemí pro
lovce rekreaãní moÏnosti pro pracovníky podniku a je
celoroãnû otevﬁen i pro volnou turistiku.
– Kladská je pﬁirozen˘m, velmi vhodn˘m centrem pro zaji‰Èování aktivit LâR vÛãi veﬁejnosti a prezentaci péãe podniku a ochranu pﬁírody, rozvoj ostatních funkcí lesa.

Hájenka KrálÛv kámen

2 / 2006

19

NA NÁV·TùVù

40 let sluÏby u LZ Kladská povaÏuji
za velké ‰tûstí
KaÏd˘ ãlovûk musí mít ‰tûstí a já osobnû jsem mûl, protoÏe jsem mohl pracovat takovou
dobu na pro mû nejkrásnûj‰ím místû na svûtû.

LESU ZDAR

Mohl byste struãnû popsat, jak se pro jevila historie na souãasném fungování
LZ?

20

Vzdálenûj‰í historie asi hlavnû v tom,
Ïe nám zanechala druhovû zcela
pozmûnûné porosty sice velmi produktivní, ale labilní a nepﬁíli‰ zdravé.
Novûj‰í, zvlá‰tû pováleãná historie byla
velmi pestrá. Pﬁedev‰ím udrÏovala tradici myslivosti na Kladské. Za ãasÛ
vojensk˘ch lesÛ a pak i organizací Mze
byly lesy vybaveny a vedeny k v‰estranné sobûstaãnosti (lesní ‰kolky, manipulaãní sklad, pila, dílny byty – to jsou
vûci dnes vût‰inou zastaralé, principiálnû pﬁekonané a pﬁedstavují v nûkter˘ch
ohledech i zátûÏ). Znaãnû zanedbané
bylo naopak budování lesních cest,
jejichÏ hustota je dodnes podprÛmûrná.
Stojí nás velké úsilí zpoÏdûní dohánût.
Hlavní inÏen˘r LZ Kladská Ing. Miroslav Vani‰
Abych ale nevidûl jen zápory, byly
samozﬁejmû i klady, napﬁíklad sluÏba
Myslivost je pro mnohé zábavou, pro personál LZ je v‰ak
na Kladské mûla vÏdy dobr˘ zvuk, personál byl velmi stasouãástí pracovní náplnû, kterou musí zvládat pﬁi zaji‰tûní
bilní, kvalifikovan˘. Nejnovûj‰í historie a souãasnost pﬁiná‰ejí jiná zadání – ozdravit les, otevﬁít jej veﬁejnosti, chránit
bûÏn˘ch provozních úkolÛ, jeÏ dnes nejsou malé.
krajinné hodnoty, pﬁi tom v‰em ekonomicky prosperovat.
Celkov˘ odlov za LZ pﬁedstavuje cca 1000 ks spárkaté
zvûﬁe. Personál realizuje odlov zvûﬁe holé, ãerné a prÛbûrn˘
âím je LZ v˘jimeãn˘ v rámci regionu i mezi ostatními LZ
odlov mladé trofejové zvûﬁe dle podnikov˘ch zásad. âasovû
LâR?
nároãné jsou ale zejména lovecké doprovody, za rok 2005
bylo u nás cca 200 poplatkov˘ch lovcÛ. DoprovodÛ se musí
Slovo v˘jimeãnost bych nechtûl pouÏít, není pﬁesné. Urãité
zúãastnit 32 pracovníkÛ. V prÛmûru na jednoho z nich pﬁizvlá‰tnosti oproti LS v regionu pochopitelnû jsou a vypl˘padá 21 dnÛ doprovodu, u nejvytíÏenûj‰ích v‰ak aÏ 40 dnÛ.
vají jiÏ z organizaãního ﬁádu podniku a rozdílného zadání,
Jde skuteãnû o ãasovû i fyzicky velmi nároãnou ãinnost.
které LZ a LS mají. Oproti LS má LZ ‰ir‰í spektrum ãinnosMyslivecké tradice jsou národním bohatstvím, ale veﬁejti (‰kolky, PDV, myslivost). Má v‰ak i nûkteré ekonomické
ností dosud nedocenûné. Úcta ke slovené zvûﬁi pﬁi svozu
zátûÏe, které LS neznají (napﬁ. byty, vût‰í podíl neprodukz lesa, úlomky, zálomky, pasování u troubení loveck˘ch sigtivního majetku, soubor historick˘ch staveb Kladská aj.).
nálÛ u trofejové zvûﬁe je u LZ Kladská samozﬁejmostí. Toto
Mezi jednotliv˘mi LZ je urãitá rozdílnost, a to zejména
v‰e k lovu patﬁí a je cizími lovci velice kladnû hodnoceno.
v podmínkách, ve kter˘ch konkrétnû hospodaﬁí, napﬁ. u LZ
Loveck˘ personál vystupuje pﬁi doprovodech loveck˘ch
Kladská je to velk˘ rozsah postiÏen˘ch porostÛ, rozsáhlé
hostÛ po v‰ech stránkách profesionálnû.
zájmy ochrany pﬁírody a z toho plynoucí omezení v hospoV roce 1994 byl zaloÏen trubaãsk˘ soubor Trubaãi z Kladdaﬁení. Jsou to ale i vlivy polohové renty po obchodování
ské. Mûl za cíl prohlubovat myslivecké tradice pﬁi slovení
se dﬁevem, rozsah reÏijní myslivosti apod.
trofejové zvûﬁe. Soubor se v‰ak soustavn˘m cviãením vypraRozdílnost podmínek je v˘hodná pro poskytování ‰ir‰ího
coval k tomu, Ïe v roce 2005 vydal své CD, kde prezentuje
spektra referenãních údajÛ.
lovecké signály a hlaholy od Dyka, Selementa, Vacka
a podobnû. Soubor se zúãastÀuje pravidelnû národních
Nakolik ovlivÀuje chod celého závodu lovecká sezóna?
i mezinárodních soutûÏí. Hraje také církevní muziku
(Hubertské m‰e), úãinkuje na mysliveck˘ch plesech, v˘staSlovní spojení „Kladská rovná se zejména myslivost“ kdysi
vách, mysliveck˘ch zkou‰kách, ale i na pohﬁbech myslivecskuteãnû platilo. Dne‰ní realita je ale jiÏ jiná Pro LZ je prik˘ch kamarádÛ. Napﬁíklad Svatováclavské troubení na
oritní lesnické hospodaﬁení. Representaãní myslivost
Kladské za úãasti zahraniãních souborÛ se stalo tradicí.
ustoupila do pozadí. Je pochopitelnû realizována, ale
Je loveck˘ zámeãek Kladská vyuÏíván celoroãnû, nebo jen
v rámci celkového zadání, ãímÏ je hledat soulad mezi
v období lovecké sezóny?
lesem, pﬁírodou, myslivostí. Toto zadání a referenãní funkci LZ chápeme i v tom smyslu, Ïe myslivost v reÏijních
honitbách musí b˘t vykonávána na vysoké úrovni, co se
Kdysi byl zámeãek vyuÏíván pouze pro lovecké hosty Mze,
t˘ãe péãe o zvûﬁ, zásad odlovu, kvalifikace personálu,
pro veﬁejnost byl uzavﬁen a loveck˘ personál mûl do nûj
dodrÏování mysliveck˘ch tradic.
jenom omezen˘ pﬁístup. Dnes je pochopitelnû situace jiná.
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Zaﬁízení poskytuje v˘borné zázemí pro pû‰í turistiku, v˘lety do sousedních lázní a atraktivních historick˘ch lokalit
v okolí, cykloturistiku, lyÏování, myslivost nebo rybaﬁení. Je
k dispozici pracovníkÛm podniku a je otevﬁen i pro bûÏné
náv‰tûvníky.
Velk˘ zájem o pobyt je také mezi zahraniãními turisty. Lze
zde poﬁádat rovnûÏ porady, ‰kolení a spoleãenské akce.
V roce 2005 se u nás ubytovalo 2660 hostÛ. LÛÏková kapacita byla v roce 2005 vyuÏita ze 35 %.
VraÈme se je‰tû, prosím, k vûtrné smr‰ti, která zpÛsobila
u va‰eho lesního závodu pohromu v ãervenci loÀského
roku.
Nejvíce byly postiÏeny porosty na návûtrné západní ãásti
závodu. Nejednalo se o v˘vraty, ale z 90 % o zlomy. Do
konce roku bylo zpracováno cca 25 000 m3 hmoty. Rozlámaná, znehodnocená hmota ovlivnila v˘raznû realizaãní
cenu. Z dÛvodÛ ochrany lesa byly zpracovány kompletnû
i roz‰típané a ukroucené ãásti. Tato hmota byla pﬁiblíÏena
a prodána s OM za nízkou cenu. Na poradû v prosinci 2005
jsme konstatovali, Ïe máme vyãi‰tûn˘ les a mÛÏeme rozjet
v˘robu 2006 dle projektu a taxace. Co v‰ak následovalo od
23. prosince a trvá i v první polovinû ledna 2006, nám
v‰em vyrazilo dech. TûÏk˘ sníh a led zpÛsobuje kaÏdodenní prolamování porostÛ. Lesní cesty jsou dennû uvolÀovány od vyvrácen˘ch stromÛ a zlomen˘ch ‰picí. SnûÏení a námraza situaci zhor‰uje tím, Ïe tûÏk˘ sníh ze
stromÛ nespadl, ale stále pﬁib˘vá. Ohnutá ‰pice stromu se
jiÏ nenarovná a dochází k prasknutí v polovinû ãi tﬁetinû
kmene.

Zmûna druhové skladby

Jak jste na tom s prací s veﬁejností?
Jedním z velk˘ch dluhÛ LâR je práce s veﬁejností, pﬁestoÏe
je tento úkol zahrnut jak v krátkodob˘ch, tak dlouhodob˘ch úkolech, které si podnik stanovil. I pﬁes velké mnoÏství akcí s mládeÏí, které podnik poﬁádá, je stav neuspokojiv˘. Tato tvrzení opírám o skuteãnosti, které zji‰Èuji ve ‰kolách. Pﬁed nûkolika lety jsem si vyt˘ãil cíl, Ïe se tento stav
v regionu pokusím zmûnit. Nav‰tûvuji základní a stﬁední
‰koly nebo ony jezdí na Kladskou, kde pokud moÏno zábavnou formou informuji Ïáky a uãitele o nutnosti racionálních zákazÛ v lese, Programu 2000, Natura 2000, o v˘‰i
tûÏeb, zvy‰ování zásob, spotﬁebû dﬁeva na obyvatele ve
srovnání s EU, o naprosto nedostateãném vyuÏívání dﬁevní
hmoty ve v‰ech ãinnostech hospodaﬁení a podobnû. ·koly
tyto základní vûdomosti nemají, a proto je ani neuãí. Poﬁádáním v˘stav trofejí ve ‰kolách se snaÏíme probudit
v dûtech zájem o zvûﬁ a práce s tím spojené a dodrÏování
mysliveck˘ch tradic.
Star‰í generace si jistû pamatuje na poﬁad ostravské televize Lovy beze zbraní. Poutavé vyprávûní odborníkÛ o lese
a zvûﬁi pﬁitáhlo k televizi cel˘ národ. Jsem zásadnû proti nic
neﬁíkajícím nûkolikavteﬁinov˘m ‰otÛm, které jsou mnohdy
naprosto nesrozumitelné. Pokud nebude na regionálních
televizích alespoÀ mûsíãnû minimálnû hodinov˘ program
s urãitou lesnickou tématikou, nebude dobﬁe.

Loveck˘ zámeãek Kladská

MoÏná bychom na‰e povídání mohli skonãit nûãím optimis tick˘m…
To urãitû mÛÏeme. KaÏd˘ ãlovûk musí mít ‰tûstí a já
osobnû jsem mûl a dosud mám velké ‰tûstí, Ïe jsem mohl
pracovat ãtyﬁicet let v lesích Lesního závodu Kladská, pro
mû nejkrásnûj‰ím místû na svûtû. Takové ‰tûstí bych pﬁál
■
kaÏdému.

LESU ZDAR

Pﬁipravil Ing. Pavel Hes
podnikové ﬁeditelství LâR
KﬁíÏky
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PLES

Kulturní událost roku opût v duchu
dobré zábavy, zpûvu a tance
Období plesové sezóny je v plném proudu a i tento rok s sebou pﬁinesl mnoh˘mi
napjatû oãekávan˘ jubilejní 10. reprezentaãní lesnick˘ ples. Jak jistû dokazuje poﬁadové ãíslo, vybudoval si ples, jenÏ kaÏdoroãnû poﬁádají Lesy âeské republiky, své pevné
postavení mezi kulturními událostmi tohoto typu v celém Královehradecku. O jeho
kvalitách svûdãí i fakt, Ïe byl nûkolikráte ohodnocen i jako nejúspû‰nûj‰í a nejlep‰í
z plesÛ v regionu.
Úvodního slova a zahájení plesu se ujal stejnû jako loni
generální ﬁeditel Ing. Vladimír Blahuta. Ten postupnû uvítal
i ãestné hosty plesu v ãele s ministrem zemûdûlství Ing.
Janem Mládkem, CSc.
Mezi dal‰í váÏené hosty patﬁili také zástupci Poslanecké
snûmovny Parlamentu âeské republiky, zástupci akademické
obce, regionu, lesnick˘ch a oboru pﬁíbuzn˘ch institucí.
V bohatém programu se o zábavu postarali vynikající umûlci, kteﬁí bavili více neÏ tisícovku hostÛ. Ti zaplnili témûﬁ do
posledního místeãka v‰echny ãtyﬁi sály KC Aldis, kde se akce
konala.
Ke kaÏdému dobrému plesu patﬁí také hodnotná tombola
a ani letos tomu nebylo jinak. Vzhledem ke kulatinám, jeÏ
ples slavil, byla tombola opravdu mimoﬁádnû bohatá a pestrá, coÏ dokazovaly i spokojené tváﬁe v˘hercÛ jednotliv˘ch
cen. Hlavní v˘hrou tomboly byl t˘denní pobyt na Kladské
pro dvû osoby.
Co ﬁíci závûrem? Desát˘ roãník plesu je minulostí a ãeká nás,
doufejme, dal‰í desítka, neboÈ takovouto úspû‰nou tradici
stojí za to zachovat.

LESU ZDAR

Slavnostní zahajovací fanfára
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Jeden ze zástupcÛ akademické obce - Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc.
s chotí
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Zahájení plesu generálním ﬁeditelem

Generální ﬁeditel Ing. Vladimír Blahuta s ministrem zemûdûlství
Ing. Janem Mládkem, CSc.

Mezi pozvan˘mi byl i zástupce PS PâR poslanec Ing. Petr Zgarba

PLES

Tombola byla vskutku bohatá, od o‰acení...

...aÏ po rÛzné druhy zvûﬁiny

Veãerem provázela Marcela Augustová

Pﬁedtanãení

>>

LESU ZDAR

Ples v plném proudu
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V sálech bylo stále Ïivo

Dobﬁe se bavila i tisková mluvãí Sa‰a KﬁiÏková

Losování se ujala Leona Machálková

Jednou z hvûzd veãera byla i Daniela ·inkorová

V˘herkynû hlavní ceny tomboly
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PLES
Pﬁírodû neubliÏuji a miluji danãí gulá‰
Patﬁíte mezi nejvytíÏenûj‰í osobnosti
na‰í hudební i divadelní scény, hodnû
toãíte... Máte vÛbec ãas na pﬁírodu?
Preferujete jako relaxaci pobyt v pﬁírodû?
Popravdû ﬁeãeno, kdyÏ si chci odpoãinout, tak vyhledávám moﬁe. Je to
z dÛvodu, Ïe jsem prÛdu‰káﬁ a pobyt
Daniela ·inkorová
u moﬁe mne léãí. Jinak lesy mám stra‰nû ráda i pﬁírodu jako takovou. SnaÏím
se jí neubliÏovat a chovám se k ní stra‰nû slu‰nû. ProtoÏe si
to zaslouÏí.
Co vás napadlo jako první, kdyÏ vám byla nabídnuta
moÏnost vystoupit na lesnickém plese?
Je to asi hrozné, ale já miluji gulá‰! A vy tady máte danãí
gulá‰, na ten jsem se stra‰nû tû‰ila. Samozﬁejmû, Ïe jsem
byla vdûãná za to, Ïe mohu pobavit lidi. A vy jste se bavili
královsky! To mne asi napadne jako první, kdyÏ dostanu
pozvání; bavit lidi v sále.
Hodnû cestujete, v‰imla jste si na‰í billboardové pozvánky k náv‰tûvû lesÛ?
Já bohuÏel neustále pospíchám, takÏe jezdím dost rychle.
Snad to nebudou ãíst pﬁíslu‰níci od dopravky (smích). TakÏe
se soustﬁedím na ﬁízení, abych nûkde nehavarovala, a tak
jsem si zatím nev‰imla. Slibuji ale, Ïe to napravím.

Slovensk˘ „Freddie Mercury“ Peter Paul

PovaÏuji pﬁírodu za absolutní princip krásy
Máte jako velice zaneprázdnûn˘ ãlovûk vÛbec ãas na pﬁírodu? Preferujete jako relaxaci pobyt v pﬁírodû?
Já povaÏuji pﬁírodu, a neberme to jako
kli‰é, za absolutní princip krásy, inspirace a zdraví. Je to místo, kde najdeme
odpovûdi na v‰echny otázky.
Leona Machálková

TakÏe, jakmile mÛÏete polevit v pracovních povinnostech, trávíte voln˘ ãas v pﬁírodû?
Oproti dﬁívûj‰ku jsem posledních pár let v pﬁírodû, v lese
stále ãastûji a váÏím si kaÏdé chvíle, kdy mohu z pﬁírody
trochu naãerpat sílu. Doporuãuji zejména okolí Nového
Boru, kde je pﬁíroda pﬁekrásná.
Kapela Blue Star

Jaké dal‰í kouty na‰í vlasti vám pﬁirostly k srdci?
Znám velice dobﬁe severní Moravu, ale dlouho jiÏ Ïiji v Praze,
takÏe jsem zaãala postupnû objevovat krásy ãeské krajiny,
nádherná je ·umava, ale napﬁíklad i severní âechy mají své
kouzlo a hodnû mne oslovují. Pﬁíroda je prostû klíã k pohodû
a místo, kde si nejvíce odpoãinete. I proto by se k ní mûl ãlovûk chovat co nejohleduplnûji, ti‰e a hroznû mne ‰tve a leÏí mi
na srdci, jak se nûkteﬁí lidé dokáÏí chovat bezohlednû.
V tomto ohledu si myslím, Ïe v „Evropû“ stále je‰tû nejsme.

Pﬁipravil Ing. Jaroslav Karas
podnikové ﬁeditelství LâR
Foto: Jan Strouhal, Jaroslav Karas
„Poutníci“ Honza Máca a Jiﬁí Mach
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Co vás napadlo jako první, kdyÏ vám byla nabídnuta
moÏnost vystoupit na lesnickém plese?
Já jsem zde jiÏ jednou byla a kromû srdeãnosti lidí mne zaujala neotﬁelost a zvlá‰tnost tohoto plesu, taková ta stavovská hrdost, která je tady zﬁejmá. Je mnoho plesÛ, ale tenhle je sv˘m zpÛsobem zvlá‰tní. Ráda na ten minul˘ vzpomínám a vzpomínat budu i na tento.
■
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LâR ovûﬁují model poãtu pracovníkÛ
zaloÏen˘ na pracovních jednotkách
Se zmûnami v systému ﬁízení podniku, jejichÏ cílem je zv˘‰it efektivitu ãinností, se od
1. 1. 2006 pracuje s modelem diferenciální renty. Jedním z podpÛrn˘ch nástrojÛ bude
metodika pracovních jednotek, která pomÛÏe vedoucím pracovníkÛm objektivnû nastavit
poãty pracovníkÛ a v˘‰i pohyblivé sloÏky mezd.
Zveﬁejnûná metodika pracovních jednotek /PJ/, která má slouÏit jako doplÀkov˘ a pomocn˘ nástroj ke stanovení modelového poãtu pracovníkÛ, mírnû rozãeﬁila poãátkem roku hladinu,
zejména u pracovníkÛ lesních správ LâR. To je dÛvodem, jenÏ
mû vedl k tomu osvûtlit v ‰ir‰ích souvislostech metodiku PJ.
S ohledem na rÛznorodost ãinností bylo nutno hledat prÛﬁezové ukazatele, které by nejvíce charakterizovaly spotﬁebu
práce technick˘ch pracovníkÛ na správu a obhospodaﬁování
lesa, tedy ãást správních nákladÛ. Souãasnû se také volalo
v souvislosti s vlastním obchodem v reÏii LâR po tom, aby se
v dÛsledku toho nav˘‰ily poãty pracovníkÛ.
S ohledem na správní náklady bylo nutno zjistit úroveÀ souãasné produktivity práce podle jednotliv˘ch organizaãních
jednotek poãínaje revíry. To proto, aby se pracovnû nezatûÏovali dal‰ími objemy prací revírníci s nadprÛmûrn˘mi pracovními úkoly. Z tohoto dÛvodu bylo nutno hledat spoleãn˘ jmenovatel prÛﬁezov˘ch ãinnosti a ten byl pro tento úãel
nazván pracovní jednotky.

Specifika efektivní správy a obhospodaﬁování
lesních majetkÛ
Pracovní jednotky sice nezapadají do nástrojÛ trÏního mechanizmu, kter˘ zná pﬁedev‰ím kategorie zisk, v˘nosovou nebo
nákladovou rentabilitu, ale vzhledem k rÛznorodosti ãinností
a specifiky obhospodaﬁování lesÛ by nûkteré nástroje trÏní
ekonomiky nemohly spravedlivû vyjadﬁovat skuteãnou úroveÀ
produktivity ãi spotﬁebu práce na správu a obhospodaﬁování
lesního majetku, zejména s ohledem na rÛzné pﬁírodní podmínky a rÛznou strukturu ãinností. Proto byl pro úãel mûﬁení produktivity práce správy lesního majetku a pro zji‰tûní
rozloÏení pracovních úkolÛ na jednotlivé organizaãní jednotky pouÏit model pracovních jednotek jako spoleãn˘ doplÀkov˘ nástroj i jmenovatel ohodnocení prÛﬁezov˘ch ãinností.
Nejedná se v Ïádném pﬁípadû o návrat k vykopávkám plánovitého hospodáﬁství, kde byl pojem pracovních jednotek
u lesního provozu pro odmûÀování v trochu jiné podobû pouÏíván, ale o vytvoﬁení modelu, kter˘ by sv˘m obsahem a pojetím, byÈ se stejn˘m názvem, doplÀoval trÏní principy, ekonomickou v˘konnost a souãasnû zajistil trvale udrÏiteln˘ zpÛsob
obhospodaﬁování lesÛ. Stanovení modelového poãtu pracovníkÛ podle v˘‰e tvorby zisku na revírníka nebo pracovníka
lesní správy by neodpovídalo potencionálním moÏnostem
jednotliv˘ch lesních porostÛ nebo oblastí. To je ﬁe‰eno uplatÀovan˘m modelem diferenciální renty, kter˘ je jiÏ pÛl roku na
lesních správách ovûﬁován s pﬁízniv˘mi v˘sledky. Cílem je, aby
model pracovních jednotek doplÀoval model diferenciální
renty.
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Cíle modelu diferenciální renty
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Cílem modelu diferenciální renty je postihnout ekonomickou v˘konnost daného lesního majetku v zisku, ve v˘nosech i v nezbytn˘ch potﬁebách nákladÛ na obhospodaﬁování lesa, potﬁebách na tvorbu nového lesa, potﬁebách na
lesní infrastrukturu, prohlubování veﬁejn˘ch uÏitkÛ
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i potﬁebách nákladÛ na správu majetku. Podává nám informaci o v˘sledné ekonomické v˘konnosti spravovaného
majetku, a to celkem a z toho z obhospodaﬁování lesa,
z ostatních lesnick˘ch a nelesnick˘ch ãinností i z prodaného majetku. To v‰e také vztaÏeno k normativÛm diferenciální renty, také souãasnû na m3 realizovaného dﬁíví a 1 ha
obhospodaﬁované lesní pÛdy. Normativy diferenciální renty
spolu s doprovodn˘mi ekonomick˘mi nástroji v sobû odráÏí rozdílné v˘nosové a pﬁírodní podmínky jednotliv˘ch
oblastí.

Cíle modelu pracovních jednotek
Cílem modelu pracovních jednotek je ve vnitﬁní struktuﬁe
optimalizovat náklady na správu a obhospodaﬁování lesního majetku. Pracovní jednotky nám podávají informaci
v agregované formû o pracovní nároãnosti ﬁízen˘ch organizaãních jednotek /spotﬁebû práce na jejich ﬁízení/, a to
revírÛ, LS, KI, vãetnû informace o v˘‰i pracovního zatíÏení. To pak umoÏÀuje pﬁes prÛmûrnou produktivitu práce
v PJ stanovit modelové poãty pracovníkÛ na jednotlivé
organizaãní úrovnû, tedy optimalizovat rozloÏení technického potenciálu u LâR a následnû stanovit i závislost rozdûlení pohyblivé sloÏky mzdy dle mnoÏství práce v PJ,
a tím relativnû zv˘‰it spravedlivost odmûÀování podle
mnoÏství a v˘sledkÛ práce.
V modelov˘ch poãtech je samostatnû optimalizován poãet
revírníkÛ jako základní organizaãní sloÏka v ﬁízení a správû
lesního majetku. Dále je optimalizován poãet expedientÛ –
referentÛ odbytu. Samostatnû je modelován poãet ostatních
pracovníkÛ ústﬁedí LS, a to bez lesního správce a oborníkÛ,
s respektováním nároãnosti pozemkové drÏby a s nezbytn˘m
pﬁedpokladem dûlby práce i kumulace ãinností u lesních
správ s niÏ‰ím neÏ prÛmûrn˘m objemem PJ. Aby byla dána
perspektiva absolventÛm ‰kol, byl samostatnû modelován
poãet adjunktÛ, a to tak, Ïe jejich poãet k 1. 11. uplynulého
roku byl doplnûn o jednoho adjunkta na tûch LS, kde nemûli ve stavu Ïádného. Takto získan˘ celkov˘ poãet byl pﬁerozdûlen na lesní správy podle celkové v˘‰e PJ a tak zahrnut do
celkového modelového poãtu pracovníkÛ.
Modelov˘ poãet pracovníkÛ zejména lesním správám ukazuje, jak se mají chovat v této oblasti. U tûch LS, kde je skuteãn˘ poãet pracovníkÛ vy‰‰í neÏ modelov˘, není moÏno
pﬁijmout Ïádného dal‰ího pracovníka a pﬁípadnû vy‰‰í poãet
pﬁekroãen˘ch pracovníkÛ je nutno ﬁe‰it pﬁi odchodu pracovníkÛ bez náhrady. Tam, kde je skuteãn˘ stav niÏ‰í neÏ
modelov˘, mohou se rozhodnout buì pro pﬁijetí pracovníka, nebo mohou rozdûlit 50 % pohyblivé sloÏky pﬁipadající
na jednoho pracovníka /to je 50 % z ãástky 7218 Kã mûsíãnû/ na dal‰í pracovníky, kteﬁí budou ãinnosti za uspoﬁeného
pracovníka proti modelu zaji‰Èovat. Na pﬁípadné pﬁedání
funkcí a v˘kyvy v úkolech v prÛbûhu roku bude tolerováno
pﬁekroãení jednoho pracovníka. Model PJ bude prÛbûÏnû
aktualizován pﬁi kaÏdé zmûnû plánu a pak v závûru roku
dopoãítán na skuteãnost s moÏností dorovnání /kladné
i záporné/ pohyblivé sloÏky mzdy vypoãtené na skuteãné PJ
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Hodnocení
Pro hodnocení model vyuÏívá vybrané v˘kony sledované
v rámci hospodáﬁské evidence. Ohodnocení jednotliv˘ch prÛﬁezov˘ch ãinností koeficienty je odvozeno ze snímkÛ skuteãné spotﬁeby pracovního ãasu vybran˘ch revírníkÛ na jednotlivé ãinnosti v prÛbûhu celého roku. A je nutno vzít jako
objektivní, Ïe tato spotﬁeba narÛstá s nárÛstem objemu
úkolÛ. Byl respektován pomûr mezi spotﬁebou práce na pûstební ãinnosti, spotﬁebou práce na tûÏební ãinnosti a spotﬁebou práce na ostatní spoleãné ãinnosti. Je ov‰em zcela
pochopitelné, Ïe s nárÛstem tûÏby dﬁíví narÛstá i objem PJ,
ale rovnocennû narÛstá i objem pûstební ãinnosti v nárÛstu
holin, mlad˘ch lesních porostÛ a proﬁezávek. A dal‰í spotﬁeba práce pak narÛstá na tûÏbu provádûnou v reÏii LâR. Prostû s vy‰‰ími úkoly tûÏební ãinnosti vzrÛstá celkov˘ objem
i celková intenzita prací, vyjádﬁená objemem v PJ.
Model PJ to dává pﬁes ohodnocení koeficienty spotﬁeby
práce na spoleãného jmenovatele, aby tak podchytil celou
strukturu rozhodujících ãinitelÛ. Ale nejvût‰í pﬁipomínky ze
strany revírníkÛ byly dosud k tomu, Ïe kdyÏ máme dva revírníky se stejn˘m vzdûláním, stejnou délkou odborné praxe
a se stejn˘m hodnocením pﬁi zhruba stejné v˘mûﬁe lesa
a katastrální rozloze, kdyÏ jeden z nich má 5 tis. m3 tûÏby
a druh˘ 10 tis m3 tûÏby a z toho návaznû vypl˘vající úkoly
pûstební ãinnosti, pak pﬁi tûchto v˘razn˘ch rozdílech v objemu úkolÛ mûli oba revírníci dosud stejné pracovní pﬁíjmy,
coÏ revírníci s vy‰‰ími úkoly hodnotili asi oprávnûnû jako
nespravedlivé. Nov˘ systém modelu PJ by mûl tento rozdíl
v objemu ohodnotit pﬁídûlem rozdílné v˘‰e pohyblivé sloÏky
mezd u obou z revírníkÛ ve v˘‰e uvedeném pﬁíkladu, a tím
by mûl posílit odmûÀování také podle mnoÏství práce.
Na základû do‰l˘ch podnûtÛ z LS i od revírníkÛ model PJ preferuje jemnûj‰í a podrostní formy hospodaﬁení hodnotícím kriteriem podílu plochy lesa pﬁipadající na hektar prvního zalesnûní a vykázané pﬁirozené obnovy, protoÏe tento postup ‰etﬁí

náklady. Model tak zohledÀuje v˘raznû vût‰í pracnost a tvÛrãí práci, která souvisí s rozpt˘leností a individuálním pﬁístupem k tûÏbû i následné péãi o nálety. VyuÏití podrostního
zpÛsobu hospodaﬁení, kter˘ je sice v jistém slova smyslu tak
trochu bûhem na dlouhou traÈ, je na druhé stranû odpovídajícím zpÛsobem ohodnoceno v PJ a revírník, kter˘ takto pracuje, není v Ïádném pﬁípadû po‰kozen.
Následnou tvorbu prvního vûkového stupnû bude nutno
hodnotit vnitﬁním auditem LâR z dlouhodobého pohledu pﬁi
hodnocení dlouhodob˘ch v˘sledkÛ ve zlep‰ování stavu lesa.
Tento systém by bylo rovnûÏ Ïádoucí zavést u LâR také co
nejdﬁíve, protoÏe by byl kontrolní pojistkou pro to, zda
uplatnûní diferenciální renty není na nûkter˘ch organizaãních jednotkách na úkor stavu lesa.
Je nezbytné doplnit, Ïe model byl sestaven podle sledování
pracovního ãasu vybran˘ch revírníkÛ na ãinnosti, které
zabezpeãují v prÛbûhu celého roku. Následnû bylo provedeno testování modelu na vybran˘ch revírech a LS. Data do
modelu byla naplnûna z datového skladu LâR na projekty
roku 2006. Údaje jsou postaveny na organizaãní strukturu od
1. 1. 2006. Model umoÏÀuje promítnout prÛbûÏnû v‰echny
zmûny pﬁi kaÏdé zmûnû plánu a v˘razn˘ch zmûnách v projektech.
Do modelu byla zahrnuta i odborná správa lesÛ /OSL/
zejména z dÛvodu ãastého v˘skytu kombinovan˘ch revírÛ
a také z toho dÛvodu, Ïe revírníci OSL jsou vypláceni ze
mzdov˘ch prostﬁedkÛ LâR, i kdyÏ celkové náklady vãetnû
podílu reÏie a zisku by mûly b˘t za OSL pokryty dotacemi.
Znamená to ale také, Ïe i revírník na OSL by mûl vytvoﬁit
pﬁibliÏnû stejn˘ podíl zisku, jak˘ pﬁipadá na revírníka u SL.

Model PJ nenutí k projektování vy‰‰ích
objemÛ prací
JiÏ jsem se setkal s prvními reakcemi, které spoãívaly v dotazech, jaké ãinnosti ãi v˘kony naprojektovat nebo skuteãnû
provést, aniÏ by je les opravdu potﬁeboval /napﬁíklad vy‰‰í
rozsah ochrany mlad˘ch porostÛ, proﬁezávek, probírek do
40 let nad závazn˘ ukazatel/, aby bylo dosaÏeno vy‰‰ího
ohodnocení v celkovém objemu PJ u revírníkÛ a potaÏmo na
lesní správû. V tomto pﬁípadû pﬁi tûchto reakcích se zapomíná na to, Ïe vy‰‰í objemy tûchto prací znamenají vy‰‰í
náklady a nûkdy i niÏ‰í trÏby, coÏ se pﬁímo odrazí opût

>>
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za rok. Pﬁedpokládá se pﬁi uplatnûní, Ïe ﬁe‰ení pﬁípadn˘ch
tvrdostí modelu PJ bude v pravomoci krajsk˘ch ﬁeditelÛ.
Model bude ovûﬁován v I. pololetí roku 2006.
V˘ãet prÛﬁezov˘ch ãinností a jejich ohodnocení jsou podrobnû uvedeny v metodickém pokynu, kter˘ obdrÏely v‰echny
organizaãní jednotky.
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v modelu diferenciální renty ve sníÏení tvorby HV z obhospodaﬁování lesa a následnû i v niÏ‰ích podílech odmûn za
zlep‰ení HV z diferenciální renty. Pozitivní pﬁínos se získá
pouze z vy‰‰ího rozsahu OSL a z v˘kupu dﬁíví z této OSL,
z vy‰‰ího podílu podrostních forem a pﬁirozené obnovy
a sníÏení podílu prvního zalesnûní, zaji‰tûní kultur v zákonné lhÛtû, tím pádem sníÏením rozsahu OMLP, respektive
z vy‰‰ího podílu tûÏeb v rámci dodrÏení závazného ustanovení maximální v˘‰e tûÏeb.
Model PJ nerozli‰uje listnatou a jehliãnatou tûÏbu ani
v˘chovu a obnovu. Omezení vzniklá v horách z dÛvodu
krat‰í vegetaãní doby vypl˘vá jiÏ z povahy a specifik jednotliv˘ch revírÛ a stﬁídáním období s niÏ‰í a vy‰‰í potﬁebou
práce, stejnû jako v luÏních lesích období záplav a nemoÏnosti realizace Ïádn˘ch prací v té dobû, kromû prací záchran˘ch. Cel˘ model PJ vypovídá rámcovû o celkovém objemu
práce a závislosti pohyblivé sloÏky, nikoliv závislosti
základní sloÏky mzdy. A pohyblivá sloÏka je diferencována
podle celkového objemu práce-nároãnosti. Îádn˘ model,
tedy ani tento model PJ, nebude v Ïádném pﬁípadû absolutnû spravedliv˘. Jde o model, kter˘ rámcovû stanovuje
v‰em stejn˘m pﬁístupem rámcové limity a v tom je jeho
spravedlnost. NepﬁihlíÏí k tomu, kdo si co vydobude na
úkor jin˘ch.
Také se vyskytly dotazy, jakou úlohu by mûly sehrávat KI
v uplatÀování modelu diferenciální renty. Jejich úloha
nespoãívá v pﬁerozdûlovací funkci ale v tom, Ïe zji‰Èují jak
optimálnû jsou vyuÏity zdroje u jimi ﬁízen˘ch OJ, a pﬁijímají k tomu pﬁíslu‰ná opatﬁení. Cílem je tvorba dal‰ích nov˘ch
zdrojÛ, ne pﬁerozdûlování stávajících zdrojÛ, protoÏe tím se
netvoﬁí Ïádná dal‰í pﬁidaná hodnota.
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R o z l o Ï e n í o b j e m Û v PJ v % p o d í l u a p o ã t e c h
p o d l e o r g a n i z a ã n í c h j e d n o t e k v r. 2006
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Následující graf má ukázat za LâR strukturu rozloÏení organizaãních jednotek – revírÛ v absolutních poãtech a v %
podílu z celkového poãtu podle objemu v PJ se zaﬁazením
do pásem. Pro hodnocení KI nejsou do objemu zatím zahrnuty objemy dosahované pﬁímo ﬁízen˘mi závody, ale
postupnû budou i tyto objemy P¤Z zapoãteny pﬁíslu‰n˘m KI
podle metodiky, která bude v prÛbûhu roku zpracována.
Rozdílné rozloÏení objemÛ v PJ u revírÛ, zejména u lesních
správ ukazuje na nezbytnost optimalizace a potﬁebu stano-
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vení modelov˘ch poãtÛ pracovníkÛ na správu a obhospodaﬁování lesního majetku v návaznosti na úãelnou zmûnu
dûlby práce.
Jistá napjatost se jeví u tzv. kalamitních revírÛ i kalamitních
lesních správ, kde podíl nahodil˘ch tûÏeb pﬁesáhl za poslední tﬁi roky 70 % roãní tûÏby, pro rok 2006 zatím plánují jen
40 % a aÏ koncem roku bude zﬁejmé, jak to dopadne. Zejména v tûchto pﬁípadech by bylo riskantní provádût vnitﬁní
organizaãní zmûny a bude nutno s nimi poãkat aÏ do doby,
kdy skuteãn˘ podíl nahodil˘ch tûÏeb za období tﬁí let
poklesne alespoÀ pod 50 % z celkové tûÏby.

VyuÏití modelu PJ pro odmûÀování podle
mnoÏství a v˘sledkÛ práce
V tarifní mzdû je ohodnocena mimo jiné i délka praxe. To
zÛstane zachováno. Ale pohyblivá sloÏka mzdy by mûla b˘t
pﬁidûlována zejména s ohledem na rozsah úkolÛ v PJ
a návaznû pak na modelov˘ poãet pracovníkÛ /7218 Kã na
pracovníka mûsíãnû prÛmûr za LâR pro rok 2006/. Skuteãná
vnitﬁní diferenciace podle hodnocení pracovníkÛ by mûla
b˘t provedena aÏ v rámci této pﬁidûlené pohyblivé sloÏky
mzdy. To ov‰em nic nemûní na nezbytnosti trvale v˘raznûji
zvy‰ovat v˘dûlkovou úroveÀ oboru lesnictví jako celku, kdy
bylo pﬁedstiÏeno ﬁadou jin˘ch odvûtví, v návaznosti ov‰em
na skuteãnou ekonomickou v˘konnost podniku.
Stanovení modelov˘ch poãtÛ pracovníkÛ také pﬁedpokládá, Ïe
pﬁípadné ve‰keré pomocné práce vykonávané ostatními pracovníky pﬁeváÏnû sezónnû budou vykazovány jednoznaãnû na
v˘robních v˘konech, kter˘ch se t˘kají, a nikoliv na reÏiích.
Domníváme se, Ïe sám lesní provoz volal po objektivizaci.
Ovûﬁování nám ukáÏe, jak je model objektivní. Va‰e pﬁípadné
podnûty, o které jste byli poÏádáni, budou slouÏit k tomu, aby
mohl b˘t model vylep‰en. To je pﬁedmûtem pﬁístupÛ. NemÛÏe
v‰ak dojít k v˘raznûj‰ímu roz‰íﬁení modelu, neboÈ pak by se stal
nepﬁehledn˘m. Cestou je hodnocení jen pﬁes základní lesnické
prÛﬁezové a intenzitní ãinitele. Na tom je ostatnû model postaven. Pokládám za nezbytné v‰ak opûtovnû zdÛraznit, Ïe model
PJ je jen doplÀující pomocn˘ model. Hlavním a nosn˘m modelem, ovlivÀujícím v˘slednou ekonomickou v˘konnost kaÏdé
organizaãní jednotky, zÛstává model diferenciální renty.
■
Ing. Franti‰ek KaÀok, CSc.
podnikové ﬁeditelství LâR

O P¤ÍRODù

Kormorán si spletl silnici s ﬁekou
Sníh a mráz nepﬁiná‰í problémy pouze lidem, ale i zvíﬁata mají ãasto problémy se
zorientovat. Nejenom Ïe jim mráz vadí v pohybu a nutí je k vy‰‰ímu v˘deji energie,
ãasto u nich dochází i ke kuriózním zranûním.

Kormorán velk˘ v letu

Detail zobáku kormorána

ní kormoránÛ probíhá v kvûtnu a snÛ‰ka ãiní obvykle 4 aÏ
5 vajec. Ta jsou jemnû svûtle modrá, av‰ak potaÏená kﬁídovitou bílou vrstvou. Sezení zaãíná uÏ po snesení prvního
vejce a trvá zhruba 23 aÏ 24 dnÛ.
Námi odchycen˘ kormorán je velice agresivní pták, kter˘ se
brání nejen vyvrhováním koﬁisti, ale i pouÏitím zobáku,
jehoÏ stﬁet s rukou je opravdu bolestiv˘. I pﬁes ve‰kerou
opatrnost jsme od nûj utrÏili nûkolik zásahÛ. Koﬁistí na‰eho
kormorána na ﬁece Klabavce byly ryby o velikosti 20 aÏ 25
centimetrÛ druhu cejn a plotice. K tomuto zji‰tûní jsme
dospûli právû z dÛvodu vyvrhování koﬁisti. A zpravidla tuto
koﬁist lze zaznamenat i u ostatních kormoránÛ, kteﬁí pﬁednostnû vyhledávají tzv. bílou rybu. Nicménû si jiÏ dnes dokáÏeme pﬁedstavit, co se stane, usedne-li hejno kormoránÛ na
rybník ãi ﬁeku. Na Rokycansku se kormoráni zatím nevyskytují celoroãnû, coÏ jistû rybáﬁi vítají. KvÛli vzrÛstajícímu
poãtu zimujících kormoránÛ na Rokycansku v‰ak mÛÏe b˘t
jen otázkou ãasu, kdy zde najdou také vhodné podmínky
k hnízdûní. Dostatek koﬁisti na vodních plochách zde zcela
jistû mají.
V pﬁípadû nálezu zranûného volnû Ïijícího Ïivoãicha volejte
záchrannou stanici, jejichÏ seznam a územní pÛsobnost
najdete na http://www.csop.cz/. V pﬁípadû v˘‰ zmínûného
■
území volejte 371 722 686 nebo 603 239 922.
Pavel Moulis
pﬁedseda ZO âSOP Rokycany
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Dal‰í pﬁípady ﬁe‰ili rokycan‰tí ochránci pﬁírody, provozující
záchrannou stanici ÏivoãichÛ pro území Rokycanska,
Berounska a Hoﬁovicka. Na cestû do Svojkovic leÏela mírnû
zranûná kachna divoká, kterou objevila místní obyvatelka.
Hned jí odchytila a zavolala ochránce pﬁírody. Podle v‰ech
okolností a rozsahu zranûní zﬁejmû do‰lo u kachny k zámûnû ﬁeky s frekventovanou silnicí. Její mírnû namrzl˘ povrch
v mûsíãním svitu pﬁipomínal odraz hladiny ﬁeky, kterou si
kachna vybrala pro svÛj odpoãinek. To se jí málem stalo
osudn˘m. Nejen Ïe si pﬁivodila mírné odûrky, ale mohl jí
tﬁeba pﬁejet nepozorn˘ ﬁidiã automobilu. Díky v‰ímavosti lidí
v‰ak na‰la pﬁechodn˘ azyl v záchranné stanici ÏivoãichÛ a jiÏ
brzy bude vypu‰tûna zpût do volné pﬁírody. Konkrétnû na
zimovi‰tû vodního ptactva na ﬁeku Berounku. Podle stejného scénáﬁe do‰lo i ke kolizi kormorána se silnicí na neménû
frekventované komunikaci do Litohlav. Opût zﬁejmû do‰lo
k zámûnû silnice s ﬁekou a následoval pád na silnici. Tentokráte se tak stalo pﬁímo pﬁed na‰imi zraky, tudíÏ jsme kormorána odchytili a odvezli do na‰eho záchranného centra.
Po dÛsledné kontrole jeho zdravotního stavu byl umístûn
v karanténním boxu na pozorování. Bûhem nûkolika dnÛ se
zotavil a byl vypu‰tûn na ﬁeku Berounku.
Kormorán velk˘ je ‰tíhl˘ a tmav˘ veslonoh˘ pták dlouh˘ asi
90 centimetrÛ s rozpûtím kolem 140 centimetrÛ. Za letu pﬁipomíná ãern˘ kﬁíÏ. Îije v rybniãnat˘ch oblastech, neboÈ jeho
hlavní potravou jsou ryby. Tûch dennû v prÛmûru spotﬁebuje asi 750 gramÛ. U nás se objevuje v dobû jarního a podzimního tahu, pﬁiãemÏ má-li nezamrzající vodní plochy,
stává se trval˘m zimním hostem. Na tûchto místech zpÛsobuje vrásky rybáﬁÛm jako jejich pﬁirozen˘ konkurent. Hnízdí
v koloniích na skalnat˘ch ostrovech nebo na stromech.
Hnízdící kolonii mÛÏeme spatﬁit napﬁ. v zooparku v Chomutovû nebo na jiÏní Moravû. Ke stavbû hnízda kormoráni
pouÏívají vûtve a vyst˘lají hnízdní kotlinku rákosem a jin˘mi z vody vytaÏen˘mi rostlinami. Tam, kde sedí na stromech, zneãi‰Èují okolí agresivním trusem, kter˘ ãasto vede
k záhubû stromÛ. To lze vidût i na ﬁece Berounce nedaleko
Plznû, kde je v˘znamné zimovi‰tû vodního ptactva. Kromû
kormoránÛ se zde dá v zimním období spatﬁit i morãáky
velké, hoholy severní, orly moﬁské a dal‰í zajímavé ptaãí
druhy. Z tohoto dÛvodu poﬁádají rokycan‰tí ochránci pﬁírody své vycházky do tûchto míst. Ty leto‰ní se uskuteãní 11.
února a 4. bﬁezna. Zváni jsou samozﬁejmû téÏ neãlenové
organizace se zájmem o sledování vodního ptactva. Hnízdû-

Pavel Moulis s kormoránem velk˘m pﬁed jeho vypu‰tûním
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Mezinárodnû v˘znamná území
v âeské republice
Na území âeské republiky se nachází ﬁada míst, která jsou zaﬁazena mezi lokality evropského, ba i svûtového v˘znamu. Mnohá z nich se nacházejí na pozemcích, na nichÏ má
právo hospodaﬁit státní podnik Lesy âeské republiky.
V˘razné zmûny rozsáhl˘ch území svûta v posledních
desetiletích 20. století vedly ke vzniku nûkolika mezinárodních platforem zamûﬁen˘ch na ochranu dochovan˘ch
pﬁírodních, krajinn˘ch a kulturních hodnot na‰í planety.
V rámci tûchto platforem bylo napﬁíklad schváleno
5 mezinárodních úmluv: Úmluva o biologické rozmanitosti, Úmluva o ochranû stûhovav˘ch druhÛ volnû Ïijících
ÏivoãichÛ, Washingtonská úmluva (CITES), Ramsarská
úmluva o mokﬁadech a Úmluva o ochranû svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví. Na základû posledních
dvou úmluv i na základû nûkter˘ch jin˘ch mezinárodních
aktivit jsou vytváﬁeny seznamy mezinárodnû v˘znamn˘ch
území. Tato území nemusí b˘t nutnû chránûna národní
legislativou pﬁíslu‰né zemû, ani mít svÛj samostatn˘
správní orgán.

K naplÀování Ramsarské úmluvy je v âR zﬁízen poradní
sbor ministra Ïivotního prostﬁedí „âesk˘ ramsarsk˘ v˘bor“.
V souãasné dobû je do Seznamu mezinárodnû v˘znamn˘ch mokﬁadÛ dle Ramsarské úmluvy zapsáno 11 lokalit
z âeské republiky. V˘mûry jednotliv˘ch lokalit se li‰í dle
rÛzn˘ch zdrojÛ, proto zde uvádíme údaje pﬁevzaté z oficiálních internetov˘ch stránek Ramsarské úmluvy
(http://www.ramsar.org). Nejnovûj‰ím takto chránûn˘m
územím u nás je Podzemní Punkva. Bylo vyhlá‰eno 3.
února 2005. Jedná se o podzemní komplex Amatérské jeskynû v Moravském krasu. V souãasnosti je pﬁipravován
zápis dal‰ího území, a to ra‰elini‰È v Kru‰n˘ch horách o celkové rozloze cca 4 000 ha.

Seznam svûtového dûdictví UNESCO
Ramsarské mokﬁady
V roce 1971 byla v Ramsaru (Írán)
podepsána „Úmluva o mokﬁadech
majících mezinárodní v˘znam
zejména jako biotopy vodního
ptactva“. NáleÏí do skupiny
tzv. soft laws, tedy norem,
které nejsou právnû vynutitelné. Poté, co pﬁíslu‰ná
zemû k úmluvû pﬁistoupí, se
pﬁedpokládá dobrovolné plnûní závazkÛ, které z ní plynou. V souãasné dobû je dle ní registrováno celkem
1 370 mokﬁadÛ ve více neÏ 120 zemích svûta. Pokud
dojde k ohroÏení nûkterého ze zapsan˘ch území ãinností ãlovûka, je toto území zaﬁazeno do seznamu ohroÏen˘ch mokﬁadÛ s oãekávan˘m dopadem na dobré jméno
daného státu.

Organizace spojen˘ch národÛ pro v˘chovu, vûdu a kulturu - UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) – je mezinárodní vládní organizace pﬁi OSN se sídlem v PaﬁíÏi.
V roce 1972 pﬁijaly ãlenské zemû
UNESCO „Úmluvu o ochranû
svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví“. Na jejím základû
se vytváﬁí Seznam svûtového
dûdictví (World Heritage List),
do nûhoÏ jsou zapisována místa
s mimoﬁádn˘mi hodnotami svûtového v˘znamu. V souãasné dobû je
v seznamu (http://whc.unesco.org)
zapsáno celkem 754 poloÏek ve 129 zemích celého svûta.
Více neÏ 3/4 v‰ech poloÏek jsou charakteru v˘hradnû kulturního, zhruba 1/4 charakteru pﬁírodního ãi smí‰eného.

Ramsarské mokﬁady v âeské republice
âíslo Název

1
2
3

LESU ZDAR

4
5
6
7
8
9
10
11

30
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·umavská ra‰elini‰tû
TﬁeboÀské rybníky
Novozámeck˘
a BﬁehyÀsk˘ rybník
Lednické rybníky
Litovelské Pomoraví
Poodﬁí
Krkono‰ská ra‰elini‰tû
TﬁeboÀská ra‰elini‰tû
Mokﬁady dolního toku Dyje
Mokﬁady Libûchovky
a P‰ovky
Podzemní Punkva

Rok
vyhlá‰ení

Rozloha
(ha)

1990
1990

6 371
10 165

1990
1990
1993
1993
1993
1993
1993

1
9

923
553
122
500
230
100
937

1998
2005

350
1 571

5
1

Místa svûtového dûdictví UNESCO
v âeské republice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Historické jádro Prahy
Historické jádro âeského Krumlova
Historické jádro Telãe
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoﬁe (Îìár nad Sázavou)
Historické jádro Kutné Hory s kostelem
sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci
Lednicko-valtick˘ areál
Vesnice Hola‰ovice
Zámek a zahrady v KromûﬁíÏi
Zámek v Litomy‰li
Sloup „Nejsvûtûj‰í Trojice“ v Olomouci
Brnûnská vila Tugendhat
Tﬁebíã, Ïidovská ãtvrÈ a bazilika sv. Prokopa

1992
1992
1992
1994
1995
1996
1998
1998
1999
2000
2002
2003
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V roce 2003 byly sekretariátu UNESCO oficiálnû pﬁedány
nominace dal‰ích lokalit v âR – „TﬁeboÀské rybníkáﬁské
dûdictví“ a „Renesanãní domy ve Slavonicích“, o jejichÏ
zaﬁazení dosud nebylo rozhodnuto.

Biosférické rezervace UNESCO
Generální konference UNESCO
v roce 1970 schválila mezivládní program (Man and
Biosphere – MAB) zab˘vající se problematikou ochrany Ïivotního prostﬁedí.
V rámci tohoto programu je
vytváﬁena síÈ, kterou tvoﬁí
v˘znamné pevninské, moﬁské
a smí‰ené ekosystémy, prezentující soulad praktické lidské ãinnosti a zájmÛ ochrany pﬁírody. O zaﬁazení konkrétní lokality do sítû biosférick˘ch rezervací rozhoduje generální ﬁeditel UNESCO na
doporuãení odborného poradního sboru. Jednotlivé
návrhy pﬁedkládají národní komitéty programu MAB.
Gestorem programu MAB v âeské republice je Akademie
vûd âeské republiky.
V souãasnosti je v seznamu biosférick˘ch rezervací
UNESCO zapsáno celkem 482 území ve 102 zemích
svûta. V âeské republice byla dosud do této kategorie
zaﬁazena následující území:
TﬁeboÀsko
(1977)
Kﬁivoklátsko
(1977)
·umava
(1990)
Krkono‰e
(1992)
Bílé Karpaty
(1996)
Dolní Morava
(2003)
BliÏ‰í informace o vzniku poslední z nich – biosférické
rezervace Dolní Morava a o zahájení ãinnosti stejnojmenné obecnû prospû‰né spoleãnosti, jejímÏ spoluzakladatelem jsou i LâR, jsou obsaÏeny v Lesu zdar ã. 1/2005
na str. 18–19. Star‰í ãísla ãasopisu (od ãísla 1/2001) lze
získat staÏením v elektronické podobû ve formátu PDF ze
stránek LâR (http://www.lesycr.cz).

Geoparky UNESCO
Mezi dal‰í kategorie území
mezinárodní ochrany náleÏejí
tzv.
geoparky
UNESCO – území, která
zahrnují konkrétní geologické dûdictví a souãasnû mají vytvoﬁenu
strategii trvale udrÏitelného územního rozvoje.
V síti geoparkÛ se v roce
2004 nacházelo 21 evrop-

sk˘ch a 8 ãínsk˘ch geoparkÛ. Na území âR bylo dne 5.
ﬁíjna 2005 zapsáno do seznamu geoparkÛ UNESCO
území âeského ráje.

Natura 2000
Ve v˘ãtu mezinárodnû v˘znamn˘ch území nacházejících se v âeské republice nelze opomenout ptaãí
oblasti a evropsky v˘znamné lokality v rámci soustavy
Natura 2000. Na rozdíl od
pﬁedchozích území je vytváﬁení této soustavy povinností
v‰ech ãlensk˘ch zemí Evropské unie.
Na pozemcích s právem hospodaﬁit LâR zaujímají ptaãí
oblasti celkovou v˘mûru cca 230 tis. ha. Zhruba na stejné v˘mûﬁe se vyskytují rovnûÏ evropsky v˘znamné lokality. Podrobnûj‰í údaje t˘kající se jednotliv˘ch ptaãích
oblastí i evropsky v˘znamn˘ch lokalit (vyhlá‰en˘ch dne
15. dubna 2005 v naﬁízení vlády ãíslo 132/2005 Sb.) jsou
k dispozici na stránkách http://www.natura2000.cz.

Území ocenûná Evropsk˘m diplomem
Rady Evropy
Rada Evropy (Council of Europe, http://www.coe.int) je
politickou organizací sdruÏující celkem 46 evropsk˘ch
zemí. Mezi její aktivity v ochranû Ïivotního prostﬁedí
náleÏí napﬁíklad ãinnost sekretariátu Bernské úmluvy,
sekretariátu Úmluvy o krajinû, za‰tiÈování Celoevropské
strategie biologické a krajinné rozmanitosti (spolu
s UNEP) a udûlování Evropského diplomu vybran˘m
územím.
Tradice udûlování Evropského
diplomu Rady Evropy zaãala
pﬁed 40 lety. Tato mezinárodní „známka kvality“ je
udûlována
chránûn˘m
územím rÛzn˘ch kategorií, splÀujícím stanovená
kritéria. V âeské republice
bylo toto ocenûní poprvé
udûleno v roce 2000 (29. 6.
2000) na dobu 5 let pro
území Národního parku Podyjí, Chránûné krajinné oblasti Bílé
Karpaty a Národní pﬁírodní rezervace Karl‰tejn v CHKO
âesk˘ kras. V tomto roce bylo toto ocenûní v‰em 3 územím prodlouÏeno o dal‰ích 5 let.
Skuteãnost, Ïe je urãité území zaﬁazeno do nûkterého
ze seznamÛ mezinárodnû v˘znamn˘ch lokalit, pﬁípadnû je ocenûno Evropsk˘m diplomem, lze souãasnû vnímat jako v˘znamné ocenûní práce minul˘ch generací
i souãasné generace v‰ech, kteﬁí se podíleli a podílejí
na péãi o tato území, vãetnû neopominutelné skupiny
vlastníkÛ lesÛ a odborn˘ch lesních hospodáﬁÛ. Souãasnû se dané území dostává do povûdomí svûtové veﬁejnosti, coÏ s sebou pﬁiná‰í napﬁíklad zv˘‰en˘ zájem
■
zahraniãních náv‰tûvníkÛ.
RNDr. Jiﬁí Stonawski
podnikové ﬁeditelství LâR
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Jedinou smí‰enou památkou u nás je Lednicko-valtick˘
areál, kter˘ svojí rozlohou 200 km2 pﬁedstavuje jeden
z nejvût‰ích ãlovûkem koncepãnû upraven˘ch krajinn˘ch
celkÛ v Evropû. Zb˘vající ãeské památky jsou charakteru
ryze kulturního. Na praktické realizaci Úmluvy, jejímÏ
gestorem je ministerstvo zahraniãních vûcí, se podílí
ministerstvo kultury spoleãnû s MÎP âR.
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Den s LâR zpestﬁil táborov˘
program u Doma‰ova
Jsme sestry z Kongregace Milosrdn˘ch sester Karla Boromejského a rády bychom vás
informovaly o aktivitách, které ve spolupráci se státním podnikem Lesy âeské republiky
probíhají v severním v˘bûÏku slezského pohraniãí.

LESU ZDAR

Od roku 2002 pracujeme s dûtmi a mládeÏí v nevelké vesniãce Tﬁeme‰ná, která se nachází poblíÏ mûsta Albrechtic.
K dispozici máme nûkolik místností ve staré farní budovû. Zpoãátku se jednalo spí‰e o nepravidelná setkávání,
z nichÏ se ale postupem ãasu vykrystalizovalo spoleãenství mlad˘ch lidí, které se zaãalo scházet pravidelnû
jedenkrát v t˘dnu.
Tato skupina je velmi rÛznorodá, ponûvadÏ zahrnuje dûti
od 3 let, mládeÏ i dospûlé. Nejsilnûj‰í jádro tvoﬁí vûková
kategorie od 8 do 18ti let, celkov˘ poãet je kolem 30. Dûti
pﬁichází z velmi rozdíln˘ch rodinn˘ch pomûrÛ (téÏ dysfunkãní, neúplné, sociálnû slabé rodiny).
Na‰ím cílem je nejen spolu smysluplnû trávit voln˘ ãas,
pﬁiãemÏ se zamûﬁujeme pﬁedev‰ím na v˘chovnou práci.
SnaÏíme se objevit nadání, talent i silné stránky dûtí,
které dále podporujeme. V‰echny ãinnosti jsou prostﬁedkem k celkovému rozvoji osobnosti dûtí. Uãíme se komunikaãním dovednostem, konstruktivnímu ﬁe‰ení konfliktÛ,
umûní spolupracovat. DÛleÏitou roli zde hrají vztahy
a atmosféra celého spoleãenství. Do na‰eho programu se
snaÏíme zapojovat nejen dûti, ale i jejich rodiãe.
V ãervenci roku 2005 jsme ve spolupráci se skauty z Jeseníku zorganizovali 17ti denní letní tábor. Díky podpoﬁe
státním podnikem Lesy âeské republiky se tohoto tábora
mohlo zúãastnit také 8 dûtí ze sociálnû slab˘ch rodin.
Tábor jsme absolvovali s aktivní pomocí Lesní správy
Jeseník uprostﬁed lesÛ pod âervenohorsk˘m sedlem blízko obce Doma‰ov. Táborov˘ program zpestﬁil „Den
s LâR“. Pánové Ing. Jaromír Latner, CSc. a Ing. Petr Zvo-
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Pﬁedná‰ka Ing. Jaromíra Latnera, CSc.
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lánek si pﬁipravili pro dûti poutavou pﬁedná‰ku doplnûnou
obrazov˘m materiálem a exponáty vycpan˘ch dravcÛ
a zvíﬁat. Dûti poté zúroãily své vûdomosti v ﬁadû soutûÏí
a na závûr byly odmûnûny.
V návaznosti na tento tábor, kter˘ nás v‰echny vzájemnû
sblíÏil, jsme zapoãaly dal‰í etapu práce. Od 1. 9. 2005
jsme pro práci s dûtmi a mládeÏí zamûstnány ostravskoopavsk˘m biskupstvím jako pastoraãní asistentky. AÏ
doposud jsme se totiÏ dûtem vûnovaly v rámci na‰eho
volného ãasu a tato ãinnost byla dotovaná pﬁeváÏnû
z u‰etﬁen˘ch penûz na‰í kongregace.
Spolu s duchovním správcem farnosti otcem Pavlem
Zachrlou jsme se rozhodli provést nezbytné rekonstrukãní úpravy zchátralé farní budovy. Fara, která nám slouÏí
k setkávání s dûtmi, je v havarijním stavu, protoÏe se do
ní ﬁadu let neinvestovalo.
Pravidelná t˘denní setkávání se tak rozrostla na dal‰í dny
v t˘dnu, kdy spolu s dûtmi a jejich rodiãi pracujeme na
opravû budovy. Od ﬁíjna se nám spoleãn˘mi silami a z drobn˘ch sponzorsk˘ch darÛ podaﬁilo vybudovat alespoÀ provizorní topení a vymûnit okna. V souãasné dobû pokládáme
novou podlahu a chystáme se na malování. KaÏd˘ se snaÏí
zapojit podle sv˘ch sil a schopností. Dûti ‰krabou omítku,
opalují a brousí dveﬁe ãi vyklízí místnosti atd. Spoleãné úsilí,
tvoﬁivá práce a v˘sledek, kter˘ je vidût, na‰e spoleãenství
stmeluje, buduje zevnitﬁ, takÏe je pro nás práce nejen skryt˘m v˘chovn˘m prostﬁedkem, ale i smyslupln˘m vyuÏitím
volného ãasu. K pravideln˘m volnoãasov˘m aktivitám
mÛÏeme prozatím vyuÏít pouze farní kanceláﬁ.
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V táboﬁe

sestra Theresien
Do rekonstrukce objektu jsou zapojeni v‰ichni bez rozdílu
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Kromû nároãn˘ch brigád organizujeme
cca 1x mûsíãnû pro dûti víkendové pobyty zamûﬁené na tvoﬁivou dramatickou
v˘chovu, která umoÏÀuje hlub‰í a cílenûj‰í práci s dûtmi formou autentického
proÏitku.
Spoleãenství jako celek je v‰estrannû velmi
hudebnû nadané. Nacviãili jsme ﬁadu samostatn˘ch písní i tematick˘ch celkÛ (napﬁ.
Vánoãní pﬁíbûh), s nimiÏ vystupujeme na
veﬁejnosti. Dûti tak smí zakou‰et, Ïe jsou
pro ostatní obdarováním.
Na závûr bychom chtûly upﬁímnû podûkovat státnímu podniku Lesy âeské
republiky za zájem a podporu, které si
velmi váÏíme a která je nám vzácná. Jsme
také moc vdûãní za dobrou spolupráci
s lesními správci Ing. Vítûzslavem Závodn˘m a Ing, Jaromírem Latnerem, CSc.,
revírníky a dal‰ími pracovníky LâR. Velk˘m usnadnûním je pro nás napﬁíklad
pomoc pﬁi zaji‰tûní dﬁeva na topení
v místnostech, které opravujeme. Bez
tepla bychom nemohli v tûchto opravách
pokraãovat.
Pﬁi rozmlouvání s dûtmi je zﬁetelné jejich
nad‰ení z pomoci LâR, pamatují si spoustu vûcí o lese a celé pﬁírodû z pﬁedná‰ek
a her s lesáky. To nás naplÀuje optimismem, Ïe se takto pozitivnû zúroãuje
materielní pomoc i prostá lidská zúãast■
nûnost, jichÏ se jim od LâR dostává.
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MYSLIVOST

Mysliveck˘ pohled
na profesionální myslivost
Koneãnû je tady dlouho oãekávaná, odﬁíkaná, nahlas ‰eptaná, neprosazená myslivost
a navíc – profesionálnû pojatá. Na stránky mûsíãníku pﬁichází rubrika o jedné nezanedbatelné souãásti kaÏdodenního Ïivota lesníka i revírníka na svûﬁeném úseku. Schválnû
ﬁíkám jedné, ale nezanedbatelné, neboÈ zvûﬁ v lese Ïije v souladu se v‰emi jeho obyvateli i lesem samotn˘m a lesníci se snaÏí udrÏet takové stavy, kdy zvûﬁ nepÛsobí podstatné ‰kody na porostech okusem, vytloukáním, popﬁ. loupáním.
Pisatel si teì pﬁipadá jak po ãerstvû sloÏené zkou‰ce z myslivosti a lesnictví, kdyÏ pﬁesnû ocituje staÈ o souladu lesa a zvûﬁe. JenÏe provoz je na hony vzdálen odstavcÛm
v knize a jen cit, zku‰enosti a pracovitost personálu zajistí kladné v˘sledky.
Nabízí se zde diskuse na citlivá témata, která ãasto jitﬁí vztahy. Nabízí se moÏnost prezentace v˘sledkÛ v chovu zvûﬁe
i konfrontace názorÛ. VÏdyÈ jen zdravá a hlasitá diskuse
mÛÏe problém posunout do úrovnû, na níÏ je moÏné jej brilantnû vyﬁe‰it.

Myslivost není problémová , jen opﬁedená m˘ty a spoustou polopravd. Myslivost je velká a zodpovûdná dﬁina.
Práce s Ïiv˘m materiálem a nikdy nekonãícím dnem pro
lidi, kteﬁí ji mají jako zamûstnání – koníãka..
Personál , a já ﬁíkám velcí nad‰enci a mimoﬁádnû pracovití lidé, neznající ráno v sedm a odpoledne ve ãtyﬁi. Lidé,
kteﬁí sobotu a nedûli drÏí v pondûlí a na dovolenou jezdí
vyprovodit svoji rodinu. Lidé – oborníci, baÏantníci,
jejichÏ Ïivotním posláním se stalo Ïivot dávat i brát.
Koníãek, kter˘ mÛÏeme jen závidût pﬁi t˘denním pobytu
v reprezentaãním zaﬁízení lesÛ o letní dovolené, práce
a dﬁina, která je 365 dní v roce stále stejná a o jednom.
Pﬁipravit prostﬁedí a zvûﬁ do stavu, kdy probûhne bezproblémová ﬁíje, kladení mláìat i vlastní lov, pﬁipravit
sena, myslivecká zaﬁízení, políãka, naplánovat lov a udûlat pro loveckého hosta maximum pro nezapomenuteln˘
loveck˘ záÏitek.
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Obory a baÏantnice , laicky ﬁeãeno úãelová zaﬁízení
slouÏící k chovu a lovu zvûﬁe. Zaﬁízení, kde chov zvûﬁe
stojí na podobné úrovni jako lesnické hospodaﬁení
a ‰kody zvûﬁí jsou zde pﬁípustné, protoÏe jsou a pﬁi
vysoké koncentraci zvûﬁe není moÏné ani v silách ãi ve
finanãních moÏnostech uãinit taková opatﬁení, která by
‰kodám na porostech zabránila. Chová se zde velké
mnoÏství zvûﬁe, urãené pﬁeváÏnû ke komerãním úãelÛm,
coÏ znamená poplatkov˘ lov, prodej zvûﬁiny, popﬁ. nov˘
reprodukãní materiál. Zvûﬁ si na sebe vydûlává „vlastní
kÛÏí“.
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Revoluce pﬁinesla nov˘ pohled na myslivost a zavrhla
m˘ty o pouhé lidovosti. Otevﬁely se hranice a vznikl
pojem lovecká turistika. Bohatí lidé ze v‰ech kontinentÛ
loví pro zábavu v âesku, Rusku na Ukrajinû v jiÏní Americe i Africe. Baví se, ale dodrÏují daná pravidla. Chovají se ve vût‰inû tak, aby pﬁí‰tû pﬁijeli zas a byli zváni.
Rádi se vrací na místa, kde profesionálové pﬁistoupili ke
své práci profesionálnû, kde lov probûhl jako úcta ke
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zvûﬁi. Vrací se tam,kde se k nim chovali jako k hostÛm
a oni se cítili jako doma. Vozí s sebou peníze s velk˘m
„E“ na zaãátku a zaﬁízení pﬁeÏívají. V‰echno je o penûzích a schopn˘ch manaÏerech.
ManaÏer schopn˘ je nov˘ porevoluãní pojem pﬁiná‰ející do obchodu se zvûﬁí ﬁád a poﬁádek. âlovûk vládnoucí minimálnû dvûmi jazyky, schopn˘ pﬁipravit, naplánovat a prodat. A prodat dobﬁe. Je tﬁeba vyuÏít situace
a nabídnout, kdyÏ je ruka otevﬁená. Schopn˘ manaÏer
v‰ak také musí vãas zamknout “krám“. Ani úãelová
zaﬁízení nemají nevyãerpateln˘ potenciál. I zde se hospodaﬁí se zvûﬁí tak, aby bodová hodnota trofejí odpovídala vynaloÏen˘m nákladÛm. V profesionální myslivosti se poãítají body na peníze a peníze na moÏnost
investic.
Klientela – pánové a dámy v terénních autech se ‰piãkov˘mi zbranûmi, pﬁedpisovû odûni, sebevûdomû se tváﬁící.
KaÏd˘ oborník i baÏantník vám ﬁekne – jsou to taky
jenom lidé, a tak se k nim chová. Vûﬁte tomu, Ïe oni to
tak chtûjí. Obdivu a závisti si dennû uÏijí dost. Pﬁijeli
odpoãívat a bavit se. Dostali se do rukou lidí, jimÏ bezmeznû dÛvûﬁují a spoléhají se na jejich profesionalitu,
znalost terénu i zvyklostí. Vût‰inou poslechnou a nezlobí se za kaÏdé zbyteãné ráno, kdy „nevidûli“. Oni za
kaÏd˘ uloven˘ kus platí a potom se moÏná chlubí a vrací
se rádi tam, kde se personál nestydí za myslivecké pocty,
kde hoﬁí ohnû a nespûchá se domÛ. KaÏd˘ dobr˘ lov je
tﬁeba dobﬁe zhodnotit.
Reprezentaãní zaﬁízení budí dojem serióznosti hned
u brány, kdy panstvo pﬁijíÏdí. PromiÀte mi ten v˘raz, ale
doba se vrátila a jsou zde bohatí a chudí. A bohatí Ïádají komfort a kvalitu. Posedy upravené tak, aby lov pﬁinesl maximální potû‰ení, ubytování na hotelové úrovni,
popﬁ. pravé myslivecké, zku‰en˘ doprovod, kter˘ vás vede
proti vûtru a nebojí se zasáhnout v pﬁípadû nemysliveckého poãínání, doprovodn˘ program i schopnost aktivní
konverzace v dobû mimo lov. Reprezentaãní zaﬁízení si
na sebe vydûlávají, nebo se ãásteãnû dotují. To je realita
bûÏného lidského poãínání. Náklady jsou velké, energie
stále draÏ‰í a bohatí umûjí dobﬁe poãítat. Nejde jelena
prodat draho. Jde ho prodat tak, aby host nejel pﬁí‰tû
tam, kde dotovat nemusejí. Jde kaÏdodenní prací, tﬁeba
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i svépomocí sníÏit náklady na v˘robu sena, oplocenek,
sníÏit náklady na krmení vhodn˘m podáváním a skladbou. Jde sníÏit náklady, kdyÏ se chce a nemusí. Znám ty
pﬁípady. A mluvím o lidech, kteﬁí jsou reprezentanti
firmy, v létû v montérkách s hrábûmi v ruce a v dobû lovu
ráno ve ãtyﬁi i veãer v osm naÏehlení a usmûvaví. Jsou
zde pro nû.
Lov je vá‰eÀ a smutné divadlo o umírání. Zvlá‰È dojemn˘ okamÏik ve chvíli, kdy z louky odchází král, kter˘
dennû stával na okraji a pozoroval oborníkovo auto uhánûjící lesem. Vytvoﬁil se vztah o brzkém konci. A oborník
nehnul ani brvou. Teì byl v práci. Jenom ráno, aÏ budou
v‰ichni spát a ve snu si pﬁemítat vãerej‰í pﬁedstavení,
pojede kolem známé louky. A na místû, kde vãera stával
on, bude stát mlad˘, nadûjn˘ ‰piãák, moÏná vidlák na
první hlavû a zaãne normální nov˘ den, jak˘ch je v oboﬁe
kaÏd˘ t˘den sedm. Tolik k lovu, moÏná pro nûkoho
/lovce/ málo, ale vlastní lov si musí kaÏd˘ proÏít sám
v sobû, sám se vyrovnat se skuteãností, Ïe „zmaﬁil“ Ïivot.
Sám se pokoﬁit a ﬁíct „promiÀ“. Znám takové profesionály a obdivuji je.
Co se neve‰lo? V‰e, co tady není a minule nebylo.
A konec zÛstává otevﬁen˘. Otevﬁen˘ pro diskusi nad
neproblémem zvan˘m myslivost. ProtoÏe v‰e, ãemu se
ﬁíká problém, je nutné ﬁe‰it. A podívejte se na na‰e
profesionální myslivecká zaﬁízení. Jsou reprezentaãní
a reprezentují svého majitele a hospodáﬁe. Jsou ﬁádnû
oznaãená a splÀují v‰echny parametry loveckého komfor■
tu. Zaji‰Èují neproblémovou myslivost.

LESU ZDAR

Ing. Miloslav Louda
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O P¤ÍRODù

LâR pomáhají ohroÏen˘m druhÛm

Ochrana pﬁírody neznamená ponechat
ekosystém bez zásahu
âas od ãasu se objeví v médiích ãi odborném tisku náﬁek nad úbytkem biodiversity, nad
vymíráním druhÛ a nad tristní situací v ochranû pﬁírody. U lesních ekosystémÛ je viník
okamÏitû k dispozici, jsou to lesníci, kteﬁí podle autorÛ ‰patnû hospodaﬁí, nechápou sloÏité dûje a jsou jednostrannû orientováni na produkci dﬁíví.
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Pokud autorem cloumá prchlivost, je‰tû pohovoﬁí
o fachidiotech ãi dﬁevomilech. Je skuteãnû propast mezi
intenzivním hospodaﬁením s cílem produkce dﬁeva
a ochranou pﬁírody v âeské republice tak obrovská?
Posouzení ponechám na ãtenáﬁi, ale budu se snaÏit zdokumentovat situaci v ochranû pﬁírody v nûkter˘ch lesních ekosystémech.
Porovnáme-li hospodaﬁení v lesích v âeské republice
s ostatními zemûmi, nemáme se vûru zaã stydût. Ekosystémov˘ pﬁístup, diferenciace hospodaﬁení a mimoﬁádnû dlouhé obm˘tí (prÛmûr v âR je 115 rokÛ) dává dostateãné podmínky k udrÏení biotopÛ a pﬁeÏití organismÛ
vázan˘ch na lesy. Z lesÛ ve správû státního podniku Lesy
âR je zhruba 30 % v chránûn˘ch krajinn˘ch oblastech,
4 % v maloplo‰n˘ch chránûn˘ch územích a prvky systému Natura 2000 zahrnují 27 %. Pochopitelnû jsou zde
pﬁekryvy, ale je moÏné ﬁíci, Ïe více jak tﬁetina na‰ich lesÛ
je v reÏimu ochrany pﬁírody. Kdyby na‰i pﬁedkové a na‰i
zamûstnanci pracovali tak ‰patnû, jak je nám podsouváno, tato procenta by byla znaãnû niÏ‰í, pokud by vÛbec
bylo co chránit.
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Paﬁezina
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Ochrana pﬁírody neznamená ov‰em ponechat ekosystém
bez zásahu. V na‰í republice prakticky neexistuje les,
kter˘ by nebyl v historii lidskou ãinností ovlivnûn.
Porosty, jeÏ naz˘váme pralesy, byly buì pﬁímo, ãi nepﬁímo ovlivÀovány bûhem staletí kolonizace pravé divoãiny. Velké mnoÏství druhÛ koexistovalo s urãit˘mi formami hospodaﬁení a i pﬁi opu‰tûní nûkter˘ch zpÛsobÛ se
právû lesníci postarali sv˘m pÛsobením v krajinû o pﬁeÏití vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ. JestliÏe se nyní objevují návrhy aktivního managementu v chránûn˘ch územích, pak se v podstatû kopírují známé metody pouÏívané lesníky. Tuto situaci lze
mimoﬁádnû úspû‰nû dokumentovat na pﬁeÏití hmyzích
druhÛ vázan˘ch na rozpadová stadia stromÛ ãi porostÛ.
Druhy vázané na rozpadová
stadia, eventuelnû na svûtlé,
proﬁedûné listnaté lesy jsou
pochopitelnû ohroÏeny. Pﬁi
teoretickém naprosto intenzivním lesním hospodaﬁení
orientovaném na rychlou Rozpadající se paﬁez
produkci, kdy je cenûn˘
kaÏd˘ kubík dﬁíví a kaÏd˘ strom bude umûle z lesa
odstranûn, je jejich existence nereálná. Na druhé stranû
je nereálná i existence nûkter˘ch druhÛ pﬁi nulov˘ch
zásazích, zejména v maloplo‰n˘ch chránûn˘ch územích,
kde moÏná z pohodlnosti, moÏná z neznalosti ãi neochoty prosazovat ﬁe‰ení je preferován management bez
zásahu. I jako b˘val˘ taxátor si vzpomínám na v podstatû bezproblémové schvalování lesních hospodáﬁsk˘ch
plánÛ v takov˘ch porostech, kdy pﬁedpis „bez zásahu“
nikdy nevyvolal Ïádné emoce. V˘sledek se dostavil,
druhy vázané na nûkterá stadia lesa mizely i bez pﬁispûní ãlovûka. Jedná se pﬁedev‰ím o mot˘ly vázané na lesní
svûtliny. Mezi nejohroÏenûj‰í patﬁí hnûdásek jitrocelov˘
(Melitaea athalia), jasoÀ dymnivkov˘ (Parnassius mnemosyne), okáã jílkov˘ (Lopinga achine) a hnûdásek osikov˘ (Euphydryas maturna). Právû hnûdásek osikov˘
dokumentuje chybn˘ pﬁístup ochrany pﬁírody a nevyluãuje intenzivní hospodaﬁení v lesích.
PﬁeÏívá na jediné lokalitû v republice, na systému pasek
ve vysokém tvaru lesa. Nedá se hovoﬁit o perspektivû
zachování druhu, ale zatím díky aspoÀ za to. Hnûdásek
byl druhem stﬁedního lesa, kde spodní paﬁezinová etáÏ
mûla krátké obm˘tí. Vyvíjí se na jasanu, ale jeho housenky mají specifické nároky na mikroklima, tedy na vlhkost a zastínûní. Po opu‰tûní tohoto tvaru lesa pﬁeÏívá
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Ale vraÈme se k lesním druhÛm. Lesníci ctili lesní estetiku, ctili mimoprodukãní funkce a mÛÏeme dokladovat
zpÛsoby hospodaﬁení, které se nekﬁíÏí se zájmy ochrany
pﬁírody. V broÏuﬁe „OhroÏen˘ hmyz níÏinn˘ch lesÛ“ autoﬁi uvádûjí pozitivní pﬁíklady hospodaﬁení v lesích. Ano,
na‰e ãinnost v nûkter˘ch lokalitách byla koneãnû hodnocena
kladnû. Je to údrÏba ‰irok˘ch
lesních lemÛ a lemÛ lesních
cest. Lesní lemy jsou nedílnou
souãástí lesa a mimo sv˘ch
ochranáﬁsk˘ch funkcí pÛsobí
i jako kryt lovné zvûﬁe. Není
tedy v zájmu lesníkÛ tyto lemy Maturna gianti
niãit, naopak jsou udrÏovány
i s netvárnou stromovou etáÏí. Problematiãtûj‰í jsou lemy
lesních cest, ale zejména v oborách ‰iroké lemy umoÏní
pﬁeÏití stinn˘ch, tak i lesostepních druhÛ. Stepní, luãní
a mokﬁadní enklávy jsou souãástí lesa a jejich udrÏení je
dáno i Programem 2000 LesÛ âR.

Zajímavou se jeví existence paﬁezin, respektive stﬁedního
lesa jako ekosystému pro pﬁeÏití mnoha druhÛ hmyzu.
Nepﬁedpokládejme zpûtné roz‰íﬁení paﬁezin, jaké bylo
v minulosti, ale stﬁední les mÛÏe hrát i slu‰nou ekonomickou roli v níÏinách a pahorkatinách. Dubové hospodáﬁství niÏ‰ích poloh s dlouh˘m obm˘tím lze realizovat
v dvouetáÏov˘ch porostech, kdy spodní etáÏ je
z v˘mladkÛ rÛzn˘ch dﬁevin a horní etáÏ je tvoﬁena
dubem. Pﬁi obnovû vyuÏijeme v˘mladkÛ jako v˘plÀové
dﬁeviny, u‰etﬁíme sazenice a první pûstební opatﬁení jsou
jen za úãelem udrÏení dubu v zápoji ãi nad ním. Horní
etáÏ navíc nemusí b˘t nutnû dubová, lze vyuÏít
také jin˘ch cenn˘ch dﬁevin (jasan, tﬁe‰eÀ, bﬁek). Takto
lze v nûkter˘ch lokalitách zajistit soulad ekologick˘ch
a ekonomick˘ch funkcí lesa.
Druhy vázané na rozpadová stadia stromÛ lze úspû‰nû
udrÏet na systému alejí doprovázející lesní cesty a prÛseky. V oborách a baÏantnicích jsou pﬁirozenou souãástí, ale jejich v˘skyt dokumentujeme téÏ u intenzivních
hospodáﬁsk˘ch lesÛ. Za to patﬁí uznání na‰im pﬁedkÛm
a souãasná praxe u LesÛ âR zaji‰Èuje pﬁeÏití alejí i do
budoucna.
Nutn˘m pﬁedpokladem k souladu v‰ech funkcí a k moÏnosti vyuÏití tûÏby dﬁíví i v chránûn˘ch územích je aktivní spolupráce orgánÛ ochrany pﬁírody a lesníkÛ. Lesníci
potﬁebují ze strany ochrany pﬁírody informace o ekologick˘ch nárocích ohroÏen˘ch druhÛ, protoÏe jen se znalostmi lze uãinit správná rozhodnutí. Právû díky spoleãnému úsilí do‰lo k zachování níÏinn˘ch druhÛ rovnûÏ pﬁi
intenzivním lesnickém hospodaﬁení. Jedná se vÏdy
o urãit˘ kompromis, ale kompromis musíme zvaÏovat
i pﬁi ochranû, abychom nemuseli jednou v dÛsledku ﬁe‰it
okﬁídlené: „Zabij bobra, zachrání‰ strom“. Zab˘váme-li
se ochranou jednotliv˘ch druhÛ, nemÛÏeme ji ﬁe‰it na
■
úkor ochrany jin˘ch.
pﬁipravil Ing. Lubomír ·álek
podnikové ﬁeditelství LâR
Ilustraãní foto: Ing. Jaroslav Karas
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pouze na systému pasek. A jsme u jádra vûci. Jak stﬁední les, tak systém pasek je dílo ãlovûka, kter˘ v lese hospodaﬁí. Lze tedy najít v tomto pﬁípadû ﬁe‰ení, které
nezpÛsobí ekonomickou zátûÏ, naopak pﬁinese urãit˘
v˘nos z lesa a umoÏní silnû ohroÏenému druhu pﬁeÏití.
Tak bychom mohli pokraãovat dále. Velké mnoÏství
druhÛ vázan˘ch na ﬁid‰í níÏinné lesy se vyskytuje v oborách, tedy v zaﬁízeních slouÏících intenzivní myslivosti.
Opût lze dokumentovat, Ïe zájem ãlovûka na intenzivním vyuÏívání ekosystému je sluãiteln˘ se zájmy ochrany pﬁírody. Intenzivní obory u Pálavy, pﬁestoÏe byly
a jsou podrobovány kritice nûkter˘mi ochranáﬁi, umoÏnily pﬁeÏití i druhÛm hmyzu vázan˘ch na velké savce,
respektive na jejich trus. Jeden z velk˘ch chrobákÛ,
chrobák Copris lunaris (v literatuﬁe nûkdy oznaãován
jménem chrobák peãliv˘), se vyskytuje v podstatû jen
tam. Jeho úbytek byl zpÛsoben úbytkem pastvin a volnû
se pasoucího dobytka.

Ilustraãní foto
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·KOLA PRAKTICKÉ FOTOGRAFIE

Díl ‰est˘: Portréty zvíﬁat
Fotografování zvíﬁat je velmi nároãné. Ostatnû samotné zachycení chování domácích zvíﬁat vyÏadue urãitou pohotovost a velkou trpûlivost. Rozhodneme-li se fotografovat volnû
Ïijící zvíﬁata, platí to dvojnásob.
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Volnû Ïijící druhy jsou velmi plaché a nedovolí nám se
jen tak pﬁiblíÏit. KaÏdému, kdo se chce tímto Ïánrem
zab˘vat, bych doporuãoval, aby si nejdﬁíve natrénoval
svoji reakci a pohotovost na domácích mazlíãcích. VÏdyÈ
fotografování koãek ãi psÛ patﬁí také k hezk˘m ÏánrÛm.
Tímto zpÛsobem si pak mÛÏeme procviãit na‰i pohotovost, jak rychle jsme schopni zmáãnout spou‰È.
V první ﬁadû bych doporuãoval fotografovat jen portréty.
VÏdy vyãkat, aÏ se zvíﬁe uklidní, tak máme dost ãasu
zaostﬁit a pak tisknout spou‰È. Ten, kdo to jiÏ zkusil, mi
dá za pravdu, Ïe i vyfotografování portrétu je nûkdy
tvrd˘ oﬁí‰ek. Ani u domácích zvíﬁat to nûkdy není tak
jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Zejména
fotografování velmi chlupat˘ch zvíﬁat je nároãné tím, Ïe
jim není vidût do oãí. Oãi pﬁi portrétu hrají velmi dÛleÏitou úlohu.
Zhotovování portrétÛ ve volné pﬁírodû je opravdu velmi
nároãné. Pro tuto práci musíme mít patﬁiãné teleobjektivy. KdyÏ budeme fotografovat jen v oborách nebo
v zoo, postaãí nám teleobjektivy 200 nebo 300 mm.
Pokud se vydáme opravdu za plach˘mi obyvateli, musíme mít teleobjektivy 500 nebo 600 mm a k nim pouÏít
telekonvertor 1,4x nebo 2x, kter˘ nám ohniskou vzdálenost je‰tû znásobuje. RovnûÏ je dÛleÏité dostat se ke zvíﬁeti co nejblíÏ, abchom je mûli na snímku ve velkém
zobrazení.
Z tohoto dÛvodu musíme v lese vyuÏít lsti a ke zvûﬁi se
pﬁiblíÏit ãekáním na posedech nebo ve vlastních fotografick˘ch krytech, které si stavíme v blízkosti ochozÛ, kde
zvûﬁ ãasto prochází. Nûkdy se kryty staví u krmeli‰È ãi vodních studánek, kudy zvûﬁ ãasto prochází. Chceme-li zobrazit portrét, musíme si hlavnû hlídat oãi zvíﬁete. Je to
podobné jako u domácích zvíﬁat. VÏdy je tﬁeba vyãkat na
okamÏik, kdy se oko zvíﬁete zaleskne, jen tak potom získáme dokonal˘ portrét. Musíme trpûlivû ãekat na vhodné
otoãení hlavy (obr. 1). Nic by nám nebylo platné, Ïe
bychom mûli pﬁes celé políãko filmu hlavu zvíﬁete, kdyby
nebyly znát oãi. Takov˘ portrét je k niãemu. Mnoho portrétÛ proto získáme na místech, kde je zvûﬁ nauãena
a máme moÏnost se na nich v blízkosti schovat. Nejlépe
vyhovují obory, v nichÏ je zvûﬁ ãásteãnû krotká, a tak
máme moÏnost se zdrÏovat v její tûsné blízkosti (obr. 2).
Ov‰em na druhé stranû jsou i takové okamÏiky, kdy dostanete pﬁed objektiv velmi plachého jelena, kter˘ v ﬁíji zahání soka a v bujné vá‰ni se dostane na velmi krátkou vzdálenost pﬁed fotoaparát (obr. 3). Potom jiÏ záleÏí jen na
na‰í pohotovosti, abychom jej mohli „portrétovat“.
Portréty ptákÛ se získávají vût‰inou na hnízdech, v jejichÏ blízkosti máme postavené kryty. Pﬁi v˘mûnû objektivu mÛÏeme dûlat portrét (obr. 4) . I zde platí pravidlo
o oãích, dle nûhoÏ musíme vyãkat na správn˘ úhel hlavy,
aby se oko zalesklo. RovnûÏ mláìata ptákÛ jsou vdûãn˘m
motivem (obr. 5) .
Podaﬁí-li se nám udûlat nûkolik portrétÛ, zjistíme, Ïe
u kaÏdého je zobrazena jiná nálada, a to je hlavním úkolem portrétÛ zvíﬁat. Fotografie potom mÛÏe vypovídat
■
i o „náladû“ urãitého druhu pﬁi fotografování.
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Obr. 1: Danûk

Obr. 2: Srnec

Jaromír Zumr st.
Obr. 4: Krkavec
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Obr. 3: Jelen

Obr. 5: Straka
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PUBLIKACE

Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pﬁíbuzn˘ch oborÛ
Hrazení bystﬁin a strÏí v ãesk˘ch zemích v letech 1884
aÏ 2004
Jiﬁí Bûlsk˘
Publikace se nejprve vûnuje historii hrazení
bystﬁin v období let 1884–1927,
1928–1945 a 1946–2004. Po krátké kapitole k v˘znamu hrazení bystﬁin následuje pﬁehled orgánÛ a organizací pro ﬁízení a provádûní hrazení bystﬁin a strÏí v ãesk˘ch
zemích v období 1884 aÏ 2004 a pﬁehled
státních prostﬁedkÛ poskytnut˘ch na provedené úpravy ohroÏen˘ch území a hrazení
bystﬁin a strÏí v ãesk˘ch zemích 1883 aÏ
2003. Pﬁílohy tvoﬁí pﬁehledy vybran˘ch
pﬁedpisÛ od roku 1870 (Zákoník ﬁí‰sk˘,
Zákoník zemsk˘ království ãeského, Zákony a Naﬁízení zemské pro
Markrabství Moravské, Zákony a Naﬁízení pro vojvodství Horní
a Dolní Slezsko, sbírka zákonÛ v období 1918–2004). Publikace je
v závûru doplnûna fotografiemi.
Vyd. LâR, s.p., Hradec Králové, 2005
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/

·tûpkování, biologick˘ odpad a energetické vyuÏití
biomasy
Sborník referátÛ ze semináﬁe (Praha, 22. 11. 2005), kter˘ byl
vûnován vy‰‰ímu vyuÏití dﬁevní hmoty a biologického odpadu
v rámci zvy‰ování pouÏitelnosti obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2005
/darováno vydavatelem technické knihovnû LâR HK/

Mile‰ovka a mile‰ovsk˘ region – historie, pﬁíroda,
turistika, klima
Josef ·tekl (editor) a kolektiv
Nejvy‰‰í z charakteristick˘ch kuÏelÛ âeského stﬁedohoﬁí, Mile‰ovka,
jistû ne náhodou zvaná nûmecky Donnersberg – Hromová hora, je
místem, kde pouh˘ch osm dní v roce nefouká vítr, bûÏné jsou silné
vichﬁice a husté mlhy. TûÏko by se na‰lo pﬁíhodnûj‰í místo pro sledování poãasí. Klimatologie ãi meteorologie nejsou v‰ak jedin˘m tématem, kterému se publikace vûnuje. âtenáﬁ se seznámí i s geologickou
minulostí Mile‰ovky, s historií a památkami tohoto pozoruhodného
regionu, pozná zdej‰í flóru a faunu, pﬁírodní a krajinné hodnoty pﬁesahující národní mûﬁítko. A pokud by se rozhodl Mile‰ovku nav‰tívit,
nabídne mu kniha, která je urãena nejen odborníkÛm, ale i ‰irokému
okruhu laick˘ch ãtenáﬁÛ, ﬁadu zajímav˘ch turistick˘ch tras.
Vyd. Academia, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/
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Nauãné stezky a trasy: Praha a Stﬁedoãesk˘ kraj
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Karel Drábek
Autor pro‰el devadesát tras ve Stﬁedoãeském kraji a v Praze, se kter˘mi seznamuje ãtenáﬁe v pﬁehledné publikaci, jeÏ je prvním dílem
chystaného pûtidílného cyklu, jehoÏ cílem je zmapovat v‰echny
nauãné stezky v âeské republice. Stezky jsou ﬁazeny abecednû,
v záhlaví kaÏdé z nich jsou uvedeny nejdÛleÏitûj‰í údaje: okres ãi
obvod, ve kterém je stezka umístûna, její zaãátek a konec, GPS souﬁadnice, délka trasy a poãet zastávek, obory, kter˘m se tabule vûnují, doba vhodná k prohlídce a moÏnosti veﬁejné dopravy. Nechybí
obtíÏnost trasy, znaãené turistické trasy
a cyklotrasy vedoucí ke stezce, zajímavosti
i dal‰í stezky v okolí. Text u jednotliv˘ch
kapitol podává základní popis trasy a pﬁírodovûdné i historické poznatky, které se k jejímu okolí váÏou. KaÏdá kapitola je doplnûna
mapou a ãetn˘mi fotografiemi.
Vyd. nakladatelství Dokoﬁán, s.r.o., Praha,
2005, ve spolupráci s Hlavním mûstem Prahou, Stﬁedoãesk˘m krajem a Lesy âeské
republiky, s.p.
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
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Srnãí trofeje
Josef Drmota
V publikaci se autor vûnuje problematice srnãí zvûﬁe – jejímu
v˘znamu, faktorÛm ovlivÀujícím její v˘voj, typologickému rozãlenûní, pravdûpodobn˘m pﬁíãinám vzniku hlavních tvarov˘ch
odchylek, hodnocení trofejí z hlediska chovu a okrajovû téÏ oficiálnímu bodování. Jedná se o pokus o shrnutí dostupn˘ch
poznatkÛ z dané oblasti doplnûné o zku‰enosti autora z praktického chovu srnãí zvûﬁe ve smyslu citovan˘ch odborn˘ch
publikací.
Vyd. Myslivost, s.r.o., Praha, 2005, jako mimoﬁádnou pﬁílohu pro
pﬁedplatitele ãasopisu Myslivost
/darováno technické knihovnû LâR HK/

Atlas minerálÛ âeské a Slovenské republiky
Jiﬁí Sejkora, Jiﬁí Kouﬁimsk˘
Publikace je souãástí atlasÛ pﬁírodnin vydávan˘ch nakladatelstvím Academia. Úvodní kapitoly struãnû seznamují ãtenáﬁe
s vlastnostmi minerálÛ a s jejich morfologií a se zákonitostmi
vzniku rÛzn˘ch nerostÛ v rÛzn˘ch podmínkách. Atlasová ãást
publikace, která tvoﬁí její nejdÛleÏitûj‰í ãást, obsahuje v˘ãet,
popis a podmínky vzniku více neÏ 560 minerálních druhÛ znám˘ch z území âeské a Slovenské republiky. Minerály jsou seﬁazeny podle nejnovûj‰ího vydání systému H. Strunze. Aby publikace mohla alespoÀ ãásteãnû slouÏit k urãování, je vûnována
v textu u nûkter˘ch minerálÛ zvlá‰tní pozornost tûm vlastnostem, které jsou pro vzájemné rozli‰ení podobn˘ch nerostÛ
charakteristické, napﬁíklad ‰tûpnost, barevné odstíny, rÛznosti
krystalového v˘voje apod. Publikaci doprovází více neÏ
530 barevn˘ch fotografií, rejstﬁík minerálÛ a rejstﬁík více neÏ
1200 nalezi‰È.
Vyd. Academia, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Hospodaﬁení a rozvoj ãesk˘ch mûst 1850-1938
Karel Maier
Autor se zab˘vá ãtyﬁmi ãesk˘mi mûsty – âesk˘mi Budûjovicemi,
Hradcem Králové, Pardubicemi a Plzní – z hlediska v˘voje, jímÏ
pro‰la bûhem druhé poloviny 19. století a na poãátku 20. století pﬁi
transformaci aÈ z b˘valého posádkového a pevnostního mûsta, ãi
sídla regionálního na nov˘ typ sídel, kter˘ souãasnû plní funkci
v˘robního a obsluÏného centra. Náplní publikace je rozbor investic
do novû vznikající ekonomiky mûst a hlavnû jejich architektonická
promûna. Souãástí je i informativní popis metodiky pouÏité pro
získávání a vyhodnocování dat o hospodaﬁení a rozvoji mûst, jeÏ
ãtenáﬁ nalezne na doprovodném CD. Po vlastní anal˘ze hospodaﬁení a rozvoje vybran˘ch mûst následuje zobecnûní poznatkÛ
z anal˘zy.
Vyd. Academia, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/
Dále pﬁibyly do technické knihovny LâR následující DVD a CD:

Les a jelení zvûﬁ – Kru‰né hory 2004
Porosty náhradních dﬁevin, které byly zaloÏeny na náhorních
imisních holinách v hﬁebenové oblasti Kru‰n˘ch hor, se zaãíná
daﬁit nahrazovat pÛvodními dﬁevinami. Krátk˘ videofilm sleduje
tento proces obnovy lesa v extrémních horsk˘ch podmínkách
a zároveÀ zachycuje ‰kody pÛsobené okusem, ohryzem a vytloukáním jelení zvûﬁí. Pﬁi neúnosn˘ch poãetních stavech zvûﬁe
nejsou úãinná ani provádûná opatﬁení na ochranu lesa. ¤e‰ením
této neutû‰ené situace by mûla b˘t tûsnûj‰í spolupráce lesníkÛ
a myslivcÛ pﬁi nastavení rovnováhy mezi úmûrn˘mi poãetními
stavy zvûﬁe a únosn˘mi ‰kodami.
Pro LâR, s.p., vyrobilo DIGITAL VIDEO & FOTO – Josef Hapatyka,
Bechynû, 2004
/pﬁidûleno technické knihovnû LâR HK/
■
Jiﬁí Uhlíﬁ
podnikové ﬁeditelství LâR

PANORAMA

Vybíráme z tisku
Kalamita pÛsobila v lesích obrovské ‰kody
Mladá fronta DNES
9. 1. 2006
Zkáza, tak charakterizují souãasnou situaci lesníci v jihoãesk˘ch
lesích. Pod tíhou snûhu se zde v porostech lámou kmeny. Nejvût‰í ‰kody mají správy LâR, které zde obhospodaﬁují nejvût‰í
plochy. Na Novohradsku jsou ‰kody pﬁedbûÏnû odhadovány na
130 tisíc kubíkÛ dﬁeva. âerné jsou i odhady na Jindﬁichohradecku, kde je poláman˘ch 50 tisíc kubíkÛ dﬁeva. A není to koneãné
ãíslo. Podobné je to i na Krumlovsku. V lesích je 20 tisíc kubíkÛ
dﬁeva, které popadalo. Pokud by pﬁi‰la námraza a vítr, hrozí dal‰í
polomy, hodnotí situaci lesníci v âeském Krumlovû.
Polomy se kupodivu vyhnuly lesÛm kníÏete Schwarzenberka
v okolí Orlíka nad Vltavou. V dÛsledku snûhové kalamity v‰ak
padly na jihu âech tisíce stromÛ. Nebudou-li vãas odstranûny,
mÛÏe se do nich na jaﬁe dostat kÛrovec. Lesníci se proto budou
snaÏit vytûÏit dﬁevo z lesÛ co nejdﬁíve. Není-li v‰ak dﬁevo kvalitní, jde jeho cena dolÛ. Cena kvalitního naopak stoupá. Napﬁíklad
cena smrkové kulatiny je nyní pﬁi polomech vy‰‰í neÏ cena ﬁeziva.

Namrzl˘ sníh stále vyvrací v lesích stromy
i s koﬁeny
Zlínské noviny
17. 1. 2006
„V celém kraji budeme muset vytûÏit pﬁibliÏnû ãtyﬁicet tisíc kubíkÛ dﬁeva. Z toho tﬁicet tisíc jen v okrese Vsetín, coÏ je opravdu
hodnû. Dûlá to nûco kolem tﬁiceti procent roãního plánu tûÏby,“
ﬁekl ﬁeditel Krajského inspektorátu Zlín LesÛ âeské republiky
Milo‰ Valenta.
âísla podle nûj zdaleka nejsou koneãná. „Sníh na vûtvích namrzá
neustále a stromy stále padají. Náv‰tûvníci lesÛ i lyÏaﬁi ãi bûÏkaﬁi by proto mûli dbát zv˘‰ené opatrnosti,“ uvedl a dodal, Ïe
nûkterá místa ve vy‰‰ích polohách kvÛli závûjím snûhu dosud
nikdo neprobádal.
Témûﬁ jedenáct hektarÛ lesa spravuje i Asociace ochrany pﬁírody
a krajiny Kosenka Vala‰ské Klobouky. „Je to porost ryze pﬁírodní
a zasahujeme do nûj co nejménû. Nûkolik stromÛ samozﬁejmû
poláman˘ch máme, ale nepﬁekvapilo nás to. Za souãasn˘ch klimatick˘ch podmínek je to pﬁirozen˘ jev a necháme pﬁírodu, aÈ si
s tím poradí sama,“ uvedl pﬁedseda Miroslav Janík. „Podle mého
názoru v‰ak mohla situace hodnû zaskoãit hospodáﬁe, kteﬁí sledují hlavnû ekonomické cíle,“ dodal Janík.

Dﬁevo ze severoãesk˘ch lesÛ skonãí v Sasku
Ústeck˘ kraj
16. 1. 2006
Z Dûãínska, Ústecka a Teplicka, tedy z regionÛ, které patﬁí pod
dûãínskou správu LesÛ âeské republiky, budou pokácené stromy
putovat ve vût‰í míﬁe do zahraniãí. Tahaãe s náklady dﬁíví budou
míﬁit zejména do Saska nedaleko mûsta Gorlitz, kde pﬁed ãasem
zahájila provoz nová pila.
„Má roãní kapacitu asi ‰est set tisíc kubíkÛ zpracovávané suroviny, kterou je tﬁeba dováÏet i z ãeského pohraniãí,” vysvûtlil
zástupce vedoucího dûãínské lesní správy Jaroslav Reissig.
Vût‰í objemy v˘vozÛ umoÏní pﬁedev‰ím v˘raznûj‰í zv˘‰ení tûÏeb,
které stanovil nov˘ hospodáﬁsk˘ plán. Ten poãítá s roãním objemem pﬁes devadesát tisíc kubíkÛ dﬁeva. Exporty jsou nadûjí na
lep‰í cenové zhodnocení dﬁeva. Jeho podstatná ãást z území
v pÛsobnosti dûãínské lesní správy konãila na v˘chodoãeské pile.
Ekonomiãnost tak sniÏovaly vy‰‰í náklady na dlouhé pﬁepravní
vzdálenosti. Pﬁepravy do Saska jsou jednak krat‰í a navíc nûmeck˘ zpracovatel nabídl i dal‰í zv˘hodnûní. Z celkového objemu pﬁibliÏnû devadesáti tisíc kubíkÛ vytûÏené dﬁevní hmoty dodavatelské
firmy odkoupí asi pûtasedmdesát tisíc kubíkÛ. Se zbytkem produkce budou obchodovat lesníci sami. Taková je strategie k dal‰ímu zlep‰ení hospodáﬁsk˘ch v˘sledkÛ lesÛ. “Je to jako v jin˘ch
sférách. V˘robce nedoplácí na meziãlánek a mÛÏe vykazovat lep‰í
koneãnou ekonomickou bilanci,” dodal Jaroslav Reissig.

Spolupráce parkÛ není stra‰ákem
Listy Prachaticka
6. 1. 2006
Spolupráce národních parkÛ není stra‰ákem. Roz‰íﬁené Memorandum o vzájemné spolupráci mezi správami národních parkÛ
·umava a Bavorsk˘ les je toho dÛkazem. V roce 1999 spatﬁila
svûtlo svûta smlouva o spolupráci mezi obûma parky. V prÛbûhu
jejího naplÀování byla mezi nimi vzájemnû vymûÀována data
o pﬁírodû ·umavy. Uskuteãnily se i spoleãné projekty na vyuÏití
obou národních parkÛ. Náv‰tûvníkÛm ·umavy byl v‰ak zﬁejm˘
rozdíln˘ pﬁístup k péãi o les.
Dnes se zodpovûdné instituce snaÏí koordinovat své pﬁístupy.
Memorandum bylo roz‰íﬁeno o deklaraci spolupráce pﬁi spoleãné
propagaci obou národních parkÛ a postupu pﬁi jednotné prezentaci ·umavy. Spoleãnû byly pﬁedstaveny i cíle ochrany pﬁírody
v oblasti ponechané samovolnému v˘voji. Navzdory ãasto emotivním diskusím láká ·umava turisty a je pﬁíleÏitostí pro lidi, kteﬁí
zde Ïijí a podnikají. Memorandum je jedním z nástrojÛ jak tuto
pﬁíleÏitost nepropást.

Lesníci vykoupili zásoby snûÏnic

Sokolovsk˘ deník
18. 1. 2006
S obnovou kaple, která stála nad osadou Kamenice je‰tû pﬁed asi
40 lety, chce letos zaãít bﬁezovská radnice. Obnovit by chtûla
i tradiãní poutû, které ke kapli v minulosti smûﬁovaly. Z kaple
zbyly do dne‰ní doby jen zbytky zdiva.
„Na opravu dáme zhruba pÛl milionu korun. Zaãneme urãitû
letos. Jestli obnovu letos dokonãíme, zatím tûÏko odhadnout,“
uvedl starosta Bﬁezové Miroslav Bouda.
Vrch nad Kamenicí je nejvy‰‰í v oblasti a za jasného poãasí nabízí rozhled do ‰irokého okolí. „Vidût je odtud aÏ do Kraslic nebo
na Jesenici, takÏe by místo mohlo b˘t zajímavé i pro turisty,“ tvrdí
Bouda.
Radnice v souãasné dobû ﬁe‰í majetkoprávní vztahy k pozemkÛm,
protoÏe nûkteré patﬁí pozemkovému fondu, dal‰í LesÛm âR. Hned
po dohodû chce mûsto poÏádat o stavební povolení a s rekonstrukcí kaple o rozmûrech asi pûtkrát osm metrÛ zaãít.

NOVÉ HRADY V dobû nejmodernûj‰í lesnické mechanizace
a dopravních prostﬁedkÛ se letos mnozí jihoãe‰tí lesníci vracejí
k v˘bavû obvyklé pﬁed staletími. Snûhová kalamita, která drtivû
zasáhla pﬁedev‰ím lesy na Novohradsku, po mnoha letech donutila lesníky obout snûÏnice. Pﬁes pﬁívaly mokrého a poté zmrzlého snûhu, na nûmÏ leÏí tisíce padl˘ch stromÛ, prakticky není
moÏné chodit jinak neÏ se snûÏnicemi. JenÏe sehnat je pro celou
partu lesních dûlníkÛ není zdaleka tak snadné jako v ãasech Karla
Klostermanna.
„Shánûli jsme je v rÛzn˘ch obchodech, ale nikde nemûli potﬁebné mnoÏství. Musíme pr˘ poãkat minimálnû ãtrnáct dní, neÏ
dorazí objednávka od v˘robce,“ ﬁíká novohradsk˘ lesní správce
Petr Îemliãka.
I kdyÏ nûkolik párÛ tûchto nezbytn˘ch pomÛcek pro chÛzi v hlubokém snûhu mají lesníci na kaÏdém polesí, v souãasné situaci
zásoby zdaleka nestaãí. Likvidovat kalamitu se snaÏí v‰ichni, kdo
mají ruce a nohy. Tedy nohy ve snûÏnicích. „Jinak se k polomÛm
do lesa prakticky nedostanete,“ tvrdí Îemliãka.
(otp)
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Vím, Ïe je‰tû dnes mnoho
lesníkÛ vzpomene s úctou
na ãlovûka, kter˘ nosí
jméno Ing. Jaroslav Forejtek. Znali jej dobﬁe nejen
kolegové z v˘chodních, ale
i západních a severních
âech. Pracoval u lesÛ
v Kraslicích, Karlov˘ch Varech, Liberci a Plzni vÏdy
ve vedoucích funkcích.
U Státních lesÛ v Hradci
Králové byl ﬁeditelem
v letech 1966 aÏ 1970.
Z této funkce byl odvolán jako mnozí jiní v té dobû.
Lesník srdcem v‰ak zÛstane lesníkem. KdyÏ mu byla odepﬁena
práce u Státních lesÛ, nastoupil v lesnictví pﬁíbuzném podniku
SLPV Chrudim jako vedoucí provozu novû vznikajícího Semenáﬁského závodu v T˘ni‰ti nad Orlicí. Podílel se pﬁímo na jeho
dostavbû a zahájení zku‰ebního provozu. Úkol to rozhodnû nebyl
lehk˘, zvlá‰tû kdyÏ velká úroda smrku a stﬁední borovice a modﬁínu v roce 1971 zaplavila neregulovan˘mi dodávkami ‰i‰ek
v‰echny prostory závodu, kter˘ byl v té dobû je‰tû ve zku‰ebním
provozu. V krátké dobû bylo tﬁeba tuto úrodu zpracovat pro jarní
v˘sevy. To si pak musel doslova vyhrnout rukávy a pustit se do
práce. Závod v té dobû pracoval na 3 smûny a nebylo lehké obsadit noãní smûnu muÏi, kdyÏ vût‰inu dûlníkÛ tvoﬁily Ïeny. Na noãních se tak vût‰inou stﬁídali THP. Pamatuji se, jak jsme ráno pﬁicházeli do práce a Ing. Forejtek se myl po noãní od provozního
prachu, aby poté zasedl v kanceláﬁi a pokraãoval v ﬁídící práci. On
je tvÛrcem prvotního systému evidence a zpracování semenné
suroviny v lesním hospodáﬁství. Bûhem let navrhl a zrealizoval
mnohá zlep‰ení zpracovatelského procesu, a to jak po stránce
technické, tak i technologické. To v‰ak není to nejdÛleÏitûj‰í, my,
kdoÏ jsme s ním pracovali, jej známe jako ãlovûka zásadového,
ãestného, kter˘ jde neomylnû za sv˘m cílem a pﬁitom má dostatek pochopení a smyslu pro humor. VyÏadoval kázeÀ a svûdomitou práci a sám v tom byl pﬁíkladem. Rozhodnû ho lze povaÏovat za otce semenáﬁství v T˘ni‰ti. Tento vzácn˘ ãlovûk oslaví
6. 3. 2006 své 80. narozeniny v plné fyzické i du‰evní svûÏesti,
stále pln˘ aktivity a veselé tváﬁe. Pﬁejeme mu stálé zdraví, veselou mysl a jen to dobré.
Za kolektiv semenáﬁského závodu pí Pﬁíhodová

ZMùNY V DOZORâÍ RADù LâR
Dva nové ãleny Dozorãí rady má ode dne‰ního dne státní podnik Lesy âeské republiky. Volba tﬁí zástupcÛ zamûstnancÛ se
uskuteãnila dnes v sídle podnikového ﬁeditelství v Hradci Králové. Na dal‰í ãtyﬁleté období byl znovuzvolen stávající ãlen rady
Ing. Viktor Bla‰ãák z Lesní správy VodÀany. Novû zvoleni pak
byli Ing. Ladislav Tomá‰ek (Generální ﬁeditelství) a Ing. Jaromír
Kﬁíha (Lesní závod Boubín). Dva noví ãlenové v Dozorãí radû
nahradili Ing. Josefa Hru‰ku (Lesní závod Kladská) a Ing. Ivana
Hulu (Krajsk˘ inspektorát Brand˘s nad Labem), jimÏ ãtyﬁlet˘
mandát skonãil.
Alexandra KﬁiÏková, mluvãí LâR

FOTOGRAFICKÁ SOUTùÎ âTENÁ¤Ò
ãasopisu Lesu zdar
Prosíme v˘herce v jednotliv˘ch kategoriích, aby zaslali aktuální kontaktní adresy, na které budou zaslány vûcné ceny.
Adresa, na kterou kontaktní údaje zasílejte, je:
karas@lesycr.cz
Kategorie LES A KRAJINA
1. Jan Felger
2. Hana Humpolíková
3. Petr ·aj

Kategorie ZVù¤
1. Tomá‰ Pospí‰il
2. Jan Vrba
3. Petr ·aj

Kategorie ROSTLINY A D¤EVINY
1. Petr ·aj
2. Jan Felger
3. Hana Humpolíková
UpozorÀujeme, Ïe dal‰í uzávûrka, tentokrát druhého kola ZIMA,
je 15. února 2006. Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky do soutûÏe
a pﬁejeme hodnû zdaru.
Redakce Lesu zdar

V mûsíci únoru oslaví v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
padesátiny
Roller Ivan Ing.
Hrudiãková Jaroslava
Pelesná ZdeÀka
Stejskal Josef Ing.
Gregor Pavel Ing.
Koráb Radislav Ing.
KuÏelka Jan
Vaclíková Milu‰e Bc.

LS Mûsto Albrechtice
LS Pﬁe‰tice
LS Kﬁivoklát
LZ Îidlochovice
LS Nové Mûsto n. M.
LS Lan‰kroun
LS Rychnov n. KnûÏnou
KI âeské Budûjovice

‰edesátiny
Laitl Vladimír
Schwarz Jiﬁí
Krupica Miroslav
Kafonûk Stanislav Ing.
Honsa Miroslav
Luke‰ Zdenûk
Bláha Václav
Hlaváãová Vûra
Efler Franti‰ek

LS Klatovy
LS DvÛr
LZ Îidlochovice
LS Námû‰È n. Oslavou
LS LuÏná
LS Hoﬁice
LS VodÀany
LS Jablonec n. Nisou
LS Nymburk

V·EM JUBILANTÒM BLAHOP¤EJEME
A P¤EJEME JIM HODNù ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI

Autorem fotografií k ãlánku Vydaﬁené oslavy jubilea lesnick˘ch ‰kol
v Trutnovû v minulém ãísle Lesu zdar 1/2006 byl pan PaeDr. Vladimír âerník. Za neuvedení se omlouváme.

PERSONÁLNÍ ZMùNY U LâR
org. jednotka
ﬁeditelství
ﬁeditelství
LS ·ternberk
LS âesk˘ Krumlov
LS TouÏim
LS Dûãín
LS Fr˘dlant v â.
LS Îlutice
LS Kaplice
LS Teplá
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nové obsazení
Koníãek Franti‰ek Ing.
povûﬁen Ing. Zdenûk Cába
Sládek Jiﬁí Ing.
Kordaã Radek Ing.
Vlá‰ek Jaroslav Ing.
Toms Jiﬁí Ing.
Kuãera Otto Ing.
zru‰ena LS
zru‰ena LS
zru‰ena LS

funkce
1. námûstek G¤
vedoucí OP
lesní správce
lesní správce
lesní správce
lesní správce
lesní správce
lesní správce
lesní správce
lesní správce

PÛvodní obsazení
nov˘ odbor
Krpata Pavel JUDr.
Hanu‰ Jiﬁí Ing.
âervensk˘ Josef
nová LS
Hovorka Ladislav
Îaba Petr
KoÏdoÀ Bohdan Ing.
Kordaã Radek Ing.
Vlá‰ek Jaroslav Ing.

zmûna
23. 1. 2006
13. 1. 2006
1. 1. 2006
1. 1. 2006
1. 1. 2006
1. 1. 2006
1. 1. 2006
31. 12. 2005
31. 12. 2005
31. 12. 2005

Spastic Handicap 2005
XII. roãník vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ a osobností
Spoleãnost Spastic Handicap, kterou jako generální partner pro rok 2006 podporuje st. podnik Lesy âeské republiky, ocenila 19. ledna své nejlep‰í sportovce, trenéry a osobnosti loÀského roku. XII. roãník slavnostního vyhlá‰ení se konal
v prostorách Brnûnského v˘stavi‰tû.
Titul nejlep‰ího sportovce roku 2005 získala lukostﬁelkynû Markéta Sidková. Druhé místo pﬁipadlo cyklistovi Jiﬁímu
Bou‰kovi. Tﬁetí post obdrÏel atlet Roman Musil.
Do druhého roãníku Sínû Slávy Spastic Handicap byl uveden stolní tenista Pavel âech. Vyhlá‰eni byli i ãtyﬁi nejlep‰í trenéﬁi a ãtyﬁi nejlep‰í cviãitelé roku 2005. Na základû návrhu sdruÏen˘ch sportovních klubÛ a tûlov˘chovn˘ch jednot dále
federace Spastic Handicap ocenila 11 mlad˘ch a nadûjn˘ch sportovcÛ do 23 let.
Nev‰edním a skvûl˘m darem pro v‰echny pﬁítomné bylo vystoupení souboru Divadla Járy Cimrmana. Mil˘m dárkem byly
také opakované hudební vstupy ‰ansoniérky Jany Rychterové s houslov˘m doprovodem Lenky Uhlíkové.
Mgr. Alexandra KﬁiÏková
podnikové ﬁeditelství LâR

Danãí trofej

2006

08-21-01-/0001

RARITNÍ TROFEJE
Lesy k uÏívání, lesy k uÏitku

