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LâR na veletrhu Si lva Regina 2006

Rak fiíãní opût v potocích

www.lesycr.cz



Vrcholoví managefii státního podniku Lesy âeské republiky se 21. 3. 2006 se‰li se zamûstnanci fieditelství
v Hradci Králové. Na spoleãné schÛzce zástupci uÏ‰í Porady vedení nastínili úkoly a cíle vypl˘vající z jejich
funkcí a pfiiblíÏili své dosavadní profesní pÛsobení. Struãn˘ pfiehled informací o novém vedení, jsme pro vás
pfiipravili na str. 4 – 5.

Mgr. Alexandra KfiiÏková
podnikové fieditelství LâR

Nové vedení LâR se pfiedstavuje

Ilustraãní foto na obálce: titulní strana – Ing. Jaroslav Karas, zadní strana – Ing. Miloslav Louda
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VVááÏÏeennéé  kkoolleeggyynnûû  aa  kkoolleeggoovvéé,, ZZ  OOBBSSAAHHUU
Tak jako kaÏdá zmûna
vyvolává nejistotu, i zmû-
ny ve vedení a formulace
nov˘ch krokÛ rozpoutá-
vají diskuze, které jste jiÏ
mohli zaznamenat v tis-
ku. Jsem velmi rád, Ïe se
debata nastartovala pfie-
dev‰ím uvnitfi na‰í firmy,
coÏ dokazuje, Ïe jsme
obklopeni lidmi, jimÏ na
budoucnosti lesního hospodáfiství
záleÏí. NemÛÏeme strkat hlavu do
písku pfied problémy, které LâR
v minulosti zpÛsobil napfi. systém
zadávání v˘bûrov˘ch fiízení atd.
Nov˘ stabilizaãní projekt není je‰tû
zcela hotov, pfiesto povaÏuji za slu‰-
nost seznámit Vás s nûkter˘mi
kroky, jeÏ nás ãekají v následujícím
období a jeÏ povedou ke stabilizaci
LâR, aby podnik mûl definována
jasná pravidla fungování a byl vyve-
den z nejistého, témûfi „krizového“
stavu, v nûmÏ se nyní nachází.
Proto navrhuji:
1. Jasnû a transparentnû definovat
zadání na v‰echna v˘bûrová fiízení,
u nichÏ konãí platnost koncem roku
2006.
2. Parametry zadání podrobnû pro-
diskutovat jak uvnitfi spoleãnosti,
tak s podnikatelskou sférou a do-
sáhnout maximální moÏné shody
jak na dikci kvalifikaãních pfiedpo-
kladÛ, tak i v jednotliv˘ch hodnotí-
cích kritériích.
3. Zavést systém rÛzn˘ch platnos-
tí smluv na jednotlivé územní jed-
notky, a to stylem „senát“, tj.
2–4–6–8–10 let, vÏdy po jedné
pûtinû s cílem postupnû nastavit
systém desetilet˘ch smluv obnovo-
van˘ch v jedné pûtinû územních
jednotek kaÏdé dva roky.

4. Zamyslet se nad úlohou
nezávislé kontroly stavu
lesa Ústavem pro hospo-
dáfiskou úpravu lesa.
5. Zamyslet se nad efektiv-
ním vyuÏíváním obchod-
ního a finanãního potenci-
álu LesÛ âR. Tento poten-
ciál vidím nejen v mûrn˘ch
nákladech na hlavní ãin-
nosti obhospodafiování le-

sa, ale také v obchodním vyuÏití
nelesnick˘ch produktÛ a ãinností.
Tímto zpÛsobem bychom mohli
v budoucnu dosáhnout mnohoná-
sobn˘ch ziskÛ, ãímÏ bychom vytvo-
fiili z LesÛ âR silnou a stabilní spo-
leãnost, která bude mít neotfiesitel-
né základy do budoucna.

BohuÏel v úvodním slovu mám
omezen˘ prostor, proto pfiedchozí
body jsou jen velmi hrub˘m násti-
nem toho, co bych rád bûhem mûsí-
ce dubna prosadil v rámci stabili-
zaãního projektu LesÛ âR. Tento
dokument Vám, doufám, budu brzy
moci pfiedstavit a nastartovat je‰tû
intenzivnûj‰í diskuzi uvnitfi lesÛ,
stejnû jako u ‰iroké odborné a ob-
chodní vefiejnosti.
Na závûr chci fiíci, Ïe hlavním cílem
nejen m˘m, ale i celého nového
vedení je v˘‰e uvedená dlouhodobá
stabilizace LâR. V‰ichni si pfiejeme,
aby v podniku opût fungoval jasn˘
a srozumiteln˘ fiád. Abyste cítili, Ïe
pracujete pro firmu, která ví, co
chce, která má zdravou podnikovou
kulturu a která je schopna v‰echny
své kroky vefiejnû obhájit. ■

Ing. Franti‰ek Koníãek
povûfien˘ v˘konem funkce

generálního fieditele 
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Pfiehled nového managementu
Ing. Franti‰ek Koníãek (52)
povûfien v˘konem funkce generálního fiedi-
tele 23. 1. 2006
– prosazování nové obchodní politiky a stra-

tegie podniku, navrÏení nového stfiednûdo-
bého a dlouhodobého modelu fiízení

1972-1977: V·E Praha, obor ekonomika a fiízení zahraniãního
obchodu

1975-1977: absolvent kurzu na právnické fakultû, obor mezi-
národní právo soukromé a vefiejné

1977-1983: Intersigma Praha, referent aÏ fieditel obchodní
skupiny

1983-1987: Scansigma AB, ·védsko fieditel afilace
1987-1990: Sigma GmbH, NSR fieditel afilace
1990-1995: Intersigma Praha, generální fieditel a pfiedseda

pfiedstavenstva
1992: auditor MF âR
1995-1996: Sigma Lutín, pfiedseda pfiedstavenstva
1996-2003: I.B.C Praha, jednatel a fieditel spoleãnosti
2003-2005: námûstek ministra práce a sociálních vûcí pro eko-

nomickou oblast
2005-2006: poslanec PSP âR, místopfiedseda pro sociální poli-

tiku a zdravotnictví
2006: námûstek generálního fieditele LâR

Ing. Vladimír Krchov (47)
v˘robnû technick˘ fieditel, 21. 3. 2006
– tvorba v˘robní strategie ve vazbû na nov˘

provozní model fiízení

1973–1977: Gymnázium J. K. Tyla Hradec
Králové

1977–1982: V·Z Brno, lesnická fakulta (Ing.) Brno
1990–1992: V·Z Brno, lesnická fakulta Brno, postgraduální

studium Myslivost v âSFR a zahraniãí
1995–2001: MZLU Brno, lesnická a dfievafiská fakulta Brno, dok-

torské studium v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie (Ph.D.)

2004–2006: Lesy âeské republiky, s. p. Hradec Králové, lesní
správce, Lesní správa Rychnov nad KnûÏnou; Komplexní zod-
povûdnost za hospodafiení organizaãní jednotky LâR.

1995–2004: Lesy âeské republiky, s.p. Hradec Králové, vedou-
cí odboru lesního hospodáfiství a ochrany pfiírody fieditelství
LâR; Zodpovûdnost za úroveÀ lesnického hospodafiení LâR.
Zpracování koncepcí LâR a jejich realizace v oblastech hos-
podáfiské úpravy lesa, genov˘ch zdrojÛ, pûstování a obnovy
lesa, ochrany lesa, ochrany pfiírody, myslivosti, rybáfiství,
imisních náhrad, formulace trvale udrÏitelného lesního hos-
podáfiství u LâR. Zavedení interních zkou‰ek pro odborné
lesní hospodáfie. Zavedení systému certifikace PEFC.

1992–1995: Lesy âeské republiky, s.p. Hradec Králové,  specia-
lista pro myslivost fieditelství LâR. Zpracování ekosystémové-
ho pojetí myslivosti, resp. vztahu lesa a zvûfie pro LâR. Reali-
zace pronájmu honiteb a koncepce myslivosti u LâR (cca 1000
honiteb). Aktivity v oblasti sniÏování ‰kod pÛsoben˘ch zvûfií.

1986–1992: V˘chodoãeské státní lesy Hradec Králové, specia-
lista pro hospodáfiskou úpravu lesÛ a myslivost fieditelství
VãSL. Koncepãní fiízení HÚL a myslivosti u 16-ti lesních závo-
dÛ VãSL, spolupráce s ÚHÚL a státní správou lesního hospo-
dáfiství a myslivosti.

1982–1986: Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesÛ H. Králové, taxá-
tor. LHP pro LHC Harrachov, Poliãka, Ronov n. Doubravou, Lan-
‰kroun. Projektování sváÏnic LHC Opoãno, Ronov n. D. a Poliã-
ka. Biotechnické projekty v Orlick˘ch horách a Krkono‰ích.

RNDr. Vladimír Vesel˘ (45)
ekonomick˘ fieditel, 27. 2. 2006,
– zodpovûdn˘ za finanãní management,

úãetnictví, controlling, informaãní systém,
oblast správy majetku a investic

1979–1984: Matematicko – fyzikální fakulta
University Karlovy v Praze; obor: Teoretická kybernetika
a matematická informatika; zamûfiení: Samoãinné poãítaãe
a programování

1985-1986: Matematicko – fyzikální fakulta University Karlo-
vy v Praze, rigorózní zkou‰ky, doktorát

1984–1987: Orgatex, ekonomicko organizaãní ústav v˘vojov˘
pracovník; metodika programování, IT v systémech fiízení,
matematicko statistické metody.

1987–1992: V˘chodoãeské státní lesy, programátor, IT specia-
lista, budování informaãního sytému na bázi Pc programová-
ní metodika programování a systémové správy, podpora uÏi-
vatelÛ, organizace a provádûní ‰kolení.

1992–1995: Lesy âeské republiky, s.p., vedoucí odboru IT;
Vybudování informaãního systému v novû vytvofieném podni-
ku (1992) se 150 organizaãními jednotkami. Pfiíprava a fiíze-
ní projektÛ, zavádûní do provozu. Organizace ‰kolení, uÏiva-
telská podpora.

1995–2003: Lesy âeské republiky, s.p., ekonomick˘ fieditel.
2. zástupce generálního fieditele, ãlen vedení podniku; Zod-
povûdn˘ za finanãní management, úãetnictví, obchodní vzta-
hy, controlling a informaãní systém.

2003–2006: Hradecká lesní a dfievafiská, a.s., asistent a porad-
ce fieditele spoleãnosti. Strategie.  Projekt obchodování dfiíví
na komoditní burze.

George J. Jankovic (55)
fieditel pro strategii, lidské zdroje a zadá-
vání vefiejn˘ch zakázek
– 27. 2. 2006, nastavení procesu zadávání

vefiejn˘ch zakázek podle pfiíslu‰ného záko-
na, tvorba strategie podniku

1977: ukonãil studium na University of Western Ontario, obor
ekonomie a obchod

1977–1979: ProcerGamble (Kanada), prodejce
1979–1983: ProcerGamble (Kanada), fieditel poboãky
1983–1988: ProcerGamble (Kanada), oblastní fieditel
1988–1990: ProcerGamble (Kanada), fieditel prodeje do velko-

obchodÛ
1990–1993: ProcerGamble (âR, SR), fieditel prodeje
1993–1997: Pepsi-Cola International (âR a SR), viceprezident

odpovûdn˘ za rozvoj firmy
1997–1999: Seagram Co. (Korea), prezident a v˘konn˘ fieditel
1999–2000: Alberto-Culver Co. (USA), viceprezident pro roz-

vojové trhy
2000–2004: Telecom Service Group, v˘konn˘ viceprezident

a ãlen poradního v˘boru fieditele âeského Telecomu
2004–2006: nezávisl˘ konzultant v oblasti rekonstrukcí histo-

rick˘ch objektÛ a telekomunikací

Ing. Václav Tfie‰tík (42)
fieditel pro obchod a marketing
27. 2. 2006, vytvofiení nové obchodní strate-
gie, stabilizace obchodního úseku

1978–1982: Gymnázium v KromûfiíÏi
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1982–1986: Provoznû ekonomická fakulta Vysoké ‰koly zemû-
dûlské Brno, obor ekonomika

1987–1989: vedoucí odboru ekonomick˘ch anal˘z a rozborÛ
druÏstva Kvasice

1990–1991: hlavní ekonom druÏstva Kvasice
1991–1992: vedoucí oddûlení vnitropodnikov˘ch financí DAK

Slu‰ovice
1992–1993: spoleãník a jednatel firmy Base, s.r.o., finanãní

leasing technologií
1993–1994: vedoucí finanãního odboru Foresta, a.s. – pfií-

pravn˘ v˘bor Foresbank, a.s.
1994–1996: v˘konn˘ fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva Fores-

ta Group, a.s., pfiíprava strategie privatizaãních fondÛ Fores-
tinvest a následná realizace projektu

1996–1997: námûstek generálního fieditele a ãlen pfiedstaven-
stva Foresbank, a.s., fiízení obchodního odboru, odboru cen-
n˘ch papírÛ

1996–1998: pfiedseda dozorãí rady Lesní spoleãnosti Jihomo-
ravské lesy, a.s., v nûmeckém modelu fiízení akciové spoleã-
nosti, strategické rozhodování v nejvût‰í lesní akc. spol. v âR
v tomto období

1990–1991: pfieds. doz. rady Lesní spol. Telã, a.s.
1999–2003: pfieds. doz. rady Finity, a.s.,  
2000–2006: jednatel Medical Point, s.r.o.
2000–2006: gen. fieditel a pfiedseda pfiedst. Merkur Key, a.s.
2002–2006: pfieds. doz. rady Kru‰nohorské lesy, a.s.
2005–2006: pfieds. doz rady Jáchymov invest, a.s.
2004–2006: místopfiedseda pfiedstavenstva âSAD Bus Chrudim, a.s.
2005–2006: jednatel Stfiedoãeské realitní, s.r.o.

Ing. Vladimír Blahuta (42)
fieditel pro fiízení zahraniãních projektÛ
– 1. 3. 2006, cíle – fiízení zahraniãních pro-

jektÛ

1978–1982: gymnázium, zakonãené matu-
ritní zkou‰kou

1982–1986: V·Z BRNO-LDF – obor lesní inÏen˘rství, titul Ing.

1986: Severomoravské státní lesy Krnov (dále jen SmSL),
Lesní závod (dále jen LZ) Fren‰tát p. R., polesí Hukvaldy,
lesní 

1986–1987: základní vojenská sluÏba
1987–1989: SmSL, LZ Fren‰tát p.R., polesí Kozlovice, technik polesí 
1989–1992: SmSL, LZ Fr˘dek-Místek, ústfiedí, samostatn˘

odborn˘   technick˘  pracovník – technolog LZ
¤ídící funkce:
1992: SmSL, LZ Fr˘dek-Místek, ústfiedí vedoucí provozního

oddûlení
1992–1993: SmSL, LZ Fr˘dek-Místek, ústfiedí zástupce fiedite-

le LZ, hlavní inÏen˘r, námûstek
1993–1995: Lesy Fr˘dek-Místek, a.s., zástupce fieditele – divi-

ze Fr˘dek-Místek
1995: Lesy Fr˘dek-Místek, a.s., fieditel – divize ·enov
1995-2000: Lesy Fr˘dek-Místek, a.s., fieditel – divize Fr˘dek-

Místek
2001–2002: Lesy Fr˘dek-Místek, a.s., fieditel obchodní a v˘-

robní Lesy Fr˘dek-Místek, a.s.
2002–2003: CE WOOD, a.s., vedoucí stfiediska lesní v˘roby

Fr˘dek-Místek
2003: CE WOOD, a.s., zástupce fieditele divize PDVM
2003–2005: Lesy âeské republiky, s.p., v˘robnû technick˘

fieditel
2004–2005: Lesy âeské republiky, s.p., povûfien v˘konem funk-

ce generálního fieditele 
2005–2006: generální fieditel LâR

JUDr. Pavel Krpata (32)
vedoucí odboru právního
– 1. 3. 2006, restrukturalizace právního

odboru, minimalizace outsorcingu

1988–1992: gymnázium Pfielouã
1992–1998: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2002: Rigorózní fiízení na právnické fakultû – zkou‰ka z pfied-
mûtu Obchodní právo a obhajoba rigorózní práce na téma
„Zaji‰Èovací smûnka a její vyuÏití v praxi“

2002: absolvování studia „Likvidátor, správce konkurzní pod-
staty“ organizovaného Vzdûlávacím institutem F. Dysona

2003: zkou‰ka odborné zpÛsobilosti k v˘konu funkce správce
konkurzní podstaty pfied Krajsk˘m soudem v Hradci Králové

1998–2000: civilní sluÏba na místû právníka ekonomického
odboru Obvodního úfiadu v Praze 8

2000–2003: odborn˘ právník âeskoslovenské obchodní banky, a.s.
2001–2004: externí vyuãující Ústavu státu a práva Ekonomic-

ko-správní fakulty Univerzity Pardubice (obchodní a pracov-
ní právo)

2003–2005: fieditel spoleãnosti IPB Group Holding, a.s. v lik-vida-
ci, dcefiinné spoleãnosti âeskoslovenské obchodní banky, a.s.

2003: zápis do seznamÛ správcÛ konkurzní podstaty veden˘ch
Krajsk˘m soudem v Hradci Králové a Krajsk˘m soudem
v Praze, v˘kon funkce správce konkurzní podstaty

2005: vedoucí právního odboru LâR

Ing. Jifií Kopic (51)
vedoucí odboru finanãního fiízení a anal˘z
– 27. 2. 2006, rozvoj a zefektivnûní systému

fiízení zejména aplikací controllingového
pfiístupu, uplatnûní zku‰eností v oblasti
smluvních vztahÛ

1970–1974: SLT· v Písku
1975–1979: LF V·Z v Brnû

1980–1983: Západoãesk˘ a Severomoravsk˘ podnik, lesy JZD
1984: V˘chodoãeské státní lesy
1984–1990: V˘chodoãeské státní lesy
1991–1992: vedoucí administrativnû-správního útvaru, propa-

gace, inspekce, státní správa LH na Mze âR
1992–1993: lesní správce na LS Svitavy
1993–2004: vedoucí odboru správního a inspekãního LesÛ âR,

vedoucí odboru obchodu, vedoucí odboru rozpoãtu fieditelství
2004–2006: zamûstnanec HLDS

Ing. Robert Kvapil (29)
vedoucí odboru marketingu a PR
– 27. 2. 2006, vytvofiení nové vnitfiní i vnûj-

‰í komunikaãní strategie a systémové
nastavení odboru marketingu a PR

1995–2001: âVUT FEL Praha, obor ekono-
mika a fiízení elektrotechniky a energetiky.

2000: kurz komunikaãních dovedností pro managery

1999–2002: ARBOmedia Praha, marketingov˘ analytik
2002–2006: skupina âEZ, rÛzné posty od specialisty marketin-

gu po fieditele odboru marketingu skupiny âEZ
1995–2001: âVUT FEL Praha, obor ekonomika a fiízení elekt-

rotechniky a energetiky
2000: kurz komunikaãních dovedností pro managery
1999–2002: ARBOmedia Praha, marketingov˘ analytik
2002–2006: skupina âEZ, rÛzné posty od specialisty marketin-

gu po fieditele odboru marketingu skupiny âEZ. ■

Mgr . Alexandra KfiiÏková
podnikové fieditelství LâR
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Grafické obrazy organizaãního ãlenûní jsou souãástí
geodatabáze systému a jsou uloÏeny v samostatném
schématu. 

Je vedena historie od roku 1995. První verze orga-
nizaãní mapy vznikla nad atlasem âeské republiky
1:20000. Verze roku 1996 jiÏ vznikla nad vojenskou
topografickou mapou 1:50000 jako souãást projek-

tu vlastnick˘ch vztahÛ v lesích âeské republiky.
Základ dne‰ní podoby organizaãní mapy byl poloÏen
jednorázovou celoplo‰nou digitalizací v roce 2001.
Jako geometrick˘ základ byly zvoleny lesnické mapy,
které se dle lesního zákona, konkrétnû vyhlá‰ky ã. 84
o lesním hospodáfiském plánování, vyhotovují nad
vefiejn˘m dílem Státní mapou 1:5000 – odvozenou
(SMO). 

Hranice organizaãních jednotek mají dnes svÛj
základ v datech lesních hospodáfisk˘ch plánÛ a geo-

metrick˘m základem je tedy v˘‰e zmínûná SMO
1:5000. Pfii obnovû lesního hospodáfiského plánu
jsou hranice organizaãních jednotek, na nichÏ probí-
há obnova LHP, aktualizovány, poté vãlenûny do
souvislého zobrazení a uloÏeny do geodatabáze
s pfiidûlením indikace platnosti. Pfii organizaãních
zmûnách probíhá digitalizace zmûn a zaãlenûní do
souvislého zobrazení. V pfiípadû, Ïe hranice organi-
zaãní jednotky jde po hranici jednotky prostorového

rozdûlení lesa (hranice oddûlení ãí dílce), je tato
pfiebírána. Díky této pfiesnosti je moÏno

vyuÏívat grafické obrazy organizaã-
ních jednotek nejen kartograficky, ale
i funkãnû v rámci GrDS. Území âeské
republiky bylo pro úãely organizaãní
mapy beze zbytku rozdûleno mezi
organizaãní jednotky s v˘jimkou
národních parkÛ.  DÛvodem je pfie-
hlednost a vypovídací schopnost na

malém v˘stupním formátu. Lesní majet-
ky se prolínají a je nûkdy velice obtíÏné

vyli‰it souvislé území, kde Lesy âeské repub-
liky, s. p. nepÛsobí. 

Publikovaná kartografická podoba vychází
z podrobn˘ch hranic a je produkována

nástroji GrDS. TatáÏ data jsou digitálnû
prezentována v úvodní obrazovce
Tenkého klienta GrDS (mapového

portálu LâR, s.p.).

Velmi ‰iroké vyuÏití nachází pfiehledná data
organizaãní struktury pfii prezentaci údajÛ za

âeskou republiku formou kartodiagramÛ. Tato
forma prezentace makroukazatelÛ je velice názorná
a má vysokou vypovídací schopnost. V neposlední
fiadû se data organizaãní struktury stala souãástí
Integrovaného záchranného systému  âeské republi-
ky pro potfieby ochrany majetku, zdraví i ÏivotÛ osob
pfii událostech vyÏadujících zásah sloÏek Hasiãského
záchranného sboru âR. ■

Ing. Martin Hamák
oddûlení GIS Odboru HÚL fieditelství LâR

Organizaãní mapa LesÛ âeské
republiky, s. p. – 2006
Organizaãní ãlenûní je integrální souãástí geografického informaãního systému (GIS)
grafick˘ datov˘ sklad (GrDS). GrDS je integrující sloÏkou informaãního systému LesÛ
âeské republiky, s.p. Jedná se o plnû centralizované fie‰ení s moÏností provozu on-line
i off-line. Systém má minimální personální nároky díky podpofie centra od zhotovitele
formou outsourcingu. Byl vybudován dle mezinárodních a resortních standardÛ v otev-
fiené databázové podobû. Systém poskytuje mapové a geoanalytické sluÏby. 
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Na‰e první otázka byla zamûfiena na jeho pÛsobení ve
funkci fieditele krajského inspektorátu a k praxi, která jí
pfiedcházela. 
„Vystudoval jsem Lesnickou fakultu V·Z v Brnû. Mám mno-
haletou pfiedchozí praxi na b˘valém závodû Vysoké Chvojno,
Opoãno, v Semenáfiském závodû v T˘ni‰ti n. O. JiÏ pfied tím
jsem v‰ak pracoval na zdej‰ím b˘valém lesním závodû a také
na LZ Rychnov nad KnûÏnou. Následnû pak na fieditelství
V˘chodoãesk˘ch lesÛ v Hradci Králové.
Funkci fieditele krajského inspektorátu zastávám od doby, kdy
byl zfiízen, tj. od roku 1992. Patfiím k tûm, ktefií jsou na
inspektorátech od poãátku, ktefií je pomáhali „postavit“
a „rozjíÏdûli“ je. Zde bych jen poznamenal, Ïe sídlo zdej‰í
správy je ve staré budovû, na kterou je dosud uplatÀován res-
tituãní nárok pÛvodním vlastníkem, rodinou Kinsk˘ch. Budo-
va proto neodpovídá bûÏnému standardu krajsk˘ch inspekto-
rátÛ a museli jsme si na ni zvykat. âasem se to podafiilo. V‰e
potfiebné jsme zvládli, budova je teì opravena a interiéry jsme
podle moÏností pfiizpÛsobili na‰im potfiebám. 
Musím rovnûÏ pfiipomenout, Ïe Krajsk˘ inspektorát ChoceÀ
patfií svojí rozlohou k men‰ím inspektorátÛm. I pfiesto se zde
roãnû vytûÏí pfies 360 000 m3 dfieva, les se obnoví na více neÏ
450 ha a v˘chovné zásahy jsou provádûny na cca 2 000 ha.“
Z následného rozhoru bylo patrné, Ïe fieditel je, coby zku‰e-
n˘ praktik ve své funkci jako doma. Situaci inspektorátu
i jeho správ zná dokonale. Klid a pohodu, které jsou pro
nûho charakteristické, umí pfienést
i na své podfiízené. V období na‰í
náv‰tûvy se to projevilo obzvlá‰È
markantnû. Doslova a do písmene
totiÏ platilo, Ïe lesy na celém
území inspektorátu byly zcela
zapadané snûhem. V pracovnû
fieditele se proto i v prÛbûhu rozhovoru soustfieìovaly infor-
mace o situaci na jednotliv˘ch správách a podmínkách
nezbytn˘ch pro vstup do porostÛ a likvidaci polomÛ. Na‰i
dal‰í otázku jsme zamûfiili k tomuto tématu.
Na otázku, jak tuto snûhovou nadílku inspektorát fie‰í,
fieditel odpovûdûl: 
„ZamûstnancÛm inspektorátu a správ to pfiineslo mnohé
horké chvíle. Úkoly je v‰ak tfieba plnit. Proto soustfieìujeme
informace o tom, kde jsou jiÏ porosty pfiístupné a nakolik
jsou podmínky vhodné pro vstup do porostÛ. Soustfieìuje-

me operativnû informace z lesních správ o problémech,
o zpfiístupnûní  dal‰ích porostÛ, o opatfieních nutn˘ch pro

zaji‰tûní tûÏby a odvozu vytûÏené
hmoty, tak aby mohly b˘t nasmlou-
vané dodávky splnûny.
Zde mi pfiijde vhod i znalost stavu
a moÏností lesní dopravní sítû. Za
pfiízniv˘ch podmínek je rozhodování
„odkud“ a „kudy“ bûÏnou rutinou.

V podmínkách mimofiádné snûhové nadílky v‰ak pfiedurãí
úspû‰nost v˘sledku. Mohu tedy fiíci, Ïe nás váÏnost situace
nevykolejila. S jednotliv˘mi správami se domlouváme o tom,
jaká je situace a kde je jiÏ moÏné se do porostÛ dostat. Pod-
mínky jsou obtíÏné, ale takové úkoly umíme fie‰it. Vycházíme
pfiitom také z pfiedchozích zku‰eností, kter˘ch máme dostatek.
V‰e je tak pod kontrolou a kde to podmínky dovolují, se tûÏí
a vytûÏená hmota se navzdory svízeln˘m podmínkám vyváÏí.“
Následovala otázka, jaké jsou osobní priority a záliby
Ing. Matiãky. 
„Pfies dlouholetou práci zde na KI stále inklinuji k technice,
k technick˘m prostfiedkÛm potfiebn˘m v lesnické praxi. Zejmé-
na v‰ak ke v‰emu, co je spojeno s v˘stavbou a údrÏbou sítû les-
ních silnic a cest. Vztah k technice jsem mûl od dûtství a pfii své
praxi jsem mûl dostatek moÏností jej dále prohlubovat. Zájem
o stavbu lesních silnic a cest jsem získal pfii své pfiedchozí praxi
na fieditelství V˘chodoãesk˘ch lesÛ v Hradci Králové. Tuto svoji
zálibu  nezdÛrazÀuji, beru ji jako souãást své práce. Získané
poznatky mi pomáhají pfii fie‰ení nûkter˘ch úkolÛ.
Rozhodnû v‰ak svÛj zájem neomezuji jen na technické a sta-
vafiské úkoly. âinnost inspektorátu a správ je ‰iroká a velice
zajímavá. Snad kaÏd˘ z mnoha úkolÛ, které naplÀujeme,
mne nûãím zaujme. Pro pfiíklad zmíním pûstební úkoly
a napomáhání pfiirozené obnovû. Zde se snaÏíme nastolit
potfiebn˘ trend pfiírodû blízkého zpÛsobu hospodafiení
v lesích. Takov˘ pfiístup sice vyÏaduje vût‰í náklady a je

Revír 08

Ing. Jaroslav Matiãka, fieditel Krajského inspektorátu ChoceÀ

VáÏnost situace v porostech
po leto‰ní zimû nás nevykolejila
fiíká fieditel Krajského inspektorátu LesÛ âR v Chocni je Ing. Jaroslav Matiãka (57 let).
Pfii náv‰tûvû krajského inspektorátu jsme jej poÏádali o krátk˘ rozhovor.

Krajsk˘ inspektorát
ChoceÀ
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pracnûj‰í, znamená v‰ak podporu pfiirozené obnovy porostÛ
s vy‰‰í biodiverzitou. 
S tím souvisí i otázky ochrany proti ‰kodám zpÛsoben˘m
zvûfií a fiada dal‰ích. 
Na‰í snahou je nastolit rovnováhu mezi zvûfií a jejím Ïivot-
ním prostorem, pfiedev‰ím lesem. Proto pÛsobíme na v‰ech-
ny uÏivatele honiteb, aby udrÏovali normované stavy, resp.
stavy, pfii nichÏ by mohly zÛstat obnovované porosty bez
nákladn˘ch ochrann˘ch opatfiení.“  
V rozhovoru se fieã stoãila také na podnikov˘ Program
2000. 
„Program prÛbûÏnû realizujeme. Na jednotliv˘ch lesních
správách byly vybudovány nauãné stezky, postavena fiada
altánÛ a zfiízena odpoãinková místa. Obnovujeme i lesní stu-
dánky. Také obnovujeme a stavíme lesní nádrÏe. Na LS Cho-
ceÀ a LS Svitavy jich bylo vybudováno celkem 5. Nejvût‰í
z nich má rozlohu 5 ha.
Rád bych zde zmínil i zakládání nového arboreta na LS Cho-
ceÀ, které bude mít po dokonãení nadregionální v˘znam.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe pro zachování zdravého lesa pro budou-
cí generace je tfieba podnítit zájem ‰iroké vefiejnosti. Znalost
a pochopení úkolÛ lesníkÛ je základem vztahu vefiejnosti
k lesu. Nezbytn˘m pfiedpokladem je zde stálá komunikace
mezi lesníky a vefiejností. Na‰ím vkladem do budoucnosti je
naplÀování tûchto úkolÛ, pfiedev‰ím v‰ak trvalá úzká spolu-
práce se ‰kolami a mlad˘mi ochránci pfiírody.“ 
Bylo vidût, Ïe Ing. Matiãka pfiistupuje ke své práci jako
k poslání, u vûdomí jeho priorit, které v‰ak nelze vytrhovat
z celkové ãinnosti inspektorátu.  Lze fiíci, Ïe právû tento
racionální nadhled ho ãiní osobnû velmi sympatick˘m.
Takov˘ pfiístup je pfii fiízení inspektorátu nezbytn˘. Potfiebn˘
byl zejména v nedávné dobû, kdy v Lesích âR probûhla opti-
malizace nûkter˘ch inspektorátÛ a správ. 
A právû na tyto zmûny jsme se jej zeptali v závûru roz-
hovoru.
„K mnoha bûÏn˘m provozním úkolÛm nám pfiibyla nutnost
vyrovnat se s organizaãními zmûnami inspektorátu. V rámci
optimalizace organizaãní struktury LâR do‰lo na západní
a jiÏní hranici Pardubického kraje k pfiizpÛsobení hranice KI
ChoceÀ hranici kraje. K LS ChoceÀ byly pfiipojeny 3 revíry
z b˘valého LHC Poliãka, které byly pÛvodnû souãástí LS Nové
Mûsto na Moravû. Lesní správa Ronov nad Doubravou
a pÛvodní LS Nasavrky byly zru‰eny. V Nasavrkách v‰ak byla
zfiízena nová, roz‰ífiená lesní správa.
Organizaãní zmûny jsme zvládli. Dnes má Krajsk˘ inspektorát
ãtyfii lesní správy ChoceÀ, Nasavrky, Lan‰kroun a Svitavy
a my jiÏ pouze dotváfiíme personální obsazení tam, kde to
nové úkoly vyÏadují.“ ■

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Harvestor v akci

Studánka Soví buk

Hájovna Nerozhovice

Mladej – vyhlídka

Na skládce dfiíví
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K Barvínku

KKII  CChhoocceeÀÀ  vv  ddaatteecchh

Inspektorát, kter˘ pÛsobí na území Pardubického kraje, jsme
nav‰tívili krátce po kulminaci leto‰ních snûhov˘ch kalamit.
Sídlo inspektorátu se nachází nedaleko centra mûsta, v blíz-
kosti fieky Orlice, v dnes jiÏ historické budovû. Budova sama
patfiila kdysi rodinû Kinsk˘ch a dosud je tak vedena jako
souãást jejích restituãních nárokÛ vÛãi státu. I pfiesto ji Lesy
âR udrÏují v dobrém, plnû funkãním stavu. 
¤editelem krajského inspektorátu v Chocni je Ing. Jaroslav
Matiãka. Na inspektorátu má je‰tû dal‰ích 6 spolupracovníkÛ. 

CChhaarraakktteerriissttiikkaa  PPaarrdduubbiicckkééhhoo  kkrraajjee
Kraj svojí lesnatostí nedosahuje celostátního prÛmûru (33,4 %),
ale pouze 26 %. Lesy zde zaujímají 130 080 ha z celkové
v˘mûry (491 900 ha).
Geologie území je velmi pestrá. âeská kfiídová tabule tu pfie-
chází do v˘chodního krystalinika s v˘razn˘m zastoupením
metamorfovan˘ch hornin (ruly, svory, migmatity). V˘raznû
se zde promítla tvofiivá ãinnost fiek Labe a Orlice (Chrudim-
ka) s naplaveninami ‰tûrkÛ a pískÛ. Geologicky lze kraj roz-
dûlit na nûkolik oblastí. Na severozápadû je to Polabí (od
Chlumce nad Cidlinou aÏ po ChoceÀ), na jihozápadû pak
Îelezné hory (od Ronova nad Doubravou aÏ po Hlinsko),
dále Svitavská pahorkatina (od Moravské Tfiebové po Ústí
nad Orlicí) na jihov˘chodû a Orlické hory (Jablonné nad Orli-
cí) na severov˘chodû.
Území kraje je rozdûleno na dvû ãásti témûfi bezles˘m pásem
mezi Litomy‰lí, Holicemi, Pardubicemi a Hefimanov˘m Mûst-
cem. Obû takto oddûlené ãásti dosahují nadprÛmûrné lesna-
tosti. NejniÏ‰ím místem kraje je Labe u ¤eãan (210 m), nej-
vy‰‰ím bodem je Such˘ vrch (995 m) na severov˘chodû
nedaleko Jablonného nad Orlicí. Lesní hospodafiení je
v˘znamnû ovlivÀováno existencí vekoplo‰n˘ch a maloplo‰-
n˘ch CHKO (zejména Îelezné hory a Îìárské vrchy). Na
území kraje je také fiada pfiírodních rezervací (napfi. PR Lich-
nice-KaÀkovy hory a Bohdaneãské rybníky.) 

LLeessnníí  hhoossppooddááfifissttvvíí
52 % lesÛ v kraji je státních a obhospodafiují je Lesy âR.
V majetku obcí (vãetnû lesních druÏstev) je asi 13 % lesÛ.
Zbytek je v rukou soukrom˘ch vlastníkÛ. PrÛmûrná velikost
lesního majetku (bez státních lesÛ) je 2,36 ha, u soukrom˘ch
vlastníkÛ nedosahuje tento prÛmûr ani 1,7 ha. V pÛsobnos-
ti KI ChoceÀ provádí LS v˘kon funkce odborného lesního
hospodáfie pro drobné vlastníky na 22 000 ha. V rámci KI
ChoceÀ hospodafií v Pardubickém kraji na 60 952 ha 4 lesní
správy (ChoceÀ, Nasavrky, Svitavy a Lan‰kroun) celkem
s 50 revíry. Z 88 % jsou tyto lesy hospodáfiské, zbytek tvofií
lesy zvlá‰tního urãení (pfiedev‰ím genové základny, zaji‰Èu-

jící obnovu a základnu cenn˘ch regionálních populací les-
ních dfievin, zejména smrku, buku, jedle, borovice a klenu).
V rámci optimalizace do‰lo na západní a jiÏní hranici k pfii-
zpÛsobení hranice KI hranici kraje. K LS ChoceÀ byly pfiipo-
jeny 3 revíry z b˘valého LHC Poliãka. LS Ronov nad Doub-
ravou a pÛvodní LS Nasavrky byly zru‰eny a namísto nich
byla zfiízena nová LS v Nasavrkách. Na severov˘chodû
v oblasti Králík a Lan‰kroun neprobûhlo pfiizpÛsobení orga-
nizaãní struktury LesÛ âR hranicím Pardubického kraje
a v této oblasti obhospodafiují je‰tû dal‰ích více neÏ 7 tisíc
ha lesa LS Hanu‰ovice a LS Ruda nad Moravou, které orga-
nizaãnû patfií pod KI ·umperk.
KI ChoceÀ patfií svojí rozlohou k men‰ím inspektorátÛm.
I pfiesto se zde roãnû vytûÏí pfies 360 000 m3 dfieva a les se
obnovuje na více neÏ 450 ha. V˘chovné zásahy jsou prová-
dûny na cca 2 000 ha. Lesní hospodáfiství KI zahrnuje 7 les-
ních vegetaãních stupÀÛ a 7 pfiírodních lesních oblastí. 

LLeessnníí  sspprráávvyy
Krajsk˘ inspektorát ChoceÀ zahrnuje ãtyfii lesní správy –
Nasavrky, ChoceÀ, Lan‰kroun a Svitavy. 

V˘mûra v ha
V˘mûra Katastrální V˘mûra

lesní pÛdy v˘mûra pozemkÛ OLH 

LS Nasavrky 16 016 ha 146 947 ha 3 548 ha
LS ChoceÀ 14 560 ha 164 606 ha 6 611 ha
LS Lan‰kroun 11 642 ha 82 893 ha 8 524 ha
LS Svitavy 18 734 ha 87 710 ha 3 280 ha

LS Nasavrky 
Pfievládá SM 52 %, BO 18 %, listnáãe 24 %. 
Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 451 : 18,5 %, 471 : 10,1%,
571 : 14,8 %, 273 : 7,5%. Zastoupené lesní oblasti –
10-Stfiedoãeská pahorkatina 38,5 %,16-âeskomoravská
vrchovina 24,5 %, 17-Polabí 14,6 %, 31-âeskomoravské
mezihofií 22,4%. 
LS ChoceÀ
Pfievládá SM 56 %, BO 20 %, listnáãe 20 %.
Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 531 : 13,2 %, 571 : 12,7 %,
273 : 12,2 %. Zastoupené lesní oblasti – 16-âeskomoravská
vrchovina 36,2 %, 17-Polabí 36,0 %, 31-âeskomoravské
mezihofií 27,8 %.
LS Lan‰kroun
Pfievládá SM 72 %,BK 8 %, listnáãe 18 %.
Zastoupení cílov˘ch HS (ã.: %) – 451 : 21,1 %, 531: 20,9 %,
431 : 12,1 %. Zastoupené lesní oblasti – 31-âeskomoravské
mezihofií 53,1 %, 26-Pfiedhofií Orlick˘ch hor 16,9 %,
25-Orlické hory 30,0 %.
LS Svitavy
Pfievládá SM 63 %, BO 13 %, listnáãe 16 %. Zastoupení cílo-
v˘ch HS (ã.: %) – 431 : 31,1 %, 451 : 26,9 %, 571: 6,0 %.
Zastoupené lesní oblasti – 31âeskomoravské mezihofií 92,8 %,
30-Drahanská vrchovina 7,2 %.

DDooddaavvaatteellsskkéé  ffiirrmmyy
V˘znamn˘mi partnery jsou pro krajsk˘ inspektorát i jednot-
livé lesní správy firmy, které se zab˘vají dodávkami lesnic-
k˘ch prací. V rámci inspektorátu mezi nû patfií pfiedev‰ím
Forest Svitavy, a.s., Lesní spoleãnost Hradec Králové, a.s.,
Less Foresta, a.s, Agroforest Bruntál, a.s., Lesy Hluboká, a.s.
a fiada dal‰ích firem a fyzick˘ch osob.
Nejv˘znamnûj‰ím nadregionálním zpracovatelem dfieva je
v kraji pila Stora-Enzo ve Îdírci nad Doubravou. Za v˘znam-
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Lesy âeské republiky, s.p.
KI ChoceÀ

Pernerova 75
565 01 ChoceÀ
e-mail: oi19@lesycr.cz
tel./fax: 465 473 048

V kraji nejsou závaÏné problémy se ‰kodami pÛsobené jele-
ní zvûfi. Pfietrvávají pouze ‰kody, které pÛsobí jelen sika na
Moravskotfiebovsku. Nejvût‰í ‰kody tak pÛsobí zvûfi srnãí. Na
ochranu proti nim inspektorát roãnû vydává více neÏ 9 mil.
Kã. ·kody se v‰ak postupnû mírnû sniÏují. Trval˘m úkolem
pro inspektorát i správy zÛstává udrÏení spárkaté zvûfie ve
stavech pro les únosn˘ch. 

PPrrooggrraamm  22000000
Závûrem rozhovoru fieditel KI pfiipomnûl nezbytn˘ aktuální
úkol, kter˘m je uplatÀování vefiejného zájmu v lesích. Krajsk˘
inspektorát pfii jeho naplÀování vychází pfiedev‰ím z Progra-
mu 2000. Na kaÏdé lesní správû jsou budovány nauãné stez-
ky, altány a odpoãinková místa. V rámci tohoto úkolu jsou
obnovovány i lesní studánky a vodní nádrÏe. Zejména jejich
v˘stavba je charakteristická pro LS Svitavy a ChoceÀ. V pfied-
chozích letech zde  bylo vybudováno celkem 5 vodních nádr-
Ïí, poslední o rozloze 5 ha se nyní dokonãuje. 

DDeemmoonnssttrraaããnníí  oobbjjeekktt
V souvislosti s péãí o lesy zvlá‰tního urãení a zachování
prvkÛ pfiirozen˘ch lesÛ byl na LS Svitavy zfiízen demonstraã-
ní objekt Bor‰ov. Je zamûfien na hospodáfiskou úpravu lesÛ
v podmínkách soubûhu v˘znamn˘ch produkãních a mimo-
produkãních funkcí lesÛ. Pro zajímavost lze zmínit, Ïe
v demonstraãní místnosti budovy zdej‰ího revíru jsou uloÏe-
ny v‰echny zdej‰í historické mapy (hospodáfiské, porostní,
pfiehledové ad.) poãínaje rokem 1842.

AArrbboorreettuumm
V˘znamn˘m projektem, kter˘ je v souãasné dobû realizován
na LS ChoceÀ, je zakládání  arboreta. Arboretum vzniká
v blízkosti Hradce Králové. Po dokonãení jeho v˘znam
v˘raznû pfiesáhne regionální hranice. Vefiejnost v nûm najde
zdroj informací o dfievinách, o lese a hospodafiení v lesích.
Vzhledem k tomu, Ïe bude snadno dostupné obãanÛm kraj-
ského mûsta, oãekává se zde v˘razn˘ zájem odborné i ‰iro-
ké vefiejnosti a vysoká náv‰tûvnost. ■

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Bílí jeleni

né regionální zpracovatele dfieva jmenujme alespoÀ pilu Pra-
Ïan v Poliãce. V kraji v‰ak chybí stfiední a men‰í dfievozpra-
cující firmy. Zpracovatelé listnatého dfieva zde v souãasnosti
témûfi neexistují. Zmûny, které dnes probíhají v obchodní
politice LesÛ âR, zde proto smûfiují k podpofie zpracování
dfieva v regionu, a tím i zvy‰ování zamûstnanosti.
V této souvislosti je tfieba zmínit, Ïe podíl nahodil˘ch tûÏeb
v rámci inspektorátu v posledním desetiletí klesal (71 %
v roce 1993, 8 % v roce 2001). V˘jimkou byl rok 2004, kdy
nahodilé tûÏby dosáhly témûfi 50 %. Pfiíãinou byla vûtrná
kalamita na Lan‰krounsku, Moravskotfiebovsku a Svitavsku
na pfielomu roku 2003/2004. 

TTûûÏÏbbaa  vv rr..  22000055  

Plán Skuteãnost Rozdíl
(v m3) (v m3) (v m3)

LS Nasavrky 89 000 89 880 +880
LS ChoceÀ 81 500 81 491 -9
LS Lan‰kroun 70 000 69 925 -75
LS Svitavy 125 000 123 999 -1001
Celkem KI 365 500 365 295 -205

AAkkttuuáállnníí  úúkkoollyy
Pfies tyto kalamity a opakované suché roky se inspektorát
mÛÏe pochlubit pfiijateln˘m stavem ochrany proti hmyzím
‰kÛdcÛm, pfiedev‰ím kÛrovcÛm. Je to v‰ak zaplaceno zv˘‰e-
n˘mi náklady a znaãn˘m úsilím vlastních zamûstnancÛ
i pracovníkÛ dodavatelsk˘ch firem.
Nelze také pominout fie‰ení v˘zkumném úkolu – Îloutnutí
a odumírání smrkov˘ch porostÛ na Suchém a Anenském
vrchu. Tento potfiebn˘, aktuální úkol byl fie‰en v rámci gran-
tu v letech 2003 a 2004. Následná opatfiení, která vyplynu-
la z jeho závûrÛ, pomáhají fie‰it  pfiíãiny problému, spojené
s v˘Ïivou ohroÏen˘ch porostÛ. 

Stálá pozornost je v rámci krajského inspektorátu vûnována
také narÛstajícímu podílu pfiirozené obnovy  a zvy‰ování
podílu melioraãních a zpevÀujících dfievin v obnovovan˘ch
porostech.  

MMyysslliivvoosstt
V obvodu pÛsobnosti krajského inspektorátu je 47 vlastních
honiteb, z toho 3 obory. 39 honiteb je pronajat˘ch. Lesní
správy uÏívají ve své reÏii 6 honiteb a 2 obory. V obofie
Janovice je chována jelení a mufloní zvûfi. Obora Îleby slou-
Ïí k chovu a ‰lechtûní bílé jelení zvûfie, která sem byla pfie-
místûna ze Îehu‰ic. (Îehu‰ická obora byla vrácena pÛvod-
ním majitelÛm v rámci restitucí.)

Obnovní prvky

Sídlo, adresa, kontaktní údaje:



Problémy fie‰íme za pochodu 
Lesní správu Svitavy jsme nav‰tívili v dobû, kdy byly lesy dokonale zahaleny snûhov˘m
pfiíkrovem. Na rozdíl od mrazivého poãasí venku bylo na správû pfiíjemnû teplo. Sníh zde
byl pfiítomen pouze v informacích z jednotliv˘ch revírÛ, které zpfiesÀovaly situaci v les-
ních porostech.

Lesní správce Ing. Baãovsk˘ mû na uvítanou obeznámil se
situací:
„Snûhu je v‰ude tolik, Ïe se do lesa jen obtíÏnû dostáváme.
MÛÏeme proto pracovat jen tam, kde to podmínky dovolu-
jí. Ale v‰e jde vcelku dobfie a problémy se dafií za pochodu
fie‰it. Kde to jde, tam se jiÏ tûÏí. Do dal‰ích míst pÛjdeme
hned, jak se podmínky zlep‰í. Zatím si nestûÏujeme. ·koda,
Ïe je tolik snûhu, jinak bychom se mohli podívat ven, do
lesa. Tfieba na nedalek˘ Demonstraãní objekt Bor‰ov, kter˘
je velmi zajímav˘ a je na‰í chloubou.“

Na moji otázku, kde demonstraãní objekt leÏí a jaká je jeho
funkce, se správce ochotnû rozhovofiil: „Objekt je souãástí
LHC Svitavy, LS Svitavy, revíru Bor‰ov. 
LeÏí na v˘chodních svazích Hfiebeãského hfibetu, kter˘ roz-
dûluje na‰i lesní správu na dvû odli‰né ãásti. Severní
a západní ãást má charakter zvlnûn˘ch plo‰in s pfievahou
smrku, v˘chodní a jiÏní ãást je v˘raznû ãlenitûj‰í a pestfiej‰í
druhovou skladbou. NáleÏí do 4. a 5. lesního vegetaãního
stupnû. 
Demonstraãní objekt je cílem náv‰tûv odborníkÛ a místem
konání odborn˘ch semináfiÛ a dal‰ích akcí tématicky spoje-
n˘ch s problematikou hospodáfiské úpravy lesa. VyuÏíváme
ho v‰ak také pro akce, které seznamují vefiejnost, pfiedev‰ím
mládeÏ, s hospodafiením v lesích. 
Zajímav˘ je název lokality, kter˘ lze zfiejmû odvodit od
prvého známého majitele, jímÏ byl podle dochované zprávy
o majetkov˘ch pomûrech (z roku 1248) Bore‰ z R˘znburku.
Demonstraãní objekt byl zfiízen jako objekt hospodáfiské
úpravy lesÛ. DÛvodem byla moÏnost dlouhodobého posou-
zení vlivu hospodáfiské úpravy lesÛ a lesnického hospodafie-
ní na stav lesního ekosystému ve více neÏ stopadesátiletém
historickém v˘voji.
Od roku 1842, kdy byly lesní porosty v tomto území zafií-
zeny poprvé, je snahou zdej‰ích lesníkÛ péãe o kvalitní, sta-
bilní a biologicky rozmanit˘ smí‰en˘ les, odoln˘ proti Ïivel-
n˘m i hmyzím kalamitám. Dokládá to stav lesa, kdy se na
území objektu nacházejí kvalitní smí‰ené lesní porosty se
smrkem, jedlí a bukem jako hlavními dfievinami s pfiímûsí
modfiínu, klenu, ol‰e, borovice, bfiízy a dal‰ích dfievin.
Rád bych pfiitom zmínil také na‰i podokapovou ‰kolku,
která nám slouÏí k vlastní produkci potfiebné genové
základny buku, zãásti také jedle a douglasky. (Vhodné
semenáãky vyzvedáme z pfiirozené obnovy ve vybran˘ch
porostech.) Zde je na místû pfiipomenout cílevûdomou práci
na‰eho lesníka Jana Zouhara, kter˘ se o ‰kolku stará. Jeho

pûstební v˘sledky,
podmínûné pfiíklad-
n˘m osobním pfií-
stupem, jsou plnû
srovnatelné s v˘-
sledky ‰kolkafiÛ pro-
fesionálÛ.“

Následnû jsem se
zeptal Ing. Baãov-
ského, od kdy vy-
konává funkci les-

ního správce a jaká
byla jeho pfiedchozí
praxe.
„Tuto funkci zastá-
vám jiÏ od trans-
formace LH a vzni-
ku LâR v roce 1992,
na LS Svitavy od
roku 1993. Po stu-
diu na Lesnické
fakultû V·Z v Brnû
jsem zaãínal na LZ
Poliãka jako tech-
nik polesí. Po základ-
ní vojenské sluÏbû
jsem pÛsobil na pod-
nikovém fieditelství
VâSL v Hradci Krá-
lové. Od roku 1986 aÏ do transformace LH jsem pracoval na
LZ Broumov, nejdfiíve jako vedoucí polesí, posléze ve funk-
ci zástupce fieditele. Po 20 letech jsem se vrátil zpût do
regionu, ve kterém jsem lesnickou praxi zaãínal.“ 

Po této informaci Ing. Baãovsk˘ blíÏe charakterizoval lesní
správu a její úkoly.
„LS Svitavy má 25 zamûstnancÛ. Na plánovan˘ stav ‰etfiíme
jednoho adjunkta. 
Katastrální v˘mûra LS je 18 734 ha, v˘mûra lesní pÛdy ãiní
87 710 ha a v˘mûra pozemkÛ OLH 3 280 ha. TûÏba v loÀ-
ském roce dosáhla 124 000 m3. PrÛmûrná zásoba dfieva ãiní
292 m3 na 1 ha. PfiírÛst 7,7 m3 na 1 ha svûdãí o dobrém
produkãním potenciálu porostÛ. Podílejí se na nûm pfiede-
v‰ím hodnotné smrkové a bukové porosty.
Lesní správa má dvanáct revírÛ. Pro zaji‰tûní v˘konu OHL
na cizích majetcích jsou vyãlenûny dva samostatné revíry.
Zastoupení porostních a stanovi‰tních typÛ je velmi pestré.
Dokladem toho je 36 hospodáfisk˘ch souborÛ. Stávající LHP
má platnost od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008. 
V rámci správy máme 842 ha lesÛ ochrann˘ch (pfiedev‰ím
suÈov˘ch svahÛ s poddolovan˘m územím) a 1389 ha lesÛ
zvlá‰tního urãení. 67 ha z nich plní vodohospodáfiskou
funkci (zásobárna vody pro Brno). 308 ha zahrnuje pfiírod-
ní rezervace Rohová, Králova zahrada, Psí kuchynû a Dlou-
holouãské stránû. 1014 ha tvofií zmiÀované genové základ-
ny buku. V nûkter˘ch porostech dochází k pfiekryvÛm aÏ tfií
kategorií, resp. subkategorií. V rámci správy máme také
30 budov a 252 km lesních cest.“

V závûru se rozhovor stoãil k realizaci Programu 2000
v podmínkách lesní správy.
„Na správû peãujeme o úpravu lesních studánek. Zfiídili
jsme fiadu drobn˘ch staveb a objektÛ – stolÛ a laviãek (7),
altánÛ (4), pfiístfie‰kÛ s posezením (17). Vybudovali jsme
i jedno dûtské hfii‰tû. Vytváfiíme také informaãní systém pro
vefiejnost, spolupracujeme se záchrannou stanicí Zelené
Vendolí. K nejv˘znamnûj‰ím akcím v rámci programu fiadí-
me retenãní nádrÏ  Nová Ves, víceúãelové zafiízení Bor‰ov
205,  vyhlídkovou kazatelnu a zmínûné dûtské hfii‰tû. KaÏ-

Lesní správce LS Svitavy, Ing. Miroslav Baãovsk˘

DO Bor‰ov
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doroãnû se spoleãnû s DDM Paleta ve Svitavách podílíme na
organizaci hojnû nav‰tûvovaného dûtského dne ve Svita-
vách. Pfiipravujeme se i na spoluúãast pfii v˘stavbû rozhled-
ny a dûtského hfii‰tû na Hfiebãi. Chystáme téÏ 2–3 odstavná
parkovi‰tû pro náv‰tûvníky lesa a osazení laviãek u nauãné
stezky.“ 

Po tomto vyãerpávajícím v˘ãtu akcí proveden˘ch ãi pfiipra-
vovan˘ch v rámci Programu 2000 mi to nedalo a zeptal
jsem se, co je‰tû LS plánuje pro nejbliÏ‰í období. Ing.
Baãovsk˘ se pousmál a kontroval: 
„U pfiíleÏitosti oslav 750. v˘roãí zaloÏení mûsta Svitavy pfii-
pravujeme v souãinnosti s fieditelstvím LâR akci Den s LâR.
RovnûÏ pfiipravujeme v˘stavbu vodní nádrÏe Bor‰ov, která
má i podporu ochrany pfiírody a navazuje na Nadregionální
biocentrum. Také pfiipravujeme spolupráci s âSOP formou
tzv. posezení na nauãné stezce. Pro zv˘raznûní vefiejn˘ch
funkcí lesa a prezentace v tomto smûru pokládám za
v˘znamnou spoluúãast na rodícím se Projektu mûst Svitavy
a Moravská Tfiebová na podporu náv‰tûvnosti a turismu
v regionu.  

V‰echny tyto akce odpovídají potfiebám souãasné doby,
která je charakteristická zvy‰ováním zájmu vefiejnosti o les.
Tento zájem nemÛÏeme a nechceme pfiehlíÏet. Naopak se
snaÏíme realizovat „vstfiícné kroky“. Máme zájem aby se
vztah vefiejnosti k lesu utváfiel pozitivnû, na základû hlub-
‰ího vztahu a dobr˘ch znalostí. Na‰e jednotlivé akce proto
odpovídají tomuto trendu. KaÏd˘ takov˘ krok a kaÏdou
vydafienou akci povaÏuji za pfiínosnou nejen pro vefiejnost,
ale i pro nás lesníky.“ ■

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Lesnick˘ den dûtí

·kolka Nectava Nová Ves – retenãní nádrÏ

DO Bor‰ov zastávka

Bledule

Îelezniãka – altán LâR
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Lesy âeské republiky zaujaly
netradiãní expozicí
Velice úspû‰nou a oproti minul˘m veletrhÛm i netradiãní expozicí se ná‰ podnik pre-
zentoval na veletrhu Techagro, Animal-vetex a Silva Regina 2. 4. – 6. 4. 2006 v Brnû.
Expozice byla umístûna v pavilonu Z v rámci Silvy Reginy.

Se stavbou stánku se zaãalo zhruba necel˘ t˘den pfied zahá-
jením veletrhu a jiÏ od poãátku bylo jasné, Ïe expozice bude
velkolepá a bude vyãnívat nad ostatními vystavovateli. Sv˘m
pojetím i charakterem byla koncipována jako jednotná pre-
zentace podniku LâR, MZe, VULHM a ÚHÚL.
Hlavní my‰lenkou spoleãné expozice bylo prezentovat napl-
Àování vefiejného zájmu v lesích, vyzdvihnout podstatu
a hlavní cíle Programu 2000 a aktivit, které jednotlivé sub-
jekty nabízí.
Veletrh byl oficiálnû zahájen 2. dubna v 9.30 h v rotundû
pavilonu A na v˘stavi‰ti v Brnû ministrem pro místní rozvoj
Radko Martínkem. 
Kromû 9. mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu
Silva Regina, probíhaly soubûÏnû i 8. mezinárodní veterinární
veletrh  Animal vetex a 9. mezinárodní veletrh zemûdûlské
techniky Techagro.
Hned první veletrÏní den zaplavilo na‰i expozici velké mnoÏ-
ství náv‰tûvníkÛ. Byly pro nû pfiipraveny propagaãní materiá-
ly s informacemi o podniku a jeho aktivitách nejen v oblas-
ti lesnictví. Souãástí prezentace byly dvû plazmové obrazov-
ky, na kter˘ch mohli náv‰tûvníci zhlédnout dokumentární
filmy s rozmanitou tématikou. Základem byl film Cesty lesem
o Programu 2000, dále dokument o semenáfiském závodû
v T˘ni‰ti nad Orlicí a mnohé dal‰í, které poutaly pozornost
mal˘ch i velk˘ch náv‰tûvníkÛ a zvy‰ovaly celkov˘ vysok˘
standard expozice.
Mezi vzácné náv‰tûvy patfiily i dvû vládní delegace. Jedna vede-
ná ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem a druhá
vedená ministrem zemûdûlství Janem Mládkem, kter˘ se dosta-
vil na veletrh v odpoledních hodinách rovnou z inspekãní
cesty z povodnûmi postiÏen˘ch oblastí na‰í republiky.
V rámci celé akce probíhaly i doprovodné programy. Jedním
z nich byl program o biomase a jejím vyuÏití. LâR zde

zastupoval se svou pfiedná‰-
kou Ing. Karel LuÀák a akti-
vity na tomto poli byly pre-
zentovány i samostatn˘m
panelem.
Doprovodn˘ program mûla
také na‰e expozice. Jednu
ãást tvofiila velice atraktivní
ukázka sokolnictví, které se
zhostil se sv˘mi opefien˘mi
svûfienci Ing. Petr Zvolánek,
druhou ãástí pak byl dûtsk˘
den pofiádan˘ 6. dubna.
Poslední veletrÏní den 6. dub-
na jen potvrdil svou opût
bohatou náv‰tûvností na‰í
expozice, Ïe práce a prostfied-
ky vynaloÏené v‰emi zúãast-
nûn˘mi byly nûkolikanásobnû
a bohatû zhodnoceny. ■

pfiipravili Ing. Jaroslav Karas
a Mgr. Alexandra KfiiÏková

podnikové fieditelství LâR
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Panel doprovodného programu Sokolnická ukázka

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek
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DDoossttaatt  OOddbboorr  mmaarrkkeettiinngguu  aa PPRR
zz ddeeffeennzzíívvyy  jjee  hhllaavvnníí  pprriioorriittoouu,,

fiíká vedoucí Odboru marketingu a PR Ing. Robert Kvapil

Poãátkem dubna se na v˘stavi‰ti v Brnû uskuteãnila
jedna z nejvût‰ích republikov˘ch v˘stav se zemûdûlskou
a lesnickou tématikou Silva Regina. Jak se tu prezento-
val s.p. LâR?
Prezentaci podniku jsme pojali v porovnání s minul˘mi lety
velmi netradiãnû. Koncepce a uspofiádání expozice se nesly
v duchu trvale udrÏitelného rozvoje a naplÀování vefiejné-
ho zájmu v lesích, tedy i v duchu Programu 2000. Trouf-
nu si tvrdit, Ïe ve srovnání s objekty ostatních vystavova-
telÛ  nemûla na‰e expozice konkurenci a Ïe nad nimi
obraznû fieãeno v˘raznû vyãnívala. Kriticky je ov‰em nutno
pfiiznat, Ïe je‰tû máme co dohánût rÛzn˘mi detaily. Pfiede-
v‰ím interaktivitu stánku je tfieba podstatnû zlep‰it. Nesta-
ãí pouze „mít letáky na stojanech“, je zapotfiebí kolem-
jdoucí zapojit do her a akcí, pfii nichÏ by se dozvûdûli zají-
mavé informace.  V této oblasti jsme mûli  oproti jin˘m
vystavovatelÛm velk˘ deficit a já pevnû vûfiím, Ïe na pfií‰-
tím veletrhu bude LâR opravdovou hvûzdou nejen díky
zmínûn˘m vylep‰ením.

Co bylo hlavním cílem této prezentace?
Jednalo se o vyloÏenû imageovou záleÏitost. Cílem bylo
ukázat, Ïe podnik je sebevûdomou firmou, která má co
ukázat a b˘t naã hrdá. I touto formou jsme chtûli sv˘m
zpÛsobem pozvat vefiejnost do lesa a do pfiírody jako tako-
vé, ukázat, Ïe péãe a starost o les je na‰í prvofiadou prio-
ritou a skloubení lesního hospodáfiství s vefiejnou funkcí
lesa je právû dokonalé know-how, které LâR ovládají.

Odbor marketingu a propagace byl v LâR zfiízen novû,
nováãkem v podniku (nikoliv ov‰em v oboru marketin-
gu) jste i vy. Prozradíte, jaké jsou va‰e plány a co
chystáte?
Dostat Odbor marketingu a PR z defenzívy, v níÏ se dosud
nacházel – v tom vidím hlavní prioritu svého pÛsobení
u LâR. Image podniku je tfieba vytváfiet aktivnû. Je potfie-
ba aktivnû nabízet a prostfiednictvím médií komunikovat
témata, která jsou atraktivní nejen pro odborníky z fiad les-
níkÛ a podnikatele z fiad tûÏafiÛ, dfievafiÛ a dal‰ích strate-
gick˘ch partnerÛ, ale také pro vefiejnost a ekology. Pod-

statná je ale efektivita
- ne vÏdy platí, Ïe to,
co nám pfiipadá jako
zajímavé téma, mÛÏe
b˘t  zajímavé i pro
vefiejnost. Takov˘ omyl
je podle mû nejvût‰í
chybou, jaké se komu-
nikátor mÛÏe dopus-
tit. Z tohoto pohledu
je nutné mít velmi
zevrubn˘ v˘zkum na
vnímání image charak-
teristik LâR  v nûkoli-
ka cílov˘ch skupinách,
na jeho základû  pak
mÛÏeme  image budovat a zároveÀ kontrolovat, zda-li
jsme byli úspû‰ní.  Neménû dÛleÏitou v˘zvu vidíme také ve
zlep‰ení vnitrofiremní komunikace, kde je skuteãnû co
dohánût. Vnitrofirmení komunikace je jednou z na‰ich pri-
orit pro tento rok. 

Jak toho chcete dosáhnout?
Velmi dÛleÏit˘m nástrojem, kter˘ by mûl poslouÏit ke zlep-
‰ení interní komunikace, je intranet, podnikov˘ ãasopis
a doprovodné projekty, jako je hotline, chat generálního
fieditele ãi dotazníkové anonymní ankety na vedení, pravi-
delnû vyhodnocované na intranetu a v ãasopise. Jedním
z projektÛ mÛÏe b˘t také setkání v‰ech zamûstnancÛ LâR
z jednotliv˘ch krajÛ s vedením podniku. Minimálnû jednou
do roka budeme na takov˘chto schÛzkách osobnû informo-
vat a diskutovat o zámûrech a krocích, které firmu ãekají.
DÛleÏitou souãástí vnitropodnikové komunikace je i uÏ
zmínûn˘ ãasopis Lesu zdar. Musí slouÏit jako vnitropodni-
kové médium, informující o tom, co se v rÛzn˘ch oblastech
firmy dûje. V oblasti externí komunikace pak v leto‰ním
roce budeme klást dÛraz na dobudování nov˘ch webov˘ch
stránek LâR. ZbûÏnû jsme provedli  srovnání na‰ich WEB
stránek  se stránkami ostatních lesnick˘ch firem v Evropû
a Skandinávii. A tfieba pfiiznat, Ïe jsme skuteãnû nedopadli
dobfie. Je nutno tuto situaci urychlenû fie‰it. Vûfiím, Ïe se
nám v‰e podafií a komunikaci nastavíme tak, jak je bûÏné
v jin˘ch vyspûl˘ch firmách po celém svûtû. ■

redakce

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek pfied na‰í expozicíMinistr zemûdûlství Jan Mládek u nás na náv‰tûvû
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Ing. Robert Kvapil
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Likvidace kalamity zaãala
AÈ jiÏ na mnoha místech sníh ustupuje, nebo naopak pfiib˘vá, není v souãasné dobû jiÏ
mnoho ãasu k otálení. A tak se naplno rozbíhají tûÏební práce a likvidace kalamity.

Tající sníh odkr˘vá vzniklé ‰kody, které mnohde pfiedãily i ty
nejãernûj‰í pfiedpovûdi a oãekávání. Tam, kde je‰tû sníh pfii-
padává, nejenÏe ztûÏuje práce a pohyb mechanizace po
porostech, ale páchá dal‰í nenapravitelné ‰kody. Jarní sníh
je totiÏ mnohem tûÏ‰í a uÏ tak dost oslabené a namáhané
vûtve stromÛ tomuto náporu nemohou odolat.

RovnûÏ vyãíslení ‰kod se tím opoÏìuje, ale je namnoze jisté,
Ïe v˘‰e a objemy nahodil˘ch tûÏeb témûfi v‰ude pfiekroãí
limity. Nûkde je jiÏ dnes v˘‰e nahodil˘ch tûÏeb stanovena na
více neÏ trojnásobek roãního objemu tûÏeb. ■

Text a foto: Ing. Jaroslav Karas
podnikové fieditelství LâR
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Snad by bylo moÏné po tomto lesnickém velikánovi pojme-
novat památn˘ strom, ale napfi. Dub „Komárek“ je trochu
protismyslné. Julius Komárek v‰ak má mnohem vût‰í a trva-
lej‰í památník: ·umavu.
JiÏ v roce 1910 poÏadoval spisovatel Karel Klostermann
ochranu Povydfií, pozdûji i lesníci kníÏeti Hohenzollernovi
navrhovali zachránit oblast âerného a âertova jezera
a poslanec dr. Jefiábek navrhuje zemskému snûmu zfiízení
ochrany centrální ãásti ·umavy. Od roku 1933 jsou vyhlá‰e-
ny na panství SchwarzenberkÛ nûkteré rezervace. Ale v roce
1946 prof. dr. J. Komárek podal ucelen˘ návrh na zfiízení
národního parku mezi státní hranicí, Javornou, Hartmanice-
mi, Rej‰tejnem, Borovou Ladou a StráÏn˘m, se kter˘m se
dále pracovalo, a tak byla v roce 1963 vyhlá‰ena CHKO
·umava a aÏ v roce 1991 Národní park ·umava. Uskuteãnû-
ní ochrany ·umavy je tedy památka prof. dr. Komárka.

OO mmooddfifiíínnuu

Mohli jsme znova potvrditi známou smutnou zku‰enost, Ïe
modfiín v pruhové sadbû, jakmile ho smrk tlaãiti poãíná, udr-
Ïeti nelze a Ïe od tûchto smí‰enin tfieba naprosto ustoupiti.
Otázka pfiimí‰ení modfiínÛ v lesnické literatufie vyvolala
celou fiadu sobû odporujících názorÛ a dovolíte tedy, abych
pfii otázce té ponûkud setrval.
Jedni, a jsou to hlavnû Nûmci zahraniãní, dospûli k tomu, Ïe
modfiín sázeti moÏno toliko ve skupinách aspoÀ ar velk˘ch.
Na‰i lidé, a to zejména Dr. Cieslar, tento názor zcela zavr-
huje, tvrdû, Ïe modfiín sázen b˘ti má jen ve skupinách
mal˘ch a i ojedinûle souãasnû se smrkem. K tomu bych se
pfiidal i já jiÏ z toho dÛvodu, Ïe kdyby se nepodafiilo mod-
fiín udrÏeti, porosty nebudou dûravé. Hlavní váhu v‰ak klade
Cieslar na to, aby pÛvod semene odpovídal pomûrÛm kraji-
ny a doporuãuje, jak známo, semeno sudetské místo alpské-
ho, jeÏ ov‰em jiÏ povahou pÛdy a podnebím se pro nás
zejména na vlhké a studené ·umavû nehodí.
Nevysvûtlitelnou záhadou nám v‰ak zÛstává, odkud pfiedko-
vé na‰i brali semeno, kdyÏ se jim podafiilo pfienechati nám
i celé porosty aÏ 100 let star˘ch modfiínÛ, a jak to dûlali, Ïe
jim neza‰ly, kdeÏto my se 30 lety jiÏ modfiín vysekávati
musíme. Co do spodiny si modfiín nevybírá, roste krásnû jak
na prahorách, tak na kamenouhelném útvaru, rozhodnû mu
v‰ak pfiekáÏí vlhkost pÛdy a stísnûnost v postavení, chce míti
dosti sucha, svûtla a vzduchu a pak roste, aÈ jest sázen oje-
dinûle, neb ve skupinách.

OO jjeeddllii

Ve ‰kolkách ‰kolují se také jedle ke skupinovému promí‰ení
smrkov˘ch sadeb. Mám ve svém lese jedle, aÏ mne mrzejí,
v‰ude se dostavují, v‰ude zalétávají a aã principem jest smrk
v‰ude podporovati, dotûrná jedle pfii pfiirozeném zmlazová-
ní v‰ude nab˘vá vrchu, tak Ïe tu jednou budou lesy z polo-
vice jedlové, nebude-li vãas pomoÏeno. Já bych se ov‰em
z estetického a i hospodáfiského stanoviska toho nehrozil.

MÛÏe-li‰ b˘ti co krásnûj‰ího neÏ pûkn˘ jedlov˘ a smrkov˘
les. Jedle jest pfiíznakem a vysvûdãením dobré jakosti pÛdy
a kde jedle dobfie roste, tam se dobfie hospodafií, neboÈ Ïádn˘
ná‰ strom jehliãnat˘ ‰patné a chudé pÛdy nemijí jako jedle,
ta hned ukáÏe, kolik uhodilo, kdeÏto smrk, borovice, modfiín
i na pÛdách ‰patn˘ch jakési pokroky vykazují.
Na Plánicku pfiimi‰uje se jedle ve ‰kolkách vychovaná do
novû zaloÏen˘ch lesÛ v mal˘ch skupinách a tu gratuluji
s nad‰ením p. kolegovi Královi k úspûchÛm, jeÏ tímto opat-
fiením docílil. Malé tyto skupiny pfierÛstají okolní souãasnû
sázené smrky, a sice v interesantním pyramidovém sourostu.
Stfied jedlí jiÏ vysoko vyrÛstá, ostatní se stfiechovitû k nûmu
pfiimykají a kraje drÏí rovnost se smrky. Jedle mají pfii tom
pfiímo ãernou barvu a vidûti z toho, jak jsou hospodáfii za
své vysázení vdûãny. ■

Z ãasopisu Háj – ãeské lesnické rozhledy, 1906.

Ing. Pavel Kyzlík
tajemník âLS

Co psal lesmistr ze Îelezné Rudy
Julius Komárek pfied 100 lety
Jméno Julius Komárek je mezi lesníky velmi známé. Uvedené texty napsal lesmistr ze
Îelezné Rudy Julius Komárek, je‰tû známûj‰í je jeho syn, profesor dr. Julius Komárek
(1892–1955). Vybudoval státní ústav pro ochranu lesa, pÛsobil pedagogicky, psal
krásné knihy o myslivosti, z nichÏ je nejznámûj‰í titul Lovy v Karpatech, publikoval
200 odborn˘ch prací.

·umava



ZZmmûûnnaa  nnoorrmmaattiivvnníícchh  ddookkuummeennttÛÛ
Normativní dokumenty jednotliv˘ch národních systémÛ
podléhají pravidelné revizi, která probíhá jednou za 5 let.
Vzhledem k tomu, Ïe na‰e dokumenty byly schváleny
koncem roku 2001, byly bûhem loÀského roku pfiiprave-
ny a nûkolikrát pracovní skupinou projednány revize âes-
kého systému certifikace lesÛ (CFCS). Po více jak roãní
práci byly dne 23. 2. 2006 schváleny nové standardy cer-
tifikace lesÛ systémem PEFC. Plánovaná revize doku-
mentÛ se net˘kala certifikace spotfiebitelského fietûzce
dfieva, jenÏ byl schválen poãátkem loÀského roku. Zmûn
doznaly následující dokumenty:
● CFCS 1001:2006 – Certifikace hospodafiení v lesích –

popis systému certifikace
● CFCS 1002:2006 – Kriteria a indikátory trvale udrÏi-

telného hospodafiení v lesích
● CFCS 1003:2006 – Smûrnice pro provádûní auditÛ les-

ního hospodáfiství v rámci âeského systému certifika-
ce lesÛ

● CFCS 1006:2006 – Smûrnice pro zaji‰tûní úãasti indi-
viduálních vlastníkÛ v regionální certifikaci

Zmûny v dokumentech reflektovaly zejména na zmûny
v legislativû a mezinárodních poÏadavcích na certifikaci
lesÛ, nûkolikaletou zku‰enost s fungováním certifikace
a v˘sledky kontrol hospodafiení, zaji‰Èované Ústavem pro
hospodáfiskou úpravu lesÛ, které dosud probûhly u více
jak 200 vlastníkÛ. Dal‰ích nûkolik desítek ‰etfiení probûh-
lo v rámci dozorov˘ch auditÛ, jeÏ zaji‰Èuje certifikaãní
orgán Bureau Veritas Quality Internation.
Na pfiípravû dokumentÛ se podílela pracovní skupina
PEFC âR, která postupnû prodiskutovala a pfiipravila
návrh dokumentÛ, jeÏ byly schváleny Snûmem PEFC âR
v Kostelci nad âern˘mi lesy. âlenové pracovní skupiny
reprezentovali v‰echny zájmové skupiny v lesním hospo-
dáfiství – od vlastníkÛ lesÛ zpracovatele, zástupce odbo-
rÛ aÏ po vûdeckou obec a reprezentanty ekologick˘ch
organizací.
Standard bude pfiedloÏen ke schválení Radû PEFC, coÏ
obná‰í i posouzení nezávisl˘m konzultantem. V souãas-
né dobû probíhá pfiíprava podání Ïádosti ke schválení
dokumentÛ Radû PEFC, vãetnû pfiekladÛ.

NNeejjvv˘̆zznnaammnnûûjj‰‰íí  zzmmûûnnyy
Nejv˘znamnûj‰í zmûny lze najít v dokumentu „CFCS
1002:2006 – Kriteria a indikátory trvale udrÏitelného hos-
podafiení v lesích“. Systémovû zde do‰lo k rozdûlení indi-
kátorÛ na ty, jeÏ jsou sledovány na úrovni vlastníka, a na
ty, jeÏ jsou sledovány na úrovni regionu. Z pÛvodních 66
indikátorÛ je v novém dokumentu 76 indikátorÛ sledova-
n˘ch na úrovni regionu a 59 na úrovni vlastníka. Jedna-
lo se o jednu z nejv˘znamnûj‰ích pfiipomínek ze strany
certifikaãního orgánu.

Co je nového v certifikaci lesÛ
systémem PEFC
V souvislosti se schválením nov˘ch normativních dokumentÛ âeského systému certifi-
kace lesÛ a zahájením procesu jeho posuzování ze strany Rady PEFC je ãas informovat
ãtenáfie Lesu zdar o nûkolika novinkách z PEFC âR za poslední období.
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V návaznosti na závûry konferen-
ce na ochranu lesÛ (VídeÀ
2003) do‰lo i k obsahové
úpravû nûkter˘ch kriterií.
Novû se objevily následují-
cí kriteria:
● 3. 2 Ekonomická pro-

dukce surového dfiíví
● 4. 5 Lesy v krajinû
● 4. 6 OhroÏené lesní

druhy
● 4. 7 Chránûné lesy
Podle nového systému
budou certifikovány lesy
pfied skonãením platnosti stávajícího certifikátu, tj. nej-
pozdûji do 30. 9. 2007.

SSttaavv  cceerrttiiffiikkaaccee  vv ââRR
Pro pfiipomenutí: v roce 2002 bylo pfiihlá‰eno 408 vlast-
níkÛ (LHC), ktefií obhospodafiovali plochu 1 783 197 ha.
K dne‰nímu dni se jedná jiÏ o 798 vlastníkÛ, hospodafií-
cích na plo‰e 1 978 935 ha. Poãet vlastníkÛ se tedy tak-
fika zdvojnásobil a certifikovaná plocha narostla o nece-
l˘ch 200 tis. ha, a to pfiesto, Ïe poãet vydan˘ch osvûdãe-
ní LâR poklesl v souvislosti se sluãováním nûkter˘ch LHC
a certifikovaná plocha LâR poklesla vlivem dobíhajících
restitucí.

KKoonnttrroollaa  hhoossppooddaafifieenníí
KaÏdoroãnû se vybírá minimálnû 10% certifikovan˘ch
subjektÛ, v nichÏ se provádí kontrola hospodafiení pro-
stfiednictvím interních auditÛ. Za dobu platnosti regio-
nálního certifikátu bylo provedeno více jak 200 kontrol,
které nena‰ly Ïádné v˘znamné v˘hrady vedoucí k odej-
mutí osvûdãení o regionální certifikaci lesÛ.

CCeerrttiiffiikkaaccee  ssppoottfifieebbiitteellsskkééhhoo  fifieettûûzzccee  ddfifieevvaa  
aa ppoouuÏÏíívváánníí  llooggaa
K 28. 2. 2006 bylo v âR udûleno 249 certifikátÛ spotfie-
bitelského fietûzce dfiíví. Jedná se zejména o subjekty
zamûfiené na tûÏbu a primární zpracování dfieva a také
o mezinárodní firmy a firmy s v˘znamn˘m podílem
exportu. Licence na pouÏívání loga byla udûlena celkem
170 subjektÛm.

PPEEFFCC  ââRR
Dlouholet˘ pfiedseda PEFC âR pan Josef BartoÀ-Dobenín
poÏádal poãátkem roku o uvolnûní z funkce, a to v sou-
vislosti s vûkem a sv˘mi aktivitami v rámci SVOLu. Nebu-
de také na podzimní valné hromadû kandidovat na ãlena
Rady PEFC v Lucemburku. Podle stanov PEFC âR byl
komorou vlastníkÛ lesÛ na tuto funkci navrÏen pan Bed-

INFORMUJEME
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fiich Schwarzenberg, kter˘ byl na únorovém snûmu zvo-
len nov˘m pfiedsedou PEFC âR. Dr. Bedfiich Schwarzen-
berg se narodil v Praze v roce 1940. V roce 1948 z poli-
tick˘ch dÛvodÛ emigroval s rodiãi do Rakouska. Vystu-
doval vysokou ‰kolu svûtového obchodu a získal dokto-
rát v oboru ekonomick˘ch vûd. Pracoval na vedoucích
pozicích v nejv˘znamnûj‰ích bankách v Belgii a ve ·v˘-
carsku.
Rozsáhlé jsou jeho aktivity i v hospodáfiské sféfie – mimo
jiné je ãlenem Poradní komise pro mezinárodní spoluprá-
ci a rozvoj ‰v˘carského parlamentu a vlády, ãlenem vede-
ní ·v˘carské obchodní komory. Z pozice proreceptora
spravuje majetek Suverénního fiádu Maltézsk˘ch rytífiÛ
v âeské republice. Vãetnû ãe‰tiny aktivnû ovládá angliã-
tinu, francouz‰tinu, ital‰tinu, nûmãinu.

V loÀském roce se PEFC âR definitivnû odlouãila od
Ústavu pro hospodáfiskou úpravu lesÛ Brand˘s nad
Labem. Od nového roku sídlí v Kostelci nad âern˘mi lesy.
Do doby, neÏ bude vybrán nov˘ národní sekretáfi, je
touto ãinností povûfiena sleãna Zuzana Brenesselová,
pracovnice âAPLH, která v souãasné dobû vyfiizuje ve‰ke-
rou administrativu.

INFORMUJEME

Ilustraãní foto

AAkkttuuáállnníí  ssttaavv  cceerrttiiffiikkaaccee  ssyyssttéémmeemm  PPEEFFCC
V souãasné dobû je v Radû PEFC 31 ãlensk˘ch zemí, z nichÏ
ke konci roku 2005 mûlo 21 schválen˘ systém certifikace
lesÛ. Za loÀsk˘ rok se tak k systému PEFC pfiidalo 7 novû
schválen˘ch systémÛ, a tím se rozloha certifikovan˘ch lesÛ
za poslední rok více jak ztrojnásobila na dne‰ních 187 mil.
ha. Bylo to zejména díky schválení systému CSA v Kanadû
a SFI ve Spojen˘ch státech a Kanadû.
KaÏd˘ den získají i 2 firmy certifikát spotfiebitelského fietûz-
ce dfieva, kter˘ prokazuje pÛvod zpracovávané  certifikova-
né suroviny. V souãasné dobû se jedná jiÏ o 2500 firem
z 23 zemí, z nichÏ celá jedna desetina je z âeské republiky. ■

IInngg..  PPaavveell  HHeess
podnikové fieditelství LâR

PEFC âeská republika
âeská zemûdûlská univerzita, ‰kolní lesní podnik
Zámek 1, Nám. Smifiick˘ch 1
281 63 Kostelec nad âern˘mi lesy
Tel. : +420 220 517 137, Fax. : +420 220 517 139
E-mail: info@pefc.cz, web: www.pefc.c
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V této souvislosti si moÏná fieknete, proã dûlat tento
v˘zkum, kdyÏ v˘sledky lze snadno odvodit. KaÏdého z vás
napadne hned nûkolik dÛvodÛ, proã mají LâR ‰patné jméno,
a tím i mediální obraz. JenÏe tato informace je pouze malou
ãástí v˘zkumu, mnohem v˘znamnûj‰í pro dal‰í práci v rámci
oddûlení marketingu je najít ty správné zpÛsoby komunika-
ce s jednotliv˘mi skupinami. Na základû tûchto informací
pak budeme pracovat na zmûnách, aby se posílila v souãas-
né dobû po‰ramocená dÛvûryhodnost LâR. 
Jedním z hlavních pilífiÛ komunikace mezi námi – zamûst-
nanci podniku na v‰ech úrovních – je podnikov˘ ãasopis,
kter˘ by mûl b˘t místem, kde se budou stfietávat informace
z vedení, kaÏdodenní provozní reality v‰ech pracovníkÛ
i lesnick˘ch osobností stojících mimo LâR. JelikoÏ bez vás,
ãtenáfiÛ, není ãasopis niãím, zajímají nás va‰e pfiipomínky
k obsahu i grafické podobû ãasopisu. Jde o to, abyste
v nûm na‰li to, co vás nejvíce zajímá, v podobû, která je
vám blízká. Proto vás prosíme o vyplnûní pfiiloÏeného
dotazníku. Vyhodnocení je anonymní a dotazník je moÏné
vyplnit i prostfiednictvím intranetu.
PfiestoÏe ze srovnání s lesnick˘mi i nelesnick˘mi podniko-
v˘mi ãasopisy vychází ná‰ ãasopis jako jeden z nejlep‰ích,
objevily se nûkteré nedostatky. Zfiejmû nejvíc chybí inter-
ní firemní informace, a to nejenom ze strany vedení, ale
je zde vidût také nedostatek prezentace aktuálních pro-
blémÛ pracovníkÛ LS a KI. V souvislosti s otevfieností dis-

kuse je patrné také to, Ïe firemní ãasopisy b˘vají místem
k diskusi a polemikou mezi jednotliv˘mi úrovnûmi v pod-
niku. TaktéÏ grafická stránka si vyÏádá urãité zmûny, aby
umûla pracovat s více ãlánky na jedné stranû. Obsahové
i grafické zmûny budou navrhnuty v nejbliÏ‰í dobû
redakãní radû.

1. Jak hodnotíte souãasnou obsahovou úroveÀ Lesu zdar
(stejnû jako ve ‰kole oznámkujte 1–5)
1
2
3
4
5

2. Jak hodnotíte souãasnou grafickou úroveÀ Lesu zdar
(stejnû jako ve ‰kole oznámkujte 1–5)
1
2
3
4
5

3. Jak velkou ãást Lesu zdar obvykle pfieãtete:
Do 1/4
1/4 –1/2
1/2 –3/4

více jak 3/4

âasopis souãástí benchmarku
V souvislosti se snahou o zlep‰ení komunikace LesÛ âR navenek i uvnitfi na‰eho pod-
niku pfiipravuje oddûlení marketingu v˘zkum názorÛ vefiejnosti na podnik. Bude se
dot˘kat v‰ech skupin, které jsou z pohledu podniku dÛleÏité, a to od zamûstnancÛ pfies
podnikatele a dal‰í pracovníky v lesnictví aÏ po vefiejnost. Cílem v˘zkumu je nejenom
exaktním zpÛsobem zjistit názor lidí na podnik, ale zejména oblasti, kde je potfieba nej-
více zapracovat na zlep‰ení obrazu LesÛ âR. 

Ilustraãní foto Petra Krásová



Bûhem svého v˘voje pro‰el podnikov˘ ãasopis nûkolika etapami v˘voje
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4. Které informace v ãasopise vût‰inou ãtete:
zprávy z vedení podniku
rozhovory s v˘znamn˘mi osobnostmi mimo LâR
Na náv‰tûvû
O pfiírodû
Myslivost
·kola praktické fotografie
Dûti a mládeÏ
Vybíráme z tisku a odborné publikace
informace o hospodafiení v lesích, ochranû pfiírody
spoleãenské informace mimo lesnictví

................................................................................................

................................................................................................

5. Které informace a ãlánky vám v ãasopise chybí?

................................................................................................

................................................................................................

6. Co dal‰ího byste na ãasopise zmûnili?

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

7. Jste pracovníkem
LS
LZ
KI
G¤
Revírník
THP
Dûlník
Vedoucí pracovník

Ing. Pavel Hes
podnikové fieditelství LâR

?
Grafická podoba ãasopisu – rok 2002

Grafická podoba ãasopisu – rok 2005–2006

Grafická podoba ãasopisu – první polovina r. 2005
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Proã a jak netradiãní? Centrum Sluneãnice, fungující
pod obãansk˘m sdruÏením IZAP (Integrace zdrav˘ch
a postiÏen˘ch dûtí a mládeÏe), se pokou‰í o nûco, co
mÛÏe na první pohled pÛsobit v kontextu dne‰ního
ziskuchtivého svûta ponûkud donkichotsky. SnaÏí se
zapojit zdravotnû znev˘hodnûné lidi (zde pfieváÏnû
mládeÏ s mentálním postiÏením) do bûÏného Ïivota,
a to tak, aby se postiÏení nejen osobnû vzdûlávali
a získávali jistotu ve styku s kaÏdodenní realitou, ale
abychom i my takzvanû zdraví pro nû na‰li pochope-
ní a uznání. V kavárnû Sluneãnice vás obslouÏí sice
trochu „netradiãní“, ov‰em velmi ochotná, pozorná

INFORMUJEME

obsluha a v kreativních dílnách vznikají zásluhou
postiÏen˘ch osobité dárkové pfiedmûty a keramika.
Souãástí kavárny je relaxaãní místnost, kterou vyuÏí-
vají pfiedev‰ím maminky s nejmen‰ími ratolestmi, a pfii
dobrém poãasí mohou dûti fiádit na zahradû pfied
kavárnou. Cel˘m areálem nás provedla milá paní fiedi-
telka Marie Zvonafiová, jeÏ podûkovala v‰em sponzo-
rÛm, mezi nimi také nám, lesníkÛm, za dar a tolik
potfiebnou pomoc. ■

Foto a text: Petr Grepl
podnikové fieditelství LâR

V netradiãním centru Sluneãnice
Lesy âeské republiky, vyvíjí jiÏ mnoho let celou fiadu aktivit spojen˘ch s pomocí senio-
rÛm nebo zdravotnû postiÏen˘m spoluobãanÛm. Kromû generálního partnerství s orga-
nizací Spastic Handicap, federací zdravotnû postiÏen˘ch sportovcÛ, napfi. podporují
domovy dÛchodcÛ ãi postiÏené dûti a mládeÏ. Naposled jmenovan˘m také smûfioval
finanãní dar na sociální automobil pro tréninkovou kavárnu a chránûné a terapeutické
dílny v Netradiãním centru Sluneãnice ve Zlínû. 
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Ochranáfii sledovali opefience
Témûfi tfiicet zájemcÛ o pozorování zimujících opefiencÛ se se‰lo kolem fieky Berounky.
Jednalo se nejen o ochránce pfiírody, ale pozvání pfiijali i mladí rybáfii soustfiedûní kolem
Karla Jakubka, vedoucího rybáfiského krouÏku v Rokycanech. Chybût v‰ak nemohla ani
poãetná skupina ÏákÛ z 15. Z· z Plznû pod vedením Vûry Surmajové, ktefií s ochránci
pfiírody dlouhodobû spolupracují. Nav‰tûvují nejen akce poznávací, ale kaÏdoroãnû pfii-
kládají i ruku k dílu pfii v˘sadbû zelenû. Letos se brigády na sázení stromkÛ konaly
25. bfiezna a 1. dubna a zapojit se mohl kdokoli s kladn˘m vztahem k pfiírodû.

V pofiadí leto‰ní jiÏ druhá ornitologická vycházka
zavedla zájemce o ornitologii na zimovi‰tû vodního
ptactva v úseku od Svatého Jifií v Plzni – Doubravce
k Dolanskému mostu u obce Chrást. Tento úsek je
v˘znamn˘m zimovi‰tûm, jeÏ nav‰tûvuje celá fiada
zajímav˘ch druhÛ. Trasa vedla nejprve k pfiikrmovací-
mu zafiízení, které láká labutû, kachny a lysky k pro-
stfienému stolu. Krásné zimní poãasí v‰ak pfiispûlo
k tomu, Ïe jsme vidûli i celou fiadu pozoruhodn˘ch
druhÛ. Pfiekvapila nás pfiedev‰ím pfiítomnost berne‰ky
bûlolící, ale vidûli jsme rovnûÏ nûkolik slípek zeleno-
noh˘ch, polákÛ velk˘ch i chocholaãek, kormoránÛ
velk˘ch, volavek popelav˘ch a morãákÛ velk˘ch.

V‰echny tyto druhy lze povaÏovat za vzácné a jejich
pozorování bylo pro nûkteré úãastníky nev‰edním
záÏitkem. Kromû vyjmenovan˘ch druhÛ jsme pozoro-
vali velké hejno skfiivanÛ polních – prvních poslÛ jara.
Nouze v‰ak nebylo ani o tradiãní ptaãí druhy a zají-
mavé bylo také pozorování témûfi padesátiãlenného
stáda muflonÛ, odpoãívající na poli. PfiestoÏe jsme ve
skrytu du‰e oãekávali pozorování orlÛ mofisk˘ch,
které jsme pfii únorové vycházce sledovali, na‰e pfied-
stavy se nevyplnily. Zfiejmû jsou jiÏ v tuto dobu na
sv˘ch obvykl˘ch hnízdi‰tích. TéÏ úbytek seversk˘ch
druhÛ – morãákÛ a kormoránÛ – byl znát. Nevysky-
tovali se zde v takov˘ch poãtech a zfiejmû jim nastal
postupn˘ návrat. Pfiesto jsme byli s v˘sledkem na‰e-
ho pozorování spokojeni, navíc potû‰eni pfiátelskou
atmosférou, která zde po cel˘ den panovala.    
Vycházka byla koncipována jako celodenní, a tak pfii-
‰lo vhod nûkolik krátk˘ch zastávek, z nichÏ poslední
v koneãné fázi zajímavé trasy byla spojená s opékáním
pfiinesen˘ch pochutin. DomÛ se úãastníci nároãné,
zhruba dvanácti kilometrové trasy vraceli vlakem plni
dojmÛ z pfiíjemnû proÏitého dne, kter˘ byl umocnûn
zasvûcen˘m povídáním o zimujících druzích opefiencÛ.
Nechybûla ani informace o problematice ptaãí chfiipky
a postupnému návratu taÏn˘ch druhÛ opefiencÛ ze
zimovi‰È. ■

Pavel Moulis
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

Zájemci sledují opefience v terénu

Zimující labutû velké a kachny divoké

Opékání pfiinesen˘ch pochutin na ohni umocÛje pfiátelskou atmosféru
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Mladí ochránci pfiírody se zajímali
nejen o lovecké zbranû
Mladí pfiírodovûdci, sdruÏení pod kfiídly âeského svazu ochráncÛ pfiírody v Rokyca-
nech, se v tûchto dnech zaãali intenzivnû pfiipravovat na Zlatou srnãí trofej. Ta se
uskuteãní v sobotu 20. kvûtna v Plasích.

Dlask narazil do skleníku
Dal‰í zajímav˘ pacient se ocitl v péãi rokycansk˘ch ochráncÛ pfiírody, provozujících
záchrannou stanici ÎivoãichÛ pro území Rokycanska, Berounska a Hofiovicka. Jednalo
se o dlaska tlustozobého, kter˘ narazil do skleníku v Holoubkovû. 

Vlastní soutûÏ bude probíhat formou testu, nauãné stez-
ky a stfielby ze vzduchovky. Pfii poslední oddílové schÛzce
se rokycan‰tí ochránci pfiírody vûnovali loveck˘m zbraním.
Smyslem v˘uky bylo ukázat bezpeãné zacházení se stfiel-
nou zbraní a stfielivem. Lovecké zbranû pro‰ly dlouhole-
t˘m v˘vojem od primitivních zbraní aÏ po dne‰ní nejv˘-
konnûj‰í novinky. Úvodem bylo vzpomenuto na zbranû
chladné a stfielné, nicménû nejvût‰í zájem byl o zbranû
palné, které uvádûjí stfielu do pohybu uvolnûním energie
hofiícího stfielného prachu. Pro lep‰í názornost a pochope-
ní byla pouÏita zbraÀ broková /broková dvojka/ a zbraÀ
kulová /kulovnice ráÏe Win 308/ vãetnû rÛzn˘ch druhÛ
stfieliva. Vzhledem k tomu, Ïe se pfiírodovûdn˘ oddíl zab˘-
vá nejen ochranou pfiírody, ale i myslivostí, zveme do
sv˘ch fiad nové zájemce o tento obor z fiad dûtí a mláde-
Ïe nebo frekventanty kurzÛ o první loveck˘ lístek. Ti si
alespoÀ zopakují probíranou látku na teoretick˘ch kur-
sech, které absolvují. Navíc se dozvûdí mnoho dal‰ích
zajímav˘ch informací, vyuÏiteln˘ch pro zdárné absolvová-
ní závûreãné zkou‰ky. Scházíme se pravidelnû kaÏdou
stfiedu od 16.00 hodin na adrese: ZO âSOP Rokycany,
·vermova 748/II, 337 01 Rokycany. Smyslem a cílem
na‰ich aktivit není jen poznávání zákonitostí pfiírody, ale
také snaha nadále odbourávat nesmyslnû ‰patné vztahy

Místní lidé jej odchytili
a pfiivezli do záchran-
ného centra s poranû-
ním hlavy. I kdyÏ to
vypadalo dosti váÏnû,
dlask se bûhem dvou
dnÛ zotavil a mohl b˘t
vypu‰tûn. Jednalo se
o slab˘ otfies mozku
zpÛsoben˘ nárazem do
pfiekáÏky. Toto zranûní
je u volnû Ïijících ope-
fiencÛ pomûrnû velmi
ãasté, neboÈ se ve mûs-
tech a obcích vyskytuje
celá fiada podobn˘ch

pfiekáÏek. Jsou to nejen skleníky, ale pfiedev‰ím telefonní
budky, zasklené ãekárny vefiejné dopravy, spojovací chodby aj.,
které ptáky nejen zraÀují, ale velice ãasto zabíjí!
Dlask je velk˘ asi jako ‰paãek. Má mohutn˘ zobák a krátk˘

ocas. Ob˘vá listnaté ãi smí‰ené lesy, ovocné sady a v zimû se
téÏ objevuje na krmítkách. Hnízdûní probíhá zpravidla v kvût-
nu. Sezení na vejcích trvá 10 aÏ 14 dnÛ a mláìata se zhruba
stejnou dobu zdrÏují v hnízdû. Oba rodiãe je krmí hmyzem
a semeny. Po vylétnutí z hnízda se rodina drÏí pohromadû. Na
podzim se ptáci shlukují a podnikají v˘pravy do okolí. Na‰i
dlaskové u nás pfieváÏnû zimují, je-li v‰ak pfiíli‰ chladno, táh-
nou na jih. 
V Holoubkovû nalezen˘ dlask mûl ‰tûstí. Díky obûtavosti míst-
ních lidí se nestal kofiistí jiného Ïivoãicha a po krátké péãi se
opût vrátil zpût do pfiírody. Je potû‰itelné, Ïe lidí, ktefií roky-
cansk˘m ochráncÛm pfiírody pomáhají, neustále pfiib˘vá. Svûd-
ãí o tom i zasílání dárcovsk˘ch sms zpráv na podporu na‰eho
zafiízení. Chcete-li pomoci i vy, ode‰lete dárcovskou sms zprá-
vu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na ãíslo 87777.
Cena DMS je 30,- Kã a pfiíjemce va‰í pomoci obdrÏí 27,- Kã.
Dûkujeme. ■

Pavel Moulis
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

mezi myslivci a ochránci pfiírody. Máte-li zájem, pfiijìte
nám v na‰em snaÏení pomoci. BliÏ‰í informace o na‰ich
aktivitách naleznete i na webov˘ch stránkách ■

Pavel Moulis

Prohlídku brokové a kulové zbranû se vûnoval zleva Jan Sedláãek,
Petr Moulis, Jan âarnogursk˘, Martina Veselá, Markéta Vanová, 
Barbora Demková a Beáta Wohlmuthová

Portrét dlaska tupozubého
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Rak fiíãní zpût v horsk˘ch potocích
Pracovníci Správy tokÛ – oblast povodí Labe LesÛ âeské republiky – jsou pfii plnûní
sv˘ch povinností správce toku nuceni prosazovat ãasto ryze technická, regulaãní
a protierozní opatfiení.  ¤ada z nich nebyla v‰ak vÏdy ochránci pfiírody vnímána jen
pozitivnû.

Pfii nutnosti ve‰ker˘ch stavebních zásahÛ na vodních tocích
je chápání krajiny jako celku se v‰emi atributy pfiírodního
prostfiedí pracovníkÛm LâR vlastní. Ukázalo se, Ïe je moÏné
vytvofiit se zástupci ochrany pfiírody spoleãn˘ program, kter˘
je hodnocen obûma stranami velmi pozitivnû.
Ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory a za vyuÏití
finanãních prostfiedkÛ z Programu
2000 oslovili pracovníci Správy tokÛ
– oblast povodí Labe LâR – pfiedního
odborníka na problematiku ochrany
rakÛ RNDr. Milo‰e Holzera. Spoleãn˘
byl zájem o návrat rakÛ na dfiíve
bûÏné lokality potokÛ Orlick˘ch hor
ve správû LâR, kde byl pfiedpoklad, Ïe
raci opût najdou optimální podmínky pro svÛj rozvoj.
V první fázi byl hlavním úkolem v˘bûr vhodn˘ch lokalit pro
reintrodukci raka fiíãního (Astacus astacus).
Raka fiíãního je moÏné odli‰it od jin˘ch rakÛ, ktefií se u nás
vyskytují, nejlépe podle tvaru klepet, jeÏ jsou ‰iroká a mají
záfiezy na pohyblivé i nepohyblivé ãásti. Ob˘vá vody tekou-
cí a vody stojaté. Raci se rozmnoÏují v chladn˘ch vodách
podzimu (koncem fiíjna nebo v listopadu) a samice nosí
potom vajíãka aÏ do ãervence dal‰ího roku. 
Pfiirozen˘ch nepfiátel moc nemá (vydra, novû norek americ-
k˘ a dravé ryby), ale v posledním období jej z pÛvodních
lokalit vytlaãují raci nepÛvodní, ktefií pocházejí ze Severní
Ameriky (rod Orconectes – rak pruhovan˘ a Pacifastacus –
rak signální). Spí‰e v‰ak v âechách, na Moravû jen v˘jimeã-
nû. Stále v‰ak zÛstává nejvût‰ím nebezpeãím pro raky moÏ-
nost nákazy raãím morem.
Raci jsou ov‰em ohroÏováni nepfiímo. Napfi. nevhodnou
úpravou dna toku, ale pfiedev‰ím ‰patnou úpravou bfiehÛ,

kdy mizí pfiirozené úseky podemlet˘ch bfiehÛ, které jsou ide-
ální pro jejich úkryty. Podobnû nevhodné je pro raky odstra-
Àování stromÛ a pafiezÛ z bfiehov˘ch linií tokÛ. Zneãi‰tûní
vody silnûj‰ího charakteru mÛÏe zabránit rozvoji rakÛ nebo
mÛÏe b˘t tato populace i vytrávena.  Limitujícím faktorem
pro v˘skyt rakÛ v toku je v‰ak mnoÏství rozpu‰tûného kyslí-

ku ve vodû. RakÛm nevyhovuje kolí-
sání vodní hladiny v pfiípadû vod sto-
jat˘ch a prudké ub˘vání mnoÏství
vody v aktivním toku. Deficit vody
v tocích brání pfiirozenému rozvoji
populací rakÛ a pfii déle trvajících
niÏ‰ích stavech raci hynou. Potfiebu-
jí také vhodnou potravní základnu,

kterou tvofií z vût‰í ãásti (pfiekvapivû aÏ 80 %) rostlinná
sloÏka.
Mezi Lesy âR a ochránci pfiírody byla dojednána forma dlou-
hodobé spolupráce a pro prioritní aktivity byla vybrána
oblast Orlick˘ch hor.
V jarních mûsících od roku 2003 do roku 2005 ve vytipo-
van˘ch lokalitách v oblasti Orlick˘ch hor (napfi.  Barto‰ovic-
k˘ potok, potok Hvûzdná, potok âerná voda, Anensk˘ potok
a potok ¤íãka) byly provedeny podrobné hydrobiologické
a obecnû ekologické prÛzkumy a posouzení. Na základû bio-
logického rozboru zkouman˘ch lokalit a chemicko-fyzikální
anal˘zy vody doporuãil RNDr. Holzer vysadit raka fiíãního do
vybran˘ch vodních tokÛ. K vysazení b˘vá obvykle sestavo-
vána optimální populace rakÛ, která je pro danou lokalitu
nejvhodnûj‰í. Do jmenovaného spoleãenstva rakÛ jsou zafia-
zováni jedinci z umûlého odchovu (samice pochází z dané
oblasti) a dospûlí raci ze záchrann˘ch transferÛ. 
Vlastní odchov ráãkÛ probíhá na Rıckel-Vackov˘ch apará-

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm

Skupina rakÛ pruhovan˘ch
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Rak bahenní

tech klasickou metodou. Na prvním místû je nutné zajistit
vysokou kvalitu vody a v˘bornou skladbu potravy. V prvních
t˘dnech musí b˘t potrava v˘hradnû Ïivá (plankton). Pozdûji
je moÏné podávat potravu mnohem pestfiej‰í. Raci jsou
z vût‰í ãásti vegetariáni a dostávají potravu, která se skládá
z mrkve, salátu, brambor, a stále je vhodn˘ plankton. Jsou
to v‰ak v‰eÏravci a je moÏné jim prakticky pfiedkládat velmi
‰irokou potravní základnu. Nutné je pfii v˘bûru dbát na to,
aby zbytky takové potravy nezneãi‰Èovaly odchovné apará-
ty. V kaÏdém roce se podafií odchov mal˘ch ráãkÛ ve stan-
dardním mnoÏství do 5 tisíc kusÛ. 
Na vybrané toky v Orlick˘ch horách bylo za zv˘‰eného
zájmu regionálních médií  v podzimních mûsících  vysazo-
váno uvedené spoleãenstvo rakÛ fiíãních.
V srpnu roku 2005 bylo provedeno kontrolní zmapování v˘‰e
uveden˘ch lokalit za úãelem úspû‰nosti reintrodukce rakÛ
fiíãních. Závûrem bylo konstatováno, Ïe na v‰ech sledovan˘ch
lokalitách byli raci zachyceni a reintrodukce provedená na
tûchto vodních tocích ve správû LâR byla úspû‰ná. 
Dal‰í oblastí, kde mûl b˘t tento úspû‰n˘ projekt realizován,
byly Jizerské hory. Také zde probûhly obvyklé prÛzkumy
a byly vybrány pro reintrodukci vhodné toky. Ve finále
ov‰em do‰lo k málo pochopitelnému jednání orgánÛ státní
ochrany pfiírody, které je v naprostém rozporu se zájmy sku-
teãné ochrany pfiírody. Toto jednání zabránilo návratu rakÛ
na vytipované lokality Jizersk˘ch hor. 
Umûl˘ odchov rakÛ zajistí, Ïe se do volné pfiírody dostanou
jen ãisté populace rakÛ fiíãních. I u nás existují kfiíÏenci rakÛ
fiíãních a bahenních (o nepÛvodních ani nemluvû).  Bránit
vysazování odchovan˘ch rakÛ fiíãních hraniãí se sabotáÏí!
Zvlá‰tû pak v dobû, kdy se u nás, resp. v âechách, velmi
rychle ‰ífií raci nepÛvodní. A právû raci nepÛvodní jistû obsa-
dí volné lokality, kam nebudou moci b˘t vysazeni raci fiíãní,
aby tvofiili pfiirozenou obranu v ‰ífiení rakÛ nepÛvodních.
Po náv‰tûvû odchovny rakÛ fiíãních v Olomouci zástupcem

LâR bylo RNDr. Holzerem pfiislíbeno, Ïe budou-li provedené
reintrodukce nadále úspû‰né, je moÏné pokraãovat ve vysa-
zování odchovan˘ch rakÛ do volné pfiírody.
Celé na‰e spoleãné úsilí smûfiuje k navrácení raka fiíãního 
do potokÛ tam, kde bude mít vhodné podmínky pro Ïivot
a moÏnost pfiirozeného rozmnoÏování. Reintrodukcemi navíc
napomáháme i posilování dosud pfieÏívajících populací
na‰ich druhÛ rakÛ oproti zavleãen˘m, které se u nás neÏá-
doucím zpÛsobem roz‰ifiují.
Pro rok 2006 plánuje Správa tokÛ LâR zji‰tûní vhodn˘ch pod-
mínek pro návrat nebo posílení populace raka fiíãního i do dal-
‰ích potokÛ Orlick˘ch hor – Koutského, âerného a Liberského.
Po dohodû s CHKO âesk˘ ráj bude provûfiena tato moÏnost
i u potokÛ v oblasti Klokoãsk˘ch skal na Îeleznobrodsku a po
jednání s pfiíslu‰nou CHKO i v oblasti Îelezn˘ch hor. ■

Ing. Antonín Schreiber

Rak kamenáã
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âasto je k na‰im pÛvodním rakÛm pfiifiazován i zdomác-
nûl˘ rak bahenní Astacus leptodactylus. Ten byl k nám
introdukován v letech 1850-90 z v˘chodní Evropy.
Zbylé dva druhy pocházejí ze Severní Ameriky, jsou to
rak signální Pacifastacus leniusculus (D.) a rak pruhova-
n˘ Orconectes limosus Raf. Rak signální k nám byl
introdukován v roce 1980 ze
·védska (tam byl dovezen
z Ameriky v roce 1959) a vy-
sazen na nûkolik lokalit na
Moravû. Odtud byl rozsazen na
dal‰í lokality na území celé âR.
Rak pruhovan˘ se k nám dostal
pfiirozenou migrací Labem z Nûmecka, kam byl introdu-
kován v roce 1890.
KdyÏ nahlédneme do zákona 114/1992 Sb. a jeho pro-
vádûcí vyhlá‰ky ã. 395/1992, zjistíme, Ïe rak fiíãní a rak
kamenáã jsou druhy fiazené mezi kriticky ohroÏené
a jejich „zdomácnûl˘ kolega“ rak bahenní je fiazen do
kategorie druhÛ ohroÏen˘ch. Rak signální a rak pruho-
van˘ jsou naopak druhy nebezpeãn˘mi, rezistentními
proti raãímu moru. Pokud jde o raka pruhovaného, ten
je navíc vysoce odoln˘ proti silnému zneãi‰tûní vod
a v˘znaãn˘ svou agresivitou, aktivitou i rychl˘m Ïivot-
ním cyklem. Rak pruhovan˘ i rak signální jsou z hledis-
ka svého roz‰ífiení jak v âR, tak v Evropû velkou hroz-
bou pro pÛvodní druhy rakÛ, a proto je tfieba jim vûno-
vat znaãnou pozornost.
V posledních nûkolika letech probíhají nejen u nás, ale
i v ostatních evropsk˘ch zemích aktivity na záchranu
pÛvodních druhÛ rakÛ. Souãástí tûchto aktivit je i umûlé
vysazování rakÛ na vhodné pfiírodní lokality. V rámci
aktivit V˘zkumného ústavu rybáfiského a hydrobiologic-
kého Jihoãeské univerzity, t˘kající se ochrany populací
raka fiíãního (Astacus astacus), probíhají reintrodukãní
programy od roku 2000 aÏ dosud, a to pfiedev‰ím na
území NP a CHKO ·umava, CHKO TfieboÀsko a PP Písec-

ké hory. Monitorováno bylo pfies 50 rÛzn˘ch lokalit, tzn.
vodních tokÛ, nádrÏí a rybníkÛ. V roce 2000 byly rakem
fiíãním novû obsazeny celkem 4 lokality, v roce 2001 pak
6 lokalit a v roce 2003 dal‰í 2 nové lokality. Dále probí-
há také posílení populací na nûkter˘ch novû obsazen˘ch
lokalitách. V oblasti PP Písecké hory byla provedena

reintrodukce raka fiíãního v roce 2000
na 2 lokality a v r. 2001 na dal‰í tfii
lokality. V roce 2004 byla provedena
reintrodukce raka na 2 lokality na
území ‰kolního polesí Písek. Po prove-
deném vysazení je velmi dÛleÏité zjistit
úspû‰nost reintrodukce. My jsme pro-

vedli vyhodnocení úspû‰nosti reintrodukce na 3 vybra-
n˘ch lokalitách v PP Písecké hory.
První sledovanou lokalitou je rybník Pod Mandou.
Vlastníkem rybníka jsou LâR, Lesní správa VodÀany,
která v r. 2000 provedla  revitalizaci tohoto rybníka.
Cílem bylo posílit hydroakumulaãní schopnost krajiny
a zv˘‰it její biologickou rozmanitost. Z hlediska rybáfi-
sk˘ch úãelÛ je rybník vyuÏíván extenzivnû. V okolí ryb-
níka pfievaÏuje smrk, ol‰e a dub. Dno je písãito-bahnité.
Vodní plocha  je 0,08 ha, délka hráze je 47 m  a nejvût-
‰í hloubka 1,5 m. Po celé délce hráze byl za úãelem
vytvofiení úkrytÛ pro raky navezen lomov˘ kámen. Dne
7. 9. 2001 bylo do rybníka Pod Mandou vysazeno 24
generaãních rakÛ fiíãních (pomûr pohlaví 1:1). V kvûtnu
2002 bylo na tuto lokalitu dosazeno 30 dospûl˘ch
oznaãen˘ch rakÛ (pomûr pohlaví 1:1). 
Druhou sledovanou lokalitou je rybník Zlat˘. Vlastníkem
rybníka jsou opût LâR. V r. 2000 probûhla jeho revitali-
zace za stejn˘m úãelem jako u rybníka Pod Mandou.
Hospodafiení je zde extenzivní. Dno rybníka je písãito-
bahnité. Vodní plocha je 0,37 ha, délka hráze je 140 m
a nejvût‰í hloubka 2,4 m. Po celé délce hráze byl za úãe-
lem vytvofiení úkrytÛ pro raky navezen téÏ lomov˘
kámen. Dne 7. 9. 2001 bylo zde vysazeno 48 dospûl˘ch

Reintrodukce raka fiíãního
v Pfiírodním parku Písecké hory
Na na‰em území se v dne‰ní dobû vyskytuje celkem pût druhÛ rakÛ a z toho pouze dva
druhy jsou druhy pÛvodními. Jsou to rak fiíãní Astacus astacus (L.) a rak kamenáã
Austropotamobius torrentium (Schr.). 

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm

Pfiipravené vr‰e pro odlov rakÛ Odchyt a mûfiení rakÛ v terénu
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jedincÛ raka fiíãního a o rok pozdûji – v kvûtnu 2002 –
sem bylo dosazeno 51 dospûl˘ch oznaãen˘ch rakÛ,
28 samcÛ a 23 samic.
Tfietí sledovanou lokalitou je rybník místnû oznaãen˘ jako
U sudu, kter˘ je v soukromém vlastnictví. Rybník je exten-
zivnû vyuÏíván, loven je jednou za 5–10 let. Hráz a jeden
bfieh rybníka jsou tvofieny z vyskládaného kamene, po
hrázi vede ‰tûrkoasfaltová komunikace. Rybník je ze tfií
stran obklopen lesem. Do rybníka bylo v roce 2000 vysa-
zeno 800 kusÛ ráãat 0+ pocházejících z umûlého chovu. 
Po proveden˘ch reintrodukcích v r. 2002 bylo na jedno-
tliv˘ch lokalitách provedeno vyhodnocení úspû‰nosti
reintrodukcí pomocí odlovÛ. Raci byli odchytáváni do
vr‰í typu „Evo“ s návnadou (rybí maso). Vr‰e byly straÏe-
ny ve veãerních hodinách a ponechány pfies noc. Odlovy
probíhaly od mûsíce kvûtna do záfií. Celkem bylo vÏdy na
kaÏdém rybníku provedeno 9 (na rybníce Pod Mandou 8)
odlovÛ. Na kaÏdou lokalitu byly pfii kaÏdém odlovu
nastraÏeny 2 – 4 vr‰e. Na v‰ech lokalitách byl v˘skyt rakÛ
potvrzen. Odchycení raci byli znaãeni a opûtovnû vysa-
zeni. Pomocí znaãení rakÛ a pomocí opakovan˘ch
odchytÛ byla orientaãnû stanovena hustota místní popu-
lace raka fiíãního metodou podle Petersena. 
Dne 8. 11. 2003 bylo na lokalitû U sudu provedeno
kompletní vypu‰tûní a v˘lov rybníka. Raci byli pfii spou-
‰tûní vody postupnû sbíráni podél bfiehÛ a umístûni do
pfiipraven˘ch nádob s ãistou vodou. V˘lov rybníka
s vysbíráním rakÛ trval cca 5 hodin. Z 800 tohoroãních
ráãat nasazen˘ch na tuto lokalitu v roce 2000 bylo slo-
veno celkem 188 generaãních rakÛ (z toho 78 samcÛ
a 110 samic vût‰inou s vajíãky). To znamená pfieÏití
23,5 % z vûku 0+ do vûku 3+ (generaãní raci). Dále bylo
sloveno 122 tohoroãních ráãat. Rybník byl ponechán na
suchu pouze s mal˘m mnoÏstvím vody na lovi‰ti a druh˘
den bylo provedeno dolovení rakÛ. Po opûtovném
napu‰tûní rybníka byli raci vysazeni zpût.
Úspû‰ná reintrodukce byla tedy potvrzena na v‰ech 3 vy-
bran˘ch lokalitách: rybník Zlat˘, Pod Mandou a U sudu.
MÛÏeme konstatovat, Ïe díky dobré spolupráci s referá-
tem Ïivotního prostfiedí MÚ Písek a Lesní správou Vod-
Àany se podafiilo vhodnû zvolit a upravit lokality pro
reintrodukci raka fiíãního a dá se pfiedpokládat zdárn˘
v˘voj populace rakÛ na tûchto lokalitách. DÛkazem je
poãátek reprodukce populace vysazen˘ch rakÛ v rybníce
U sudu. 

RakÛm zdar! ■

Ing. Pavel Kozák, PhD.

O P¤ÍRODù

Rak fiíãní (Astacus astacus)

V chovu se vyuÏívají perforované cihly jako vhodné úkryty pro ráãata

Odlovení raci fiíãní Skupinka juvenilních rakÛ fiíãních

Vypu‰tûn˘ rybník U sudu v PP Písecké hory – hráz z vykládaného
kamene tvofií ideální úkryty pro raky
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Ptaãí chfiipka: ‰ífiíte m˘ty a fámy!
V souvislosti s v˘skytem ptaãí chfiipky v sousedství âeské republiky  ‰ífií média dle na‰e-
ho názoru zbyteãnou paniku. Ta by mohla mít ve svém dÛsledku mnohem hor‰í dopad
na pfiírodu i obyvatele, neÏ ptaãí chfiipka samotná. Proto povaÏujeme za nutné zdÛraz-
nit nûkteré skuteãnosti.

Jak se H5N1 ‰ífií?
Je prokázáno, Ïe pÛvodcem roz‰ífiení ptaãí chfiipky (kon-
krétnû viru H5N1) z jihov˘chodní Asie do svûta je ãlovûk,
nikoliv volnû Ïijící ptáci. Ohniska v˘skytu onemocnûní
nekopírují tahové cesty ptákÛ jako spí‰e dÛleÏité dopravní
tepny, po kter˘ch probíhají pfievozy drÛbeÏe a drÛbeÏích
produktÛ. K pfienosu staãí i jen trusem kontaminované
dopravní prostfiedky. 1 gram infikovaného ptaãího trusu
mÛÏe nakazit aÏ jeden a pÛl milionu ptákÛ (zdroj:
http://www.biodat.ru/doc/lib/pgripp.htm).
Volnû Ïijící ptáci mohou H5N1 ‰ífiit pouze na krat‰í vzdá-
lenosti. Inkubaãní doba viru je totiÏ jen 3–7 dní. Bûhem ní
nakaÏení ptáci nemohou urazit velké vzdálenosti. Nicménû
v rámci Evropy velmi pravdûpodobnû jsou pÛvodcem ‰í-
fiení viru.

Kdo nakazil koho?
Z volnû Ïijících druhÛ ptákÛ byla nákaza prokázána pfiede-
v‰ím u druhÛ vázan˘ch na vodní prostfiedí, které se záro-
veÀ pohybují v tûsném sousedství ãlovûka. I to svûdãí
o faktu, Ïe primárním zdrojem nákazy divok˘ch ptákÛ jsou
ptáci domácí. Z druhÛ ptákÛ, které se vyskytují
také v Evropû, byl jiÏ H5N1 prokázán u kachny divoké,
labutû velké, racka chechtavého, lysky ãerné, slípky zele-
nonohé, volavky popelavé ãi kormorána velkého – tedy
ptákÛ, co Ïijí v tûsné blízkosti domácí vodní drÛbeÏe. Od
ní se pravdûpodobnû nakazili. (zdroj:http://www.nwhc.
usgs.gov/disease_information/avian_influenza/affected_
species_chart.jsp).

Hrozí lidem nebezpeãí?
âlovûk se u nás souãasn˘m virem H5N1 prakticky nemÛÏe
nakazit. Není zaznamenán jedin˘ pfiípad nákazy ãlovûka od
volnû Ïijících ptákÛ. Pokud se nakazil od drÛbeÏe, pak
pouze tehdy, Ïil-li dlouhodobû spolu se stresovanou drÛ-
beÏí v trusem zamofien˘ch místnostech nebo konzumoval-li
její polosyrové maso ãi vejce, popfiípadû pil-li syrovou drÛ-
beÏí krev (zdroj: http://www.who.int/mediacentre/factshe-
ets/avian_influenza/en/). Nic takového se v na‰ich zemích
snad nedûje. Pravdûpodobnost nákazy normálnû se chova-
jícího ãlovûka virem H5N1 od volnû Ïijících ptákÛ je stejná
jako pravdûpodobnost nákazy tímto virem pfii konzu-
maci ‰panûlsk˘ch ptáãkÛ ãi moravsk˘ch vrabcÛ v na‰ich
restauracích. 

Komu tedy hrozí nebezpeãí?
Jediné reálné nebezpeãí související s H5N1 hrozí u nás
domácí drÛbeÏi. Pfii prokázání v˘skytu viru v chovu drÛ-
beÏe bude cel˘ chov zlikvidován veterináfii. Narozdíl od
volnû Ïijících ptákÛ je domácí drÛbeÏ, pravdûpodobnû
z dÛvodÛ stresujících podmínek, v nichÏ Ïije, na H5N1
mnohem citlivûj‰í. 
Volnû Ïijící  ptáky virus H5N1 více ménû neohroÏuje.
Nedochází k tak hromadn˘m úmrtím, která by ohrozila celé

jejich populace. Navíc je pravdûpodobné, a bylo by to jedi-
nû pfiirozené, Ïe se ãást populace ptákÛ s tímto virem umí
vypofiádat. Volnû Ïijícím ptákÛm v‰ak hrozí neuváÏené
reakce lidí. Pokud by, stejnû jako tfieba v ãervenci 2005
v Rusku, lidé zpanikafiili a zaãali ptáky hromadnû likvido-
vat, mohli by existenci nûkter˘ch vzácnûj‰ích druhÛ pfiímo
ohrozit.
Reálné nebezpeãí ãlovûku by mohlo hrozit v pfiípadû, Ïe by
tento virus zmutoval a zaãal se pfiená‰et z ãlovûka na ãlo-
vûka. Nebezpeãí takové mutace existuje. Od roku 1997,
kdy byl H5N1 poprvé u ãlovûka identifikován, virus schop-
nost ‰ífiit se mezi lidmi nezískal. 

Jak mÛÏe ptákÛm pomoci vefiejnost?
V prvé fiadû zachovat klid. Není dÛvod propadat hysterii
a dûsit se volnû Ïijících ptákÛ – nehrozí od nich Ïádné
nebezpeãí. Lze bez obav i nadále volnû Ïijícím ptákÛm
pomáhat, krmit je na krmítkách ãi zimovi‰tích, vyvû‰ovat
ptaãí budky... opravdu nehrozí Ïádné nebezpeãí.
V pfiípadû, Ïe se vefiejnost setká s úmyslnou likvidací ptákÛ
ãi jejich hnízdi‰È, doporuãujeme ihned kontaktovat âeskou
inspekci Ïivotního prostfiedí (www.cizp.cz) nebo âesk˘ svaz
ochráncÛ pfiírody (tel. 222516115) ãi âeskou spoleãnost
ornitologickou (tel.: 274 866 700).

Co dûlat pfii nálezu nemocného nebo mrtvého
ptáka?
Pfii nálezu zranûného ãi zjevnû nemocného ptáka je pro
v‰echny pfiípady lep‰í se ho nedot˘kat a informovat
o podrobnostech nálezu co nejrychleji místnû pfiíslu‰nou
záchrannou stanici pro handicapované Ïivoãichy. Kontak-
ty na stanice jsou na www.zachranazvirat.cz. Záchranná
stanice se ve spolupráci s Státní veterinární správou
postará o odborn˘ odchyt a dal‰í vy‰etfiení. Je-li takov˘ch
ptákÛ více pohromadû ãi jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavo-
lat rovnou Státní veterinární správu (tel. 227010142).

Záchranné stanice a ptaãí chfiipka
Stanice sdruÏené v Národní síti stanic pro handicapované
Ïivoãichy nijak neomezují pfiíjem handicapovan˘ch ptákÛ,
ale pfiijímají urãitá preventivní opatfiení a jsou v kontaktu
s místnû pfiíslu‰n˘mi veterinárními správami. Vefiejnosti
doporuãujeme ptáky do stanic nenosit, n˘brÏ stanici
o nálezu podrobnû informovat telefonicky.

Pomozte!
Ptaãí chfiipka znamená pro neziskové  záchranné stanice
velmi vysoké finanãní náklady spojené s ãastûj‰ími v˘jezdy,
nákupem prostfiedkÛ osobní ochrany a desinfekce.  Ty jim
nebudou nik˘m uhrazeny. Proto Ïádáme vefiejnost
o pomoc s financováním záchrany zvífiat. ■

Petr St˘blo
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Vyãerpan˘ v˘r získal opût svobodu
Dal‰ího z pacientÛ záchranné stanice ÏivoãichÛ v Rokycanech se podafiilo zachránit
a vrátit zpût do volné pfiírody. Tentokráte se jednalo o sameãka v˘ra velkého, na kte-
rého nás upozornil obyvatel Berouna. Ten jej objevil pfii procházce se psem v blízkosti
fieky Berounky.

Vzácná husa vidûna na Berounce
V sobotu 4. bfiezna leto‰ního roku v dopoledních hodinách pozorovali rokycan‰tí
ochránci pfiírody v rámci ornitologické vycházky za zimujícími opefienci na fiece Beroun-
ce vzácnou berne‰ku bûlolící. Stalo se tak v blízkosti zimovi‰tû vodních ptákÛ u Sv. Jifií
v Plzni – Doubravce.

Díky propagaci na‰í ãinnosti vûdûl o na‰ich aktivitách
a informoval nás. Pfii prohlídce zdravotního stavu bylo zji‰-
tûno, Ïe se jedná o zcela vysláblého jedince, kter˘ se díky
nepfiízniv˘m klimatick˘m podmínkám, jeÏ panovaly v minu-
l˘ch t˘dnech, dostal do nesnází a bez lidské pomoci by jistû
zahynul. V˘r byl pfievezen do na‰eho záchranného centra,
kde se mu dostalo dostatku potravy k tomu, aby zmobilizo-
val své síly a mohl b˘t vrácen zpût do pfiírody.
V˘r velk˘ je nejvût‰í sova v Evropû s rozpûtím kolem 170 centi-
metrÛ. Má nápadná péfiová ou‰ka a ohnivû oranÏové oãi.
Hnízdí brzy na jafie a jiÏ v únoru ãi bfieznu se v hnízdû obje-
vují vejce, na kter˘ch samice sedí asi 35 dnÛ. Loví za sou-
mraku a jeho kofiistí jsou drobní obratlovci do velikosti zají-
ce. V˘fii se doÏívají vysokého vûku.
Díky rychlému zásahu a následné péãi se podafiilo vrátit
v tûchto dnech tuto na‰i nejvût‰í sovu pfiírodû a doufat, Ïe
se je‰tû v tomto roce zapojí do rozmnoÏování. ■

Pavel MOULIS
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

Berne‰ka bûlolící je stfiednû velká husa o váze 1,3 aÏ 2 kilo-
gramy s délkou asi 60 centimetrÛ a rozpûtím kolem 140
centimetrÛ. Hnízdí nejradûji na skalách nebo ‰tûrku
v Grónsku ãi ·picberkách. Na útesech a skalních v˘chozech
v arktické tundfie zakládá vût‰inou nedaleko vody hnízdní
kolonie. Hnízdûní probíhá koncem ãervna a v ãervenci.

V hnízdû je obvykle tfii
aÏ ‰est sedmdesát mili-
metrÛ dlouh˘ch vajec,
na kter˘ch husa sedí
24 aÏ 25 dnÛ. Hlavní
zimovi‰tû jsou ve Velké
Británii a v severozá-
padní Evropû. U nás se
vyskytuje v zoologic-
k˘ch zahradách ãi sou-
krom˘ch chovech.
I kdyÏ se jedná v na‰ich
podmínkách o velkou
vzácnost, otázkou je,
odkud námi pozorovaná
berne‰ka pochází? Pták byl krouÏkován a klidnû se pohybo-
val v blízkosti labutí. TudíÏ se zfiejmû jedná o zatoulance,
kter˘ ulétl soukromému chovateli ãi ze zoologické zahrady.
AÈ jiÏ je pÛvod opefience jak˘koli, bylo jeho pozorování vel-
k˘m zpestfiením na‰í vycházky. ■

Pavel MOULIS
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

Pavel Moulis pfii krmení sameãka v˘ra velkého

Berne‰ka bûlolící

Berne‰ka bûlolící s labutí



„Lovy jinak“ - Pytláctví
Málo pí‰eme a málo dûláme. Po mûsících klidu pfiinese najednou redaktor celostátního
periodika na svém senzacechtivém peru ãlánek o „lovci“, kter˘ na pÛdû svého domu
shromáÏdil stovky trofejí.  Nikdy nevisely na Ïádné pfiehlídce, nedostaly se do pfiehledu
plánu lovu, nepoznaly zelen˘ ani ãerven˘ puntík. A v‰ichni se divíme, jak je tohle vlast-
nû moÏné. Nikdo ho nikdy nevidûl, zvûfi v revíru nikomu nechybí. Pfii kaÏdé spoleãné akci
se nezapomene pochlubit, jak o kaÏdém kusu víme, dokonce co pfiesnû nosí na hlavû.

Setkáváme se s novodob˘m pojmem – profesionální
pytlák lovící pro „k‰eft“.

SSrroovvnnáánníí

V knihách na‰ich dûdÛ, psan˘ch s odborností a láskou
k myslivosti, najdete pojem pytlák na kaÏdém krÛãku. Po
vût‰inou chudí „obãané“ pfiilehlého panství kladou oka ãi
vym˘‰lí dÛmyslnû upravené stfiílející hole, se kter˘mi vyráÏe-
jí na noãní procházky po lese zámeckého pána. Uloví zajíce,
srnce, baÏanta nebo nûkomu prostû „vypálí“ rybník. Star˘
pojem – Pan pytlák. A pro pana lesního, nadlesního, fofita ãi
adjunkta je otázkou cti a slávy, ale také pfieÏití a udrÏení si
práce, popfi. i trestu, dostat se pytlákovi na kobylku, naãa-
pat ho s kofiistí a pfiedvést pfied pána. A po tûchto lesÛ
pánech se  stfiílí, anebo nestfiílí. Slu‰ní a spravedliv˘ obãas
pfiivfieli oãi nad dûdou z Dolní, kdyÏ ulevil revíru o nûjakého
toho zajíãka. Doma ãekala  spousta hladov˘ch krkÛ a bylo
tfieba masa. Trest za pytláctví se tehdy rovnal trestu za

hrdelní zloãin a padaly i ruce /mluvíme je‰tû o „nedostateã-
nû“ vyspûlé spoleãnosti/. 
V ãláncích dne‰ních neãtiv˘ch novin a ãasopisÛ /promiÀte
mi ten v˘raz, o nûkolika ãtiv˘ch vím/ ãteme o novodob˘ch
pytlácích. Jezdí v terénních autech, ‰piãkovû vybaveni na
noãní lovy a loví na objednávku pro hladové krky více ãi
ménû hvûzdiãkov˘ch hotelÛ a restaurací. Prohánûjí se po
lese, zvûfi loví pomocí hledáãkÛ a ãlen mysliveckého sdruÏe-
ní s odznakem myslivecké stráÏe, ukryt v hou‰tinû, cel˘ lov
pozoruje a pfiem˘‰lí, jak zakroãit zpÛsobem,kter˘ je v soula-
du se zákonem a kter˘ ho nebude stát Ïivot. Dnes se po
stráÏcích zákona také stfiílí.
V novinách ãtete ãlánky, v nichÏ fiidiã automobilu najíÏdí do
hlídky policie pfii bûÏné silniãní kontrole, natoÏ pak v noci
v lese, bez lidí, bez svûdkÛ. V tu chvíli je placka myslivecké
stráÏe opravdu jen bezcenn˘m kouskem kovu. Nikdo nechce
mít na náhrobku siluetu jelena, kterému zachránil Ïivot. Les
se stal boji‰tûm s naprosto nevyrovnan˘mi silami. Na jedné
stranû profesionální zabijáci, neváhající zabít, na druhé stra-
nû lidé, ktefií dlouze pfiem˘‰lí, neÏ mysliveckou ranou ukon-
ãí Ïivot prÛbûrného srnce. 

ZZvvûûfifiiinnaa,,  ttrrooffeejjee,,  ppaarroohhyy

Jedním slovem velk˘, dobfie zaplacen˘ k‰eft s mal˘m rizi-
kem. Je libo jelení steak, kanãí gulá‰ nebo srnãí hfibet na
vínû? Pokud jste znalec a rozpoznáte hovûzí, pak je to ten
lep‰í pfiípad, jenÏe pokud se jedná opravdu o zvûfiinu, ptá se
nûkdo, kde Ïe se vzala? Îe by hostinsk˘ porazil srnce autem
a bylo mu líto, nechat ho na pfiíkopû? JenÏe i tohle je pyt-
láctví nebo spí‰e krádeÏ. Zvûfiina patfií místnû pfiíslu‰nému
mysliveckému sdruÏení a povinností ãlovûka, kter˘ takto
zvífie usmrtí, je, aby vyhledal hospodáfie a cel˘ pfiípad mu
nahlásil. Ke své velké lítosti pak zjistí, Ïe nemá ani maso,
ale i ‰kodu na vozidle si hradí sám. SmÛla. A tak obãas
jíme v restauracích pfiejetou zvûfi. AspoÀ nûco za rozbit˘
nárazník. 

NNoovvooddoobb˘̆  ppoojjeemm  ––  ssiillnniiããnníí  ppyyttllááccii  

Hor‰í jsou ti, ktefií loví na smlouvy. Jsou povinni nalovit
dostateãn˘ poãet kilogramÛ, maso zpracovávají v domácích
bourárnách a do restaurací jde fiádnû myslivecky upravená
a o‰etfiená zvûfiina. Pytláctví je zamûstnání, za které se platí
úkolem. Zvûfi se nepfiebírá, loví se v‰e. Ve‰keré lidské, mysli-
vecké a humánní zásady jdou stranou. Stfiílí se bfiezí samice,
mláìata, silné a nadûjné kusy. Ty mají nejvíce kilogramÛ.
Silnûj‰í opût vítûzí nad slab‰ími a bohatí berou chud˘m.
Venku padá sníh. Únor, bfiezen a duben. âas pytlákÛ–paro-
háfiÛ. O mnoho více nebezpeãn˘ch, neÏ paroháãÛ. Ti jsou
nebezpeãní jen sami sobû a obãas budí i úsmûv na tváfiích
myslivcÛ. I kdyÏ vlastnû pozor, tady se taky obãas, ale jen
v˘jimeãnû stfiílí – manÏelky. Pytlák paroháfi pfiekonává vût‰i-
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Kolik „kostí“ zÛstane na pÛdách…?



nou ploty loveck˘ch zafiízení, obor,
farem ad., aby zde ukofiistil cenné
kosti, které pak dobfie prodá na
loveck˘ nábytek nebo na knoflíky.
Pfii vysoké koncentraci zvûfie, velké
rozloze a nepfiehlednosti terénu má
‰anci. A opût se platí za kilogramy.
Ztrácí se shozy, které chybûjí do
v˘vojové fiady jelena, shozy
z nadûjn˘ch daÀkÛ. Shoz jelena
dvacateráka, kter˘ mûl ukonãit
chovatelskou fiadu, mizí v kufru
‰kodovky a bude pouÏit na v˘robu
knoflíkÛ mysliveck˘ch hubertusÛ.
A oborník má zase o ãem pfiem˘‰-
let. Na památku mu zÛstávají otis-
ky bot ve snûhu a místo, kudy
utíkal.
Vûfiím tomu, Ïe i tady se v náprsní
kapse skr˘vá krátká zbraÀ pfiiprave-
ná pro pfiípad, Ïe by zrovna obor-
ník nesedûl za pecí a vyrazil do
lesa. Nikdo se nechce nechat chytit.
Jen pak zlodûj volá, chyÈte zlodûje. 

VáÏen˘ pytláku – paroháfii,
aÏ poleze‰ cel˘ zad˘chan˘ zpátky
pfies moji ohradu, kde jiÏ nûkolik
let spokojenû Ïiji, a z batohu na
zádech Ti bude ãnít mÛj siln˘ prav˘
paroh, kter˘ mi tady nasadili moji
kamarádi jeleni, kdyÏ jsem si zrov-
na, „berouc“ pa‰i na louce, neohlídal svÛj rudl holé, je‰tû se
jednou ohlédni, zastav, vyndej lup, poloÏ jej vedle své pravé
nohy a teì uÏ utíkej a nedívej se za sebe. Stále je‰tû nosím
na hlavû druh˘, silnûj‰í shoz s hrozivou ‰picí, kterou Ti
lezouc pfies moji ohradu natrhnu pr…   

Jelen z kníÏecích plání.

/Tato zpovûì krále zvífiat na‰ich honiteb budiÏ pfiibita sil-
n˘m hfiebem do kaÏdého místa, kudy chodí pytláci, aÈ se na
své cestû za lupem pobaví, i kdyÏ moÏná….?/

VVyyssppûûlláá  ssppoolleeããnnoosstt

âlánek je psán s jistou dávkou nadsázky, ironie a lehkého
humoru nad dûním, které vÛbec humorné není. Ale není ani
tragické, i kdyÏ je o umírání, není nové, protoÏe má svou
historii, a v podmínkách na‰eho právního fiádu není ani fie‰i-
telné. KdyÏ jsem se uvolil k funkci myslivecké stráÏe v na‰em
MS, jel jsem spolu s kolegy myslivci vykonat zkou‰ku – píse-
mn˘ test. A tady jsem se dozvûdûl, co mÛÏu a nesmím, kte-
rou rukou  pytlákovi podávat prÛkaz a kterou ho zdravit,
kam mám volat, kdyÏ kleãím na chlapovi u zhaslého srnce,
po kolika ranách z pistole proti mé osobû mÛÏu koneãnû
vystfielit i já a jak nejlépe zloãinci vysvûtlit, Ïe pomoc poli-
cie je uÏ na cestû. Budu dûlat  bububu na rodinu na nedûl-
ním v˘letû na kolech honitbou a mávat sluÏebním prÛka-
zem, budu vysvûtlovat mladému, nadûjnému páru, Ïe seník
je sklad krmiva, budu ctít ve‰keré zásady a normy myslivec-
kého a lidského poãínání v lese. 
Ve chvíli, kdy uvidím v noci pod posedem zaparkovat terénní
vÛz se zablácenou registraãní znaãkou, budu volat pro pfiíjezd
policie ãi jiné sloÏky, je tfieba pfiípadu. A já doposud Ïiji.  
TakÏe, aÏ padne první kus, popfi. já, zavolám z posledních sil
Lovu Zdar. ■

Ing. Miloslav Louda
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Expozice NZM Ohrada Hluboká n. Vltavou – historie pytláctví

I N Z E R C E



Díl osm˘: Rostliny ve fotografii 
K dal‰ím oborÛm fotografování pfiírody patfií snímky rostlin. Ten, kdo má rád kvûtiny,
urãitû zatouÏí i po jejich fotografování, aby si uchoval jejich krásu nejen ve vzpomín-
kách, ale aby zÛstala téÏ dokumentace.

obr. 4 

obr. 3  

obr. 5 
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K fotografování  kvûtin potfiebujeme pfieváÏnû jen
základní objektiv 50 nebo 80 mm. Ten zcela postaãí.
Nároãnûj‰í fotografové mohou vyuÏít i objektivy –
makro. Makroobjektivy jsou urãeny pro fotografování
detailÛ, protoÏe umoÏÀují fotoaparátu zaostfiit objekty
nacházející se velmi blízko objektivu.
¤ada fotografÛ vyuÏívá také mezikrouÏky, coÏ jsou
„krouÏky“ bez ãoãky, které se nasazují mezi objektiv
a fotoaparát. ProdluÏují v˘tah objektivu, a tím umoÏní
krat‰í pfiiblíÏení se k objektu (obr. 1).
KdyÏ uÏ máme patfiiãné vybavení, klasick˘ pfiístroj ãi
digitální, mÛÏeme se vypravit do terénu. Základním
pfiedpokladem fotografování rostlin je dobrá znalost
druhÛ. UÏ z toho dÛvodu, Ïe potom víme, kde urãitou
rostlinu hledat a hlavnû v kterém období.
Pro fotografování rostlin musíme mít samozfiejmû
i stativ, protoÏe vût‰inou fotografujeme dlouh˘mi
expozicemi, abychom docílili velkou hloubku ostrosti
(obr. 2). Mnozí fotografové je‰tû pouÏívají k prosvût-
lení stínÛ blesk. Podle nároãnosti nûkdy postaãí jen
vestavûn˘ blesk, kter˘ máme na fotoaparátu, jindy
pouÏíváme vût‰í – pfiídavn˘.
Máme-li bílou odrazovou desku, mÛÏeme ji pouÏít i pfii
fotografování kvûtin. Jedná se o rÛznû velkou desku,
napfi. 40 x 40 cm, která nám poslouÏí pfii mírném
naklonûní vedle kvûtiny k prosvûtlení stínÛ (obr. 3). 
Fotografové, ktefií se specializují na kvûtiny, mají
je‰tû dal‰í pomÛcky, s kter˘mi si v pfiírodû pomáhají.
K bûÏnému zafiízení patfií pfienosné pozadí. Jde o zele-
nou desku z kartonu, kterou posazují za objekt. Vût‰i-
nou se ho vyuÏívá pfii fotografování kvûtin pro rÛzné
atlasy, aby samotn˘ kvût dobfie vynikl (obr. 4). Deska
pozadí se postaví na zem a z druhé strany jen podepfie,
mÛÏe se zhotovit i taková, která má na spodním okra-
ji malé bodce, jimiÏ se zapíchne do zemû.
Nejvût‰ím problémem pfii fotografování rostlin je jejich
pohyb. Sebemen‰í vánek nám vût‰í rostliny rozh˘be,
proãeÏ nemÛÏeme pouÏít dlouhou expozici. V takovém
pfiípadû pomÛÏe zapfiení lodyhy klacíkem z jedné nebo
dvou stran. Také mÛÏeme lodyhu dole u zemû obloÏit
trávou ãi listím. Tím zamezíme rozechvûní celé rostli-
ny. Mnozí to fie‰í tak, Ïe ze strany, odkud vane vûtfiík,
zapíchnou do zemû dva slabé kÛlky, na které navleãou
igelitov˘ sáãek. Podle potfieby mÛÏeme takové zástûny
udûlat dvû vedle sebe nebo je zahneme do pravého
úhlu apod. VÏdy podle potfieby, abychom zamezili
chvûní kvûtiny. Zajímav˘ch v˘sledkÛ lze dosáhnout,
kdyÏ fotografujeme rostliny proti slunci a potom je
slabû pfiibleskneme bleskem (obr. 5).
Celkové snímky rostlin nebo zábûry kvetoucí louky
nejsou tak zajímavé a fotogenické jako snímky detailÛ.
âasto pfiipravení dokonalého zábûru rostliny vyÏaduje
mnoho ãasu a trpûlivosti. UÏ také z toho dÛvodu, Ïe
nûkdy ãekáme na slunce, které nám zakryl mohutn˘
mrak. Ale s tím musí v‰ichni, kdo se rozhodli fotogra-
fovat krásy pfiírody, poãítat. ■

Jaromír Zumr st.



obr. 1 

obr. 2 
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Zima byla krásná a inspirující
Vyhodnocení zimního ãtvrtfinále Fotografické soutûÏe ãtenáfiÛ ãasopisu Lesu zdar pro-
bíhalo opût v kategoriích Les a krajina, Zvûfi, Rostlina a dfievina.
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Potû‰ující je, Ïe se kola zúãastnilo více soutûÏících, neÏ
tomu bylo na podzim. Opût bylo z ãeho vybírat a kvalita
fotografií i samotn˘ch námûtÛ se také posunula o nûco
v˘‰e. S potû‰ením tedy vyhla‰ujeme v˘sledky tohoto kola:

Kategorie LES A KRAJINA
1 Jifií Mlãou‰ek – Rejchartick˘
2 Jifií Lisník – Zima a Antonín ¤íha – Mráz
3 Tomá‰ Pospí‰il – Osamûlí bûÏci

Kategorie ZVù¤
1 Tomá‰ Pospí‰il – Vlci
2 Antonín ¤íha – Útok rysa a Jan Felger – Pohled
3 Jan ·usta – Hostina

Kategorie ROSTLINA A D¤EVINA
1 Tomá‰ Pospí‰il – Ploník obecn˘
2 M Slavinger – ·ípek
3 Karel JeÏek – Pfiicházející zima

Zima – Jifií Lisník

Rejchartick˘ – Jifií Mlãou‰ek

Osamûlí bûÏci – Tomá‰ Pospí‰ilMráz – Antonín ¤íha

Ploník obecn˘ – Tomá‰ Pospí‰il
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Vlci – Tomá‰ Pospí‰il·ípek – M. Slavinger

Rys – Antonín ¤íha Pohled – Jan Felger

Osamûlí bûÏci – Jan ·usta

Pfiicházející zima – Karel JeÏek

UUppoozzoorrÀÀuujjeemmee  ssoouuttûûÏÏííccíí  ddoo  ddaall‰‰íícchh  kkooll,,  ÏÏee  ssee  ddoo  kkaaÏÏddéé  kkaatteeggoorriiee
zzaassííllaajjíí  ppoouuzzee  33  ffoottooggrraaffiiee  oodd  jjeeddnnoohhoo  aauuttoorraa..  PPookkuudd  bbyy  bbyyll
zz  vvaa‰‰íí  ssttrraannyy  zzáájjeemm  oo  uuÏÏ‰‰íí  ssppoolluupprrááccii  ((nnaabbííddkkaa  ffoottooggrraaffiiíí
kk  vvyyuuÏÏiittíí  nneejjeenn  vv  LLeessuu  zzddaarr)),,  kkoonnttaakkttuujjttee  iinngg..  JJaarroossllaavvaa  KKaarraassee  ––
kkaarraass@@lleessyyccrr..cczz
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Pod slovem pedagogika si mnozí z nás pfiedstaví uãitele ve
‰kolní tfiídû snaÏící se pfiedat vûdomostní odkaz, tvofien˘
mnoho stovek let na‰í kulturou. Dne‰ní pojetí pedagogiky
zapomíná na budování vztahu ãlovûka k pfiírodû. Nauãit ho
pfiírodu vnímat, rozumût jí a hlavnû se v ní umût chovat,
protoÏe ne vÏdy jsou zásahy ãlovûka v pfiírodû zrovna ty nej-
‰etrnûj‰í. Tyto dovednosti je potfieba nauãit zejména mladé-
ho ãlovûka. Jak praví ãeské pfiísloví, starého psa nov˘m
kouskÛm nenauãí‰. Ve smyslu pedagogického se tady jedná
o zámûrnou, cílenou a hlavnû pravidelnou ãinnost.

Krásné, u‰lechtilé pedagogické cíle v‰ak naráÏí na problém
nejzávaÏnûj‰í. A tím problémem je mlad˘ ãlovûk sám. Díky
své nevyzrálosti odmítá v mnoha pfiípadech pod nátlakem
konzumní spoleãnosti a vrstevníkÛ pfiijímat zákonitosti pfií-
rodních moudrostí. Doba, v níÏ Ïijeme, nepodporuje aktivi-
ty v pfiírodû v pravém slova smyslu. T˘ká se pfieváÏnû v˘ko-
nu a posouvání hranic outdoorov˘ch extrémních sportÛ,
takÏe pfiíroda v koneãné podobû vyjde jako protivník pro
boj ãlovûka s ní. 

Jednou z moÏn˘ch nadûjí tuto realitu zmûnit je záÏitková
pedagogika. Její principy vznikaly kdesi ve Velké Británii
pod rukou Kurta Hahna. Ten tvrdil, Ïe ãlovûk se uãí zejmé-
na na základû vlastní zku‰enosti. Z toho plyne, jestliÏe pfii-
pravíme pro mladého ãlovûka víkend pln˘ her a zábavy
v pfiírodû, tak na základû této pozitivní zku‰enosti zaãne
pfiem˘‰let o pfiírodû jinak. Uvûdomí si, co cítil, co vnímal
a co udûlá pro to, aby jeho dûti za nûjak˘ ãas mohly cítit
a vnímat v pfiírodû to samé.

Nezastupitelnou roli pfii tûchto pobytech v pfiírodû má lek-
tor. SnaÏí se stimulovat úãastníky k pfiem˘‰lení nad získa-
n˘mi proÏitky, aby docházelo ke zku‰enostnímu uãení. Jinak
by proÏitky vyznûly do prázdna a v‰e by bylo jen o kon-
zumním pfiijímání pfiipraven˘ch aktivit. Úãastník se sám
snaÏí vytûÏit svoji aktivitou pfiínos z tohoto pobytu v pfiíro-
dû. Dal‰ím úkolem lektora je udrÏovat stálou hladinu dra-
maturgického pfiíbûhu umoÏÀující lep‰í motivaci úãastníkÛ.
Vût‰inou se jedná o pfiíbûhy, které dobfie zná mládeÏ z fil-
mov˘ch pláten a televizních pofiadÛ. Na ty se pak nabalují

Pedagogika tak trochu jinak
Ve dnech 24. - 26. února probûhl v Rokytnici v Orlick˘ch horách záÏitkov˘ víkend pro
mládeÏ, kter˘ byl finanãnû podpofien státním podnikem Lesy âeské republiky. 

Stavba iglú
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herní systémy, které mají pedagogick˘ potenciál. TakÏe
v koneãné fázi to mladé lidi baví, protoÏe jsou to vûci, se
kter˘mi se bûÏnû setkávají a dobfie je znají.

Spolupráce na tûchto programech s Lesy âR vznikla v roce
2004. V této dobû jsem studoval na UP-Olomouc obor
Rekreologie. Náplní tohoto studia byla pfieváÏnû záÏitková
pedagogika. Tuto teoretickou rovinu stvrzovala praxe
v rÛzn˘ch outdorov˘ch firmách a letních táborech pro dûti
a mládeÏ. Na základû vytvofieného projektu byly uspfiádány
uÏ tfii víkendové programy v pfiírodû pro klienty nízkopra-
hového zafiízení Klídek a v souãasné dobû se pfiipravuje
dal‰í. Splnily své oãekávání a svojí náplní nadchly své
úãastníky. Vûfiím proto v jejich pokraãování a v dohledné
dobû i roz‰ífiení pro dal‰í mladé lidi, které zaujme tato my‰-
lenka trávení volného ãasu. 

Koncepce posledního záÏitkového víkendu se odvíjela od
pfiíbûhového dramatu hledání snûÏného muÏe, naz˘vaného
téÏ Yetti. V úvodu bylo dÛleÏité nabuzení tajuplné atmo-
sféry za honbou tohoto mystického tvora, pokraãující
v dÛkladné pfiípravû hledaãÛ prostfiednictvím pohybov˘ch
her (orientace v noãní i denní zimní pfiírodû, stopování lesní
zvûfie, stavba IglÛ). V závûru, pfii imaginárním dopadení Yet-
tiho, dojde k váÏné diskusi, neohrozíme-li jeho Ïivot. Jestli
jsme domysleli ve‰keré dÛsledky spojené s jeho objevením.
Uchovat tohoto tvora v pfiirozeném prostfiedí dále, nebo ho
lapit na v˘zkum? Jde o vyjádfiení jisté podobnosti s odhalo-
váním jin˘ch pfiírodních krás v na‰em reálném svûtû. Zamy‰-
lení nad citlivostí vztahu ãlovûka a pfiírody. ■

Bc. Luká‰ Tfiíska
realizátor záÏitkov˘ch aktivit PROSTOR PRO, o. s.

Poznáváme stopy zvûfie

Yetti

Veãerní skotaãení na snûhu
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Z ãinnosti Souboru loveck˘ch
trubaãÛ LâR – LS Jeseník 
Vznik Souboru loveck˘ch trubaãÛ LâR – LS Jeseník se datuje k závûru roku 2002 po roz-
dûlení pÛvodního souboru, kter˘ vystupoval pod hlaviãkou LS Javorník. Se souhlasem
vedení podniku o úãinkování obou hudebních tûles v oblasti byl soubor vybaven zcela
nov˘mi nástroji (Parforzní lesní rohy Es-B) a stejnokrojov˘mi souãástmi, vzor LâR. 

Na‰i trubaãi

K úãasti na mezinárodních soutûÏích je zpravidla poÏadová-
no vystoupení poãetnûj‰ích souborÛ. Z tûchto dÛvodÛ dochá-
zí k úãelovému  spojení souboru z LS Jeseník se souborem
z LS Javorník. Dosahované v˘sledky jsou velmi dobré. Na
poslední mezinárodní soutûÏi ve Vojniku u Celje ve Slovinsku
získali na‰í vystupující v kategorii „S“ z 23 souborÛ pûkné
13. místo a umístûním ve „zlatém pásmu“ získali i „zlat˘
odznak“ z této soutûÏe. Navíc obdrÏeli je‰tû „zlat˘ odznak“
jako cenu starosty Vojniku za „nejlíbivûj‰í“ vystoupení.
Z posledních spoleãn˘ch vystoupení nelze také opomenout
vystoupení na 10. reprezentaãním plese LâR v Hradci Králo-
vé  v roce 2006.
Neskromné jsou i dal‰í plány do budoucna. JiÏ nyní se oba
soubory pfiipravují na spoleãné vystoupení na mezinárodní
soutûÏi, která se bude v ãervenci 2006 konat v Dánsku.
V‰ichni vûfií, Ïe úspû‰nû naváÏou na jiÏ získané úspûchy.
Soubor loveck˘ch trubaãÛ LâR – Lesní správy Jeseník, sv˘mi
vystoupeními na rÛzn˘ch odborn˘ch a spoleãensk˘ch
akcích, pofiádan˘ch mnoha spolky a organizacemi, dÛstojnû
reprezentuje nejen lesní správu, ale hlavnû Lesy âeské
republiky, s. p. jako celek. A lze si jen pfiát, aby elán ãlenÛ
souboru vydrÏel co nejdéle. ■

Renáta Jefiábková
vedoucí souboru

Ing. Jaromír Latner, CSc.
lesní správce

Po poãáteãním období stfiídání ãlenÛ se soubor konsolidoval
a vystupuje pod vedením Renáty Jefiábkové s ãleny Ing.
Radoslavem Procházkou a Vladimírem Kohoutkem.
Soubor plnû pokr˘vá nejen potfieby lesní správy, ale i fiedi-
telství podniku a mnoha organizátorÛ rÛzn˘ch akcí v regi-
ónu. Vystupuje pravidelnû u pfiíleÏitostí vernisáÏí v˘stav ve
Vlastivûdném muzeu Jesenicka, místním divadle a kinû.
Zahajuje a ukonãuje sv˘m vystoupením pfiehlídky trofejí
spárkaté zvûfie okresu Jeseník, okresní pfiebory ve stfielbû
brokem (Píseãná) a pfiedbûÏné zkou‰ky barváfiÛ (Doma‰ov).
Jsou zváni k vystoupením na organizovan˘ch Hubertov˘ch
jízdách na Rejvízu a v Horních Hefimanicích. Jejich úãast je
vysoce hodnocena pfii Svatohubertsk˘ch m‰ích (Praha –
Chrám Sv. Víta, Horní Krupa, Tfieme‰ek, Píseãná, Doma-
‰ov),  mysliveck˘ch slavnostech (Kuks, Chotûbofi, Slezské
Zabkowice – Polsko), mysliveck˘ch plesích (Brno, Paseka),
posledních leãí (Lipová-Láznû) a jin˘ch slavnostních pfiíle-
Ïitostech (náv‰tûva prezidentÛ âR a Polska v Jeseníku,
otevfiení lesního hfibitova obûtí 2. svûtové války, vysvûcení
kapliãky ve Svratouchu, semináfie psychiatrÛ v Jeseníku
Lázních, oslavy 1. máje v Jeseníku a mnoho jin˘ch). Sv˘m
vystoupením pfiispívají i k dÛstojn˘m rozlouãením se zem-
fiel˘mi pracovníky, a to nejen lesní správy, ale i s b˘val˘mi
zamûstnanci Lesního závodu Jeseník. Pravidelnû se zúãast-
Àují rÛzn˘ch soutûÏí mysliveck˘ch trubaãÛ (Hranice n. M.,
Sv. Florian – Rakousko, Ladek Zdroj – Polsko, Vojnik –
Slovinsko).

PANORAMA
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Pronajímat honitby s DPH, nebo bez
Je pronajímatel honitby oprávnûn úãtovat cenu vãetnû DPH? Odpovûì na tuto otázku je
pfiedmûtem diskuse, která se rozhofiela v poslední dobû v souvislosti s nedávn˘m roz-
sudkem Krajského soudu v Hradci Králové (ã. j. 21 Co 512/2005.). Jednou z reakcí na
zmínûn˘ rozsudek byl ãlánek JUDr. StaÀka v ãasopise Svût myslivosti (3/2006). Poza-
stavil se v nûm nad pojetím pronájmu honitby (Pronajímá se právo myslivosti nebo
nemovist?), pfiedloÏil pfiehled pfiíslu‰né stávající legislativy  a dospûl k závûru, Ïe pro-
nájem honebních pozemkÛ de facto (v rozporu se soudním rozhodnutím) znamená pro-
nájem honebního práva. Ke stejnému závûru, kter˘ potvrzuje také stanovisko Minister-
stva financí âR, dospûla v následující reakci i Ing. Kadefiávková z LâR.

PANORAMA

Lesy âeské republiky, s.p. uzavírají s jednotliv˘mi mysli-
veck˘mi sdruÏeními smlouvy o nájmu honitby. Pronají-
matel má podle zákona ã. 77/1997 Sb., o státním podni-
ku a zakládací listiny Ministerstva zemûdûlství âeské
republiky právo hospodafiit s majetkem státu. Majetek
státu zahrnuje téÏ pozemky, které jsou honebními
pozemky podle zákona ã. 449/2001 Sb., o myslivosti.
V˘‰e uvedenou smlouvou pronajímá pronajímatel nájem-
ci honitbu, aby v ní po sjednanou dobu vykonával právo
myslivosti.

Honitbou je podle §2 písm. i) zákona ã. 449/2001 Sb.,
o myslivosti soubor souvisl˘ch honebních pozemkÛ jed-
noho nebo více vlastníkÛ, v nûmÏ lze provádût právo
myslivosti.   Pronájem honitby nelze sluãovat s klasick˘m
pronájmem  pozemkÛ a nevztahuje se na nûj § 56 záko-
na ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, tj. nejed-
ná se o osvobozené plnûní, a to z nûkolika dal‰ích dÛvo-
dÛ. Jedním z nich jsou ust. §§ 16 a 17 zákona o státním
podniku a § 4 zákona o lesích, na základû nichÏ, v pfií-
padû, Ïe by se jednalo o klasick˘ pronájem lesních
pozemkÛ, musel by tento b˘t se souhlasem zakladatele.
Dále fiadu pozemkÛ Lesy âR, s.p. pronajímají k podnika-
telsk˘m úãelÛm, napfi. lomy, ostatní plochy apod., které
jsou rovnûÏ souãástí honitby, a dva pronájmy téhoÏ
pozemku nejsou v podstatû moÏné (v tomto pfiípadû by
se mûlo jednat o podnájem). 

Závûrem
U nájmu honitby se jedná o právo uÏití pozemkÛ k pro-
vozování práva myslivosti, nejedná se o nájem pozem-
ku, ale o sluÏbu. Dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona 
ã. 235/2004 Sb., o DPH se sluÏbou rozumí i poskytnutí
práva vyuÏití vûci nebo práva anebo jiné majetkovû vyu-
Ïitelné hodnoty.  Na základû  v˘‰e  uvedeného  podléhá
nájem honitby  základní sazbû DPH ve v˘‰i 19 %.

Tento závûr je potvrzen stanoviskem Ministerstva finan-
cí âR – vydan˘m dne 4. 5. 2005, evidenãní ãíslo 25316
a je uvefiejnûn na webov˘ch stránkách MFâR na adrese:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/9_3020.html?
year=2005 ■

Ing. Milu‰e Kadefiávková
podnikové fieditelství LâR

Ilustraãní foto J. Karas

Mufloni v Îidlochovicích

Kazatelna
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Vybíráme z tisku
Kalamita
Slovácké noviny, 25. 2. 2006 (kráceno)

Nedávno tam stály vzpfiímené stromy, z nichÏ nûkteré mûly je‰tû
víc neÏ pÛl století tvofiit plíce kraje, zatímco jin˘m chybûlo jen
málo let k dospûlosti. Staãil v‰ak pfiídûl tûÏkého a mokrého snûhu
aby po v‰í kráse zÛstaly v nejednom porostu v chfiibsk˘ch lesích
jenom zlomy kmenÛ, zpfielámané a pozoh˘bané stromy. Jedním
slovem spou‰È, jejíÏ nepfiístupnost zhor‰ovala nemalá vrstva
snûhu. Pro kaÏdého, kdo dovede obdivovat krásu lesa, je pohled
na zpfielámané stromy zdrcující. Lehko není lesníkÛm z LS Buch-
lovice, ale jako lékafii museli tam, kde nebyla vysoká vrstva snû-
hové pokr˘vky, zasáhnout hned. Zjistit rozmístûní polomÛ, urãit
oblasti soustfiedûní, odhadnout mnoÏství a stanovit dal‰í postup.
Les je sloÏité pracovi‰tû, ãlovûk je nucen pfiizpÛsobovat se mimo-
fiádn˘m situacím a proti pÛvodním pfiedpokladÛm hledat jiná
fie‰ení. V‰ichni, kdo v lese pracují, jsou si toho vûdomi. Jakákoliv
fie‰ení se dnes neobejde bez spolupráce. 

Lesníci odklízejí polomy
Mladá fronta Dnes, 28. 2. 2006 (kráceno)

Snûhová kalamita z poãátku ledna zasáhla vût‰inu lesÛ na jihu
âech. Po polomech tak leÏí na stovkách hektarÛ statisíce kubíkÛ
dfieva, které musejí lesníci do poloviny roku vytûÏit. Na jihu âech
jsou nejvût‰í ‰kody na TfieboÀsku a Novohradsku. V nûkter˘ch
oblastech popadal i trojnásobek roãní tûÏby, majitelé lesÛ musejí
najímat dûlníky a vybavení z jin˘ch regionÛ. Na TfieboÀsku popa-
dalo 320 tisíc kubíkÛ dfieva, roãní tûÏba je zde 100 tisíc kubíkÛ.
„Potfiebujeme do pololetí mít co nejvíce dfieva vytûÏeného, protoÏe
borovice v létû zmodrají a odbûratelé je chtít nebudou. Prodáme je
jen za minimální ceny,“ fiekl lesní správce v Tfieboni Jaroslav Slanec.  
Na Novohradsku popadalo 135 tisíc kubíkÛ dfieva a na Jindfiicho-
hradecku leÏí pfies padesát tisíc kubíkÛ, tj. tfii ãtvrtiny roãní tûÏby.

Národní park ·umava se pfiiblíÏil dal‰í etapû
Listy Prachaticka, 3. 3. 2006 (kráceno)

Správa Národního parku a ChKO ·umava pfiipravila novou zona-
ci. Smyslem je zafiazení nejcennûj‰ích ãástí ekosystémÛ parku do
I. ochranné zóny, pfiipravení dostateãnû Ïivotaschopné rozvojové
- III. zóny v blízkosti a podle potfieb obcí, jakoÏ i vymezení pfie-
chodné - II. zóny (turistika, rekreace, poznání, ochrana proti ‰ífie-
ní kÛrovcÛ apod). DÛvodem pro zmûny je i náprava chybného
rozhodnutí, kter˘m do‰lo k rozkouskování území na 135 frag-
mentÛ. Cílem je tato území stmelit. Jejich koneãn˘ poãet se má
ustálit na 59. 
Nejcennûj‰í území v I. ochranné zónû mÛÏe v dohledné dobû zau-
jmout 39 procent. Vyãlenûné území prvních zón se má obejít bez
v˘razn˘ch zásahÛ ãlovûka. To ale neznamená, Ïe hoficovou past-
vinu nebude vlastník nebo nájemce pfiepásat apod. Pfiedpokládá-
me, Ïe minimálnû polovina z tûchto nejcennûj‰ích území mÛÏe
b˘t s mal˘m podílem lidské intervence a péãe jiÏ teì. Patfií sem
v‰echna ra‰elini‰tû, pralesovité zbytky ale i fiada horsk˘ch lesÛ.
Zde tedy hovofiíme o „bezzásahovosti“. 
Správa zmûny pfiedstavuje na jednotliv˘ch obcích, dojíÏdí na vefiej-
ná projednávání se starosty a zastupiteli. Problematikou se bude
zab˘vat Rada NP a následnû ministerstvo Ïivotního prostfiedí. 

Psi drancují lesy
Na‰e Vala‰sko, 28. 2. 2006

Desítky potrhan˘ch srnãích kusÛ nacházejí v tûchto dnech mys-
livci v lesích na Vsetínsku. DÛvodem je tuhá zima, která bere
zvûfii síly: dokáÏí ji pak u‰tvat i psi, které nezodpovûdní majitelé
pustí do lesa bûhem obyãejné procházky. „Nûkter˘ pes dokáÏe
srnu i strhnout, jin˘ ji zase u‰tve tak, Ïe stejnû uhyne,“ vysvûtlil
Josef Dobe‰ ze vsetínské správy LesÛ âeské republiky. 
Odborníci podot˘kají, Ïe urãit˘ úbytek zvûfie je v zimû pfiirozen˘,
letos se ale situace témûfi vymkla kontrole. „Srny odolají nepfiíz-
ni poãasí, nedostatku potravy nebo pfiirozen˘m predátorÛm, tlak
psÛ uÏ ale nezvládají,“ soudí Du‰an Pinìák z odboru Ïivotního
prostfiedí vsetínské radnice.

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

V lesích leÏí stovky vyvrácen˘ch stromÛ
Deník Chomutovska, 1. 3. 2006 (kráceno)

Lesáci z Chomutovska poãítají ‰kody, které napáchala prosincová
snûhová vichfiice. I kdyÏ se kvÛli poãasí na nûkterá místa je‰tû
nedostali, odhadují, Ïe je po‰kozeno velké mnoÏství stromÛ. 
Po vichfiici a dlouhé zimû zÛstaly vyvráceny pfiedev‰ím jehliãnaté
stromy. „Jsou to zejména smrky,“ doplnil lesní správce Zbynûk
·obr z klá‰terecké správy LesÛ âR. „Mají mûlk˘ kofienov˘ systém,
a tak si s nimi vichfiice lehce poradí a mnoho jich vyvrátí.“ 
Nejvíce vyvrácen˘ch stromÛ leÏí u Kry‰tofov˘ch HamrÛ u Jelení
hory. „Je tam asi ãtyfii sta kubíkÛ dfieva,“ odhaduje Zbynûk ·obr.
V lesích na Chomutovsku, které jsou ve správû LesÛ âR, je v‰ak
poniãen˘ch, poláman˘ch a vyvrácen˘ch stromÛ mnohem více. Do
neodklizeného dfieva by se v létû mohl dostat kÛrovec, proto musí
lesáci stromy odklízet co nejrychleji. 

Mufloni, divoãáci, kuny i sokoli jsou v Praze doma
Mladá fronta Dnes, 4. 3. 2006 (kráceno)

Hlavní mûsto je pfiekvapivû bohaté na druhy zvûfie. V krãském lese
mohou náv‰tûvníci vidût stádo muflonÛ. V ·árce ãi v Chuchli jsou
divoká prasata, kter˘ch je v posledních letech v Praze více neÏ dost.
Na polích v tûsné blízkosti hlavního mûsta b˘vají k vidûní koropt-
ve. „To je hlavnû zásluha myslivcÛ z Roztok u Prahy a PrÛhonic,“
fiekl Jifií ·ilha z ústfiedí âeskomoravské myslivecké jednoty.
V historickém centru je moÏné vidût krouÏícího dravce, kter˘
hnízdí ve vûÏi T˘nského chrámu. Sokol, kter˘ ulétl sokolníkovi, je
nyní ochráncem praÏsk˘ch památek. DÛvod? K jídlu si dopfiává
holuby. Kormoráni zimují u Vltavy v okolí Baby v Praze 6. Na
Vltavû mezi racky a labutûmi jsou k vidûní kachny divoké. Husy
mÛÏeme spatfiit na jafie a na podzim na tahu. Silnû se rozmnoÏi-
la volavka popelavá s kormoránem velk˘m, ktefií pfii náletu na
mal˘ rybník mohou zcela zlikvidovat rybí osádku. 

Leto‰ní zima dala zabrat také lesÛm
Tachovsk˘ deník, 9. 3. 2006 (kráceno)

Na leto‰ní zimu uÏ doplatili snad v‰ichni. Zemûdûlci, myslivci,
rybáfii a v neposlední fiadû lesníci. V‰ichni totiÏ utrpûli ztráty. Les-
níci uÏ ‰kody poãítají. Vûdí, Ïe do‰lo k polámaní vr‰kÛ stromÛ.
Konkrétní vyãíslení v‰ak zatím není, protoÏe do nûkter˘ch míst se
je‰tû nemohou dostat. „·kody po zimû jsou. Jde o vr‰kové zlomy.
Poãítáme se ztrátou osmi tisíc kubíkÛ,“ uvedl zástupce lesního
správce z LesÛ Planá Eduard Malaãina. ·kody mohou b˘t je‰tû
vy‰‰í, nemûly by v‰ak pfiesáhnout deset tisíc kubíkÛ. „Dfievo, které
se vytûÏí z polomÛ bude zpracováno a vyuÏito. MoÏná se to pro-
jeví na jeho niÏ‰í cenû. Mohla by klesnout o dvacet procent,“
uvedl Malaãina. Nejhor‰í situace je na hranicích s Nûmeckem.

V lesích Jindfiichohradecka tak zÛstává dfievo za 67,5 milionu korun. 
Pro lesníky je ‰patné, Ïe polámané jsou hlavnû stromy do tfiiceti
let, zbytky se hodí jen jako dfievo palivové nebo pro papírny. Za
to se v‰ak platí o polovinu ménû neÏ za stolet˘ kmen. 
TfiebaÏe v lesích leÏí stovky kubíkÛ dfieva, jeho cena na trhu se
stále nepohnula. Pily kupují kulatinu za 1350–1400 korun za
kubík borovice. „Ceny se drÏí také kvÛli Raku‰anÛm, ktefií dfievo
i za tyto ceny koupí. Bez nich by byl na trhu pfietlak a ceny by
klesly,“ fiekl majitel pily v Brlohu Jan Jake‰. 
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ
Lesné semenárstvo na Slovensku
Ján Hoffmann, Katarína Chválová a Eva Palátová
Publikace je rozdûlena do tfií ãástí: v‰eobecné základy lesního seme-
náfiství a technologie zpracování semen lesních dfievin; speciální
semenáfiství jednotliv˘ch druhÛ dfievin; pfiehledy a rejstfiíky. V první
ãásti jsou struãnû uvedeny základy biologie semen lesních dfievin,
od nichÏ se odvíjí technologie zpracování semenné suroviny, skla-
dování osiva lesních dfievin a jeho pfiedosevní pfiíprava. Druhá ãást
knihy je vûnována semenáfiství stromov˘ch druhÛ lesních dfievin,
které je pro komplexnost a provozní poÏadavky doplnûno o dvanáct
nejãastûji se vyskytujících kefiovit˘ch druhÛ dfievin. U kaÏdé dfieviny
je uveden popis kvûtu jako biologického základu plodu a semena,
popis plodu, popis semena, biologicko-technické parametry
a zkou‰ka klíãivosti nebo Ïivotnosti semena. Pro úãely provozu je
uveden zpÛsob skladování a pfiedosevní pfiípravy osiva. V závûru
u kaÏdé dfieviny je ucelen˘ popis semenáãku od dûloÏních listÛ po
listy pravé. V‰echny stádia reprodukãního materiálu (kvût - plod -
semeno a jeho zkou‰ka - semenáãek) jsou pro ulehãení identifikace
zdokumentovány barevn˘mi fotografiemi. V závûru druhé ãásti je
v tabulkové formû zpracován pfiehled základních údajÛ o plodnosti
a osivu vybran˘ch lesních dfievin strukturovan˘ na domácí a intro-
dukované, jehliãnaté a listnaté dfieviny. Tfietí ãást publikace obsa-
huje pfiehled odborn˘ch semenáfisk˘ch termínÛ, pfiehled literatury
a rejstfiík slovensk˘ch, ãesk˘ch a latinsk˘ch názvÛ dfievin.
Vyd. Perex K+K, s.r.o., pro vydavatelství Lesmedium, k.s., Bratisla-
va, 2005
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

Produkce krytokofienného sadebního materiálu
lesních dfievin
Oldfiich Mauer a kolektiv
Publikace zvefiejÀuje souãasné v˘sledky v˘zkumn˘ch a ovûfiovacích
prací kolektivu pracovníkÛ specializujících se na pfiedmûtnou pro-
blematiku v rámci v˘zkumn˘ch zámûrÛ MSM 621 564 8902 a MZE
000207020, souãasnû pak téÏ v˘sledky spolupráce a praktick˘ch
poznatkÛ z produkce krytokofienného sadebního materiálu v Polsku,
zejména pak v oblasti Horního Slezska, které je sv˘mi stanovi‰tními
podmínkami blízké podmínkám v âeské republice. Autorsk˘ kolek-
tiv pod vedením prof. Mauera  ve sloÏení doc. Palátová, ing. Bárto-
vá, ing. Jurásek, ing. Nárovcová a ing. Szabla sestavil pfiehled od
historie pouÏívání obalÛ aÏ po souãasnost. V knize nechybí základ-
ní charakteristiky kvality obalÛ, problematika deformace kofienové-
ho systému, konstrukãní a technologická fie‰ení k zamezení vzniku
deformací kofienového systému a typy obalÛ. V knize ãtenáfi nalez-
ne doplnûné katalogové listy biologicky ovûfien˘ch typÛ obalÛ pro
pûstování sadebního materiálu lesních dfievin. Velmi hodnotná je
kapitola zab˘vající se technologiemi pûstování prostokofienn˘ch
a krytokofienn˘ch semenáãkÛ v umûl˘ch krytech (fóliovnících), na
voln˘ch plochách, dále typy substrátÛ a metody hnojení krytoko-
fienného sadebního materiálu. Kniha je doplnûna kapitolou polské-
ho odborníka ing. Kazimiera Szably o umûlé mykorhizaci a ekono-
mick˘ch aspektech obnovy lesa krytokofienn˘m sadebním materiá-
lem.
Vyd. SdruÏení lesních ‰kolkafiÛ âR ve spolupráci s Ústavem zakládá-
ní a pûstûní lesÛ Lesnické a dfievafiské fakulty MZLU Brno v Lesnic-
ké práci, s.r.o., 2006
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

Základy ochrany lesa v praxi
Petr Zahradník
Hlavním posláním publikace je podat struãné metodické návody
kontroly a ochrany proti nejv˘znamnûj‰ím ‰kÛdcÛm, vãetnû infor-
mací o symptomech po‰kození. V ãásti vûnované obecn˘m ochran-
n˘m strategiím proti hlavním v˘znamn˘m skupinám ‰kÛdcÛ jsou
uvedeny základní obecné principy ochrany, které se zejména v ter-
mínech u jednotliv˘ch druhÛ mírnû odli‰ují. Se znalostí bionomie
konkrétního ‰kÛdce je v‰ak lze vyuÏít i pro druhy, které zde nejsou
uvedeny. V obecn˘ch strategiích jsou uvedena i kritéria pro nutnost
provádûní zásahÛ. V kombinaci s tabulkou ‰kÛdcÛ lze zváÏit moÏná
rizika a potfiebnost zásahÛ pro konkrétního ‰kÛdce. Dal‰í ãást tvofií

kalendáfi ochranáfisk˘ch prací. NejdÛleÏitûj‰í ãástí jsou vlastní
postupy pro kontrolu a ochranu. V‰echny zde uvedené druhy (kala-
mitní ‰kÛdci a dal‰í, ktefií se v posledních letech pfiemnoÏili) byly
zpracovány formou letákÛ Lesní ochrannou sluÏbou. S ohledem na
rozsah letákÛ v‰ak ani v nich nejsou v nûkter˘ch pfiípadech uvede-
ny v‰echny potfiebné informace aÏ do detailu. Následují dvû krátké
kapitoly vûnované obecn˘m zásadám pouÏívání pesticidÛ a aplikaã-
ní techniky. V ãásti vûnované legislativû se ãtenáfi mÛÏe seznámit
s nejdÛleÏitûj‰ími právními pfiedpisy, které se ochrany lesa bezpro-
stfiednû t˘kají. Pfii jejich komentování ne‰lo, aÏ na v˘jimky, o pfiepis
jednotliv˘ch paragrafÛ, ale o vystiÏení základních oblastí a problé-
mÛ, kter˘mi se dan˘ zákon zab˘vá. Zejména zákon o rostlinolékafi-
ské péãi a pfiíslu‰né vyhlá‰ky, které byly schváleny v roce 2004,
obsahují fiadu velmi dÛleÏit˘ch informací, se kter˘mi by se mûl
kaÏd˘, kdo se ochranou lesa zab˘vá, dÛkladnû seznámit. 
Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2005
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

Aplikace pfiípravkÛ na ochranu lesa
Petr Zahradník
Pfiedkládaná publikace do urãité míry navazuje na “Základy ochra-
ny lesa v praxi” (P. Zahradník, VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2005).
Podrobnûji rozebírá aplikaãní techniku a vlastní aplikaci pesticidÛ.
Soustfieìuje se zejména na obecné principy a vyh˘bá se vyjmenová-
ní jednotliv˘ch pfiístrojÛ a pfiípravkÛ, u kter˘ch odkazuje na infor-
maãní zdroje. Vedle obecného ãlenûní aplikaãní techniky se struã-
nou konstrukãní charakteristikou a uvedením pfiíkladÛ, kde je vhod-
né ji pouÏít, je hlavní tûÏi‰tû poloÏeno na zpÛsoby aplikace proti
jednotliv˘m skupinám ‰kodliv˘ch ãinitelÛ. Jsou zde uvedeny prak-
tické návody a rady, vyzdviÏeny v˘hody a nev˘hody atd. Znaãná
pozornost je vûnována bezpeãnosti práce pfii aplikaci pesticidÛ
a základÛm první pomoci. V závûru publikace jsou uvedeny infor-
mace o právních pfiedpisech z okruhÛ bezpeãnosti práce a ochrany
zdraví, pesticidÛ a aplikaãní techniky.
Vyd. VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, 2006
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

Národní park ·umava a jeho ohroÏenost
kalamitním pfiemnoÏením kÛrovcÛ
Jaroslav Mentberger
V útlé broÏurce autor mapuje mediální i odbornou kampaÀ ve vzta-
hu k pfiemnoÏení l˘koÏrouta smrkového v Chránûné krajinné oblas-
ti a Národním parku ·umava a v Národním parku Bavorsk˘ les.
Porovnává pfiírodní podmínky chránûn˘ch oblastí na ãeské a nûmec-
ké stranû ·umavy, popisuje rozsah napadení a míru zásahÛ proti
kÛrovcÛm. Seznamuje s postojem  odborné i laické vefiejnosti. Autor
pfiesnû cituje prÛbûhy v‰ech diskusí od roku 1992 do roku 2005
a postupy lesníkÛ, lesnick˘ch sdruÏení, MZe a pfiedev‰ím MÎP tak,
aby si ãtenáfi udûlal obrázek o postupu v‰ech stran v “kauze kÛro-
vec”. Diskuse komentuje a zam˘‰lí se nad formami fie‰ení vedoucí-
mi ke vzájemné dohodû. Text je doplnûn i ãlánkem RNDr. V. Sku-
hravého, kter˘ se zab˘vá návrhem jádrov˘ch zón Národního parku
·umava.
Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad âern˘mi lesy, 2006
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Rádce vlastníka lesa do v˘mûry 50 ha
kolektiv autorÛ z Ústavu pro hospodáfiskou úpravu lesÛ Brand˘s
nad Labem
Publikace obsahuje nejdÛleÏitûj‰í informace z právních pfiedpisÛ
upravujících vlastnictví lesa a hospodafiení v nûm. Je urãena vlast-
níkÛm lesÛ do v˘mûry 50 ha hospodafiícím bez vlastního lesního
hospodáfiského plánu a vlastníkÛm zemûdûlské pÛdy, ktefií zvaÏují
její zalesnûní. K broÏurce je pfiiloÏena pfiíloha s kontakty na subjek-
ty v rámci âeské republiky.
Vyd. ÚHÚL Brand˘s nad Labem, 2005
/darováno technické knihovnû LâR HK/ ■

Jifií Uhlífi
podnikové fieditelství LâR
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V ãlánku V˘roba a obchodní ãinnost LesÛ âeské republi-
ky v roce 2005 byl u LZ Konopi‰tû uveden chybn˘ údaj
v procentuelním plnûní tûÏby dfiíví k 31. 12. 2005. Správ-
n˘ údaj je 104 %.

VáÏení ãtenári,

dovoluji si Vás jménem organizátorÛ informovat o pfiípra-
vû semináfie „VLIV ZVù¤E NA STAV LESA“, kter˘ pofiádá
MÎP, OEKL, odd. ochrany lesa, spoleãnû s Lesní a rybniã-
ní správou majetku CM. Semináfi se uskuteãní pod patro-
nací námûstka ministra RNDr. Franti‰ka Pojera dne 25. 4.
2006 na zámku Dobfií‰ a na ovûfiovacím objektu polesí
Sv. Anna. 

Na semináfii budou mj. prezentovány v˘sledky v˘zkumné-
ho projektu MÎP, které pod názvem ZpÛsoby omezení
negativního vlivu zvûfie na stav lesa fie‰il v období let
2003–2005 IFER Jílové – Ústav pro v˘zkum lesních eko-
systémÛ. 

Organizaãní a odborn˘ garant semináfie:
Ing. Vladislav Ferkl, OEKL MÎP
tel. 267 122 413, e-mail: Vladislav_Ferkl@env.cz

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

padesátiny
Silvestr Jifií Ing. KI Fr˘dek-Místek
·ebestíková NadûÏda JUDr. KI Zlín
·arközi Jan LZ Kladská
Formanová ZdeÀka LZ Îidlochovice
Aichlmanová Ljuba LS LuÏná
Plocková Dagmar LZ Dobfií‰
VáÀová Eva LS Ledeã n. Sázavou
Hazuková Irena LZ Boubín

‰edesátiny
âern˘ Jan Ing. KI Hradec Králové
Novotn˘ Jifií Ing. LS Kfiivoklát
Kocián Ladislav LZ Îidlochovice
·proch Vasil LS Vy‰‰í Brod

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

OO  LLEESSÍÍCCHH  KKAAVVKKAAZZUU  AA  SSTT¤¤EEDDNNÍÍ  AASSIIEE

Jak jsme jiÏ na‰e ãtenáfie informovali, probûhla koncem
fiíjna 2005 mezinárodní konference FAO, která byla orga-
nizaãnû zaji‰Èována LâR. Materiály z konference jsou
uvefiejnûny na stránkách UNECE/FAO na adrese 
http://www.unece.org/trade/timber/mis/2005Kritiny.htm
a je moÏné seznámit se zde s popisem lesnictví v jednot-
liv˘ch státech regionu a také s jednotliv˘mi prezentacemi
pfiedná‰ejících. Jedná se o jedineãn˘ zdroj informací pro
zájemce o svûtové lesnictví a souãasnû i o dobr˘ jazyko-
v˘ trénink va‰í odborné angliãtiny a ru‰tiny.

M. Kravka, OZV

Základní ‰kola v Libinû na ·umpersku dûkuje touto cestou panu
ing. Tomá‰i Pospí‰ilovi z Lesní správy Louãná n/Desnou za velmi
pûknou a pouãnou pfiedná‰ku na téma „Na‰e lesy a Ïivot
v nich“. Pfiedná‰ka, která byla doprovázena názorn˘mi ukázka-
mi spojen˘mi s promítáním diapositivÛ zaujala svou zajímavou
a poutavou formou cel˘ 1. stupeÀ v poãtu 168 ÏákÛ vãetnû
pedagogického sboru 10 uãitelÛ. Je‰tû jednou díky.

Milena Padûrová
za pedag. sbor Z· Libina

LABUË NARAZILA DO VEDENÍ
Kuriózní pfiípad záchrany labutû
velké fie‰ili v minul˘ch dnech
u obce LiteÀ na Berounsku roky-
can‰tí ochránci pfiírody. Do‰lo zde
ke kolizi labutû velké s venkovním
vedením elektrického proudu,
pfiãemÏ labut’ spadla do oploce-
ného pozemku, ze kterého by se
bez pomoci nedostala, a stala by
se obûtí li‰ek ãi pobíhajících psÛ.
Na upozornûní náhodného fiidiãe se témûfi okamÏitû vydali
ochránci pfiírody na místo, aby labuÈ odchytili a o‰etfiili. Na‰tûs-
tí zranûní labutû nebyla váÏná, a tak mohla b˘t za nûkolik dní
vypu‰tûna na Berounku.   
LabuÈ velká je jedním z nejvût‰ích létajících ptákÛ. Dosahuje
délky 150 centimetrÛ, rozpûtí kolem 240 centimetrÛ a hmotnos-
ti aÏ 13 kilogramÛ. V tûchto dnech se jiÏ labutû zaãínají potu-
lovat po okolí a hledat si vhodn˘ rybník k hnízdûní. Právû vize
obsazování hnízdi‰tû se mohla stát této labuti osudná. Na‰tûstí
díky v‰ímavosti fiidiãe a rychlému zásahu nedo‰lo k úhynu toho-
to impozantního opefience.  
I kdyÏ tento dal‰í zásah rokycansk˘ch ochráncÛ pfiírody dopadl
dobfie, je vhodné se zamyslet nad tím, jak je na‰e krajina protká-
na sítí elektrovodÛ, kde hynou tisíce ptákÛ roãnû, a to nejen tím,
Ïe do nich narazí. Jsou sice snahy o nápravu, ale ãasto chybí
dobrá vÛle zainteresovan˘ch lidí a dostatek finanãních prostfiedkÛ.
V pfiípadû nálezu zranûného volnû Ïijícího Ïivoãicha z území
Rokycanska, Berounska ãi Hofiovicka kontaktujte na‰i záchran-
nou stanici na tel. 603 239 922.

Pavel MOULIS
pfiedseda ZO âSOP Rokycany



O páteãním dopoledni 24. února 2006 se v sedle pod ·erlichem, kde mûl start uÏ 30. roãník tradiãního bûÏkafiského klání,
se‰el vcelku úctyhodn˘ poãet závodníkÛ. Poslední z nich vyjel na trasu, která vedla po Jiráskovû cestû na Pûticestí
a odtud do cílového Orlického Záhofií, s pofiadov˘m ãíslem 108. V porovnání s loÀsk˘m rokem se tak poãet soutûÏiv˘ch
milovníkÛ bílé stopy témûfi zdvojnásobil. SvÛj podíl na tom jistû mûlo poãasí. Postaralo se o opravdu krásn˘ zimní den.

Pfii 30. zimním pfiejezdu Orlick˘ch hor se zástupci LâR setkali s kolegy, ktefií spravují lesy soukromé (Kinského, Parische,
Colloredo-MansfeldÛ). V seznamu úãastníkÛ ale nechybûli ani zástupci LesÛ Polska, KRNAPu, CHKO i soukrom˘ch lesnick˘ch
spoleãností. Pomyslnou cílovou páskou projel jako první Jifií Beran, následoval ho Zdenûk Mel‰an a na bronzové pozici se umís-
til Jifií Beran mlad‰í. VítûzÛm redakce blahopfieje a v‰echny ostatní zve do Orlick˘ch hor na dal‰í sportovní záÏitek, kter˘ jistû
pfiinese pfiejezd cyklistick˘, plánovan˘ na 10. ãervna.

redakce OM

Jubilejní roãník Zimního pfiejezdu
Orlick˘ch hor mûl úspûch
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