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VVááÏÏeennéé  kkoolleeggyynnûû  aa  kkoolleeggoovvéé,, ZZ  OOBBSSAAHHUU
v minul˘ch dnech do‰lo k zásad-
ním zmûnám ve vedení LesÛ âR,
s.p., a proto mi dovolte, abych se
k nim struãnû vyjádfiil. Jak je
obecnû známo, byl jsem do doby
jmenování nového generálního
fieditele povûfien fiízením podni-
ku, z tohoto dÛvodu je mou
povinností Vás struãnû seznámit
jak s dal‰ími pfiedpokládan˘mi
zmûnami v samotné organizaci,
tak i s úkoly, které lze definovat
jako priority pro nejbliÏ‰í období.
Z hlediska vrcholového vedení
jsem rozhodl o jmenování nov˘ch fieditelÛ
následujících úsekÛ:
– úsek ekonomiky
– úsek obchodu a marketingu
– úsek podnikové strategie, lidsk˘ch

zdrojÛ a zadávání vefiejn˘ch zakázek
– úsek zahraniãních projektÛ
V rámci v˘‰e uveden˘ch úsekÛ se jedná
nikoliv pouze o obsazení fieditelÛ jednotli-
v˘ch úsekÛ, ale i o nové pozice na úrovni
novû zfiízen˘ch odborÛ, které vznikly v sou-
vislosti s nutností administrovat nové
agendy a procesy, jeÏ byly vyvolány posled-
ním v˘vojem (vedoucí odboru marketingu,
vedoucí oddûlení zadávání vefiejn˘ch za-
kázek, vedoucí odboru strategie, jakoÏ
i v˘razné posílení personálního obsazení
v právním odboru podniku). Pokud jde
o v˘robnû-technick˘ úsek, nepfiedpoklá-
dám Ïádné zásadní zmûny. Provedení v˘‰e
uveden˘ch zmûn je nutn˘m pfiedpokladem
pro úspû‰né zvládnutí nov˘ch agend a pro-
cesÛ, které musí podnik na úrovni vedení
efektivnû a pruÏnû zaji‰Èovat ve své kaÏdo-
denní ãinnosti.
Z hlediska jednotliv˘ch priorit ãi úkolÛ, jeÏ
je zapotfiebí fie‰it v krátkodobém horizontu,
mi dovolte dle stupnû jejich naléhavosti
zmínit následující:
11.. Vypracování základních principÛ modelu
fiízení a fungování spoleãnosti a na tomto
základû definování parametrÛ a podmínek
pro nadcházející v˘bûrová fiízení t˘kající se
rozvoje, správy a ochrany lesa vãetnû tûÏby
a prodeje dfiíví.
22.. Postupné vyhlá‰ení v˘bûrov˘ch fiízení
tak, aby pro v‰echny smluvní územní jed-
notky byli vybráni smluvní partnefii nejpo-
zdûji do konce roku 2007.
33.. Provedení anal˘zy bilance existujících
zdrojÛ co do objemu a struktury ve vazbû
na souãasnou skladbu a dlouhodobé potfie-
by zpracovatelského prÛmyslu s cílem
dosáhnout dlouhodobû objemové a struk-
turální rovnováhy v tûchto vzájemn˘ch
vztazích. V tomto ohledu pfiijmout parame-

trická opatfiení dle moÏností jed-
notliv˘ch LHC prostfiednictvím
intenzifikace LHP a pfiípadného
nutného rebilancování s cílem
jak odstranûní rozporÛ zakládají-
cích nepfiijatelné napûtí mezi
subjekty na trhu na jedné stranû,
tak i zaji‰tûní kvalitní a dlouho-
dobé obnovy a rozvoje lesa na
stranû druhé.
44.. Urychlenû zapoãít se zpraco-
váním snûhové kalamity v posti-
Ïen˘ch regionech tak, aby se
podafiilo co nejdfiíve stabilizovat

zejména dodávky vlákninového sortimentu
pro celulózky a souãasnû eliminovat na
minimum negativní ekonomick˘ dopad do
míry zpenûÏení kalamitní tûÏby. Je nutno
mobilizovat ve‰keré síly a kapacity, aby-
chom tento úkol zvládli co nejdfiíve a v co
nejvût‰ím rozsahu.
55.. Vûcn˘m jednáním se smluvními partnery
dosáhnout uklidnûní na trhu a ve spoluprá-
ci s nimi dohodnout podmínky pro pfie-
chodné období vzájemné spolupráce, tj. do
doby ukonãení existujících smluvních vzta-
hÛ a nastolení nov˘ch vztahÛ v souladu
s v˘sledky nadcházejících v˘bûrov˘ch fiízení.

VVááÏÏeennéé  kkoolleeggyynnûû,,  vvááÏÏeenníí  kkoolleeggoovvéé,,
z v˘‰e uvedeného v˘ãtu je zfiejmé, Ïe se
jedná o nároãné úkoly, jeÏ musíme zvlád-
nout jako kompaktní t˘m, nikoliv jako jed-
notlivci, a to zcela bez ohledu na pozici
a míru odpovûdnosti, kterou v na‰em pod-
niku kaÏd˘ z nás neseme. Za vedení podni-
ku mohu pfiislíbit vûcnost a jednoznaãnost
v definování úkolÛ, spravedlivost v hodno-
cení dosaÏen˘ch v˘sledkÛ a profesionální
a vyváÏen˘ vztah k lesu a jeho bohatství,
jeÏ jsme povinni rozvíjet a spravovat pro
dal‰í generace. Od Vás jako od sv˘ch kole-
gÛ oãekávám loajalitu, vûcn˘ a otevfien˘
dialog a dostatek osobní odpovûdnosti
a profesionality v kaÏdodenním pracovním
nasazení. Pokud budeme v tomto duchu
respektovat v˘‰e uveden˘ pfiístup, jsem
pfiesvûdãen, Ïe se nám podafií dosáhnout
vynikajících v˘sledkÛ, neboÈ potenciál pod-
niku je obrovsk˘ a dává záruky pro stabilní
budoucí rÛst. Jsem rozhodnut netolerovat
takové projevy chování a jednání, které
budou po‰kozovat dobré jméno podniku
a budou mu pÛsobit újmu.
Závûrem mi dovolte Vám pfiedem podûko-
vat za Va‰i podporu a nám v‰em pfieji pro
nejbliÏ‰í období úspûch a Lesu zdar! ■

Ing. Franti‰ek Koníãek
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Stabilizovat trh a vyhlásit nová
v˘bûrová fiízení je teì nejdÛleÏitûj‰í
Bûhem uplynulého mûsíce se udála fiada zmûn, která v˘znamnû ovlivní chod státního
podniku Lesy âeské republiky. Kromû rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské sou-
tûÏe to byly také personální zmûny na nûkolika místech podnikového fieditelství. Situa-
ci v následujícím rozhovoru komentuje Ing. Franti‰ek Koníãek, kter˘ je od 21. 2. vede-
ním podniku povûfien.

VV ããeemm  vviiddííttee  ssvvÛÛjj  hhllaavv--
nníí  úúkkooll  vv ppooddnniikkuu??
V souãasné dobû je
situace v podniku
nejen díky rozmarÛm
poãasí, ale i v dÛsledku
rozhodnutí ÚOHS ve
vûci v˘bûrov˘ch fiíze-
ní pomûrnû sloÏitá.
V krátkodobém hori-
zontu tak vidím jako
nejdÛleÏitûj‰í úkol sta-
bilizaci situace na trhu
ve vztahu ke smluv-
ním partnerÛm LâR
a postupné vyhlá‰ení
nov˘ch v˘bûrov˘ch
fiízení tak, aby do
konce roku 2006 byla
vyfie‰ena alespoÀ polo-
vina dotãen˘ch SÚJ.

AA vv hhoorriizzoonnttuu  ddlloouuhhooddoobbûûjj‰‰íímm??
Z hlediska dlouhodobûj‰ího lze za hlavní úkol povaÏovat

provedení revize existujících LHP ve smyslu nutné intenzifi-
kace tûÏby, a to nejen z dÛvodu existence vy‰‰í zásoby
dfieva, jak ukázala provedená inventarizace v loÀském roce,
ale zejména z dÛvodÛ dosaÏení souladu mezi existujícími
dlouhodob˘mi poÏadavky zpracovatelského prÛmyslu, tedy
obecnû poptávky na trhu, a mezi disponibilními zdroji
dfieva, a to jak co do objemu, tak i co do sortimentní sklad-
by. Bez vyfie‰ení této otázky nebude moÏné odstranit per-
manentní napûtí v dodávkách, jakoÏ nebude moÏné realizo-
vat dal‰í plánované zpracovatelské investice v âR jako napfi.
nová celulózka u Opatovic. Samozfiejmû paralelním a klíão-
v˘m úkolem zÛstává definovat vizi a strategii LâR v dlou-
hodobém horizontu vãetnû modelu jeho fiízení a fungování.

JJaakkáá  bbuuddoouuccnnoosstt  ããeekkáá  ppooddnniikk  zz hhlleeddiisskkaa  ssttrruukkttuurryy??  MMlluuvvíí  ssee
oo pprriivvaattiizzaaccii  nneebboo  ppfifieecchhoodduu  nnaa  aakkcciioovvoouu  ssppoolleeããnnoosstt……
Z hlediska budoucnosti LâR lze v souãasné dobû pouze kon-
statovat, Ïe rÛstov˘ potenciál podniku je obrovsk˘, a to jak
pokud jde o kvalitní a profesionální lidské zázemí na v‰ech
fiídících úrovních, tak pokud jde o ekonomick˘ potenciál
plynoucí ze spravovaného lesního bohatství. Jde o to opti-
malizovat a skloubit potfieby rozvoje a ochrany lesa s eko-
nomick˘mi zájmy státu, a to je právû otázka v˘‰e uvedené-
ho definování vize strategie dal‰ího rozvoje LâR z pohledu
vlastníka, tedy státu. Osobnû se domnívám, Ïe v krátkodo-
bém horizontu není privatizace nosné téma k politické
a vûcné diskuzi, nicménû ve spojení s realizací napfi. dÛcho-
dové reformy  a sociálních systémÛ v âR si dovedu pfiedsta-

vit i model, kdy budou ãásteãnû vyuÏity zdroje z dílãí priva-
tizace na tvorbu rezervního dÛchodového fondu.  Pokud jde
o zmûnu právní formy na akciovou spoleãnost, domnívám
se, Ïe zmûna právní formy není aÏ tak dÛleÏitá, i kdyÏ v pfií-
padû akciové spoleãnosti by existoval vût‰í prostor a flexibi-
lita pro manaÏerská rozhodnutí. Za mnohem dÛleÏitûj‰í
povaÏuji jasné definování modelu fungování a fiízení podni-
ku, pfiiãemÏ moÏná zmûna právní formy je pouze jedním
z moÏn˘ch aspektÛ.

PPoojjììmmee  ssee  ppooddíívvaatt  nnaa  pprroobblleemmaattiikkuu  ÚÚOOHHSS..  CCoo  pprroo  ppooddnniikk
zznnaammeennáá  rroozzhhooddnnuuttíí  aannttiimmoonnooppoollnnííhhoo  úúfifiaadduu  zz 3311..  11..??  JJaakk
vveellkk˘̆  jjee  vv˘̆zznnaamm  ttoohhoottoo  rroozzhhooddnnuuttíí??
Rozhodnutí ÚOHS je velmi zásadní záleÏitostí, která ovlivní
do budoucna fiízení v mnoha ãinnostech, nejen pokud jde
o v˘bûrová fiízení spojená se správou a ochranou lesa. I kdyÏ
se vedení LâR rozhodlo podat rozklad k rukám pfiedsedy
ÚOHS, je zfiejmé, Ïe do budoucna musí LâR konat v soula-
du s evropsk˘m soutûÏním právem dle zák. 40/2004 Sb. 

PPrroottii  rroozzhhooddnnuuttíí  ÚÚOOHHSS  ppooddáávváámmee  rroozzkkllaadd..  JJaakk˘̆  jjee  nnáá‰‰  hhllaavv--
nníí  aarrgguummeenntt  pprroo  zzmmûûnnuu  rroozzhhooddnnuuttíí  ÚÚOOHHSS??  
Hlavním argumentem je zejména existence rozdíln˘ch
správních rozhodnutí úfiadu v nedávné minulosti a názor, Ïe
LâR v aktivní podnikatelské roli nejsou v pozici vefiejného
zadavatele a nejedná se v dotãen˘ch pfiípadech o vefiejnou
zakázku. Nicménû je tfieba zdÛraznit, Ïe diskuze o interpre-
taci nûkter˘ch nejednoznaãn˘ch ustanovení musí b˘t ukon-
ãena a v podniku nastaveny organizaãní mechanismy tak,
aby byl tento aspekt bûhem pfiimûfieného pfiechodného
období zvládnut a plnû implementován.

JJaakkéé  ddÛÛsslleeddkkyy  bbuuddee  zzmmíínnûûnnéé  rroozzhhooddnnuuttíí  mmíítt  ––  nneejjeenn  vv lleess--
nniicckk˘̆cchh  ããiinnnnoosstteecchh  ((ttûûÏÏbbûû)),,  aallee  ii vv bbûûÏÏnnéémm  cchhoodduu  ppooddnniikkuu??
Nepfiímé dÛsledky je velmi tûÏké odhadnout, v‰e záleÏí na
v˘sledcích nadcházejících jednání se smluvními partnery,
a to jak pokud jde o tzv. nové smlouvy, tak pokud jde o hle-
dání kompromisu v fie‰ení pfiípadn˘ch nárokÛ nûkter˘ch
podnikatelsk˘ch subjektÛ na náhradu ‰kody. Tato jednání
nebudou jednoduchá, bez rozhodování soudÛ se asi neobe-
jdeme, takÏe není v souãasné dobû moÏné pfiedjímat ani
jejich rozhodování. V kaÏdém pfiípadû budeme hájit zájmy
státu a LâR a snaÏit se o minimalizaci pfiípadn˘ch ‰kod.

ZZkkuussttee  ppfifiiibbllííÏÏiitt  hhaarrmmoonnooggrraamm  uuzzaavvíírráánníí  nnoovv˘̆cchh  ssmmlluuvv
aa ssttrruuããnnûû  cchhaarraakktteerriizzoovvaatt,,  jjaakk  bbyy  mmûûllaa  nnoovváá  vv˘̆bbûûrroovváá  fifiíízzeenníí
pprroobbííhhaatt  aa jjaakkéé  zzmmûûnnyy  ppfifiiinneessoouu..
Z hlediska organizace nov˘ch v˘bûrov˘ch fiízení je zfiejmé, Ïe
bûhem asi dvou let musí probûhnout faktická revize existují-
cích smluvních vztahÛ a uzavfiení nov˘ch smluv s vybran˘mi
smluvními partnery, a to samozfiejmû v rámci spravedliv˘ch
a transparentních v˘bûrov˘ch fiízení. Parametry tûchto v˘bû-

Ing. Franti‰ek Koníãek
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rov˘ch fiízení velmi úzce souvisí s principy budoucího mode-
lu fiízení podniku, proto pfiedpokládám nejprve schválení tezí
a principÛ tohoto nového modelu a následné definování
podmínek pro v˘bûrová fiízení. Z ãasového hlediska lze
odhadnout pro vypsání prvních v˘bûrov˘ch fiízení termín
kvûten–ãerven 2006, ukonãení celého procesu do konce roku
2007. Samozfiejmû v‰e záleÏí na tom, zda se podafií elimino-
vat hrozby odvolání  uchazeãÛ k ÚOHS a s tím spojené spe-
kulativní a destruktivní prÛtahy tohoto procesu.

PPooddllee  ooddhhaaddÛÛ  bbuuddeemmee  mmíítt  nnoovvéé  ppaarrttnneerryy  aaÏÏ  nnaa  kkoonnccii  rrookkuu..
JJaakk  ttoo  bbuuddee  ddoo  ttéé  ddoobbyy  ––  zzÛÛssttáávvaajjíí  vv ppllaattnnoossttii  ssttaarréé  ssmmlloouu--
vvyy,,  nneebboo  ssee  vvyyppoovvíí  aa nnaahhrraaddíí  jjee  nnûûjjaakkáá  ddooããaassnnáá  ffoorrmmaa
ssmmlluuvvnnííhhoo  vvzzttaahhuu??  
Je zatím nedofie‰enou otázkou, zda první v˘bûrová fiízení

budou revidovat tzv. nové smlouvy, nebo se naopak budou
t˘kat tzv. star˘ch smluv platn˘ch do konce roku 2006.
Z hlediska napûtí na trhu, jakoÏ i s ohledem na nutnost kon-
tinuity v tûÏbû i komplexní správû lesa je vhodnûj‰í rozloÏit
tento proces do více etap a na del‰í období. Do ukonãení
tûchto v˘bûrov˘ch fiízení bude trvat stav existující, tj. sou-
bûh rÛzn˘ch reÏimÛ dle stávající smluvní úpravy, pfiíp. sou-
bûh s novou variantou dle dfiíve zmínûn˘ch principÛ mode-
lu fiízení podniku

UUÏÏ  jjssttee  mmûûll  ããaass  sseezznnáámmiitt  ssee  ss ttíímm,,  jjaakk  ffuunngguujjee  oobbcchhoodd  ssee
ddfifiíívvíímm..  DDaajjíí  ssee  vv nneejjbblliiÏÏ‰‰íí  ddoobbûû  ooããeekkáávvaatt  nnûûjjaakkéé  vv˘̆rraazznnéé

zzmmûûnnyy??
Otázka obchodu je po mém soudu sloÏitûj‰í neÏ se na první
pohled jeví. I kdyÏ chápu dÛvody aktivizace obchodní ãin-
nosti LâR a tento krok vnímám jako relativnû pozitivní, je
nutno zároveÀ zmínit, Ïe souãasn˘ stav pfiedstavuje hybrid,
kter˘ v této podobû nebude a nemÛÏe spolehlivû a efektiv-
nû do budoucna fungovat. Je nejen legitimní, ale i nutné
nejprve fie‰it otázku modelu fiízení a fungování celého pod-
niku a teprve poté fie‰it organizaci jednotliv˘ch procesÛ,
tedy i obchodu. S fungováním obchodu je velmi úzce svá-
zána i jeho podpora, chcete-li existence marketingu.
Také v tomto ohledu se snaÏím vybudovat oddûlení, které
by mûlo tuto ãinnost podporovat a vytváfiet i lep‰í image
celého podniku. 

JJaakkoouu  rroollii  bbuuddee  vv ttééttoo  oottáázzccee  hhrráátt  zzaahhrraanniiããnníí  oobbcchhoodd??
Zahraniãní obchod zaujímá v té v˘‰e zmínûné souvislosti
zvlá‰tní místo. Domnívám se, Ïe existuje velk˘ potenciál
rozvoje a podnik takového rozsahu by mûl vyuÏít lépe svého
postavení a úrovnû know-how i pro prezentaci v zahraniãí
vãetnû rozumné míry komercializace takové ãinnosti. 

OOããeekkáávváá  ssee  pprroo  lleettoo‰‰nníí  rrookk  nnaavvyy‰‰oovváánníí  ttûûÏÏeebb??  PPfifiííppaaddnnûû  ddoo
jjaakkéé  mmíírryy??
Problematika moÏného nav˘‰ení tûÏeb v tomto roce je slo-
Ïitá, neboÈ kromû urãitého konzervativního mechanismu,
zaloÏeného existující metodikou tvorby a úpravy LHP, exis-
tuje i problém pohotov˘ch tûÏebních kapacit a jejich moÏ-
ného nasmlouvání. Dále bude v tomto roce velmi dÛleÏité
zvládnout rozsáhlou kalamitu v objemu 1,4 aÏ 2 mil. m3

dfieva, pfiiãemÏ v nûkter˘ch smluvních jednotkách se jedná
aÏ o tfii ãtvrtiny plánované roãní tûÏby. Bude tedy nelehké
operativnû a rychle provést zmûny v realokaci tûÏebních
kapacit a revizi projektÛ, takÏe na dal‰í systémové zásahy
nebude v tomto roce prostor. I tak v‰ak lze predikovat, Ïe
objem tûÏby pfiekroãí v tomto roce v˘raznû hranici 8 mil. m3

a pfiiblíÏí se maximální úrovni 8,2 mil. m3. 

LLzzee  ppfifieeddppookkllááddaatt  nnaavvyy‰‰oovváánníí  hhoossppooddááfifisskkééhhoo  vv˘̆sslleeddkkuu  ––  jjaakk
ssee  vv nnûûmm  pprroojjeevvíí  kkaallaammiittaa??
Pokud jde o hospodáfisk˘ v˘sledek, pak lze zcela urãitû

poãítat s dopady kalamity a tûchto zmûn do finanãního
plánu. Na jedné stranû dojde ke sníÏení míry zpenûÏení
z kalamitní tûÏby, na druhé stranû zv˘‰en˘ objem tûÏby by
tento pokles v˘nosÛ mohl kompenzovat, takÏe by nemuselo
dojít k v˘raznému sníÏení vykázaného zisku. Nemalou roli
bude hrát i zv˘‰ení nákladÛ na zpfiístupnûní dfiíví, jeho
dopravu ke zpracovatelÛm a z hlediska nutnosti plnit exis-
tující závazky vÛãi zpracovatelÛm i negativní ekonomické
dopady zámûn sortimentu, zejména kompenzaci za v˘padek
vlákninového dfiíví pro celulózky. Definitivní propoãet tûch-
to dopadÛ by mûl mít podnik k dispozici ke konci bfiezna
a poté je pfiedloÏí k projednání dozorãí radû a zakladateli. ■

Mgr. Alexandra KfiiÏková
tisková mluvãí LâR

Personální zmûny ve vedení podniku Lesy âeské repub-
liky, s.p.

Z funkce generálního fieditele 21. 2. 2006 odvolán
Ing. Vladimír Blahuta, v˘konem funkce generálního
fieditele povûfien Ing. Franti‰ek Koníãek.

Z funkce personálnû správního fieditele 14. 2. 2006
odvolán Ing. Vladimír Sova, úsek byl zru‰en.

Z funkce ekonomického fieditele 17. 2. 2006 odvolán
Ing. Zdenûk Cába a souãasnû bylo zru‰eno jeho povû-
fiení vedením odboru právního.

Do funkce ekonomického fieditele 27. 2. 2006 jmenován
RNDr. Vladimír Vesel˘.

Do funkce fieditele pro strategii, lidské zdroje a zadává-
ní vefiejn˘ch zakázek 27. 2. 2006 jmenován George
J. Jankovic.

Do funkce fieditele pro obchod a marketing 27. 2. 2006
jmenován Ing. Václav Tfie‰tík.

Do funkce fieditele zahraniãních projektÛ 27. 2. 2006
jmenován Ing. Vladimír Blahuta.

ZZmmûûnnyy  nnaa  ddaall‰‰íícchh  ppoosstteecchh::
K 28. 2. 2006 se vzdal funkce vedoucího odboru finanã-
ního fiízení a anal˘z Ing. Jifií Policar, do této funkce byl
jmenován Ing. Jifií Kopic.

K 31. 3. 2006 se vzdal funkce vedoucího odboru inter-
ní kontroly a auditu Ing. Jan Nouza, v˘konem funkce je
povûfien Ing. Oldfiich Ëulpík.

Do funkce vedoucího odboru marketingu 27. 2. 2006
jmenován Ing. Robert Kvapil.

Do funkce vedoucího odboru právního znovu jmenován
JUDr. Pavel Krpata.

PPeerrssoonnáállnníí  zzmmûûnnyy  vv  mmaannaaggeemmeennttuu  LLââRR  kk  2277..  22..  22000066
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11..  PPrrooggrraamm  OOcchhrraannaa  bbiiooddiivveerrzziittyy

V rámci tohoto programu jsou realizovány projekty zamû-
fiené pfiedev‰ím na terénní práce – mapování v˘skytu ohro-
Ïen˘ch druhÛ ãi biotopÛ a jednoduchá opatfiení na jejich
ochranu. 
■ OhroÏené druhy dfievin v lesích

Cílem je podpora projektÛ zamûfien˘ch na inventarizaci
a ochranu ohroÏen˘ch druhÛ dfievin v âR.

■ OhroÏené druhy bylin v lesích
Cílem je podpora jednotliv˘ch projektÛ zamûfien˘ch na

ochranu ohroÏen˘ch druhÛ bylin v lesích, na lesních okra-
jích, svûtlinách, podmáãen˘ch místech apod.

■ Formica
Cílem je inventarizace a ochrana mraveni‰È mravencÛ rodu
Formica, propagace ochrany mraveni‰È. 

■ Ochrana vodních a mokfiadních ekosystémÛ v lesích
a reintrodukce rakÛ
Program zahrnuje podchycování cenn˘ch tokÛ a mokfiadÛ
v lesích, zpracování návrhÛ jejich ochrany a managemen-
tu, realizace drobn˘ch úprav k jejich ochranû, reintroduk-
ci domácích druhÛ rakÛ.

■ Lesní hmyz
Pilotní projekty spolupráce pfii mapování v˘skytu vzácn˘ch
a ohroÏen˘ch druhÛ hmyzu v lesích kromû mravencÛ.

■ Sledování a ochrana netop˘rÛ v lesích
Mapování v˘skytu v‰ech druhÛ netop˘rÛ a vrápencÛ Ïijí-
cích v âR, ochrana jejich letních a zimních stanovi‰È.

■ Podpora dravcÛ a sov v lesích
Mapování v˘skytu, vytváfiení hnízdních moÏností, realiza-
ce projektÛ sokol, raroh a s˘ãek.

■ Ochrana velk˘ch ‰elem
Získávání informací z terénu o v˘skytu rysa, vlka a med-
vûda a propagace jejich ochrany.

■ Podpora hnízdních moÏností zpûvn˘ch ptákÛ v lesích,
biologická ochrana, vyvû‰ování a ãi‰tûní a údrÏba
budek, ochrana doupn˘ch stromÛ
Budky pro pûvce (minimálnû 3 typÛ) budou dodávány
âSOP od LâR. 

Dne 15. 2. 2006 byla podepsána smlouva o vzájemné
spolupráci mezi státním podnikem Lesy âeské republi-
ky a âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody.

Pfiedmûtem smlouvy je spolupráce LâR a âSOP v oblas-
ti ochrany pfiírody, krajiny, Ïivotního prostfiedí
a v oblasti ekologické osvûty, v˘chovy a vzdûlávání
v roce 2006. âSOP se v ní zavázal k realizaci spoleã-
n˘ch programÛ, které pfiibliÏuje pfiíloha této zprávy.
LâR se zavázaly ke spolupráci na dan˘ch progra-
mech a k poskytnutí finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i
1 985 000 Kã.

Smlouvu pro leto‰ní rok podepsali pfiedstavitelé obou
stran – za LâR  generální fieditel  Ing. Vladimír Blahu-
ta, za  âSOP pfiedseda Ing. Pavel Pe‰out a v˘konn˘
místopfiedseda Ing. Erik Geuss. Stalo se tak sedm let
a mûsíc poté, kdy LâR a âSOP vzájemnou spolupráci
deklarovaly (15. 1. 1999).

„Z pestré palety ochranáfisk˘ch spoleãností jsme si
tehdy vybrali právû âSOP, protoÏe jejich ãinnost je
zaloÏena na dobrovolné, praktické práci pro pfiírodu
a na rozdíl od radikálnû orientovan˘ch organizací,
které se zamûfiují spí‰e na kampanû za ochranu jedno-
tliv˘ch sloÏek pfiírody, pracují komplexnû,“ fiíká Vladi-
mír Blahuta.

„Bûhem tûchto sedmi let se nám dafií spolupracovat
nejenom na ústfiední úrovni, ale pfiedev‰ím pfiímo
v terénu, na úrovni lesních správ a na‰ich základních
organizací. Kvalitní spoleãná terénní práce prakticky
na celém území republiky je jedním z nejcennûj‰ích
v˘stupÛ, kter˘ch jsme mohli dosáhnout,“ hodnotí vzá-
jemné vztahy Pavel Pe‰out.

V Praze 15. 2. 2006

Mgr. Alexandra KfiiÏková Marcela Mikesková
mluvãí LâR, s.p. mluvãí âSOP

krizkova@lesycr.cz csop@ecn.cz

Podpis smlouvy o spolupráci s âSOP
Státní podnik Lesy âeské republiky uãinil dal‰í v˘znamn˘ krok v oblasti ochrany pfiírody.
Smluvnû se zavázal ke spolupráci s âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody a k poskytnutí
finanãních prostfiedkÛ na spoleãnû realizované programy v roce 2006.

Pfii podpisu smlouvy
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22..  PPrrooggrraamm  NNáárrooddnníí  ssííÈÈ  ssttaanniicc  pprroo  zzrraannûûnnéé  aa hhaannddiiccaappoovvaannéé
ÏÏiivvooããiicchhyy

Obû strany spolupracují na realizaci tohoto programu pfie-
dev‰ím s vûdomím jeho v˘znamu pfii propagaci my‰lenek
obecné ochrany pfiírody a pozitivního vztahu k pfiírodû. Pro-
gram záchrany doãasnû handicapovan˘ch ÏivoãichÛ je blíz-
k˘ a lehce srozumiteln˘ ‰iroké vefiejnosti a dobfie lze jeho
prostfiednictvím vefiejnost upozorÀovat na pfiíãiny zraÀování
ÏivoãichÛ – obecné problémy ochrany pfiírody (zneãi‰Èování,
nevhodné technologie, rozvoj dopravy atd.) – a tak ji vycho-
vávat. Program není urãen pro záchranu nepÛvodních druhÛ
ÏivoãichÛ ãi drÏení nadmûrného mnoÏství ÏivoãichÛ trvale
handicapovan˘ch.

33..  PPrrooggrraamm  EEnnvviirroonnmmeennttáállnníí  oossvvûûttaa,,  vv˘̆cchhoovvaa  aa vvzzddûûlláávváánníí

Prostfiednictvím tohoto programu obû strany pozitivnû
pÛsobí pfiedev‰ím na ochranáfiskou vefiejnost. K tomuto
pÛsobení se vyuÏívá dlouhodob˘ch, zaveden˘ch aktivit, jako
jsou tradiãní soutûÏe pro Ïáky a studenty (Zelená stezka –
Zlat˘ list, Ekologická olympiáda) ãi fotosoutûÏ a v‰eobecnû
oblíbená péãe o studánky. Aktivity jsou ve velké mífie reali-
zovány ve spolupráci s rozsáhlou sítí center ekologické
v˘chovy âSOP.
■ Program Studánky

Program si klade za cíl vytvofiit osobní vztah úãastníkÛ,
zejména dûtí, ke „kousku pfiírody“ (v tomto pfiípadû stu-
dánce) do té míry, Ïe se o nûj budou dlouhodobû starat.

■ Program Pohledy do pfiírody
FotosoutûÏ je otevfiená v‰em dûtem a obecnû mlad˘m
lidem, je zamûfiená pfiedev‰ím na problematiku pfiírody
a vede ke kladnému emotivnímu pÛsobení na mladou
generaci formou vnitfiního proÏitku. V˘stupem Fotosou-
tûÏe bude jednak v˘stava nejlep‰ích prací (ve spoluprá-

ci s MÎP, regionálními muzei, sloÏkami âSOP, pfiípadnû
dal‰ími institucemi), publikace v˘sledkÛ + snímkÛ
v ãasopisech (Magazín Fotografie, Lesu zdar...). Propo-
zice i v˘sledky budou zvefiejnûny na internetov˘ch
stránkách.

■ Ekologická olympiáda (pro studenty stfiedních ‰kol ve
vûku 15–18 let)
Spolupráce v Ekologické olympiádû se pfiedpokládá ve
formû:
– úãasti odborníkÛ LâR pfii tvorbû soutûÏních úkolÛ,

v hodnotitelsk˘ch porotách a ve veãerních pfiedná‰kách
a besedách,

– vûnováním odmûn pro soutûÏící (celkem cca 400 soutû-
Ïících v 9 regionálních kolech, na Národním kole
1. místo: 3 soutûÏící)

■ Zelená stezka – Zlat˘ list (pro dûti ze základní ‰koly ve
vûku 10 aÏ 15 let)
Celostátní soutûÏ dûtsk˘ch kolektivÛ s mezinárodní úãas-
tí je zamûfiena na poznávání pfiírody, její ochranu a obec-
né environmentální souvislosti na úrovni dûtí do 15 let.
DÛraz je kladen pfiedev‰ím na pobyt v pfiírodním prostfie-
dí. Spolupráce na regionálních i finálovém kole bude rea-
lizována pfiedev‰ím následujícími formami:
– úãastí pracovníkÛ LâR jako odborníkÛ na lesnickou pro-

blematiku a zaji‰tûním odborn˘ch pfiedná‰ek,
■ Program Podpora pÛsobení na vefiejnost, podpora zvy-

‰ování spotfieby ãeského dfieva jako obnovitelného
zdroje
Vybran˘m subjektÛm âSOP – pfiedev‰ím ekocentrÛm –
budou podpofieny návrhy projektÛ systematického pÛso-
bení na dûti, mládeÏ i dospûlou vefiejnost, zamûfiené na
zv˘‰ení spotfieby ãeského dfieva, s cílem tyto projekty
následnû aplikovat i v ostatních zafiízeních âSOP pÛsobí-
cích na vefiejnost. ■

redakce

Spoleãnû chráníme pfiírodu
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PPûûsstteebbnníí  ããiinnnnoosstt
V roce 2005 pfiedstavovaly pfiímé náklady na v˘kony pûstební ãin-
nosti 1572 mil. Kã, coÏ je mírná úspora oproti projektované ãást-
ce, která ãinila 1697 mil. Kã. Neustále se nám nedafií zajistit plo‰-
nû odpovídající obnovu prvního vûkového stupnû. NemÛÏeme b˘t
proto ani spokojeni s úrovní pfiirozené obnovy, která se oproti
minul˘m rokÛm sníÏila. Ve v˘chovn˘ch zásazích se dafiilo plnûní
profiezávek, naopak nebyly v plné mífie splnûny probírky. 

OOcchhrraannaa  lleessaa  pprroottii  kkÛÛrroovvccii
V roce 2005 bylo celkem zpracováno 413 tis. m3 kÛrovcového
dfiíví, coÏ pfiedstavuje sníÏení oproti roku 2004
o 169 tis. m3 a proti roku  2003 o 264 tis. m3. Pokles ve zpra-
cování kÛrovcového dfiíví byl zaznamenán zejména na LS

V˘roba a obchodní ãinnost LesÛ
âeské republiky v roce 2005
V‰ichni provozní pracovníci byli více ãi ménû vtaÏeni do rozbíhajícího se procesu obcho-
du se dfiívím. V tomto období se velmi zfietelnû projevila nezbytnost propojení v˘roby
dfiíví a obchodní ãinnosti. To v‰ak neznamená, Ïe by mûla b˘t sníÏena dÛleÏitost ostat-
ních lesnick˘ch ãinností, jako je lesní semenáfiství, pûstování lesa, ochrana lesa, ochrana
pfiírody, naplÀování cílÛ vefiejného zájmu a podobnû. KaÏdá z lesnick˘ch disciplín musí
mít své nenahraditelné místo v celém procesu fungování podniku. Pokud je v nûkterém
období vûnována vût‰í pozornost pûstební ãinnosti, tûÏbû nebo obchodu, tak to mÛÏe b˘t
pouze na ãasovû omezené období.

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
jehliãnaté (ha) 7 036 6 629 6 075 5 609 5 135 6 091 5 729
z toho jedle (ha) 362 556 589 468 453 490 442
jedle % z umûlé obnovy 3,08 5,11 5,95 5,22 5,61 5,10 4,79
listnaté (ha) 4 703 4 249 3 819 3 357 2 934 3 525 3 497
listnaté % z umûlé obnovy/% 40,07 39,06 38,60 37,45 36,36 36,66 37,91
MZD (%) 43,15 44,17 44,55 42,67 41,98 41,76 42,70

rok/year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
první obnova celkem (ha) 10 843 11 123 10 450 9 809 10 185 11 201 10 340
pfiirozená obnova (ha) 1 550 1 981 2 444 2 471 2 724 3 082 2 335
pfiirozená obnova (%) 14,30 17,80 23,99 25,19 26,75 27,51 22,58

Opava, LS Vítkov, LS Ostrava, dále na LS Námû‰È nad Osl. a LS
Tábor. NárÛst kÛrovcov˘ch tûÏeb byl patrn˘ napfi. na LS VodÀa-
ny a LS Pfie‰tice. Celkem bylo v loÀském roce poloÏeno 169 tis.
ks lapákÛ a instalováno 32 tis. lapaãÛ. Pfiesto, Ïe do‰lo ke sníÏe-
ní objemu vytûÏeného kÛrovcového dfiíví, nemÛÏeme b˘t se sta-
vem v˘voje kÛrovcÛ úplnû spokojeni. Vzhledem k nové kalamitû
ze zaãátku roku 2006 bude opût nutné vûnovat monitoringu
a zpracování kÛrovcového dfiíví prioritní pozornost.

TTûûÏÏeebbnníí  aa oobbcchhooddnníí  ããiinnnnoosstt      
Celkovû bylo za LâR vytûÏeno v roce 2005 7 716 tis. m3 dfiíví.
To pfiedstavuje pfiekroãení plánu o 82 tis. m3. V prÛbûhu roku
do‰lo nûkolikrát k rebilanci tûÏebních limitÛ jak v rámci jedno-

rok/year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
v˘mûra por. pÛdy (tis. ha) 1 424 1 391 1 371 1 351 1 343 1 333 1 330
holina k 31. 12. (ha) 11 962 11 084 10 295 10 335 11 296 10 947 10 616
holina k 31. 12. (%) 0,84 0,80 0,75 0,76 0,84 0,82 0,80

Pfiehled vybran˘ch ukazatelÛ hospodafiení:

Podíl jehliãnat˘ch a listnat˘ch dfievin v obnovû lesa

V˘voj podílu pfiirozené obnovy

V˘mûra porostní pÛdy a holiny
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tliv˘ch krajsk˘ch inspektorátÛ, tak u pfiímo fiízen˘ch lesních
závodÛ. Hlavním dÛvodem úprav plánu tûÏeb byla nutnost
zpracování nahodil˘ch tûÏeb a nutnost naplnûní dodávek
nûkter˘ch sortimentÛ dfiíví.
Od poãátku roku 2005 se podnik orientoval na vlastní obchod-
ní ãinnost na smluvních územních jednotkách, kde byly uzavfie-
ny smlouvy na pfiechodné období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2005.
Dále byla vlastní obchodní ãinnost realizována v souladu se
znûním nov˘ch smluv uzavfien˘ch k datu 1. 7. 2005 a na zákla-
dû v˘sledkÛ dílãích v˘bûrov˘ch fiízení a zadání referenãních
tûÏeb. Cel˘ proces vlastní obchodní ãinnosti procházel poãáteã-

ními nesnázemi, ale postupnû se zamûstnanci zaji‰Èující
obchodní ãinnost v této oblasti dost dobfie orientovali.
Pro zástupce lesních správcÛ, referenty pro obchod, pracovníky
pro obchod a marketing KI a obchodníky LZ byly v prÛbûhu
roku pofiádány semináfie pro podporu obchodních dovedností.
Vût‰ina absolventÛ hodnotila tato ‰kolení velmi pozitivnû.
Co se t˘ãe plnûní plánu dodávek dfiíví na I.–IV. Q 2005, byl cel-
kov˘ plán za KI 993 757 m3, za lesní závody 281 510 m3, coÏ
ve v˘sledku za cel˘ podnik je více neÏ 1 530 012 m3. V plnûní
plánu dodávek k 31. 12. 2005 pak bylo dosaÏeno celkem za LâR
1 610 888 m3 dfiíví,  to znamená 105% celkového plnûní.

HHoossppooddááfifisskkáá  úúpprraavvaa  lleessÛÛ
Hlavní ãinnost hospodáfiské úpravy byla tradiãnû  zamûfiena
na obnovu lesních hospodáfisk˘ch plánÛ pro LâR. V prÛbûhu
roku 2005 byly dokonãeny práce u LHP s platností od 1. 1.
2006. Jednalo se celkem o 10 LHC na 9 organizaãních jednot-
kách. ZároveÀ probíhalo schvalování LHP s platností od 1. 1.
2005. V uplynulém roce byly vyhlá‰eny  obchodní vefiejné sou-
tûÏe na zpracování LHP s platností od 1. 1. 2007. Tûmito sou-
tûÏemi pro‰lo 9 LHC s celkovou pfiedpokládanou v˘mûrou
119 tis. ha.

VVooddnníí  hhoossppooddááfifissttvvíí
âinnost na úseku vodního hospodáfiství byla v roce 2005
zamûfiena pfiedev‰ím na realizaci preventivních opatfiení za
úãelem protipovodÀové ochrany ohroÏen˘ch území. V rámci
v˘konu správy vodních tokÛ a souvisejícího majetku bylo dle
pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ  v loÀském roce pouÏito na akce staveb-
ního charakteru 192,1 milionu Kã z vlastních zdrojÛ podniku
a z dotací bylo ãerpáno 74,7 milionu Kã. Jedná se pfiedev‰ím
o dotace z MZe na programy „ProtipovodÀová opatfiení“ – 

17,4 milionu Kã a „OdstraÀování povodÀov˘ch ‰kod z roku
2002“ – 33,4 milionu Kã  a dále na stavby ve vefiejném zájmu
na tocích v lesích – hrazeny pouze rozestavûné akce v objemu
17,4 milionu Kã. Byla zahájena nová moÏnost ãerpání dotací
z fondÛ EU – byl vyuÏit „Operaãní program zemûdûlství“
v nárokovaném objemu za rok 2005 – 19,4 milionu Kã. Sou-
bûÏnû s tím probíhá  pfiíprava na moÏnost ãerpání dotaãních
prostfiedkÛ z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 
Souãástí péãe o vodní toky je také péãe o bfiehové porosty.
V roce 2005 byly provedeny práce za 14,8 milionu Kã. 
Pfiedpokládané plnûní pro rok 2005 bylo v oblasti vlastních
zdrojÛ celkem 232,3 milionu Kã. Z dotací pak bylo získáno
64,4 milionÛ Kã investic a 10,3 milionu Kã neinvestic.

Celkovû tak ãinil pfiedpoklad plnûní správ tokÛ v roce 2005
167,9 milionu Kã investic a 139, 1 milionu Kã neinvestic.
V souãtu to tedy ãiní 307 milionÛ Kã. ■

Ing. Karel LuÀák
v˘robnû technick˘ fieditel

Tabulka plnûní tûÏby dfieva za rok 2005 dle KI  a LZ

Plán tûÏby dfiíví na I.–IV. Q. 2005 Plnûní tûÏby dfiíví k 31. 12. 2005

TùÎBA D¤ÍVÍ TûÏba TûÏba TûÏba TûÏba TûÏba TûÏba Plnûní
jehl. m3 list. m3 celkem m3 jehl. m3 list. m3 celkem m3 v %

11 KI Fr˘dek-Místek 1 016 355 87 545 1 103 900 1 051 446 88 573 1 140 019 103
13 KI ·umperk 582 590 166 810 749 400 601 301 144 769 746 069 100
15 KI Zlín 313 797 170 103 483 900 330 552 154 275 484 827 100
16 KI Brno 355 940 144 420 500 360 370 838 126 996 497 834 99
18 KI Jihlava 541 105 12 195 553 300 545 245 10 241 555 486 100
19 KI ChoceÀ 328 115 35 540 363 655 332 675 31 408 364 083 100
21 KI Brand˘s 300 500 84 600 385 100 310 415 83 454 393 869 102
28 KI â. Budûjovice 853 500 56 800 910 300 903 345 49 537 952 882 105
30 KI PlzeÀ 772 270 34 480 806 750 778 339 26 153 804 492 100
32 KI Karlovy Vary 472 750 7 200 479 950 472 629 7 123 479 842 100
33 KI Teplice 187 570 68 155 255 725 191 211 63 093 254 304 99
36 KI Liberec 231 613 35 427 267 040 232 358 31 798 264 156 99
37 KI Hradec Králové 233 111 27 997 261 108 234 075 26 338 260 413 100
Celkem KI 6 189 216 931 272 7 120 488 6 354 428 843 848 7 198 276 101
4 LZ Îidlochovice 12 700 87 300 100 000 12 717 89 386 102 103 102
5 LZ Boubín 124 800 5 200 130 000 124 757 5 435 130 192 100
6 LZ Konopi‰tû 78 980 5 920 84 900 69 750 3 538 73 288 86
9 LZ Kladská 94 500 500 95 000 94 800 350 95 150 100

11 LZ Dobfií‰ 111 700 2 800 114 500 114 800 2 200 117 000 102
Celkem LZ 422 680 101 720 524 400 416 824 100 909 517 733 99
CELKEM LâR 6 611 896 1 032 992 7 644 888 6 771 252 944 757 7 716 009 101
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CChhaarraakktteerriissttiikkaa  SSttfifieeddooããeesskkééhhoo  kkrraajjee

Kraj leÏí v centrální ãásti âeské kotliny. Ve své severní
a v˘chodní ãásti je rovinat˘, na jihu a jihozápadû pfievlá-
dají vrchoviny. NejniÏ‰ím místem je Labe v severní ãásti
okresu Mûlník (153 m), nejvy‰‰ím bodem je Tok (865 m),
vrchol brdsk˘ch hfiebenÛ. Kraj
tvofií nedíln˘ geografick˘ celek
spolu s Prahou. Charakteristiku
kraje dokresluje mnoÏství rekreaã-
ních lokalit, pfiedev‰ím v obou pfií-
praÏsk˘ch okresech (Praha-v˘chod
a Praha-západ) a údolích fiek Sázavy, Berounky a Vltavy.
Na území kraje jsou v˘znamné chránûné krajinné oblasti
a pfiírodní rezervace (ChKO Kfiivoklátsko, âesk˘ kras,
Kokofiínsko a Blaník, PR Velk˘ a Mal˘ Blaník, âernínov-
sko a Vodûradské buãiny.) 

LLeessnníí  hhoossppooddááfifissttvvíí

Ing. Hula zdÛrazÀuje, Ïe právû zmínûné údaje dokla-
dují sloÏitost podmínek pro kvalitní a úspû‰né lesní
hospodafiení. Vzhledem k historicky dané hustotû osíd-
lení a objemu prÛmyslové v˘roby dosahuje lesnatost
v kraji necel˘ch 27 %, coÏ je 297 098 ha. Nejvy‰‰í je na

okrese Pfiíbram (43,7 %) a nejniÏ‰í pak na okrese
Nymburk (16,1 %). 
Vlastníkem 52 % lesÛ je zde stát. 44 % obhospodafiují
Lesy âeské republiky (124 000 ha). JiÏní, jihov˘chodní
a jihozápadní ãást kraje je lesnatûj‰í. V˘raznû tu domi-
nuje smrk. Ve zbylé ãásti kraje pfievládá borovice a list-
naté dfieviny s pfievahou dubu. 
Území kraje zahrnuje fiadu pfiírodních lesních oblastí
(8 PLO) – Kfiivoklátsko a âesk˘ kras, ãást Brdské vrchoviny,
Stfiedoãeská pahorkatina, Polabí, ãást Severoãeské pískov-
cové plo‰iny, âesk˘ ráj, Rakovnicko-kladenská pahorkatina.
Pro kaÏdou PLO je zpracován samostatn˘ oblastní plán. 
Starosti pfiiná‰í 1400 ha státních lesÛ v Praze, které spra-
vuje KI. Jde o pfiímûstské lesy s v˘raznou rekreaãní funk-
cí. Jejich zatíÏení je nadmûrné. Hospodafiení v nich vyÏa-
duje zv˘‰enou odpovûdnost. Rekreaãní funkce zde musí
b˘t respektována a zachována.
V obvodu pÛsobnosti krajského inspektorátu hospodafií
‰est lesních správ. V kraji jsou také dva lesní závody
Konopi‰tû a Dobfií‰. Vodní toky spravuje Správa tokÛ
Bene‰ov. 

LS Nymburk. V˘mûra lesní pÛdy LâR je zde13 300 ha.
Katastrální v˘mûra ãiní 174 000 ha. V˘mûra pozemkÛ, na
kter˘ch vykonávají LâR OLH, je 3900 ha. Pfievládá boro-
vice a dub. Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 25 : 37 %,
27 : 22 %, 23 : 13 %, dále 13, 19, 29, 43, 45, 47.
Zastoupené lesní oblasti – Polabí, âesk˘ ráj. Poãet chat
na lesních pozemcích: 600.

LS Mûlník. V˘mûra lesní pÛdy LâR je zde 14 800 ha.
Katastrální v˘mûra ãiní 184 600 ha. V˘mûra pozemkÛ, na

kter˘ch vykonávají LâR OLH, je
3060 ha. Pfievládá borovice.
Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) –
13 : 47 %, dále 19, 21, 23, 25,
27, 29, 41, 43, 45, 47, 01.
Zastoupené lesní oblasti – Polabí,

Severoãeská pískovcová plo‰ina. Poãet chat na lesních
pozemcích: 550.

LS LuÏná. V˘mûra lesní pÛdy LâR je zde 13 200 ha.
Katastrální v˘mûra ãiní 78 800 ha. V˘mûra pozemkÛ, na
kter˘ch vykonávají LâR OLH, je 2280 ha. Pfievládá smrk
a borovice. Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 43 : 36 %,
23 : 18%, 45 : 17 %, dále 21, 25, 27, 29, 41, 13, 47.
Zastoupené lesní oblasti – Rakovnicko-kladenská pahor-
katina, Kfiivoklátsko, Polabí. 

LS Kfiivoklát. V˘mûra lesní pÛdy LâR je zde 14 000 ha.
Katastrální v˘mûra ãiní 29 000 ha. V˘mûra pozemkÛ, na

Lesy v sousedství hlavního mûsta
Na území Stfiedoãeského kraje, kter˘ je svou rozlohou nejvût‰ím krajem âeské republiky,
pÛsobí inspektorát LâR, kter˘ sídlí v Brand˘se nad Labem. Budova inspektorátu se
nachází na tzv. „OstrÛvku“, kter˘ tvofií pfiedûl mezi Brand˘sem a Starou Boleslaví. 

¤editelem krajského ins-
pektorátu v Brand˘se
nad Labem je Ing. Ivan
Hula (56 let). Funkci
fieditele zastává od roku
1992. Je pro ni odbornû
pfiipraven studiem na LF
V·Z Brno, postgraduál-
ním studiem Ekonomiky
a fiízení lesního hospo-
dáfiství a také pfiedchozí
praxí na LZ Kácov, Vla-
‰im a Mûlník. Na KI pra-
cuje spolu s ním je‰tû
dal‰ích 8 zamûstnancÛ
I z letmého pohledu je
vidût, Ïe fieditel je
v práci ve svém Ïivlu.
·tíhl˘, sviÏn˘, souãasnû

v‰ak klidn˘ a rozváÏn˘, dokládá sv˘m vzhledem, Ïe je
muÏem na svém místû. Pro zamûstnance krajského inspek-
torátu i lesních správ je zku‰en˘m, odpovûdn˘m manaÏe-
rem, na jehoÏ rozhodnutí je spolehnutí. 
Na otázku, jak by definoval své profesní a osobní krédo,
odpovídá lakonicky: „Inklinuji k lesnímu provozu, nikdy jsem
se nevyh˘bal odpovûdnosti a mám rád, kdyÏ vûci fungují.“
Bezprostfiední sousedství hlavního mûsta zbystfiilo jeho cit
pro komplexní vnímání funkcí lesa a v˘znamu o jeho péãi.

Ing. Ivan Hula

Krajsk˘ inspektorát
Brand˘s nad Labem



LE
SU

ZD
AR

 

3 / 2006 11

NA NÁV·TùVù

>>

>>

kter˘ch vykonávají LâR OLH, je 970 ha. Pfievládá smrk,
dále borovice, dub a buk. Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %)
– 45 : 16 %, 44 : 17 %, 25 : 17 %, dále 13, 15, 21, 23,
29, 43, 47. Zastoupené lesní oblasti – Kfiivoklátsko,
âesk˘ kras. 

LS NiÏbor. V˘mûra lesní pÛdy LâR je zde 14 200 ha.
Katastrální v˘mûra ãiní 91 600 ha. V˘mûra pozemkÛ, na
kter˘ch vykonávají LâR OLH, je 2384 ha. Pfievládá dub,
borovice a smrk. Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 23 : 21 %,
25 : 19 %, dále 21, 41, 45, 47 + fiada HS vyli‰en˘ch pro
chránûná území a mimofiádnû nepfiíznivá stanovi‰tû.
Zastoupené lesní oblasti – âesk˘ kras, Kfiivoklátsko, Rakov-
nicko-kladenská pahorkatina, Polabí.

LouÀovice pod bájnou horou Blaník

Zima v doubravách

Jedna z pfievládajících dfievin na LS NiÏbor

TûÏba v r. 2005 Skuteãnost (v m3)
LS Nymburk (174) 51 358
LS Mûlník (176) 56 087
LS LuÏná (179) 55 256
LS Kfiivoklát (180) 51 530
LS NiÏbor (181) 52 038
LS Kácov (187) 123 098 
Celkem KI (921) 390 136
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LS Kácov. V˘mûra lesní pÛdy LâR je zde 15 500 ha.
Katastrální v˘mûra ãiní 157 000 ha. V˘mûra pozemkÛ, na
kter˘ch vykonávají LâR OLH, je 7 625 ha. V˘raznû pfie-
vládá smrk. Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 47 : 30 %,
45 : 27 %, 43 : 15 %, dále 01, 21, 23, 25, 27, 29, 41,
51, 53, 55, 57, 59. Zastoupené lesní oblasti – Stfiedoães-
ká pahorkatina, âeskomoravská vrchovina, Polabí.
V obvodu pÛsobnosti krajského inspektorátu je 113 vlastních
honiteb, z toho 4 obory. Vût‰ina z nich je jiÏ pronajata. Lesní
správy uÏívají ve své reÏii 9 honiteb. Aktuálním problémem
je udrÏení spárkaté zvûfie ve stavech pro les únosn˘ch. 
Stávající situaci hodnotí fieditel struãnû: „LâR procházejí
krátkodobû sloÏit˘m obdobím. Nespornû jsme vÏdy byli
úspû‰nou firmou a máme pfiedpoklady, aby tomu tak
bylo i nadále. Pfiechodné problémy, které nás provázely,
byly sice nepfiíjemné, z dlouhodobého hlediska bych jim
v‰ak nepfiikládal zásadní v˘znam. Vûfiím, Ïe situace se
brzy uklidní, a LâR, kter˘m bylo svûfieno právo hospoda-
fiit s velkou ãástí státního lesního majetku, upevní své
postavení lídra v systému lesního hospodáfiství âR.“
¤editel pak shrnuje situaci KI: „V rámci KI se v loÀském
roce vytûÏilo 390 tisíc m3 dfieva, pfii obnovû 900 ha.
V˘chovné zásahy v porostech do 40 let byly provedeny
na plo‰e 3500 ha. V posledních letech se zv˘‰il podíl
nahodil˘ch tûÏeb. V˘razn˘ sráÏkov˘ deficit a teplé poãa-
sí v roce 2003 oslabilo lesní porosty a vytvofiilo pfiíznivé
podmínky pro v˘voj l˘koÏrouta. Nepfiíjemn˘ byl také
nástup sypavek na oslabené porosty borovice ãerné a její
rychlé odumírání, které dosud pokraãuje. Tento problém
hodnotíme jako závaÏn˘, lokální zastoupení této dfieviny
na lesních správách NiÏbor a Mûlník není zanedbatelné
a úãinná opatfiení doposud neexistují.“

>>

Mlad˘ porost lípy na prostoru Loreta

Pupeny smrku ztepiilého

Závûrem fieditel zdÛrazÀuje: „KI naplÀuje strategii LâR,
tj. trvale udrÏitelné hospodafiení, pfii kterém je spoleãnû
s posilováním mimoprodukãních funkcí lesa produková-
no dostateãné mnoÏství dfieva. V na‰ich podmínkách to
znamená respektování poÏadavkÛ vefiejnosti, která
akceptuje produkci dfievní hmoty, souãasnû v‰ak poÏadu-
je les pfiístupn˘ a vyuÏiteln˘ z pohledu relaxace a rekre-
ace. Pro nás to znamená volit tomu pfiimûfiené pfiístupy
pfii obnovû a v˘chovû lesních porostÛ. DÛraz pfii tom kla-
deme na maximalizaci hospodáfisk˘ch v˘nosÛ.“  ■
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Typická krajina stfiedního Posázaví

Kvalitní klenová mlazina



KdyÏ jsme vybírali stfiedoãeskou lesní správu vhodnou pro
pfiedstavení v na‰em ãasopise, shodli jsme se spolu se fiedite-
lem KI v Brand˘se nad Labem na LS Kácov. V rámci KI Bran-
d˘s nad Labem zaujímá v˘znamnou pozici a je vhodn˘m pfií-
kladem lesního hospodáfiství v rámci stfiedoãeského regionu.
Také lesní správce, Ing. Jaroslav Janãík, kter˘ kácovskou sprá-
vu vede, je osobností, jakou nelze pfiehlédnout v rámci kraje
ani v rámci celého podniku. 41 rokÛ, které proÏil pfii své praxi
na fiadû míst v lesním hospodáfiství, je doba vskutku impo-
zantní. Jeho profesní zku‰enosti jsou v˘jimeãné. Spolu s jeho
osobním vztahem k lesu jsou zárukou kvalitní práce a zdro-
jem mnoha cenn˘ch pouãení pro odborníky i vefiejnost. Roz-
hovor s ním tento pfiedpoklad beze zbytku potvrdil.
Období, ve kterém jsem Kácov nav‰tívil, bylo pro polovinu
února typické. Pfiechodná mírná obleva sice nedávala mnoho
pfiíleÏitostí pro obhlídku porostÛ, byla v‰ak o to pfiíhodnûj‰í
pro neru‰en˘ rozhovor v architektonicky úãelnû a esteticky
pÛsobivû koncipované budovû správy. Ing. Janãík a jeho spo-
lupracovníci mohou b˘t na své sídlo právem hrdi. Zejména
kdyÏ se v závûru loÀského roku podafiilo budovu postavenou
v roce 1997 roz‰ífiit a doplnit o dal‰í potfiebné kanceláfie
a prostory urãené pro vût‰í jednání. Lesní správce se i zde
projevil jako zku‰en˘ a pfiedvídav˘ manaÏer. Zajistil, aby pfií-
stavbu navrhl architekt, kter˘ pÛvodní budovu projektoval.
Dokázal tak, Ïe pfiedvídavû peãuje nejen o svûfiené lesní
porosty, ale také o své spolupracovníky. 
Kácovská správa patfií ke správám velk˘m rozlohou i úkoly.
Jejích 11 pÛvodních revírÛ se rozrostlo pfii organizaãních
úpravách v lednu loÀského roku o revíry Bohdaneã a Dolní
Kralovice z LS Ledeã nad Sázavou a revír Bratãice ze zru‰ené
LS Ronov nad Doubravou. 
Dnes má správa pfii katastrální rozloze 157 000 ha 14 revírÛ
a obhospodafiuje 15 500 ha lesní pÛdy LâR. Funkci odborné-

ho lesního hospodáfie vykonává na 7 250 ha lesa dal‰ích vlast-
níkÛ. V rámci KI je správou nejvût‰í. Ing. Janãík zdÛraznil, Ïe
naprostou pfievahu zde mají lesy hospodáfiské ale nezanedba-
teln˘ podíl mají i lesy ochranné a lesy zvlá‰tního urãení.
V prvním pfiípadû to je CHKO Blaník. Ve druhém jsou to lesy
chránící vodní nádrÏ Îelivku (jeden z rozhodujících zdrojÛ

Správa velká rozlohou i úkoly
V rámci KI Brand˘s nad Labem v˘znamnou pozici zaujímá a vhodn˘m pfiíkladem lesní-
ho hospodáfiství ve stfiedoãeského regionu je Lesní správa Kácov.

Kácov se zámkem ve správû LâR

Ing. Jaroslav Janãík
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pitné vody pro hlavní mûsto) a nádrÏ Vrchlice, která plní tuto
funkci pro mûsto Kutná Hora.
Roãní tûÏba pfiesahuje na správû 120 000 m3, zalesÀováno je
zde roãnû cca 150 ha. Pfievahu mají Ïivná a oglejená stano-
vi‰tní fiada, tfietí v tomto pofiadí je fiada kyselá. Nejvíce je zde
zastoupen 4. vegetaãní stupeÀ. PfievaÏují hospodáfiské soubo-
ry 47 a 45 a také 43. Skladba je v‰ak velmi pestrá, LHP vyli-
‰uje v rámci správy více neÏ 40 hospodáfisk˘ch souborÛ.
V rámci vûkové skladby je nadprÛmûrné zastoupení vy‰‰ích
vûkov˘ch stupÀÛ. Hluboko pod normálem je naopak zastou-
pení 1.–6. vûkového stupnû. Správa proto fie‰í v tomto decen-
niu nárÛst obnovn˘ch tûÏeb. Celková tûÏba pfiesahuje 8 m3 na
jeden ha. 
Ve dfievinné skladbû vysoce dominuje smrk se sv˘m dvoutfie-
tinov˘m plo‰n˘m podílem a tfiíãtvrtinov˘m podílem v záso-
bách. Tyto údaje dokládají ekonomick˘ v˘znam správy
v rámci KI i pro cel˘ podnik. Podíl listnáãÛ dosahuje na území
správy 15 %.
Vysoké procentické zastoupení smrku v‰ak pfiiná‰í i nárÛst
nahodil˘ch tûÏeb a nutnou ochranu pfied l˘koÏroutem smrko-
v˘m. V posledních letech i pfied l˘koÏroutem leskl˘m. 
V této souvislosti pfiipomnûl lesní správce medializovan˘ pfií-
pad kalamitního roz‰ífiení kÛrovce na lesním majetku b˘valé-
ho velkostatku Soutice (dvoutfietinov˘m vlastníkem zde byl
mediálnû znám˘ p. Horsk˘). Pozice správy (minoritního vlast-
níka) se posléze vyjasnila a stabilizovala pravomocn˘m roz-
hodnutím soudu z ledna 2005. Tímto rozhodnutím do‰lo

k reálnému rozdûlení lesa. Pfies mimofiádnou ãasovou tíseÀ
správa zabezpeãila zpracování a odvoz kÛrovcové hmoty (pfies
2 000 m3) i pfiípravu  plochy a vlastní zalesnûní. V‰e v zákon-
ném termínu. (Rozhodnutí soudu nabylo platnosti v lednu
2005 a ve‰keré práce musely b˘t provedeny do dubna téhoÏ
roku.) V té dobû byly poloÏeny stovky lapákÛ (cca 1 000 m3)
a souãasnû instalováno i znaãné mnoÏství nezbytn˘ch lapaãÛ. 
Ing. Janãík se v této souvislosti s uznáním vyslovil o v˘borné
práci LZ Konopi‰tû. S pfiispûním jeho kapacit zde byly reali-
zovány ve‰keré nezbytné práce a kalamita byla eliminována.
Ocenil rovnûÏ aktivní pfiístup revírníkÛ pfii prÛbûÏné osobní
kontrole lapákÛ, provádûné soubûÏnû s plnûním v‰ech pro-
vozních úkolÛ a povinností. 
Ing. Janãík pfiitom zdÛraznil, Ïe na správû je dÛslednû dodr-
Ïován pfiedepsan˘ podíl MZD pfii obnovû (buk, dub javor
klen). Pfiipomnûl i pozornost, která je zde vûnována jedli. Pfii
zalesÀování dosahuje její podíl min. 5 %. Úspû‰nû se dafií rea-
lizovat i její pfiirozenou obnovu. Na správû je nyní témûfi
13 ha jedlov˘ch oplocenek. První vznikaly jiÏ v roce 1993,
nejvíce jich pfiibylo po roce 2000. Podobná pozornost je
vûnována i buku. 
Vná‰ení MZD se obvykle neobejde bez oplocení kultur. Jejich
ochrana bez oplocování ãasto nevede k úspûchu.  Na správû
je v‰ak souãasnû realizována i chemická ochrana prostfiedkem
Roundup, a to i na vût‰ích plochách. V˘hody jsou zfiejmé –
sníÏení nákladÛ o cca 50 %. Tento zpÛsob je nároãn˘ na
technologickou kázeÀ a vyÏaduje podrobnou instruktáÏ
a odpovûdn˘ pfiístup pracovníkÛ, ktefií ji provádûjí. VyÏaduje
také ãastou kontrolu ze strany revírníkÛ. Pfii tomto pfiístupu
je v‰ak dosahováno dobr˘ch v˘sledkÛ a tato ochrana se tak
jeví jako úãelná a efektivní. 
Lesní správce pfiitom upozornil na trval˘ v˘znam „zaji‰tûní
kultury“ jako nezbytného  kriteria pfii zalesÀování. Realizace
vlastních zalesÀovacích prací sama o sobû je‰tû není zárukou
koneãného úspûchu. O nûm lze hovofiit aÏ poté, kdy je kultu-
ra skuteãnû zaji‰tûna. Kvalitu pfiístupu ke v‰em úkolÛm s tím
spojen˘ch lze v praxi hodnotit právû zaji‰tûním kultury.
V rozhovoru se ing. Janãík vûnoval také v˘znamu vlastního
obchodování. Na správû, která obchoduje pfies 20 000 m3

roãnû, je vûnována zv˘‰ená pozornost pfiípravû personálu na
tuto ãinnost. Lesní správce zdÛraznil, Ïe v˘znam obchodní
ãinnosti bude na LS narÛstat. Pfiipravenost realizovat ji efek-
tivnû bude nezbytná jako souãást úspû‰né realizace celkové
ãinnosti správy.
Závûr rozhovoru lesní správce vûnoval CHKO Blaník, v jejímÏ
rámci jsou PR Velk˘ Blaník a Mal˘ Blaník. K jejich prvofiad˘m
funkcím patfií ochrana tamních pfiirozen˘ch buãin. RovnûÏ
dokladoval na konkrétních pfiíkladech realizaci akcí Programu
2000. Lesní správa realizovala v jeho rámci obnovu studánek
a prameni‰È, lesních kapliãek, altánkÛ a odpoãívadel. Pfiesto-
Ïe se tûmto poãinÛm dostává zaslouÏeného uznání vût‰iny
vefiejnosti, jsou v fiadû pfiípadÛ devastovány bezohledn˘mi
vandaly. Pracovníci správy tak  zaznamenali bezdÛvodné,
opakované niãení altánkÛ a odpoãívadel, nûkdy i jejich zcize-
ní. Napfií‰tû se správa bude podílet pfiedev‰ím na znaãení ste-
zek pro cykloturisty. ■

Pfiipravil Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Sídlo, adresa, kontaktní údaje:

Lesy âeské republiky, s.p.
KI Brand˘s nad Labem

NábfieÏní 120
250 40 Brand˘s nad Labem
e-mail: oi21@lesycr.cz
tel: 326 902 552
fax: 326 902 760

LE
SU

ZD
AR

 

3 / 2006 15

NA NÁV·TùVù

Vycházka do porostu
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Problémy stfiedních lesnick˘ch ‰kol
Stfiední lesnické ‰koly se pot˘kají s úbytkem ÏákÛ, hor‰ím uplatnûním absolventÛ a zís-
káváním kvalitních uãitelÛ. Kde jsou skuteãnû problémy a jaká cesta z nich vede, pro-
zrazuje Ing. Josef Svoboda, fieditel lesnické ‰koly ve Îluticích.

Co je nového na va‰í ‰kole?
Od roku 2001 máme nového zfiizovatele, Krajsk˘ úfiad Kar-
lovy Vary. Získali jsme tak statut regionální ‰koly, pfiestoÏe
studenti jsou z celé âeské republiky. Na druhou stranu se
tato zmûna projevila ve zlep‰ení finanãní podpory na‰eho
‰kolního polesí. Myslím tím zejména pfiipravovanou rekon-
strukci nové budovy na‰eho polesí.

Hodnû se hovofií o hor‰ím uplatnûní stfiedo‰kolákÛ v les-
nictví. Jak ho vnímáte?
Od roku 1995 aÏ 1997 nastal zfieteln˘ posun v uplatnûní
stfiedo‰kolákÛ, neboÈ jsou v mnoha organizacích nahrazová-
ny vysoko‰koláky (lesnickou fakultu âZU v Praze ukonãili
první absolventi v roce 1996 – pozn. redakce). Vefiejnost také
vnímá uplatnûní stfiedních lesnick˘ch ‰kol jako velmi úzké,
ale osobnû jsem opaãného názoru. Myslím si, Ïe díky ‰iroké-
mu uãebnímu plánu je uplatnûní absolventÛ stfiedních ‰kol
vysoké. Nasvûdãuje tomu i informace z úfiadÛ práce, které
máme. Odhadujeme, Ïe úfiady práce evidují pouze asi 1,5 %
na‰ich uchazeãÛ. 
Z absolventÛ na‰í ‰koly 40–45 % nachází po ‰kole práci
v lesnictví, vût‰ina z nich se uplatní u akciov˘ch spoleãnos-
tí, ale dost jich pracuje i u LâR a soukrom˘ch a mûstsk˘ch
lesÛ. âást z nich je téÏ v primárním zpracování dfieva, napfi.
pilafiské provozy a manipulaãní sklady. Dal‰í studium na
vysok˘ch ‰kolách zahájí cca dal‰ích 40 %, z nichÏ pak více
jak polovina ‰kolu dokonãí. 

Upravujete studijní plány podle poÏadavkÛ firem?
Rozvíjí se spolupráce mezi krajsk˘m inspektorátem LâR,
krajsk˘m úfiadem a na‰í ‰kolou pfii pfiípravû rámcov˘ch vzdû-
lávacích programÛ. Jeden z pracovníkÛ LâR provádí audit
pfiedmûtÛ a v˘sledkem bude hodnocení, jak jim profilovû
vyhovujeme. Z hlediska budoucího uplatnûní by u toho mûly
b˘t i jiné organizace, ale jsme rádi alespoÀ za stávající stav.

Jaké trendy vidíte ve stfiedo‰kolském vzdûlávání?
I na na‰í ‰kole se projevuje v‰eobecn˘ pokles zájmu
o odborné ‰koly, je to znát zejména jiÏ u pfiijímacích fiízení,
která jsou dnes prakticky bezpfiedmûtná, a do prvních roãní-
kÛ nastupuje vût‰ina pfiihlá‰en˘ch. Na druhou stranu si mys-
lím, Ïe jejich zájem o studium nasvûdãuje, Ïe obor je pro nû
zajímav˘. V prvním roãníku proto dochází k urãité selekci
studentÛ, zejména od matematiky a jazykÛ.
Naproti tomu v˘raznû roste zájem o distanãní studium.
Velké mnoÏství ÏadatelÛ, ktefií si chtûjí takto získat kvalifi-
kaci, má pouze základní vzdûlání nebo v˘uãní list. Pfiekva-
pením pro mû je, Ïe vût‰ina z nich je pomûrnû mlad˘ch, od
25 do 35 let. Je to v‰ak pro nû velmi obtíÏné, protoÏe musí
absolvovat prakticky v‰echny pfiedmûty v obdobném rozsa-
hu jako denní studenti s v˘jimkou tûlocviku, fiízení motoro-
v˘ch vozidel atd. Odhaduji, Ïe z tûchto studentÛ okolo
80 % nedokonãí první roãník. Na distanãní studium se také
hlásí i absolventi stfiedních a vysok˘ch ‰kol, ktefií potfiebují
pouze doplnit lesnické vzdûlání – napfi. ekonomové. S tûmi
nejsou Ïádné problémy.

Jaké máte názor na vy‰‰í odborné ‰koly?
Na na‰í ‰kole vy‰‰í odborná ‰kola není, a proto se absolven-
ti hlásí na jiné (Písek, Trutnov). Mám ale za to, Ïe se z jejich

pohledu jedná pouze o získání ãasu, protoÏe se napfi. nedo-
stali na vysokou ‰kolu nebo nena‰li práci. Podle mého názo-
ru zamûstnavatelé v lesnictví dosud nevnímají vy‰‰í odbor-
nou ‰kolu jako ukazatel vzdûlání, spí‰ se dívají na praxi
a známky.

Jak˘ je vá‰ názor na  zru‰ení odborného uãili‰tû
v Abertamech?
Nejvût‰ím problémem pro nás bylo, Ïe vefiejnost vnímala, Ïe
konãí SL· Îlutice. Hlavnû ale uãili‰tû mûlo smysl ve v˘cho-
vû kvalifikovan˘ch dûlníkÛ, coÏ nenahradí Ïádné rekvalifi-
kaãní kurzy.

A co spojování stfiedních lesnick˘ch ‰kol a uãili‰È?
Je tendence, aby napfi. obsluha harvestorÛ mûla stfiedo‰kol-
ské vzdûlání, ale Ïádná ze stfiedních ‰kol nemá prostfiedky na
v˘chovu operátorÛ tûÏebních strojÛ. Podle mého to spí‰e
spûje k tomu, co uÏ tu kdysi bylo: absolvovat uãili‰tû a pak
stfiední ‰kolu. 

Ing. Josef Svoboda (12. 12. 1951)
– absolvent stfiední lesnické ‰koly v Trutnovû (1973)
– absolvent lesnické fakulty V·Z v Brnû (1978)
– pracoval v rÛzn˘ch pozicích u Státních lesÛ

LZ Zbiroh (1980–1989)
– uãitel odborn˘ch lesnick˘ch pfiedmûtÛ

na SL· ve Îluticích (198 –1998)
– fieditel SL· ve Îluticích (od 1998)



LE
SU

ZD
AR

 

3 / 2006 17

ROZHOVOR

Jak je to s odbornou a zájmovou ãinností studentÛ?
Ve‰keré volnoãasové aktivity studentÛ závisí zejména na
kvalitním vedení studentÛ a schopnosti uãitelÛ zaujmout,
jedinû tak jde dosáhnout v˘razn˘ch v˘sledkÛ.
Na na‰í ‰kole se dafií zejména myslivosti a sportu. Z mysli-
veck˘ch aktivit bych vyzdvihnul moÏnost vyÏití na ‰kolním
polesí. Úspûchy jsme dosáhli zejména u vábení – jeden
z na‰ich studentÛ reprezentuje i na mezinárodních soutû-
Ïích. ·kola také podporujeme troubení, a to ve spolupráci
s místní lidovou ‰kolou umûní.
V‰echny tyto aktivity dají moÏnost studentÛm v nûãem
vyniknout, dodá jim to sebevûdomí, coÏ se kladnû projeví
i v jejich celkov˘ch studijních v˘sledcích. 

Praxe studentÛ je nedílnou souãástí v˘uky. Máte s orga-
nizací problémy?
Mám velmi dobru zku‰enost. âást provádíme na ‰kolním
polesí, kde po rekonstrukci budovy získáme lep‰í zázemí. Ale
v˘znamnû spolupracujeme i s akciovou spoleãností Solitera,
Vojensk˘mi lesy a statky a dal‰ími – zejména co se t˘ãe uká-
zek technologií, exkurzí apod. Pfii organizaci praxí v místû
bydli‰tû je dobrá spolupráce s LâR a dal‰ími vlastníky lesÛ,
kdy nám vychází vstfiíc, aby vyhovûli na‰im poÏadavkÛm na
náplÀ praxe.  

A projeví se absolvování praxe pfii hledání budoucího
zamûstnání?
Od studentÛ i organizací mám signály, Ïe se pfii praxi
nehodnotí tolik vûdomosti, které ve tfietím roãníku je‰tû
nejsou úplné, ale provûfiuje se zejména spolehlivost,
pracovní nasazení a schopnost pracovat podle pokynÛ
odborného personálu. Studenti mají moÏnost zmapovat
situaci a získají pfiehled, jak to vypadá s jejich moÏnostmi
u této firmy. 

V médiích se prezentuje jako nejvût‰í problém ‰kolství
platy uãitelÛ. Je tomu tak i v pfiípadû SL· Îlutice?
Problémem uÏ dnes není v˘‰e platu, ale samotného pfie-
stûhování, moÏnost uplatnûní rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, hor‰í
dopravní dostupnost Îlutic vefiejnou dopravou a vzdálenost
do nejbliÏ‰ích  krajsk˘ch mûst. T˘ká se to zejména uãitelÛ
odborn˘ch pfiedmûtÛ v produktivním vûku mezi 35 a 45 lety,
tûch, co mají profesionální zku‰enosti, praxi a kontakty.
Hlavním poÏadavkem ale stále zÛstává schopnost uãit, kte-
rou bych dal minimálnû na stejnou úroveÀ jako odborné
znalosti. ■

Ing. Pavel Hes
podnikové fieditelství LâR

Budova ‰koly

Uãebna



Modfiín má v na‰ich lesích asi 4% zastoupení, je i dobrou
dfievinou parkovou, proto se objevuje v parcích, zámeck˘ch
zahradách, ve mûstech pÛvodnû pro okrasu, ale jeho opada-
vost dává v dne‰ní dobû pfiedpoklad odolnosti
na mûstské prostfiedí. Urãitou lesnickou zvlá‰t-
ností byla v˘sadba modfiínov˘ch alejí podél les-
ních cest, coÏ splÀovalo souãasnû dva úãely:
jarní slunce opadan˘mi korunami modfiínÛ
snadno pronikalo, na cestách roztál dfiíve sníh
a ty rychleji vysychaly, jako dfievina svûtlomil-
ná mûl modfiín nad ‰ífikou cesty více prostoru,
tedy lep‰í podmínky pro bohatost koruny. Také
pro pohyb po lesních cestách za ‰era a v noci byly lep‰í ori-
entaãní podmínky.
Modfiíny se doÏívají vûku aÏ 500 let, ale k tomu se Ïádn˘
z na‰ich jedincÛ ani nepfiibliÏuje.
Nûkteré v˘jimeãné stromy jsou vyhlá‰eny za památné. Nejsou
pfiíli‰ ãasté, ale zasluhují si svou krásou na‰i pozornost.
V celostátním seznamu jsou uvedeny 22 poloÏky modfiínu
evropského a 2 jedinci modfiínu japonského.

Krásné, památné a v˘znamné modfiíny
Modfiín opadav˘ evropsk˘, Larix decidua L., je dfievinou evropsk˘ch velehor – Alp a Kar-
pat (z JeseníkÛ je ekotyp jesenick˘), odkud introdukoval do celé Evropy. Pfiedpokládá se,
Ïe vût‰ina v˘sadby modfiínÛ v âechách je provenience alpské. Jsou téÏ druhy modfiínÛ
pÛvodem z jin˘ch ãástí svûta; u nás se vysazoval jako exotická dfievina i modfiín japon-
sk˘.
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1. Nejvût‰í v âR je modfiín v Petrovicích, okr. Ústí nad
Labem, poblíÏ hraniãního pfiechodu do SRN v Kru‰n˘ch
horách. Kmen se ve 2 m dûlí na 3 hlavní kmeny, koruna

dosahuje aÏ k zemi. Obvod kmene je
550cm, v˘‰ka 24 m, stáfií 200 let. PrÛ-
mûr koruny je 25 m, je dramaticky
rozevlátá jako na japonsk˘ch dfievofie-
zech. Roste v nadmofiské v˘‰ce 480 m
asi 100 m u odboãující lesní cesty
z hlavní komunikace.

2. Modfiín v Josefovû Dole, k. ú.
Zvonková, okr. âesk˘ Krumlov, má 

obvod kmene 520 cm, v˘‰ku 33 m, stáfií 200 let, na
okraji lesního porostu 166 LHC BliÏ‰í Lhota a v nadmofi
ské v˘‰ce 800 m.

3. Bene‰ovsk˘ modfiín v Bene‰ovû nad âernou, okr. âesk˘
Krumlov má obvod 503 cm, v˘‰ku 28 m, stáfií 200 let, nadmofi-
ská v˘‰ka 610 m a je tfieba jej hledat v lesním porostu.

4. NovohuÈsk˘ modfiín v okrese Prachatice se nachází
v ‰umavské horské obci Nová HuÈ v zanedbaném okolí,
má obvod 460 cm, má krásnou bohatou korunu a roste
v nadmofiské v˘‰ce 1020 m.

5. Modfiín troják v k. ú. HabrÛvka, okr. Blansko, roste také
v lesním porostu v oblasti Moravského krasu ve ‰kolním
polesí Mendelovy univerzity Brno v Masarykovû lese.
Tento strom má obvod 458 cm, v˘‰ku 43 m a stáfií pfies
200 let. Roste v nadmofiské v˘‰ce 440 m, kmen stromu
má zbytnûlou bázi a ve v˘‰ce 2,5 m se rozdûluje ve
3 kmeny. Strom je zdrav˘, pfiirÛstav˘, plodn˘.

6. Modfiín v zámeckém parku v Kopidlnû, okr. Jiãín, má
obvod 438 cm, v˘‰ku 20 m a vûk asi 150 let. Je to krás-
n˘ jedinec se zajímavou korunou zavûtven˘ aÏ k zemi –
není vyhlá‰en jako památn˘.

7. âernovice v okrese Pelhfiimov mají v˘znamn˘ modfiín
také v zámeckém parku. Má obvod 413 cm, není památ-
n˘, ale zajímavostí je, Ïe 200 m od nûho je pozoruhod-
ná nevyhlá‰ená oboustranná modfiínová alej pfii lesní
cestû (32 a 27 stromÛ s obvody aÏ 360 cm), je to prav-
dûpodobnû nejmohutnûj‰í modfiínová alej u nás.

8. Mochovské modfiíny – alej 6 stromÛ u lesní cesty, okres
Klatovy, dosahují obvodÛ aÏ 393 cm, jsou vyhlá‰eny za
památné.

9. Modfiín u mûstské knihovny v Turnovû, okres Semily,
má obvod 375 cm, je vyhlá‰en˘ památn˘m stromem.

10. Modfiín u zámku v Bene‰ovû nad Plouãnicí, okres Dûãín,
má obvod 360 cm a je vyhlá‰en památn˘m stromem.

11. PolÏick˘ modfiín v PolÏicích u BezdruÏic, okres
Tachov, má obvod 347 cm, je vyhlá‰en˘ a tvofií domi-
nantu okolní krajiny.

Následuje je‰tû 12 poloÏek památn˘ch modfiínÛ, alejí a modfií-
nov˘ch skupin a nûkolik jedincÛ nevyhlá‰en˘ch, napfi. 3 mod-
fiíny v lese u kapliãky sv. Trojice u OstruÏna v okrese Jiãín
s obvody 257, 282, 287 cm nebo modfiín v zámeckém parku
v Dolních BfieÏanech, okres Praha – západ, s obvodem 340 cm.
PÛvabná je také modfiínová alej u rybníka Punão‰ka na LS
LuÏná, okr. Rakovník.
Zajímavostí je, Ïe fiada památn˘ch modfiínÛ roste v CHKO.
Mezi vyhlá‰en˘mi památn˘mi modfiíny jsou i dva modfiíny
japonské (Larix kaempferi):

INFORMUJEME

Modfiín v Petrovicích

Pfietiché ticho modfiínÛ
a ti‰‰í je‰tû tváfi,
v tûch tich˘ch rukách spoãinou
a zahledím se v tváfi

FráÀa ·rámek, Veãer
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1. 26. 8. 2003 byl slavnostnû vyhlá‰en modfiín japonsk˘
„Jubilejní“ s obvodem 224 cm, v˘‰kou 39,5 m, stáfiím
77 let, hmotností 5,75 m3. Stalo se tak v rámci exkurze
„Vycházka po lesích královského mûsta DomaÏlice po
100 letech “ pofiádané âLS a Lesy mûsta DomaÏlice.

2. Modfiín japonsk˘ v parku v Hefimanovicích, okres
Bruntál, má obvod 240 cm.

Modfiín japonsk˘ se do âech dostal aÏ v roce 1845 a od
roku 1900 jsou jiÏ známy kfiíÏenci modfiínu opadavého
a japonského, které rychleji rostou a jsou odolnûj‰í vÛãi
rakovinû.
Jan Evangelista Chadt-·evûtínsk˘ v roce 1913 nemá
v popisu stromÛ na na‰em území zafiazen˘ Ïádn˘ modfiín,
ale uvádí jako nejvût‰í v Evropû pûtisetlet˘ modfiín v Blit-
zingenu ve ·v˘carsku, rostoucí v nadmofiské v˘‰ce 1350 m
s obvodem 750 cm a v˘‰kou 29 m. V souãasné dobû je jako
nejvût‰í evropsk˘ modfiín uvádûn jedinec nalézající se v Itá-
lii v Alto Adige s obvodem kmene 828 cm.
V Evropû je fiada opravdu mohutn˘ch modfiínÛ, které se
tû‰í velké váÏnosti:
– ve Skotsku v Dunkeld parku je modfiín s obvodem

560 cm a v zámeckém parku Weeping modfiín s obvodem
pfies 500 cm,

– ve ·v˘carsku v Moosalpe v nadmofiské v˘‰ce 2050 m
roste modfiín s obvodem 510 cm a v˘‰kou 5 m,

– v Nûmecku v pohofií Harz je modfiín s obvodem kmene
500 cm, v˘‰kou 48 m a stáfiím 250 let a severnû od
mûsta Kostnice se nachází modfiín s obvodem 540 cm,
stáfií 200 let.

Od urãitého obvodu kmene by stromy mûly b˘t evidovány
a nûkteré i vyhla‰ovány za památné, neboÈ bychom mûli obdi-
vovat pestrost, rozmanitost a moÏnosti pfiírody. U modfiínu
opadavého (evropského) je tato hranice pfiibliÏnû 300 cm.
Prosíme váÏené ãtenáfie o pfiípadné sdûlení tûchto velk˘ch
neevidovan˘ch v˘jimeãn˘ch jedincÛ na adresu âeské les-
nické spoleãnosti.
Modfiíny pfii‰ly do na‰í krajiny pomûrnû pozdû, a proto od
nich nejsou odvozena jména místní ani pfiíjmení. Pomístní
jsou uvádûna jen ojedinûle. Nevyskytují se ani v Ïádném
pfiísloví a úsloví.
Modfiín se lidovû naz˘vá také verpán nebo náfieãovû merfán
z nûmeckého Lerchbaum (L’arche), slovensky smrekovec
nebo zastarale ãerven˘ smrk, rusky listvûnica, anglicky Larch.
Dfievo modfiínu bylo vyuÏíváno odedávna, protoÏe dobfie
odolává vodû, dlabalo se z nûho také vodovodní potrubí;
stafií ¤ímané z nûho stavûli lodû, hodilo se ke stavbû domÛ
i na stfie‰ní ‰indele. Pro svou krásnou ãervenou barvu jádra
se stále pouÏívá na obklady a rustikální nábytek.

Lidové léãitelství, povûsti a m˘ty
Modfiín ve spolupÛsobení s jin˘mi pfiírodními léãivy byl
ãasto uÏíván v lidovém léãitelství a pouÏívá se dodnes.
PÛsobení bylo neskuteãnû ‰iroké – podle abecedy: Alzhei-
mova choroba, apatie, astma, bradavice, dásnû, impotence,
ischias, kostní dfieÀ, nízk˘ tlak, kfieãové Ïíly, zánût ledvin,
menstruace, moãov˘ mûch˘fi, neplodnost, problémy
s nohama a oãima, pásov˘ opar, paradontóza, podvrtnutí,
porod, reuma, trombóza, stfieva, ‰títná Ïláza, poruchy trá-
vení, tuk na bfii‰e, padání vlasÛ, záda, Ïaludek, Ïlázy. Dfiíve
se z modfiínové pryskyfiice vyrábûl léãiv˘ terpent˘m veneci-
ánsk˘ (benátsk˘) a suchou destilací dfieva se získával léãiv˘
dehet Pix liquida.
V zemi svého pÛvodu, v Alpách, byl modfiín také sídlem
mocn˘ch tajemn˘ch pfiírodních sil. Byl povaÏován za sídlo
dobr˘ch Ïensk˘ch duchÛ, a proto byl ãasto vysazován
poblíÏ usedlostí. Kus modfiínové kÛry zavû‰en˘ na krku mûl
chránit dûti od v‰eho zlého. V Allgausku panovala povûst,
Ïe modfiíny jsou miláãky horsk˘ch rusalek, které rády tanãí
v jemnû zelen˘ch závojích pod tûmito stromy a tisíciná-
sobnû se odvdûãí lidem, jeÏ jim pomohli. V Tyrolsku se

INFORMUJEME

Modfiín opadav˘ evropsk˘ – Larix decidua L.

vûfiilo, Ïe modfiín pomáhá pfii porodu a proti bolení zubÛ;
dûti nepfiiná‰el ãáp, ale rodiãe si je nosili od starého roz-
dvojeného modfiínu, kter˘ rostl poblíÏ Landecku.
V keltském zvûrokruhu kupodivu modfiín chybí. Spiritisté
pfiisuzují modfiínu ãíslo 51 a 6, planetu Mars, den úter˘,
kov Ïelezo a barvu svûtle oranÏovou a lososovû rÛÏovou,
schopnost pfii rozhodování. ■

Text a foto: Ing. Pavel Kyzlík
tajemník âLS

Ilustraãní foto: Ing. Jaroslav Karas
podnikové fieditelství LâR

INZERCE
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Zku‰ební otázky byly sestaveny z témat, která se lesnictví
moÏná na první pohled net˘kají, ale která jsou pro práci
experta moÏná více dÛleÏitá neÏ vlastní odbornost. Sem
patfií nejen znalost kulturnû-náboÏensk˘ch základÛ cílov˘ch
teritorií nebo znalost hlavních zásad ochrany zdraví, ale pfie-
dev‰ím základy zahraniãního obchodu a práva, pfiípadnû
principy vedení obchodního jednání se zahraniãními partne-
ry. Expert je totiÏ tím pfiísloveãn˘m samotn˘m vojákem
v poli a musí se rychle a samostatnû rozhodovat. Cílem
kurzu bylo, aby se navíc rozhodoval správnû.

Samotn˘ kurz nemohl nauãit v‰echno, ale ukázal rámec
toho, co se v tomto oboru od profesionála oãekává. Vût‰ina
absolventÛ ‰kolení zjistila, kde je bota tlaãí, a zdá se, Ïe
s tím také hodlá nûco dûlat. Taková je zku‰enost celkem
29 absolventÛ (11 z LâR). Ti mají zájem úãastnit se rozvo-
jov˘ch nebo komerãních projektÛ v zahraniãí, a to jak v les-
nictví, tak také v ‰ir‰í oblasti Ïivotního prostfiedí.

Absolventi se rovnûÏ zajímali, za jak˘ch podmínek by práce
v zahraniãí probíhala po personálnû-právní stránce, proto
byla velmi dÛleÏitá téÏ úãast pana doktora Pospí‰ila bûhem
kurzu i pfii závûreãn˘ch pohovorech. U zaãínajících expertÛ
se nepoãítá s dlouhodob˘mi v˘jezdy, pfiípadná úãast v pro-
jektu tedy nebude mít vliv na jejich pracovní zafiazení
u LâR. ■

Ing. Miroslav Kravka PhD.
podnikové fieditelství LâR

Poslední konzultace úãastníkÛPfii pohovoru

Velmi dobrá úroveÀ znalostí
byla pfiíjemn˘m pfiekvapením
Jak jsme ãtenáfie Lesu zdar informovali dfiíve, probûhlo ve ãtvrtém ãtvrtletí roku 2005
‰kolení expertÛ pro práci v zahraniãí. To vyvrcholilo závûreãn˘mi pohovory v termínu
9. a 10. února 2006. 

UUMMùùLLII  BBYYSSTTEE  OODDPPOOVVùùDDùùTT??

V celkem ‰edesáti zku‰ebních otázkách mûli úãastníci
napfiíklad tyto:
■ Které organizace OSN mohou usnadnit prosazení

ãeského lesnictví do zahraniãí?
■ Charakterizujte ãinnost FAO v oblasti lesnictví
■ Praktick˘ v˘znam INCOTERMS.
■ Kompetence celní správy, DPH pfii v˘vozu, celnû

schválené urãení zboÏí
■ Právo Ïivotního prostfiedí v Evropském spoleãenství
■ Vlivy formulující souãasné my‰lení v Africe
■ Finanãní plán projektu



LE
SU

ZD
AR

 

3 / 2006 21

INFORMUJEME

Co bylo hlavním impulsem pro absolvování kurzu?
Pro mû byl nejvût‰ím motivem dozvûdût se nûco o proble-
matice, o kterou se zajímám. Samozfiejmû moÏnost vycesto-
vat mû také láká, proto jsem uvítal moÏnost získat nové
informace.

UÏ jste byl na nûjakém podobném zahraniãním projektu?
Zatím nemám Ïádné zku‰enosti, úãast na kurzu beru jako
vstupní informaci, jaké jsou moÏnosti. Soukromû jsem nav-
‰tívil ze zemí zahrnut˘ch do rozvojového programu pouze
Ukrajinu a Balkán.

Jak vnímáte kurz po obsahové stránce?
Kurz byl celkovû zamûfien zejména na teoretické informace.
Proto jsem ocenil pfiíspûvky od úãastníkÛ, ktefií jiÏ mûli kon-
krétní praktické zku‰enosti z projektu v Kolumbii. Souãástí
kurzu byly i veãery monotématicky zamûfiené na Asii, Afriku
a JiÏní Ameriku – rozhovory s lidmi, co tam Ïili nebo pra-
covali, ale jednalo spí‰ o obecné informace, jak se v zemi
Ïije a pracuje. 

Jak jsou na tom úãastníci s jazykovou vybaveností?
Jazyk mÛÏe b˘t u nûkter˘ch úãastníkÛ limitujícím faktorem,
zejména ‰panûl‰tina. U úãastníkÛ z LâR se projevuje podpo-
ra ze strany podniku, kter˘ zamûstnancÛm pfiispívá na v˘uku
jazykÛ. 

Jak se díváte na moÏnost vycestovat vy a va‰e rodina?
To je dal‰í aspekt rozhodování, rodina by hrála urãitû svoji
roli, ale velmi záleÏí na délce pobytu. Vliv by samozfiejmû
mûlo i pfiípadné zru‰ení stávajícího pracovního místa. 

Souãástí kurzu bylo i absolvování psychotestÛ. Na co byl
zamûfien?
Dnes jsme mûli vyhodnocení psychotestÛ prostfiednictvím
pohovoru, dozvûdûli jsme se, jak jsme na tom s na‰í osob-
ností a jestli máme pfiedpoklady k pobytu v zahraniãí. 

Jaká byla celková spokojenost s kurzem?
PÛvodnû byl sice kurz plánován ve vût‰ím rozsahu, ale cel-
kovû musím fiíci, Ïe deklarovan˘ obsah byl zachován, proto
jsem spokojen˘. ■

Ing. Miroslav Kravka, PhD.
podnikové fieditelství LâR

Diskuze

Komise

·kolení expertÛ ukázalo, co se
od profesionála oãekává
Rozhovor s úãastníkem kurzu Ing. Jaroslavem Turkem, zástupcem LS Luhaãovice
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S nástupem akciov˘ch spoleãností do‰lo k druhému
extrému a zaãalo se preferovat v˘hradnû ekonomické
hledisko, tzv. nákladovost na tuto etapu v˘roby. Ve
svém dÛsledku to vedlo k tomu, Ïe tfiídûní a manipula-
ce dfiíví se zaãala provádût témûfi v˘hradnû aÏ v porostu
(na lokalitû P a OM) s odvozem pfiímo k odbûrateli.
Tento zpÛsob je relativnû finanãnû levnûj‰í, je v‰ak
ménû ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí a má i svá negativa.
Dochází k vy‰‰ímu po‰kození lesní dopravní sítû, pfiíko-
pÛ, technick˘ch zafiízení na lesních cestách (propusty,
mostky, stupnû aj.), o celkovém nepofiádku v lese a na
OM ani nemluvû. V˘‰e uvedené skuteãnosti by mûly b˘t
brány v potaz a uÏ v „zadávacím listu“ by mûlo b˘t sta-
noveno, zda se porost bude provádût metodou sorti-
mentaãní, ãí v odvozních délkách. Tento novû nasazen˘
trend zapfiíãinil, Ïe mnohé MS byly uzavfieny i pfiesto, Ïe
z minulosti jiÏ byly vybaveny manipulaãními linkami
a ostatní potfiebnou technikou. Hledisko bezpeãnosti,

INFORMUJEME

hygieny a celkové kultury práce manipulaãních dûlníkÛ
se nedá finanãnû vyjádfiit. Jedinû na MS je moÏná
detailní manipulace a vytfiídûní jednotliv˘ch sortimentÛ
s maximální v˘tûÏností a zpenûÏením a vytvofiení ucele-
n˘ch dodávek pro odbûratele. Na OM, obzvlá‰tû v hor-
sk˘ch oblastech, není vût‰inou dostatek místa, aby se
utvofiil potfiebn˘ poãet skládek, a tak i cenné sortimen-
ty konãí v pilafiské kulatinû. Ná‰ názor je tedy, Ïe kaÏd˘
extrém je ‰patn˘. Proto doporuãujeme asi 50% dfiíví
dodat na sklad. Ve star‰ím porostu  je to první a posled-
ní v˘fiez.
Obdobná situace je rovnûÏ u slabé dfievní hmoty, tj. dfiíví
z probírek a vrcholové ãásti po v˘robû kulatiny, které se
vût‰inou prodají jako vláknina ãi dolovina v cel˘ch dél-
kách. Pfiitom je moÏno z ní je‰tû získat v˘fiezy agregát-
ní, dÛlní, pro v˘robu sloupÛ apod., coÏ je ekonomicky
v˘hodnûj‰í. Nemal˘ v˘znam mají manipulaãní sklady
jako prvek vyrovnávací v období rÛzn˘ch nerovnomûr-

Nová sluÏba pro vlastníky lesa
a v˘robce surového dfiíví
Úvodem se ohlédnûme do nedávné minulosti a popi‰me situaci, která vznikla po priva-
tizaci b˘val˘ch lesních závodÛ v oblasti tfiídûní a manipulace surového dfiíví. Do této
doby bylo cca 80 % dfievní hmoty realizováno pfies manipulaãní sklady (dále MS). 

Ilustraãní foto – skládka kulatiny
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Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas

ností vyvolan˘ch pfiírodními vlivy, napfi. vysoká snûhová
pokr˘vka (nedostupnost), kÛrovec, polomy atd. Pojem
„vyrovnávací“ je nemal˘m pfiínosem i pro odbûratele,
jelikoÏ pomáhá pfiekr˘t tyto v˘kyvy v dodávkách. RovnûÏ
operativní zmûny v sortimentaci je moÏné na MS fie‰it
neprodlenû, kdeÏto na  OM trvá zavedení takové zmûny
mnohem déle (ze zku‰eností 14–40 dnÛ). 
Uvûdomujeme si, Ïe je‰tû obtíÏnûj‰í situaci mají drobní
vlastníci lesÛ, kter˘m je napfi. vyznaãena kÛrovcová
tûÏba pod hrozbou sankcí ve v˘‰i 30 m3, coÏ odvezenou
na jedné soupravû na MS. Pokud by zásilku roztfiídili na
3–5 sortimentÛ a chtûli je odvést odbûratelÛm, není to
jiÏ v praxi moÏné. V mnoha pfiípadech konãí tato zásil-
ka u pfiekupníkÛ, a to s nízk˘m finanãním efektem pro
majitele.
Na‰e firma provádí jiÏ 13 let pfiejímku dfievní hmoty
u mnoh˘ch odbûratelÛ dfiíví v âR, napfi. v OKD Salma,
a.s., JIP Vûtfiní, a.s. a zastupuje dodavatele u pfiejímky
v Biocelu Paskov, a.s. V nedávné minulosti jsme byli
osloveni nûkolika dodavateli, abychom v˘‰e popsané
problémy pomohli fie‰it vybudováním manipulaãního
skladu. Tuto v˘zvu jsme vzali váÏnû a po témûfi roãním
úsilí jsme vypracovali projekt „Manipulaãního a vyrov-
návacího skladu“, k jehoÏ realizaci pfiispûje finanãnû EU
a Moravskoslezsk˘ kraj. Sklad bude postaven v návaz-
nosti na plochy pily Mayr–Melnhof Holz, s.r.o., kde by
mûla také konãit vût‰ina vymanipulované hmoty, a to
bez druhotného odvozu, kter˘ za jin˘ch okolností celou
operaci znaãnû prodraÏuje. Druh˘m, neménû v˘znam-
n˘m odbûratelem, je Biocel Paskov, a.s., jehoÏ areál se
nachází v tûsném sousedství. Sklad bude vybaven mani-
pulaãní linkou na slab‰í dfiíví do 35 cm a linkou Baljer
Zembrod na silnûj‰í hmotu, obû s mûfiením. Projekt je
zatím nastaven jako sluÏba pro velké vlastníky v mani-
pulaci 80 % a jako v˘kup od men‰ích vlastníkÛ 20 %.

MMaanniippuullaaããnníí  sslluuÏÏbbuu  llzzee  ppoosskkyyttoovvaatt
ttfifieemmii  zzppÛÛssoobbyy::

1. Pro vût‰í subjekty formou sluÏby (hmota zÛstává
v jejich vlastnictví a plnûní dodávek je na jejich
nasmlouvané objemy).

2. MoÏnost plnûní dodávek pfies ZO.
3. V˘kup surov˘ch kmenÛ (pfiedev‰ím od men‰ích

vlastníkÛ).

Tento sklad by mûl pomoci fie‰it smluvním firmám i pro-
blém zastavení dodávek vlákniny v cel˘ch délkách pro
Biocel Paskov, a.s., návoz dfiíví pfied zimou, popfiípadû
i pfietlak v období kÛrovcÛ.
Nemalá pozornost musí b˘t také vûnována sloupov˘m
v˘fiezÛm, stolafiinû, paletovému dfiíví, dÛlním pfiífiezÛm
a stavebním v˘fiezÛm. Cel˘ tento projekt Manipulaãního
a vyrovnávacího skladu tak jistû zapadá do koncepce
Moravskoslezského dfievafiského klastru, jehoÏ zakládají-
cím  ãlenem je i na‰e firma. Moravskoslezsk˘ dfievafisk˘
klastr je profesní sdruÏení firem, které podnikají v tomto
regionu, od vlastníkÛ lesa pfies dfievozpracující firmy aÏ
po finalizaci v˘robkÛ z dfievní suroviny jako napfiíklad
nábytek z masivÛ aÏ po rodinné domky. Toto v‰ech-
no budeme prezentovat v Paskovû v polovinû bfiezna
tohoto roku.  ■

Ivo Liãka
jednatel firmy FM PROLES CZ s.r.o.

INZERCE



Vzácn˘ pták zemûdûlské krajiny
Koroptev polní byla v minulosti na‰í nejhojnûj‰í pernatou zvûfií. Její úlovky ãinily na
území âeské republiky více neÏ 1,5 milionu kusÛ. Zavedením velkoplo‰ného hospodafie-
ní poklesly její stavy na minimum a rázem se stala vzácn˘m ptákem otevfiené zemûdûl-
ské krajiny. TudíÏ jiÏ není ani pfiedmûtem lovu. 

Pfiesto se nûkterá myslivecká sdruÏení na Rokycansku
snaÏí o obnovení populace tohoto polního kura, milují-
cího stfiídání rÛzn˘ch kultur na mal˘ch plochách. Meze,
remízky, travní pásy s plevely tolik potfiebné pro v˘skyt
koroptví v‰ak bohuÏel v dne‰ní intenzivnû obdûlávané
krajinû chybí. I z tohoto dÛvodu se rokycan‰tí ochránci
pfiírody snaÏí o znovunavrácení rozpt˘lené zelenû do
krajiny, která by byla nápomocna návratu nûkter˘ch dal-
‰ích zajímav˘ch druhÛ ÏivoãichÛ. K tûmto aktivitám
postupnû získávají dal‰í organizace hospodafiící v krajinû,
jeÏ se navíc starají i o zbytkové populace nûkter˘ch
druhÛ ÏivoãichÛ. Své sehrávají pfiedev‰ím myslivecká
sdruÏení se zájmem o vzájemnou spolupráci s ochránci
pfiírody, která naplÀují heslo, Ïe myslivci jsou pfiedev‰ím
ochránci pfiírody. Zájem o v˘sadbu zelenû v krajinû by
v‰ak mohly projevit dal‰í organizace. Také ty se chystá-
me postupnû oslovit.
Vynikajícím pfiíkladem kvalitní péãe o koroptve a baÏan-
ty je Myslivecké sdruÏení Kam˘ky – Me‰no na Rokycan-
sku, které hospodafií na 1685 hektarech. V této honitbû,
kde je zastoupena voda, les a pole, se mÛÏeme setkat
s rÛzn˘mi druhy zvûfie. V minulosti zde byl napfi. pozo-
rován i migrující mlad˘ los, kter˘ zde kromû pobytov˘ch

znamení zanechal téÏ svÛj shoz, coÏ je jistû unikátní
záleÏitostí. Pfiesto, Ïe zde pfievládá pfiedev‰ím zvûfi spár-
katá, nezapomíná se pfii zimní péãi ani na tu drobnou.
V krajinû mÛÏeme nalézt kromû dobfie zásoben˘ch krmel-
cÛ pûkné zásypy a koroptví boudy, jeÏ slouÏí nejen
koroptvím, ale i drobn˘m zpûvn˘m ptákÛm jako zdroj
potravy. Leto‰ní dlouhotrvající nepfiíznivé podmínky,
decimující v nûkter˘ch místech Ïivoãichy, si vynucují zv˘-
‰ené pfiikrmování v honitbách. Stejnû jako jin˘m druhÛm
ÏivoãichÛ, ani koroptvi nesvûdãí vysoká snûhová pokr˘v-
ka. Stále ji ov‰em na Rokycansku je‰tû mÛÏeme vidût.
O koroptve se v‰ak dobfie nestarají jen v Me‰nû, ale tfieba
v Mysliveckém sdruÏení Severka Podmokly, které hospo-
dafií na 1415 hektarech. Zde se kromû kvalitního zimní-
ho pfiikrmování snaÏí o pfiímé vypou‰tûní odchovan˘ch
koroptví v rámci záchranného programu. Co v‰ak je
stra‰nû dÛleÏité pro zdárn˘ v˘voj místní koroptví popu-
lace, je ekologické hospodafiení s tvorbou biopásÛ.
A právû touto záleÏitostí se v Podmoklech jiÏ nûkolik let
zab˘vají. V˘sledky jsou pozoruhodné, trval˘ v˘skyt nejen
koroptví, ale i zajícÛ. 
Nemáte chuÈ to takhle zkusit také u vás? Dva názorné
pfiíklady dokládají, Ïe návrat drobné zvûfie do ãeské pfií-
rody je moÏn˘. Staãí jen spojit síly a zajistit návrat zele-
nû do krajiny tvorbou biopásÛ ãi polních remízkÛ. DÛle-
Ïitá je samozfiejmû celoroãní péãe, a tak, kde to jde,
i posílení stávající populace vypou‰tûním odchovan˘ch
jedincÛ. Je potfieba si uvûdomit, Ïe se na úbytku koropt-
ve podepsalo pfiedev‰ím velkoplo‰né intenzivní zemûdûl-
ské hospodafiení, které je nutné alespoÀ trochu zmûnit.
V dobû, kdy fiada pozemkÛ leÏí ladem a nepoãítá se
s jejich vyuÏíváním, by to zas aÏ tak velk˘ problém nemûl
b˘t. Vzhledem k tomu, Ïe koroptev je povaÏována za
nejuÏiteãnûj‰ího polního ptáka, se jistû vyplatí to alespoÀ
zkusit. Na Rokycansku se jiÏ na lep‰í ãasy bl˘ská.   ■

Pavel Moulis
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

Detail koroptví boudy

Koroptve se v zimním období drÏí pohromadû

Umístûní koroptví boudy do krajiny je neménû
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Myslivec zachránil krahujãí samici
O myslivosti se v poslední dobû ãasto mluví, boufilivû diskutuje. Nûktefií ji odsuzují
a pfiedurãují jí zánik v pfiedstavû, Ïe se pfiíroda obejde i bez myslivcÛ. BohuÏel to jiÏ dnes
zfiejmû není moÏné. 

Je pravdou, Ïe nûktefií lidé jsou myslivci jiÏ fiadu let spí‰e
ze setrvaãnosti a nepustí mezi sebe nikoho dal‰ího nebo
se myslivci stávají jen proto, aby ukázali své postavení
i finanãní prostfiedky, ale o vlastní myslivosti toho pfiíli‰
nevûdí. Tito lidé z touhy získat nejlep‰í trofeje ãi kvalit-
ní zvûfiinu nepochybnû po‰kozují dobré jméno vût‰iny
myslivcÛ stejnû tak jako ti, ktefií nepfiipustí roz‰ifiování
ãlenské základny nebo nové poznatky z chovu ãi lovu
zvûfie. Na druhé stranû je v‰ak nutno objektivnû pfiipo-
menout, Ïe myslivost pfiiná‰í i své klady v rámci ochrany
Ïivotního prostfiedí a pfii zachování druhové pestrosti
v pfiírodû. Díky v˘voji spoleãnosti, jeÏ ovlivnila téÏ ães-
kou myslivost, víme, Ïe se sníÏily poãty a kvalita zvûfie
rovnûÏ z dÛvodu men‰ích honiteb, poklesla disciplína
a morálka myslivcÛ z dÛvodu zhor‰ení vztahÛ mezi lidmi
a pozvolna se rozmohlo pytláctví. 
Nicménû se stále najdou lidé, ktefií berou myslivost váÏnû
a podle toho se také chovají. Myslivecké odívání, mluva
i zachování tradic je jejich kaÏdodenní samozfiejmostí.
Právû takoví jsou spolupracovníky rokycansk˘ch ochráncÛ
pfiírody, ktefií propagují myslivost jako souãást ekosysté-
mu. Ne vÏdy jsou aktivity rokycansk˘ch ochráncÛ pfiírody
chápány, nicménû sympatizantÛ ze strany myslivcÛ
pozvolna pfiib˘vá. Staãí jen objektivnû posoudit situaci
a nalézt spoleãn˘ pohled na pfiírodu a Ïivot v ní. Proto
také ub˘vá, alespoÀ na Rokycansku, stfietÛ mezi myslivci
a ochránci pfiírody, coÏ je kladnû hodnoceno nejen ze
strany jednotliv˘ch sdruÏení, ale také v republikovém
mûfiítku. Nutno podotknout, Ïe zájem o vzájemnou spo-
lupráci vyvíjejí pfiedev‰ím ochránci pfiírody. 
V poslední dobû zaznamenali rokycan‰tí ochránci pfiíro-
dy celou fiadu podnûtÛ ze strany myslivcÛ, jimiÏ se
budou postupnû zab˘vat. Je potû‰itelné, Ïe fiada mys-
livcÛ nalézá u ochráncÛ pfiírody nejen odbornou pomoc,
ale rovnûÏ celou fiadu návodÛ, jak zkvalitnit svoji ãin-
nost. Proto se také vyskytují pfiípady, kdy myslivci sami
oslovují ochránce pfiírody, aby pomohli. A dnes se jiÏ
nejedná jen o trofejové druhy zvûfie, ale i o dravé ptáky,
ktefií byli v minulosti nemilosrdnû hubeni. I kdyÏ názo-
ry na jejich stavy se rÛzní, fiada myslivcÛ si uvûdomuje
jejich nezastupitelnou roli v pfiírodû a v pfiípadû jejich
nálezu kontaktuje záchrannou stanici ÏivoãichÛ v Roky-
canech, která je pfiipravena vÏdy ochotnû pomoci.
V poslední dobû to byla záchrana káÀat, po‰tolek, pu‰-
tíkÛ, kalousÛ a nedávno to byla i prosba o pomoc pfii
záchranû krásné samice krahujce obecného. Také ta by
bez v‰ímavého myslivce zahynula. Krahujãí samice se do
nesnází dostala v Podmoklech na Rokycansku. Díky
rychlému zásahu mysliveckého hospodáfie pana Jifiího
Poura by zcela jistû zahynula. Pfiesto, Ïe populace kra-
hujcÛ je na Rokycansku pomûrnû silná, vÏdy stojí za to

bojovat o jednotlivce. Krahujec dosahuje v rozpûtí
kolem 75 centimetrÛ a je zmen‰eninou jestfiába. Je spe-
cializovan˘m lovcem drobného ptactva, které pronásle-
duje i do mûst ãi vesnic. To se mu nûkdy stává osud-
n˘m, neboÈ kofiist bezhlavû pronásleduje bez ohledu na
pfiekáÏky. Hnízdí na okrajích hust˘ch lesÛ a v hnízdû
b˘vá kolem pûti vajec. 
Aã se o myslivcích ãasto fiíká, Ïe dravce nemají rádi, pan
Pour z Podmokel dokázal prav˘ opak. Dravci v pfiírodû
udrÏují biologickou rovnováhu a kdyÏ v ní chybí, musí
tuto úlohu pfievzít ãlovûk. VÏdy v‰ak záleÏí na jednot-
livci, jak se s tímto nelehk˘m úkolem vypofiádá. Zájmem
rokycansk˘ch ochráncÛ pfiírody je, aby podobnû sm˘‰le-
jících myslivcÛ pfiib˘valo, neboÈ i pfiíroda se mûní a je na
nás v‰ech, abychom se snaÏili ji uchovat pro generace,
které pfiijdou po nás. A o to by mûlo jít jak ochráncÛm
pfiírody, tak myslivcÛm.  ■

Pavel Moulis
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

Detail krahujce
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NerudÛv potok Ilustraãní foto – rak kamenáã

Vzácn˘ obyvatel na‰ich potokÛ
rak kamenáã Austropotamobius torrentium 
Mezi vefiejností není v‰eobecnû známo, Ïe státní podnik Lesy âeské republiky spravuje na
území âeské republiky prostfiednictvím sv˘ch specializovan˘ch organizaãních jednotek
témûfi 20 tisíc km drobn˘ch vodních tokÛ, protékajících pfieváÏnû lesními porosty v majet-
ku státu. Tûchto jednotek je sedm a mají územní pÛsobnost podle oblastí povodí. Naz˘va-
jí se Správa tokÛ - oblast povodí Labe, Vltavy, Berounky, Ohfie, Odry, Moravy a Dyje. 

Jako urãen˘ správce máme povinnost mimo jiné téÏ prová-
dût vhodná opatfiení k zabránûní povodÀov˘ch ‰kod vãetnû
péãe o bfiehové porosty. Pfii své ãinnosti dbáme vÏdy na
zájem ochrany pfiírody. Proto i ryze technická protipovod-
Àová opatfiení, napfi. pfiehráÏky, stupnû apod. b˘vají pfiíno-
sem pro faunu i flóru ve vlastním toku a jeho bezprostfied-
ním okolí. To je v˘znamné pfiedev‰ím v dobû extrémních
prÛtokÛ, aÈ jiÏ povodÀov˘ch, nebo
naopak v období sucha. Tedy za
optimální fie‰ení pfii nutnosti prová-
dûní technick˘ch opatfiení na toku
mÛÏeme povaÏovat takov˘ stav, kdy
je zaji‰tûní hospodáfisk˘ch zájmÛ ãlo-
vûka (lesnictví, zemûdûlství, obyva-
telnost, pfiístupnost) v souladu se zájmem ochrany pfiírody. 
V rámci úprav tokÛ jsou navrhována opatfiení a pouÏívány
materiály pokud moÏno pfiírodû blízké. Úseky tokÛ
s nevhodnû proveden˘mi úpravami v minulosti (napfi.
zatrubnûní) je snaha revitalizovat - navrátit pÛvodní
podobû. Mezi taková opatfiení lze zafiadit v˘stavbu mean-
drujících koryt, spádov˘ch objektÛ snáze prostupn˘ch pro
vodní Ïivoãichy a opatfiení podporujících druhovou rozma-
nitost ÏivoãichÛ. Provádûná opatfiení obsahují prvky pro
moÏnost migrace, tj. rybí pfiechody a balvanité skluzy,
a úkryty pro ryby a dal‰í faunu, tj. tÛnû, plÛtky apod.
Samozfiejmû, Ïe pokud se jedná o obydlená území - intra-
vilány obcí, kde by pfiípadná povodÀová ‰koda dosáhla
znaãné v˘‰e, je v nûkter˘ch pfiípadech nutné pfiistoupit
i k tvrd‰ím zásahÛm.

Samozfiejmou souãástí péãe o vodní toky je péãe o jejich
bfiehové porosty. Ty mají kromû funkce stabilizaãní i funkci
krajinotvornou. Jsou v˘znamn˘m estetick˘m prvkem a sou-
ãasnû plní úlohu biokoridoru. Správci tokÛ obhospodafiují
bfiehové porosty s vysok˘mi odborn˘mi znalostmi jednak
o hydrologick˘ch a pedologick˘ch pomûrech lokalit a sou-
ãasnû o biologick˘ch vlastnostech pouÏit˘ch dfievin, napfi.

vrb, ol‰í, jasanu, javoru apod. 
âinnosti a opatfiení provádûná v sou-
vislosti se správou tokÛ jsou financo-
vána pfiedev‰ím z vlastních zdrojÛ
LâR – roãnû se jedná o 230–250 mil.
Kã, které pocházejí v˘luãnû z hospo-
dáfiské ãinnosti podniku, pfiedev‰ím

z prodeje dfiíví. LâR dále vyuÏívají dotaãní prostfiedky státu
MZe, MÎP a fondy EU, celkovû do 100 mil. Kã roãnû, av‰ak
toto ãíslo kaÏdoroãnû klesá. 
ProtoÏe se jedná pfieváÏnû o horní toky potÛãkÛ a potokÛ
s pramenn˘mi oblastmi leÏícími v hloubi lesních komplexÛ,
mají tyto drobné vodní toky ve velké vût‰inû velice dobré
parametry kvality vody, a vytváfiejí tak jedineãné biotopy pro
celou fiadu ÏivoãichÛ vázan˘ch právû na ãisté vody. Kromû
specifické rybí a hmyzí fauny mezi nû bezesporu patfií rak
kamenáã (Austropotamobius torrentium). Jeho nároky na
ãistotu vody jsou tak vysoké, Ïe jeho v˘skyt mÛÏeme pova-
Ïovat za urãit˘ indikátor ãistoty a kvality vody daného toku.
Rak kamenáã je pÛvodním obyvatelem na‰ich horsk˘ch
a podhorsk˘ch potokÛ a souãasnû nejmen‰ím u nás Ïijícím
rakem (dospûlec dosahuje délky 7–9 cm). ·edohnûdé aÏ

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm
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Ilustraãní foto – norek

Malí ráãci

Vypou‰tûní do volné pfiírody

zelenohnûdé zbarvení povrchu tûla mu zaji‰Èuje dokonalé
barevné splynutí s okolím. K Ïivotu vyÏaduje kromû ãisté
vody i toky s kamenit˘m dnem a mnoÏstvím skulin pod
kameny, kde hledá svÛj denní úkryt. Îiví se stejnû jako
ostatní raci Ïivoãi‰nou i rostlinnou potravou a nepohrdne
ani men‰ími zdechlinkami. K páfiení dochází na podzim
a oplodnûná vajíãka v poãtu 50–100 ukládá samiãka pod
zadeãkem na zvlá‰È uzpÛsobeném v˘rÛstku, tam je ukr˘vá
a chrání aÏ do jara (podle teploty vody kvûten – ãervenec),
kdy se z nich vylíhnou malé larviãky. Ty se pak je‰tû aÏ do
prvního svlékání pfiidrÏují na zadeãku samiãky, neÏ se zcela
osamostatní. Potrava mal˘ch ráãkÛ je pfiedev‰ím rostlinná
a drobn˘ plankton.
Rak kamenáã patfií mezi na‰e nejvzácnûj‰í raky a v âeské
republice není mnoho míst, kde se s ním mÛÏeme potkat.
Kfiivoklátsko je jednou z tradiãních oblastí, kde se zachova-
la na povodí dvou potokÛ pÛvodní populace. PfiestoÏe je rak
kamenáã zafiazen mezi chránûné Ïivoãichy, je jeho existence
ohroÏena mnoha negativními vlivy. 
Pfiednû je to kvalita vody, na jejíÏ zmûny je velice citliv˘.
Zejména tam, kde do povodí zasahují zemûdûlsky obhospo-
dafiované pozemky se splachy hnojiv a biocidÛ nebo komu-
nální odpady z obcí, které mají za následek zmûnu chemis-
mu i biologické kvality vody. 
Dále je to raãí mor, kter˘ nûkolikrát v minulém století
a naposledy v loÀském roce postihl vût‰inu populací v‰ech
druhÛ na‰ich rakÛ. Znamená vÏdy v˘razné sníÏení poãtu
jedincÛ a ohroÏení samotné existence druhu.
V poslední dobû se pfiidal nejen na Kfiivoklátsku, ale i v nûkte-
r˘ch dal‰ích oblastech âR dal‰í negativní ãinitel, a to norek
americk˘ (Lutreola vison). Tato drobná ‰elmiãka, vázaná
zejména na okolí vodních tokÛ, se do na‰í pfiírody dostala
únikem z farmov˘ch chovÛ a velice rychle se adaptovala na
na‰e podmínky. Norek americk˘ (mink) zaplnil niku, kterou
pÛvodnû vyplÀoval norek evropsk˘, a dá se fiíci, Ïe z okolí vod
do jisté míry vytlaãil i tchofie tmavého. Rak kamenáã se stal
jeho s oblibou vyhledávanou pochoutkou a ‰kody pÛsobené
norkem mohou vést aÏ ke zniãení zbytkÛ raãích populací.
Co mÛÏeme my jako lesní hospodáfii kolem drobn˘ch vod-
ních tokÛ pro raka kamenáãe udûlat?
Pfiednû je tfieba tam, kde se skuteãnû vyskytuje, volit uváÏ-
livû zejména tûÏební technologie v blízkosti toku tak, aby-
chom neriskovali napfiíklad únik oleje z hydraulick˘ch systé-
mÛ traktorÛ, a pokud to terén a hmotnatost dfiíví dovolí,
vyklidit hmotu koÀmi. VÛbec by nemûlo dojít k podéln˘m
pojezdÛm traktorÛ po dnû potoka a na nezbytné minimum
je tfieba omezit i pfiíãné pfiejíÏdûní potÛãkÛ. Klest a dal‰í
tûÏební odpad by mûl b˘t z koryta toku pokud moÏno rych-
le odstranûn.
Protierozní úpravy tokÛ v místech v˘skytu raka kamenáãe je
nutno provádût tak, aby zÛstaly zachovány dostateãnû
dlouhé úseky s pfiírodním charakterem kamenitého dna.
Spolu s ministerstvem Ïivotního prostfiedí se musí legislativ-
nû dofie‰it moÏnost lovu norkÛ a najít zpÛsob, jak vhodnû
motivovat (i finanãnû) odbornou mysliveckou vefiejnost
k tvrdé redukci tohoto nepÛvodního druhu v‰emi povolen˘-
mi zpÛsoby lovu (odstfielem i odchytem), a v neposlední
fiadû ve spolupráci s orgány ochrany pfiírody uskuteãÀovat
vhodné repatriaãní programy raka kamenáãe a v rámci na‰e-
ho „Programu 2000“ uvolnit ãást prostfiedkÛ pro podporu
tohoto chránûného druhu. Jen úsilím v‰ech, kdo se podílejí
na hospodafiení v lesích, se nám podafií zachovat les jako
jedineãn˘ ekosystém se v‰emi jeho obyvateli. Rak kamenáã
mezi nû bezesporu patfií. ■

Ing. Renata Gáborová
podnikové fieditelství LâR

Ing. Miroslav Pecha
Informaãní a vzdûlávací stfiedisko LâR, Kfiivoklát

Ilustraãní foto: Jan Rys



Bodování v˘znamn˘ch trofejí
na LS Hluboká nad Vltavou
Z iniciativy Státního podniku Lesy âeské republiky, Lesní správy Hluboká nad Vltavou, se
dne 4. 2. 2006 konalo v obofie Ponû‰ice bodování v˘znamn˘ch trofejí uloven˘ch v âeské
republice. Impulzem ke svolání mezinárodní CIC komise bylo ulovení silného jelena
12. 9. 2005 v ponû‰ické obofie a snaha zanést nejen tuto trofej do mezinárodních tabulek.

Komise  ad hoc svolaná presidentem CIC Prof. Nino Ninovem
pracovala ve sloÏení: Prof. Ing. Nino Ninov z Bulharska,
Ing. Karl Maierhofer z Rakouska, Prof. Ing. Pavol Hell, CSc. ze
Slovenska, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a Dr. Ing. Josef
Feuereisel z âeské republiky.
Dále se bodování za âeskou republiku zúãastnili: 
Ing. Jan Kupka, Ing. Josef Vlá‰ek, Ing. Zdenûk Mafiík, Franti-
‰ek ¤ehofi, Ing. Jan Zasadil, Ing. Václav Zumr, Ing. Jindfiich
BroÏovsk˘.
Komise se k pracovnímu jednání se‰la jiÏ v pozdním odpo-
ledni 3. 2. 2006, kdy její ãlenové konzultovali problematiku
bodování nejen zde pfiipraven˘ch trofejí. Vlastní bodování
zaãalo podle plánu 4. 2. v 9.00 hodin, kdy po krátkém pfiiví-
tání v‰ech zúãastnûn˘ch lesním správcem Ing. Janem Zasadi-
lem a presidentem CIC Prof. Ing. Nino Ninovem pfiistoupila
komise k hodnocení trofejí. Prof. Ing. Ninov konstatoval, Ïe
komise se schází v poãtu, kter˘ by umoÏÀoval bodování
národního, ale i svûtového rekordu. Netu‰il jak prorocká slova
pronesl.
Úvodem byly ohodnoceny 4 trofeje muflona v bodov˘ch hod-
notách: 241,05 CIC z obory Termanec, 240,35 CIC a 233,05
z honitby  Zbraslav u Brna a 226,7 CIC ze Staré Obory,
LS Hluboká nad Vltavou (druh˘ nejsilnûj‰í muflon ze S.O. ulo-
ven˘ 10. 7. 2005 panem Petrmanem).
Dále bylo ohodnoceno 7 trofejí daÀka evropského. JiÏ první
bodovaná trofej byla dÛvodem k radosti, protoÏe bodová
hodnota 230,07 CIC znamenala nov˘ ãesk˘ rekord. Následo-
vala fiada gratulací jak lovci, tak majiteli obory a fotografová-
ní trofeje v krásném prostfiedí ponû‰ické obory poblíÏ lovecké
chaty. ·Èastn˘m lovcem je pan Lamo‰, kter˘ daÀka ulovil
31. 10. 2005 v obofie Chloumek v okrese Îìár nad Sázavou.
Dal‰í  trofeje daÀkÛ dosáhly bodov˘ch hodnot: 214,40
z obory Poodfií, 184,93 CIC, 185,12 CIC, 186,42 CIC, 192,08
CIC a 198,49 CIC v‰e ze Staré Obory.
Po skonãení bodování daÀkÛ a krátké pfiestávce pfiikroãila
komise k oãekávanému bodování trofejí jelena lesního. Byly
bodovány dvû trofeje ulovené v obofie Ponû‰ice v záfií roku
2005. První trofej byla ohodnocena 222,34 CIC body. Druhá
– ta, kvÛli které jsme komisi svolávali – byla po pro nás
domácí napínavém mûfiení a poãítání ohodnocena „pouze“ na
246,64 CIC body. Jedná se tedy o druhého nejsilnûj‰ího jele-
na uloveného v obofie Ponû‰ice. Zaostává za národním rekor-
dem o pouh˘ch 4,25 CIC bodu.
Po následn˘ch gratulacích a fotografování trofeje, ‰Èastného
lovce pana Jifiího Poletína a spoleãné foto s komisí následo-
val v˘born˘ obûd. V‰ichni opût ocenili známou pohostinnost
a kuchafiské umûní, které se svou manÏelkou a spolupracov-
níky  pfiedvedl oborník pan Franti‰ek ¤ehofi.

V odpoledních hodinách bylo bodováno 5 trofejí prasete
divokého. Nejvy‰‰í bodové hodnoty dosáhla trofej z obory
Bulhary z roku 2004 126,70 CIC. Dal‰í trofeje byly ze Staré
Obory v bodov˘ch hodnotách 105,55 CIC, 107,20 CIC,116,95
CIC a 126,00 CIC. Poslednû uvedená trofej je nejsilnûj‰í ulo-
ven˘ divoãák na LS Hluboká nad Vltavou.
Ukonãením bodování v‰ak práce komise je‰tû nekonãila. Vypl-
nit a vytisknout 18 hodnotitelsk˘ch tabulek, zvlá‰tû kdyÏ ne
vÏdy je technika pfiátelsky naklonûna, zabralo je‰tû pomûrnû
mnoho ãasu, takÏe na odpoledne plánovaná prohlídka zámku
Ohrada v Hluboké nad Vltavou se posunula aÏ do pozdních
hodin. Ochotnû se jí i pfiesto ujal b˘val˘ fieditel zámku pan Ing.
Václav Kasal, za coÏ mu patfií podûkování. V rámci prohlídky se
komise seznámila mimo jiné s trvalou expozicí LS Hluboká nad
Vltavou, která je na Ohradû umístûna a roãnû ji zhlédne více
neÏ 30 000 náv‰tûvníkÛ zámku. Je to jistû dobrá reklama chovu
jelení, daÀãí, mufloní a ãerné zvûfie na na‰í lesní správû.  
Nejzajímavûj‰ím exponátem je samozfiejmû originál trofeje
národního rekordu jelena lesního, kterého v obofie Ponû‰ice
ulovil 14. 9. 2001 b˘val˘ ministr zemûdûlství Ing. Fencl. Zají-
mav˘ je také zde na dvou tabulích vystaven˘ v˘ãet medailo-
v˘ch trofejí uloven˘ch v Ponû‰ické a Staré Obofie za dobu
existence LâR, s.p. Je smutn˘m konstatováním, Ïe fiada zde
uloven˘ch v˘znaãn˘ch trofejí zÛstává v majetku lovce bez
moÏnosti prezentovat je na nûkteré národní ãi mezinárodní
v˘stavû, protoÏe majitel není ochoten trofeje k bodování
zapÛjãit. Chybí tak celkov˘ pfiehled o úspû‰nosti chovu zvûfie
v na‰ich oborách a jeho porovnání s mezinárodní úrovní. UÏ
také proto je dle mého názoru dÛleÏité, Ïe trofej národního
rekordu jelena lesního zÛstala majetkem státu (ve správû
LâR,s.p., LS Hluboká nad Vltavou) a mÛÏe b˘t a také ãasto je
pouÏívána k reprezentaci v˘sledkÛ oborního chovu jelení
zvûfie u LâR, s.p.
Závûrem je moÏno konstatovat, Ïe bodování v˘znaãn˘ch tro-
fejí probûhlo v obofie Ponû‰ice v pfiátelské a korektní atmo-
sféfie. Komise pracovala intenzivnû a pokud se vyskytly roz-
dílné názory na mûfiení jednotliv˘ch hodnot, byli komisafii
vÏdy schopni prodiskutovat vûc tak, aby v˘sledná hodnota
byla spoleãn˘m konsenzem.
Podûkování patfií jak komisafiÛm, tak pfiedev‰ím oborníkovi
Franti‰ku ¤ehofiovi, kter˘ se svou rodinou a spolupracovníky
zajistil hladk˘ prÛbûh nejen pfii bodování, ale po celou dobu
pobytu zúãastnûn˘ch.  Je také jeho zásluhou, Ïe v obofie
Ponû‰ice jsou dlouhodobû produkovány  trofeje, kvÛli kter˘m
stojí za to svolat mezinárodní komisi. ■

Ing. Jan Zasadil
lesní správce LS Hluboká nad Vltavou
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Díl sedm˘: Fotografujeme houby
Pestrá paleta pfiírody poskytuje fotografÛm i krásu na‰ich lesních hub. Od jara do zimy
se v pfiírodû vyskytují jejich rÛzné druhy. Pro fotografování nám je na‰tûstí jedno, Ïe
jsou nûkteré jedovaté.

obr. 2 – opûnka mûnlivá

obr. 1 – outkovka pestrá

obr. 5 – hnojník obecn˘
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K fotografování hub potfiebujeme fotoaparát se základ-
ním objektivem, na kter˘ budeme nasazovat mezikrouÏ-
ky. Kdo má makro objektiv, vyuÏije tento objektiv. Nej-
bûÏnûj‰í makro objektiv je EF 100/2,8 nebo EF 180/3,5.
VÏdy záleÏí, s jakou znaãkou fotoaparátu pracujeme,
podle toho k nûmu máme potfiebné objektivy. Jiná fiada
je u klasick˘ch pfiístrojÛ, jiná je u digitálních.
Pro fotografování hub je nezbytn˘ dobr˘ stativ, blesko-
vé zafiízení nebo odrazová deska. DÛleÏitá pomÛcka je
podloÏka pod kolena, protoÏe lezeme po kolenou, a to
nûkdy i po de‰ti, kdy je zem velmi mokrá. Taková deska
se vytvofií velmi jednoduch˘m zpÛsobem. Do igelitové
ta‰ky dáme desku z molitanu a uzavfieme lepicí páskou.
Podobnû jako u fotografování kvûtin pouÏíváme i odra-
zovou desku. Tu si snadno vyrobíme tím zpÛsobem, Ïe
na tvrd˘ karton (50 x 50 cm) nalepíme alobal. âasto
postaãí jen karton natfiít bílou barvou. Tuto desku pak
nakláníme vedle houby, a tím docílíme prosvûtlení
stínÛ. Hlavnû ho vyuÏíváme u vût‰ích hub, kde se dûlá
pod kloboukem stín.
KdyÏ máme dánuu lokalitu, mÛÏeme se vypravit za krá-
sami hub. Ov‰em nesmíme zapomenout na poãasí, které
je pro rÛst hub velmi dÛleÏité. MÛÏe se stát, Ïe nasta-
ne období, kdy houby vÛbec nerostou.
Houby fotografujeme, abychom druh˘m zprostfiedkova-
li jejich poznání. Zábûry potom mÛÏeme vyuÏít i k pub-
likování v ãasopisech. Vût‰ina z nás ale fotografuje
houby jen pro své potû‰ení. Celá fiada hub se mÛÏe
vyfotografovat tak, Ïe opravdu vynikne jejich krása
((oobbrr..  11)).
Fotograf si v pfiírodû nemÛÏe pfiíli‰ vybírat stanovi‰tû.
KaÏd˘ druh roste na urãitém místû, a tak se musí kaÏd˘
spokojit s tím, Ïe vÛbec houbu na‰el. V Ïádném pfiípa-
dû s houbou nemanipulujeme a neupravujeme ji. Houby
se nefotografují z nadhledu, ale vÏdy pfii zemi. Nûkdy
musí fotograf i leÏet na bfii‰e, aby získal urãit˘ zábûr
((oobbrr..  22)).
Houby fotografujeme ãasto za ranní rosy nebo po
de‰ti. To b˘vá vût‰inou v lese málo svûtla, takÏe musí-
me pouÏít odrazovou desku, kterou rÛznû natáãíme
proti obloze, abychom ãást svûtla odrazili na houbu,
která se nám ãástûãnû osvûtlí ((oobbrr..  33)). Je to v˘hodnûj-
‰í neÏ pouÏít blesk, protoÏe jde o velmi jemné a roz-
pt˘lené svûtlo. Ov‰em v nûkter˘ch pfiípadech je nezbyt-
né blesk pouÏít. Vût‰inou kdyÏ se rozhodneme foto-
grafovat houbu, která je ozáfiena sluncem v protisvût-
le, pfiibleskneme ji ((oobbrr..  44)). Fotografujeme-li vût‰í trs
hub, vÏdy zaostfiujeme na nejbliÏ‰í houbu, nikdy nao-
pak ((oobbrr..  55)).
Pfii fotografování hub se nebojme zachycování detailÛ.
Zábûry detailÛ jsou nûkdy velmi zajímavé a krásné.
I obyãejná houba se nechá vyfotografovat tak, aby
vynikla její krása. Fotograf nûkdy hledá krásu hub
aÏ nûkolik let, neÏ najde ten prav˘ objekt. VÏdyÈ nûkte-
ré houby rostou doslova jen pár hodin. Nejlep‰í zábûry
hub si musí prostû „vychodit“. A rada na závûr. KaÏdá
houba je hezká, jen kdyÏ je ãerstvá. ■

Jaromír Zumr st.



obr. 3 – helmovka

obr. 4 – hfiib hnûd˘
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Les ve ‰kole – ‰kola v lese
Tímto trefn˘m heslem je nazván spoleãn˘ ‰kolní vzdûlávací projekt LesÛ âeské repub-
liky, s. p. a sdruÏení Tereza, jehoÏ cílem je pfiiblíÏit dûtem, uãitelÛm a dal‰ím peda-
gogick˘m pracovníkÛm lesní ekosystém jako komplex, ve kterém je v‰e propojeno
vzájemn˘mi vazbami.
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Spoleãn˘ projekt probíhá ve ‰kolním roce 2005/2006 jiÏ
sedm˘m rokem. V pfiede‰l˘ch letech se projektu zúãast-
nilo více neÏ 1100 ‰kolních tfiíd a zájmov˘ch skupin
z celé âeské republiky, pfiiãemÏ v roce 2005 si vyzkou-
‰elo práci s projektov˘mi materiály 224 ‰kol a zájmov˘ch
skupin.
Projekt pomáhá uãitelÛm seznámit dûti s na‰ím nejroz-
‰ífienûj‰ím ekosystémem a obohatit v˘uku o lese o nová
témata. Vedle klasick˘ch témat probíran˘ch
v rámci ‰kolních osnov (napfi. vegetaãní
stupnû, lesní patra, potravní fietûzce,
rostliny a Ïivoãichové v lese apod.) se
projekt vûnuje napfi. hospodafiení
v lese, vyuÏití dfieva jako obnovitelné
suroviny nebo v˘znamu lesa v krajinû.
Projekt „Les ve ‰kole – ‰kola v lese“ se
pfiedev‰ím snaÏí prohloubit zájem dûtí
o okolní prostfiedí a vede je k samostat-
nému uvaÏování, získávání informací,
jejich tfiídûní, hodnocení a vytváfiení
postojÛ. UãitelÛm naopak nabízí moÏ-
nost, jak dûti seznámit s na‰ím nejroz‰ífie-
nûj‰ím ekosystémem zajímavû, názornû
a v souvislostech.
Do projektu se mohou zapojit jednotlivé
tfiídy, ale i celé ‰koly. Po pfiihlá‰ení dostane kaÏd˘ úãast-
ník projektovou sadu s metodikou, fiadou pracovních
listÛ a dal‰ích v˘ukov˘ch pomÛcek pro realizaci projektu,
se kterou jiÏ dále pracuje samostatnû. PedagogÛm je také
nabízena moÏnost pro‰kolení pro práci na projektu for-

mou jednodenních ãi dvoudenních semináfiÛ. Zde mají
moÏnost seznámit se s rÛzn˘mi variantami prÛbûhu pro-
jektu na jednotliv˘ch ‰kolách, jeho zafiazením do v˘uky
i s problematikou lesÛ v âeské republice. Projekt mohou
uãitelé zafiadit do vyuãování podle sv˘ch moÏností, je
urãen zejména pro dûti ve vûku 6–14 let. DÛleÏité je, aby
se dûti o lese uãily co nejvíce pfiímo v lese a aby jen
pasivnû nepfiejímaly informace, ale uãily se pomocí pozo-
rování a proÏitkÛ. V loÀském roce probûhly 3 jednoden-
ní semináfie, a to v Praze ve sdruÏení TEREZA, v Trut-

novû ve spolupráci s Krajsk˘m centrem vzdûlávání
v Hradci Králové a v Litomûfiicích ve spolupráci se

Stfiediskem ekologické v˘chovy Sever. 
Bûhem projektu mohou úãastníci navázat

spolupráci s pracovníky místní organi-
zaãní jednotky na‰eho podniku. Touto
formou spolupráce je ‰kolám nabíd-
nuta moÏnost nav‰tûvovat a poznávat
les v doprovodu zku‰eného prÛvodce
– pracovníka lesní správy, a dûti se tak

mohou blíÏe seznámit s lesem ve svém
okolí, dozvûdût se, jak se v „jejich“ lese hos-

podafií. Vzájemné setkávání, v˘mûna názorÛ pak
vede dûti i uãitele k lep‰ímu porozumûní v˘znamu

a funkcí lesa v na‰í krajinû a také jeho vyuÏití pro hos-
podáfiské úãely. 
Souãástí projektu je i soutûÏ o nejlep‰í zprávu z projek-
tu, pfiiãemÏ pro kaÏd˘ rok je zvoleno jiné téma. Zástup-
ci vítûzn˘ch ‰kol jsou pak v závûru ‰kolního roku pozvá-
ni na tfiídenní dûtské setkání do oblasti zajímavé z les-
nického hlediska. V minulém roce probûhlo tfiídenní
závûreãné setkání na Kfiivoklátsku. Zúãastnilo se ho tfii-
cet dûtí a 6 uãitelÛ ze ‰esti vítûzn˘ch ‰kol. V rámci pro-
gramu dûti presentovaly svou celoroãní práci v projektu
a v doprovodu Ing. Miroslava Pechy z Lesní správy Kfii-
voklát se zúãastnily celodenní exkurse do lesa.  
Pro informaci a pfiedání si cenn˘ch zku‰eností pfiedev‰ím
mezi úãastníky slouÏí Inspiraãní noviny s ukázkami pra-
cí nejúspû‰nûj‰ích ‰kol v projektu a základními informa-
cemi o projektu. Noviny jsou rozesílány v‰em úãastní-
kÛm, dal‰ím ‰kolám a organizacím po celé âeské repub-
lice. Více informací o projektu lze najít také na webo-
v˘ch stránkách LâR a TEREZY www.lesycr.cz, www.
terezanet.cz. 
Ze sedmiletého období fungování projektu i ohlasÛ zapo-
jen˘ch úãastníkÛ lze konstatovat, Ïe si projekt upevnil
mezi pestrou nabídkou osvûtov˘ch materiálÛ svou pozici
a stal se osvûdãenou a oblíbenou formou environmentál-
ní v˘chovy a lesnické osvûty. Pro rok 2006 pfiipravuje ná‰
podnik ve spolupráci s Terezou dal‰í materiály a pomÛc-
ky, které roz‰ífií projektovou sadu, a tak vûfiíme, Ïe si pro-
jekt svÛj standart pfiinejmen‰ím udrÏí. ■

Bc. AneÏka Pavli‰ová
podnikové fieditelství LâR

Jedlov˘ dvÛr



Luhaãovice
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Prvotní my‰lenka byla pfiiblíÏit na‰im lesníkÛm pfiiroze-
né jedlobukové lesy v˘chodního Slovenska. Lesy, které
pfied relativnû krátkou dobou dominovaly i v na‰ich Bes-
kydech. Postupem ãasu se slovensk˘m kolegÛm, jmeno-
vitû hlavnû Ing. Márii Hudákovej, podafiilo zorganizovat
exkurzi do pfiirozen˘ch jedlobuãin Volovsk˘ch vrchÛ
a âergova. 
Akce se zúãastnili lesníci z beskydsk˘ch lesních správ
LesÛ âR, s.p. Jablunkov, Fren‰tát p. R., Fr˘dek-Místek
a Ostravice, dále lesníci ze soukrom˘ch firem, z úfiadÛ
státní správy, âeského svazu ochráncÛ pfiírody Salaman-
dr a Správy CHKO Beskydy. Pol‰tí kolegové, s nimiÏ udr-
Ïujeme pfiátelské vztahy, pÛsobí v pfiíhraniãních lesních
správách Wisla a UstroÀ ve Slezsk˘ch Beskydech. Úãast-
níky exkurze doplÀovali lesníci z Maìarska.
Na‰e putování po slovensk˘ch jedlobuãinách zaãalo
v oblasti Volovsk˘ch vrchÛ ve Slovenském Rudohofií na
Lesní správû Margecany slovensk˘ch státních lesÛ,

v Lesním obvodu Smolnícka osada. V Hnilické dolinû,
kde nás doprovázel místní lesní hospodáfi pan Alcnauer,
jsme mûli moÏnost vidût v˘sledky 15leté intenzivní
práce lesníka, kter˘ v tamních smí‰en˘ch lesích uplatÀu-
je principy v˘bûrného hospodafiení. V rámci lesní správy
se tento zpÛsob hospodafiení uplatÀuje na plo‰e asi
2000 ha. PfiestoÏe zde probíhá intenzivní tûÏba dfieva –
ov‰em ãasovû a prostorovû rozloÏená – bylo velk˘m
záÏitkem procházet nûkolik hodin víceetáÏov˘m lesem
bez holin – jen promy‰lenû prosvûtlen˘m s v‰udypfií-
tomn˘m pfiirozen˘m zmlazením v‰ech dfievin. 

Mezinárodní odborná exkurze
lesníkÛ na v˘chodní Slovensko
Ve dnech 7.–9. záfií 2005 probûhla odborná exkurze do pfiirozen˘ch lesÛ v˘chodního Slo-
venska. Akci pfiipravila slovenská Nadácia Zelená nádej ve spolupráci s âSOP Salamandr,
polsk˘m obãansk˘m sdruÏením Olszówka a Správou CHKO Beskydy. Akci finanãnû pod-
pofiil Mezinárodní vi‰egrádsk˘ fond v rámci projektu Príroda nepozná hranic. 

Interiér pfiirozen˘ch lesÛ âergova. V tûchto lesích se v minulosti hos-
podafiilo zpÛsobem, kter˘ jedli vyhovuje nejvíc – jednotliv˘m v˘bû-
rem stromÛ.

Exkurzní trasa pfies hospodáfiské jedlobukové lesy v Hnilické dolinû
ve Volovsk˘ch vr‰ích, kde hlavním mûfiítkem v˘bûru stromÛ je jejich
dosaÏená v˘ãetní tlou‰Èka (u buku 60–65 cm, u jedle okolo 70 cm).
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Pfii porovnání nákladÛ bûhem
deseti let na tûÏbu, pfiibliÏování
dfiíví a realizaci profiezávek vychá-
zí slovensk˘m lesníkÛm v˘bûrné
hospodafiení o 76 Sk/m3 v˘hodnû-
ji neÏ podrostní hospodáfisk˘ zpÛ-
sob. Realizací jednotlivého v˘bûru
se také zv˘‰il roãní pfiírÛst. V nej-
lépe rozpracovaném porostu
dosahuje hodnoty aÏ 14,5 m3 na
hektar ve srovnání s hodnotou
6,5 m3, coÏ byl prÛmûrn˘ pfiírÛst
na LS Margecany pfied zmûnou
hospodafiení. Zajímav˘ byl také
poznatek o v˘skytu nepravého
jádra u buku. Podle praktick˘ch
zku‰eností je v˘skyt nepravého
jádra v˘raznû niÏ‰í u bukÛ s vyso-
k˘m pfiírÛstem, tedy s dostateãnû
uvolnûnou korunou. 
KdyÏ si uvûdomíme, Ïe podle
pÛvodního lesního hospodáfiského
plánu se porosty v Hnilické dolinû
mûly obnovovat v˘hradnû holo-
seãnû v pásech o ‰ífice 60 m, je
lesnická ãinnost pana Alcnauera
a jeho kolegÛ z lesní správy úcty-
hodná.
Ve ãtvrtek a v pátek dopoledne
jsme se uÏ pohybovali v pohofií
âergov severov˘chodnû od Pre‰o-
va. Tady bylo moÏné vidût rozsáh-
lé pfiirozené jedlobuãiny a suÈové
lesy s javorem klenem ãi jasanem,
ale také mnohahektarové holoseãe
v soukrom˘ch lesích jako protiklad
pfiírodû blízkého hospodafiení
v Hnilické dolinû. 
V podveãer probûhla zajímavá
prezentace lesnického hospodafie-
ní v mûstsk˘ch lesích Ko‰ice, drÏi-
teli prestiÏního certifikátu FSC,
kterou si pfiipravil vedoucí Lesní
správy ârmeº Ing. Peter ·i‰ka.
Následovala pro lesníky nezvyklá
pfiedná‰ka Ing. Juraje Lukáãe z Lesoochranárského sdru-
Ïenia VLK o vizi evoluãních lesÛ na Slovensku a jiném

Ukázka holoseãné obnovy pfiirozen˘ch jedlobuãin âergova jako protipól jemného zpÛsobu hospodafiení
ve Volovsk˘ch vr‰ích. Holoseãe na jiÏních svazích pfiesahují v˘mûru jednoho hektaru. Soukromé lesy.

V popfiedí pan Ladislav Alcnauer, ãtvrt˘ zleva je ing.Franti‰ek Pisarãík,
oba z Lesní správy Margecany (Lesy SR s.p.)  ve Volovsk˘ch vr‰ích.

pohledu na les. Pûkn˘m zpestfiením programu bylo pro-
mítání autentického videozáznamu medvûdÛ z Tatran-
ského národního parku, kter˘ natoãil Ing. Erik BaláÏ ze
sdruÏení VLK. 

Poãasí nám po celou dobu pfiálo, nálada mezi úãastníky
byla v˘borná. Jsem pfiesvûdãen, Ïe podobné akce mohou
nejen roz‰ífiit odborné znalosti a rozhled nám lesníkÛm,
ale také pfiispívají ke zlep‰ení spolupráce a vût‰ímu
pochopení mezi lesníky a ekology. ·koda jen, Ïe
o exkurzi neprojevilo zájem více na‰ich lesníkÛ. Vûfiím,
Ïe pokud se podobná akce uskuteãní pfií‰tû, setká se
s vût‰ím ohlasem. VÏdyÈ jedle je královnou beskydsk˘ch
lesÛ a urãitû si zaslouÏí na‰i maximální pozornost.     ■

Text: Tomá‰ Myslikovjan
Správa CHKO Beskydy

Foto: Tomá‰ Myslikovjan, M. Hudáková, D. Barto‰ová

Spoleãné foto úãastníkÛ exkurze pfied hotelem ·port na âergovû. Uprostfied za ãeskoslovensk˘m
vlãákem Ing. Lukáãe (nejv˘‰e stojící postava) se schovává Ing. Mária Hudáková z Nadácie Zelená nádej.
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Vybíráme z tisku
Lidé mají na svûdomí u‰tvané srny
Mladá fronta Dnes,1. 2. 2006

Nûktefií náv‰tûvníci lesÛ a hor se v tûchto mraziv˘ch a zimních
dnech stávají smrteln˘m nebezpeãím pro vysílenou zvûfi. Lesník
Oldfiich Sobala, kter˘ spravuje v polesí v rámci lesní správy v Ostra-
vici sedmnáct set hektarÛ honitby v Bílé a ve Star˘ch Hamrech, fiekl,
Ïe v posledních dnech nalezl on a jeho kolegové uÏ pfies desítku
mrtv˘ch srn. Podle nûj své psy nehlídají ãasto ani náv‰tûvníci hor.
Ti pla‰í zvûfi tím, Ïe okukují krmelce, u nichÏ v leto‰ní kruté zimû
srny ãasto hledají spásu. „Zvûfi vysilují i mladí ochránci pfiírody, ktefií
v rámci ,vlãích hlídek‘ ãasto chodí v srnãích stopách, a tím je zatla-
ãují do lesÛ daleko od krmelcÛ,“ fiekl lesník a dodal, Ïe nûkteré srny
uÏ jsou tak slabé, Ïe se ani ke krmelcÛm nedostanou. 

Palivové dfievo jde na draãku
Rovnost – deník Bfieclavska, 10. 2. 2006 (kráceno)

Zima pomalu konãí, nûktefií lidé se v‰ak uÏ teì poohlíÏí po dfievu na
zimu pfií‰tí. „Tahanice o palivové dfievo tady urãitû jsou, uÏ teì
proto zaãíná b˘t nedostatkové,“ potvrdil lesník Ludûk Salajka z tvr-
donického polesí Lesního závodu Îidlochovice. „Lidé si obvykle
chodí zamlouvat dfievo v záfií. Pokud v‰ak zjistí, Ïe je dfieva málo,
nejspí‰ si jej na dal‰í zimu pfiijdou zamluvit dfiíve,“ dodal Salajka.
Je‰tû pfied nûkolika lety pfiitom mûl lesní závod právû opaãn˘ pro-
blém. „Palivové dfievo nebylo Ïádané. Teì ale, ve snaze u‰etfiit,
zaãínají topit dfievem stovky lidí,” podotkl lesník. 

Celulózkám a papírnám zaãalo docházet dfievo
Zlínské noviny, 23. 2. 2006 (kráceno)

Dodávky dfiíví odbûratelÛm, pfiedev‰ím papírnám a celulózkám, váz-
nou. „Podniky mají zásoby jen na nûkolik dnÛ. Pfieru‰ení v˘roby se
dá srovnat s odstavením vysoké pece,“ vysvûtluje v˘konn˘ fieditel
âeské asociace pracovníkÛ v lesním hospodáfiství Jifií Kofiínek. Na
nedostatku dfiíví se podepsal chaos ve v˘bûrov˘ch fiízeních ve stát-
ním podniku LâR, jeho strategie „obchodovat si dfiíví sami“, kterou
neumûjí naplnit, ale také nepfiíznivé poãasí. 
„Chci vûfiit, Ïe krize v lesnictví koneãnû brzy skonãí,“ doufá Jan
Miãánek, pfiedseda pfiedstavenstva firmy LESS a. s. „Nov˘ ministr
zemûdûlství Jan Mládek a jím pfiijaté personální kroky ve státních
lesích snad povedou k rychlé nápravû souãasného chaosu.“ Mládek
odvolal generálního fieditele LâR Vladimíra Blahutu a vedením firmy
je povûfien b˘val˘ poslanec za âSSD Franti‰ek Koníãek. Ten bude
muset uklidÀovat napjatou situaci, která panuje uÏ dva a pÛl roku.
Zpracovatelé uÏ ale zaãínají mít problémy. 
V˘konn˘ fieditel âeské asociace pracovníkÛ v lesním hospodáfiství
nevyhovující stav potvrzuje. Jak ale Kofiínek pfiiznává, dodávky dfiíví
váznou v celé Evropû, je ho nedostatek a velké pily nemají „do
ãeho fiíznout“. „Napfiíklad pila v Salzburku musela sníÏit kapacitu
o 40 procent. V Evropû se podafiilo zpracovat dfiíví ze ‰védské kala-
mity, ale jinak jsou zásoby vyãerpané,“ dodal Kofiínek. 

Nebojme se ponechat lesu více volnosti
Listy Prachaticka, 22. 2. 2006 (kráceno)

âlánek Jifiího ·ticha hovofiil o tom, Ïe by nevadilo, kdyby Svûtov˘
svaz ochrany pfiírody pfievedl Národní park ·umava z kategorie II
(národní park) na kategorii IV nebo V (chránûné území). J. ·tich
tvrdí, Ïe ·umava na dvojku nemá. Profesor na univerzitû ve Wage-
ningenu Josef Fanta v‰ak ke kategorizaci fiíká: „·umava má moÏ-
nost b˘t zafiazena do kategorie II. Stojí za to udûlat v‰echno proto,
aby se tato moÏnost nepromarnila.“ 

J. ·tich hovofií i o tom, Ïe úkolem pro správu NP a CHKO je zacho-
vání a zlep‰ení stavu prostfiedí. TûÏko se v‰ak k tomu dopracujeme
kácením a vytváfiením holin. Zlep‰it pfiírodní prostfiedí je moÏné jen
pfiirozenou cestou. Nechceme nûco, co tu nikdy nebylo, naopak. 
Karel Klostermann popisuje to, co my dnes naz˘váme bezzásahové
území: „Na protûj‰ím bfiehu divn˘ vypínal se les: v‰ecka zemû
pokryta práchnivûjícícmi, zpuchfiel˘mi kmeny, zelen˘m mechem,
vfiesem i drobn˘mi stromky, v dosti znaãn˘ch mezerách tu jeden
velikán, tam druh˘, onde tfietí, úÏasn˘ byl objem, mechem pokryt
peÀ a dlouh˘mi fiasnat˘mi li‰ejníky vûtve i ratolesti, vÛkol men‰í
dorost, slab˘ zakrsal˘, vûtve pfieraÏené, vrcholy od jednoho k dru-
hému plazícími se li‰ejníky jako spoutané, zde onde kmen v‰í kÛry
prost˘, bez vrcholu, hluboko ve skále zakofienûn, aã pfiímo stojící,
pfiece pfií‰erná mrtvola, vedle nûho rozloÏité kofiání stromu vichfiicí
ze zemû vyrvaného, se v‰í prstí i s mohutn˘mi kameny, jeÏ viseti
zÛstaly, mezi v‰ím tím drastick˘m porostem.“ Právû to v‰ak do
národního parku patfií, je to jeho podstatou. „Mechem pokryté pnû“
vedou k zachování a zlep‰ení pfiírodního prostfiedí. A jak˘ mÛÏe b˘t
dal‰í v˘voj? Profesor Fanta fiíká: „MÛÏeme oãekávat narÛstající
nestabilitu smrkov˘ch porostÛ, vût‰í zastoupení buku a dal‰ích list-
náãÛ, posun buku do vy‰‰ích nadmofisk˘ch v˘‰ek, rozsáhlej‰í pfiiro-
zenou obnovu mûkk˘ch listnáãÛ.“ K tomu prostfiednictvím bezzá-
sahového reÏimu smûfiujeme. Není tfieba tím stra‰it lidi. 

Mrazy niãí lesní zvûfi
Rovnost – Deník Bfieclavska, 2. 2. 2006 (kráceno)

Myslivci se pfiipravují na to, Ïe ztráty lesní zvûfie budou vy‰‰í neÏ
v uplynul˘ch letech. DÛvodem je dlouhotrvající mrazivé poãasí
a rekordnû nízké teploty. V lednu jí docházely poslední tukové zásoby
a nyní je jiÏ závislá na pfiikrmování od myslivcÛ. „Jedná se o pfiiroze-
nou selekci. PfieÏijí jen zdraví a silní jedinci,“ uvedl referent ochrany
a pûstování lesa jihomoravského inspektorátu LesÛ âeské republiky
Josef Gloser. Vût‰í ztráty mají na svûdomí lidé s  volnû pobíhajícími
psy. Ne kaÏd˘ pes dokáÏe zvûfi chytit. Vût‰inou ji pouze u‰tve a ona
následkem toho zahyne pozdûji.

Stromy kácí rakousk˘ stroj
Deník Litomûfiicka, 10. 2. 2006 (kráceno)

Stroj z Rakouska, kter˘ uchopí strom, podfiízne jej, zbaví vûtví, nafie-
Ïe a dfievo zmûfií, funguje nyní v lesích na Ú‰tûcku. Pro LâR s ním
pracuje teplická spoleãnost. „Na displeji se objeví prÛmûr kmenu,
poãítaã spoãítá zpracované kubíky. MnoÏství mohu i pfiednastavit,
a pfii dosaÏené hodnotû pfiestane pracovat,“ informoval Pavel Wag-
ner, kter˘ se strojem pracuje. V kabinû je topení, rádio a klimatiza-
ce.  Stroj je podle nûj ideální do probírek, pofieÏe kmen do prÛmûru
asi pûtatfiiceti cm. Celkovû budou letos LâR na území lesní správy
Litomûfiice tûÏit 25 tisíc kubíkÛ. „Z toho bude pût tisíc m˘tní tûÏba,
pût tisíc v˘chovné zásahy a asi na patnáct tisíc odhadujeme nahodi-
lou tûÏbu,“ spoãítal vedoucí Lesní správy Litomûfiice LâR Ludûk ·ír. 

Jan Brandejs
podnikové vedení LâR

Celulózkám a papírnám zaãalo docházet dfievo
Zlínské noviny, 23. 2. 2006 (kráceno)

Skoro deset milionÛ korun bude do nové v˘sadby investovat
dûãínská správa LâR. Nejen v dûãínském regionu, ale i na Ústecku
a Teplicku musí zalesnit zhruba dvû stû hektarÛ. 
„Tyto ãinnosti si necháváme zaji‰Èovat dodavatelsky. Podle zatím-
ního poãasí se dá tûÏko odhadovat, kdy ˘sadbu zahájí, ale oproti
jin˘m rokÛm to bude urãitû pozdûji,“ pfiipomnûl ‰éf lesní správy
Jifií Toms. 
Jindy putují první sazenice v níÏe poloÏen˘ch oblastech na místo
v prÛbûhu bfiezna. Letos potrvá déle, neÏ vydatná snûhová pokr˘v-
ka roztaje a pÛda rozmrzne. Intenzivnûj‰í zalesÀování se pfiitom
pfiedpokládá ve v˘‰e poloÏen˘ch oblastech, napfi. v okolí Dûãínské-
ho SnûÏníku, kde bude moÏné zaãít s v˘sadbou je‰tû pozdûji. „Pak
mÛÏe nastat rychlé oteplení a statisíce sazenic, které mají skonãit
v zemi, partnerské firmy nestihnou v dan˘ch termínech vysadit,“
dodal Jifií Toms. 
Podobn˘mi starostmi Ïijí i správci obecních a mûstsk˘ch lesÛ. S
tak rozsáhl˘m zalesÀováním sice nepoãítají, ale opoÏdûn˘ nástup
jara jim mÛÏe plány notnû zkomplikovat.
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ

ZZaalleessÀÀoovváánníí  zzeemmûûddûûllsskk˘̆cchh
ppÛÛdd,,  vv˘̆zzvvaa  pprroo  lleessnniicckk˘̆  
sseekkttoorr
Sborník z vûdecké konferen-
ce (Kostelec na âern˘mi lesy,
17. 1. 2006), jejímÏ cílem
bylo soustfiedit poznatky
k zalesÀování pozemkÛ
dosud vyuÏívan˘ch zemûdûl-
sky, kde je dal‰í kultivace
neÏádoucí nebo nerentabilní,
nebo pozemkÛ antropogen-
nû v˘raznû degradovan˘ch.
Vyd. âZU, Fakulta lesnická
a environmentální, Praha, ve
spolupráci s VÚLHM Jílovi‰-
tû-Strnady, V˘zkumnou sta-
nicí Opoãno, 2006

/darováno V˘zkumnou stanicí VÚLHM Opoãno technické
knihovnû LâR HK/

CChhrráánnûûnnáá  úúzzeemmíí  ââRR  XXIIIIII..::  SSttfifieeddnníí  ââeecchhyy
Vojen LoÏek, Jarmila Kubíková, Pavel ·pryÀar a kolektiv
Tfiináct˘ svazek ãtrnáctidílné edice, kterou Agentura
ochrany pfiírody a krajiny âR poprvé podrobnû seznamu-
je ãtenáfie s pfiírodními charakteristikami, historií a pfied-
mûtem ochrany zvlá‰tû chránûn˘ch území âech a Mora-
vy. Publikace je doplnûna topografick˘mi a tematick˘mi
mapami i leteck˘mi snímky a zároveÀ pfiiná‰í velké
mnoÏství vlastivûdn˘ch informací z okresÛ  Bene‰ov,
Beroun, Kladno, Klín, Kutná Hora, Mûlník, Mladá Bole-
slav, Nymburk, Praha-v˘chod, Praha-západ, Pfiíbram
a Rakovník a o CHKO Blaník, CHKO âesk˘ kras, CHKO
Kokofiínsko a CHKO Kfiivoklátsko.
Vyd. Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR a EkoCent-
rum Brno, Praha, 2005
/zakoupeno u s.r.o. ARTEDIT v Praze pro technickou kni-
hovnu LâR HK/

LLeessnníí  ppttááccii
Pavel Va‰ák, ilustrace
Jan Dungel
Lesní ptáci jsou pfiiroze-
nou ekologickou skupi-
nou, která patfií k druho-
vû nejbohat‰ím. KníÏka
nás seznámí s tûmito
opefien˘mi obyvateli lesa
(ukazuje, co je od sebe
odli‰uje a co je jim spo-
leãné), s jejich vazbou na
lesní prostfiedí a s dal‰ími
zajímavostmi, se kter˘mi
se mÛÏeme pfii procházce
lesem setkat. K poznává-
ní a urãování jednotli-
v˘ch druhÛ ptákÛ v pfií-
rodû poslouÏí více neÏ

sto barevn˘ch ilustrací, které namaloval Jan Dungel.
Vyd. AVENTINUM, s.r.o, Praha, 2005
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro tech-
nickou knihovnu LâR HK/

Dále pfiibyl do technické knihovny LâR následující soubor
CD:
AAnngglliiããttiinnaa  TTAAXXUUSS  LLeeaarrnniinngg
Revoluãní metoda v˘uky cizích jazykÛ TAXUS Learning je
zamûfiená na rozvoj my‰lení v cizím jazyce. Je urãena pro
zaãáteãníky, vûãné zaãáteãníky i pokroãilé v‰ech vûko-
v˘ch kategorií, tedy i pro dûti. Komplet obsahuje 12 CD
a doprovodnou knihu.
Vydal TAXUS International, s.r.o., Praha, 2004 (2. vydání)
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

UUããeebbnniiccee  HHyyddrroobbiioollooggiiee
P. Hartmann, I. Pfiikryl,
E. ·tûdronsk˘
Stfiední rybáfiská ‰kola
VodÀany vydala v uply-
nul˘ch t˘dnech sv˘m
nákladem dal‰í z fiady
odborn˘ch uãebnic. Je
to tentokrát tfietí pfie-
pracované vydání Hyd-
robiologie autorského
kolektivu P. Hartmann,
I. Pfiikryl, E. ·tûdronsk˘.
Kniha je koncipována
jako úvod do hydrobiolo-
gie nevyÏadující pfiedbûÏ-
né hydrobiologické ãi
ekologické znalosti a je
zamûfiena na vnitrozem-
ské vody stfiední Evropy.
Po úvodní kapitole o fyzi-

kálnû chemick˘ch vlastnostech vodního prostfiedí následuje
obsáhl˘ pfiehled sladkovodních organismÛ a seznámení
s ekologick˘mi vztahy. Mezi praktiãtûji zamûfiené ãásti patfií
pfiirozená potrava ryb, odpadní vody a právní ochrana vod.
ObsaÏeny jsou i námûty na praktická cviãení. Kniha má
témûfi 359 stran a 144 obrázkÛ a obrazov˘ch tabulí.
Uãebnice není pojata úzce rybáfisky, a mÛÏe proto b˘t
vyuÏita i na jin˘ch stfiedních ‰kolách jako doplÀující text
pro vysoké ‰koly a dále pro pracovníky vodárensk˘ch
organizací, referátÛ Ïivotního prostfiední, aktivisty ekolo-
gick˘ch organizací ãi zájemce z fiad laické vefiejnosti.

Uãebnici Hydrobiologie na základû písemné objednávky
rozesílá na dobírku:
Stfiední rybáfiská ‰kola VodÀany, PSâ 389 01,
fax 383 382 409, telefon 383 382 410-411.
BliÏ‰í informace a objednací lístek jsou k dispozici na
stránkách na‰í ‰koly www: srs-vodnany.cz. ■

Jifií Uhlífi
podnikové fieditelství LâR
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Dne 28. 1. 2006 zemfiel po dlouhé
nemoci ve vûku nedoÏit˘ch 70 let
v˘znamn˘ lesnick˘ pedagog, Ing.
Václav ·rámek, CSc.
Po absolvování uãili‰tû Bfiezina
a Stfiední lesnické ‰koly v Písku se pfies
rÛzná pracovi‰tû a funkce u Státních
lesÛ stal v roce 1966 vedoucím ·kol-
ního polesí HÛrka v Písku. V roce
1980 úspû‰nû dokonãil dálkové studi-
um lesnické fakulty Vysoké ‰koly
zemûdûlské v Brnû a stal se uãitelem praxí, pûstování lesÛ,
ekonomiky a fiízení na Stfiední lesnické ‰kole v Písku. 
Svoje Ïivotní poslání – v˘chovu a vzdûlávání mlad˘ch lesní-
kÛ – zavr‰il v roce 1988 odchodem na západ âech, kde
zakládal novou Stfiední lesnickou ‰kolu ve Îluticích a poslé-
ze se stal na 9 let jejím fieditelem.
Ing. ·rámek, CSc. byl v‰estrann˘m lesnick˘m odborníkem
a pedagogem. Do vzdûlávání na stfiedních lesnick˘ch ‰kolách
pfiinesl zejména propojení teoretické v˘uky a praxe. Byla ãlo-
vûkem, kter˘ dokázal rozvíjet u studentÛ zápal pro povolání
a lásku k lesu. Dokázal studentÛm pomoci i s problémy
v osobním Ïivotû. Díky své otevfienosti, pfiirozené autoritû,
schopnosti pfiedat bohaté zku‰enosti a znalosti a v‰estrannû
pfiipravit studenty do dal‰ího profesního Ïivota si zaslouÏí
trvalé místo v na‰ich vzpomínkách.

b˘valí studenti SL· Îlutice

ODBORN¯ SEMINÁ¤ VYUÎITÍ CHEMICKÉ MELIORACE
V LESNÍM HOSPODÁ¤STVÍ II
Odborn˘ garant: Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc.,
Organizaãní garant: Ing. Pavla Neuhöferová, CSc.,
kontakt: p.neuhoferova@kostelec.czu.cz. 23. 3. 2006,
9.30 hod., Praha-Suchdol, zasedací místnost FLE

V mûsíci bfieznu oslaví v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR

padesátiny
Limberková Milena LS Klá‰terec n. Ohfií
Vlk Ladislav Ing. LS Stfiíbro
Zelen˘ Zdenûk LZ Boubín
Valíãek Franti‰ek LZ Kladská
Chvapil Petr LS Horní Blatná
Kugel Jaromír Ing. LS DomaÏlice
Lojín Zdenûk LZ Dobfií‰

‰edesátiny
Medek Jifií Ing. ST OP Vltavy
Kostohryz Jaroslav Ing. KI âeské Budûjovice
Machat˘ Jaroslav LS âeská Lípa
Vidnerová Jana LZ Dobfií‰
Vánû Jaroslav LS DvÛr Králové
Stûhule Zdenûk LZ Konopi‰tû

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

VáÏení kolegové, absolventi FLI V·Z Brno 1981,
organizaãní v˘bor pfiipravovaného setkání studentÛ
z období 1976/81 zve v‰echny spoluÏáky na sraz po …?!
letech. Místo konání: chata ¤íãky (Ochoz u Brna),  sraz
se uskuteãní dne 29. 4. 2006 se zahájením v 17.00 hod.
Kontaktní adresa pro potvrzení úãasti:
ing. Oldfii‰ka Pánková, Pod Rozhlednou 1362, 464 01
Fr˘dlant (mobil 724 623 812, e-mail: pankova.ls249@
lesycr.cz, tel./fax. 482 313 585)

NEJLEP·Í ZAMùSTNANCI PODNIKU
za rok 2005

Hodnocení provedli vedoucí pracovníci a je spojeno
s finanãní odmûnou.

KI Fr˘dek-Místek: ing. Radovan ·imík, zástupce fieditele KI
ing. Vítûzslav Závodn˘, LS Albrechtice
ing. Karel Matula, LS Ostravice
ing. Jan Chromãák, revírník LS Opava
Petr Kasparek, revírník LS F-Místek
Oldfiich Michálek, revírník LS Fren‰tát p. R.

KI ·umperk: ing. Vojtûch Heger, zástupce fieditele KI
ing. Ivo Valenta, LS Ruda nad Moravou
ing. Pavel Hájek, LS Javorník
Petr Fiala, revírník LS Hanu‰ovice
Josef Poulík, revírník LS Jeseník

KI Zlín: ing. Franti‰ek Skoupalík, zástupce fieditele KI
ing. Jifií Va‰ík, LS Bystfiice pod H.
Pavel Novák, revírník LS Luhaãovice

KI Brno: JUDr. Ludmila Svobodová, právník KI
ing. Zbynûk Rau‰, LS Námû‰È/Oslavou
ing. Stanislav Kafonûk, revírník LS Námû‰È/O.

KI Jihlava: ing. Jan Ma‰ek, zástupce fieditele KI
ing. Josef Pollak, LS Nové Mûsto na Moravû
Josef Hladík, revírník LS Nové Mûsto n. M.

KI ChoceÀ: Václav Buben, zástupce fieditele KI
Jan Mencák, LS ChoceÀ
Karel Pácha, revírník LS Lan‰kroun

KI Brand˘s n. L.: JUDr. Tatiana Pi‰vejcová, právník KI
Zdenûk KuÏel, ZLS Nymburk
Miroslav Honsa, revírník LS LuÏná
ing. Franti‰ek Davídek, LS NiÏbor

KI âeské Budûjovice: ing. Jaroslav Kostohryz, inspektor TRL KI
Jan Märtl, LS Vy‰‰í Brod
ing. Zdenûk Do‰káfi, LS Tábor
Jan ¤epa, revírník LS Vy‰‰í Brod
Franti‰ek ¤ehofi, oborník LS Hluboká/Vltavou
ing. Jaroslav Stropnick˘, revírník LS Tábor

KI PlzeÀ: Dana Kleinová, admin. prac. KI
ing. Zdenûk Regent, LS Pfie‰tice
ing. Václav Lidick˘, LS Pfiimda
Petr Podávka, revírník LS Hor‰ovsk˘ T˘n
Bohuslav Sidorjak, revírník LS Plasy

KI Karlovy Vary: ing. Jifií Sm˘kal, zástupce fieditele KI
·tefan Slabej, revírník LS F. Láznû
ing. Jaroslav Vlá‰ek, LS Teplá

KI Teplice: ing. Stanislav Eiger, zástupce fieditele KI
ing. Pavel Bik, LS Rumburk
Václav ·poniar, revírník LS Îatec
Pavel Vomela, revírník LS Litomûfiice

KI Liberec: ing. Ludvík ¤íãafi, fieditel KI
ing. Eva Boroviãková, ref. katastr a restit.
ing. Miroslav Kortan, LS Jablonec
Josef Herman, revírník LS Jablonec

KI Hradec Králové: ing. Jan âern˘, marketing KI
Lidmila Roubalová, ZLS Rychnov/KnûÏnou
ing. Jifií Dunda, LS Hofiice

LZ Konopi‰tû: ing. Pavel ·ustka, ved. polesí
Jan Walter, lesník
Pavel ·imáãek, lesník

LZ Boubín: Mario Forster, vedoucí DMS Zbytiny
Josef RÛÏiãka, lesník, polesí Zdíkov
Zdenûk Jake‰, lesník, polesí ZátoÀ

LZ Dobfií‰: Bc. Jifií Kabíãek,vedoucí polesí Sedlãany
Ludûk ·imek, lesní polesí Vi‰Àová
Ing. Jaroslav Jaãka, lesní polesí Hutû

LZ Kladská: Josef David, ved. polesí Krásno
Jifií PÛãek, lesní pol. KynÏvart
Václav Kmínek, lesní pol. Prameny

LZ Îidlochovice: ing. Tomá‰ Blaha, fieditel LZ
Oldfiich Koneãn˘, vedoucí polesí M. Krumlov
Karel ¤íha, lesní
Petr Martinásek, lesní

SZ T˘ni‰tû: NadûÏda Pfiíhodová, ekonom
OST: ing. Josef JavÛrek, ved. ST oblast povodí Ohfie
¤editelství: ing. Bohumil Kos, vedoucí odboru P¤ LâR



Na zaãátku února tohoto roku do‰lo k v˘znamné události, jeÏ zajisté potû‰í nejen zástupce
Hubertova cechu, ale také v‰echny ty, ktefií mají rádi les, pfiírodu, vzpomínky star‰í generace
na uplynulá léta. Druhého února byla totiÏ pokfitûna vzpomínková kniha Josefa Má‰i OpoÏdû-
né ohlédnutí Novohradské hory, kterou autor napsal pod pseudonymem Josef Hvozdeck˘. Na
vydání knihy se v˘znamnou mûrou podílel státní podnik Lesy âeské republiky.

Slavnostního kfitu se ujal za úãasti zamûstnancÛ Lesní správy Nové Hrady ekonomick˘ fieditel
LâR ing. Zdenûk Cába. Slavnostní atmosféru podtrhoval i fakt, Ïe autor krátce pfied kfitem osla-
vil v˘znamné Ïivotní jubileum. Pfii této pfiíleÏitosti byl Josefu Má‰ovi pfiedán loveck˘ tesák
LâR. V plném zdraví a vitalitû se doÏil 8O let, k ãemuÏ je‰tû jednou gratulujeme. 

Text a foto: Ing. Jaroslav Karas
podnikové fieditelství LâR

Vzpomínky pro pamûtníky
inspirace generacím budoucím
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