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úvodní slovo
Vážené kolegyně a kolegové,
letošní květen je měsícem, který zřetelně prověří odbornou úroveň i připravenost
zaměstnanců Lesů ČR na změny v obchodní politice podniku. Unikátních je v tomto
časoprostoru souběžně několik vstupů – podmínky povětrnostní, už více než půlroční výrazný srážkový deﬁcit, nejteplejší zima za posledních 85 let, brzký nástup
jara, rekordní srážkový deﬁcit v určujícím měsíci dubnu (stoletý deﬁcitní limit), nadprůměrné denní teploty v dubnu i první květnové dekádě, podmínky organizační
a výrobně-odbytové v režimu zpracování ničivé lednové větrné kalamity a podmínky
smluvní, které významně zakládají problémy organizační a výrobně-odbytové. Je
jistě nesmírně náročné obstát v popsaných podmínkách a zvládnout lesnické činnosti se zvláštním zřetelem k zalesňování a ochraně lesa proti kůrovcům.
Vedení Lesů ČR představí v průběhu května strategický materiál pro přechodné
období – Podnikatelský koncept Lesů ČR 2010. Na konci května bude nabídnuta
účast všem potenciálním uchazečům k účasti v otevřeném tendru vypsaném pro
období 2008–2010 na dodávku lesnických činností pro Lesy ČR na všech smluvních
územních jednotkách.
— Loď Lesů České republiky, s. p., stojí před zásadní volbou. První cesta znamená
plout po řece s relativně klidnými vodami, které však končí nikoli v deltě s výhledem
na obzor klidného a na ryby bohatého moře, nýbrž bažinami s obrovskými hejny
obtížného hmyzu. Posádky se zmocní bahenní horečka a vybydlenou loď pronajímá
či privatizuje „zachránce“. Druhá cesta je hned zpočátku náročnější, znamená otočit
kormidlem a plout po rozbouřené řece, přejet několik těžkých peřejí a realizovat tak
podnikatelský koncept Lesů ČR. Po zdolání peřejí však loď Lesů ČR zakotví v klidném
přístavu Evropské unie a později se stane vlajkovou lodí ﬂotily EUSTAFOR – organizace sdružující státní lesní podniky zemí EU. Tato druhá cesta ve svém důsledku
znamená dlouhodobou stabilizaci silného státního podniku.
— Vážené kolegyně a kolegové, strkání hlavy do písku je cestou do pekel, historie
i současnost nechť je nám poučením. Přeji vám všem v každodenní práci, včetně
utváření názoru kudy a jak plout, mnoho zdaru
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
výrobně technický ředitel

LESU ZDAR —— květen 2007 —— aktuálně ——

4

organizace státních
lesů v rámci EU

5

Diskuzi nad převodem lesů ve vlastnictví státu na kraje či nad privatizací státního lesního majetku
dnes stále častěji slýcháme nejen v odborných lesnických kruzích, ale i u laické veřejnosti. Řada
argumentů, které hovoří v neprospěch státního vlastnictví lesa, se opírá zejména o poslední kauzy
spjaté s činností státního podniku Lesy České republiky.
Pokud se však ptáme, zda forma státem vlastněných
lesních pozemků má v moderní tržní ekonomice na
úrovni EU své místo, odpověď je jednoznačná. V řadě
zemí Evropské unie má státní forma vlastnictví lesa
důležité, leckde dokonce výsadní postavení. Historie
státem vlastněných lesních pozemků je stará skoro
půl tisíciletí a během této doby byl majetek využíván
a obnovován hlavně za účelem produkce dřeva. Celková
plocha lesů v Evropě dnes činí 998 mil ha, přičemž
89,8 % představují lesy ve formě veřejného vlastnictví
(FAO, Global Forest Resources Assessment 2005).
— Je zřejmé, že Lesy České republiky, s. p., mají se
svým 50% podílem lesů ve správě v rámci České
republiky značný potenciál patřit mezi přední státní
podniky v EU, jakými dnes jsou např. ﬁnské (Metsähallitus), rakouské (ÖBf), ale už i bavorské (BaySF)
státní lesy.
BENCHMARKING
Požadavky na organizace státních lesů v Evropě se v posledních letech značně zvýšily a obchodní prostředí se
změnilo na základě řady národních i mezinárodních faktorů. Očekávání vlastníků (státu) i ostatních zájmových
skupin (veřejnost, podnikatelská sféra) stále více ovlivňuje jejich vlastní činnost. Abychom mohli vzájemně
porovnávat úroveň efektivity hospodaření se svěřeným
majetkem, je třeba vzít v úvahu řadu kritérií. Jedním
z nástrojů, které takové porovnávání umožňuje, je metoda benchmarkingu. Benchmarking nepředstavuje jen
pouhé srovnávání klíčových výkonnostních ukazatelů
jednotlivých lesnických organizací. Benchmarking je
i proces učení se pomocí pochopení a dotazování se na

způsob provádění určité aktivity u partnera, který je do
benchmarkingu zapojen.
LES JAKO VEŘEJNÝ STATEK
Lesy České republiky, s. p., společně se 13 dalšími
organizacemi státních lesů z Anglie, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Bavorska, Nizozemí, Norska, Rakouska,
Rumunska, Severního Irska, Skotska, Slovenska a Srbska vytvořily tzv. benchmarking skupinu. Společným
zájmem benchmarking skupiny je podpořit rozvoj
vlastních podniků a zlepšit jejich efektivitu hospodaření. Skupina se zaměřila jednak na analýzu klíčových
účetních a provozních výstupů jednotlivých podniků
v časovém období 2002–2004, jednak na analýzu procesu společného pro všechny zúčastněné podniky – managementu toku dříví. Tento proces, jako hlavní zdroj
příjmů většiny zúčastněných, byl vybrán právě z důvodu
největšího potenciálu pro možná zlepšení efektivity
hospodaření jednotlivých podniků.
Ve všech výše uvedených zemích se příslušné vlády
rozhodly ponechat značnou část lesního majetku jako
součást veřejného statku. V osmi evropských zemích
můžeme označit organizace státních lesů za komerčně
orientovaný subjekt. Do této skupiny patří státní
lesnické podniky v Bavorsku, České republice, Estonsku,
Finsku, Irsku, Polsku, Slovensku a Rakousku. Oproti
tomu v Anglii, Severním Irsku, Skotsku, Nizozemí, Francii
a Norsku upřednostňují organizace státních lesů veřejný
zájem před maximalizací zisku.
— V rámci rozsahu tohoto článku není možné prezentovat výsledky benchmarking skupiny. Lze však
provést porovnání jednotlivých právních forem podniků,

Tabulka č. 1: Základní charakteristiky vybraných organizací státních lesů v EU
Stát

Název podniku

Datum
založení

Právní forma podniku

Zvláštní zákon
o podniku

BAVORSKO

Plocha lesů
státua

Lesnatost
státu

Podíl lesa ve správě podniku
na celkové ploše lesů ve státěb

Bayerische Staatsforsten AöR

1. 7. 2005

veřejná instituce

ano

ESTONSKO

Riigimetsa Majandamise Keskus

1. 1. 1999

ostatní státní organizace

ano

2 366

52

37

FINSKO

Metsähallitus

1994

státní podnik

ano

23 302

69

25
58

tis. ha

%

%

2 500

35

31

IRSKO

Coillte Teoranta

8. 12. 1989

společnost s ručeným omezením

ano

710

10

POLSKO

Lasy Państwowe

1924

státní podnik

ne

9 192

29

78

RAKOUSKO

Österreichische Bundesforste AG

1. 1. 1997

akciová společnost

ano

3 980

47

15

SLOVENSKO

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

1. 7. 1999

státní podnik

ne

1 930

39

50

ČR

Lesy České republiky, s. p.

1. 1. 1992

státní podnik

ne

2 648

34

52

Údaje za rok 2004, v případě Bavorska za rok 2005/2006 (podnik založen 1. 7. 2005).
a FAO, Global Forest Resources Assessment 2005
b prezentace organizací státních lesů
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Graf 2: Zisk na 1 m3 těžby

Graf 1: Podíl lesa ve správě podniku na celkové ploše lesů ve státě

Údaje za rok 2004, v případě Bavorska za rok 2005/2006 (podnik založen 1. 7. 2005) Údaje za rok 2004, v případě Bavorska za rok 2005/2006 (podnik založen 1. 7. 2005)

Österreichische Bundesforste AG
Metsähallitus

15 %

Lasy Państwowe € 0,58

25 %

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

Bayerische Staatsforsten AöR

31 %

Riigimetsa Majandamise Keskus € 3,47

Riigimetsa Majandamise Keskus

37 %

Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Coillte Teoranta

Bayerische Staatsforsten AöR € 5,19
50 %

Österreichische Bundesforste AG € 12,35

58 %

Coillte Teoranta € 13,18

Lasy Państwowe
Lesy České republiky, s. p.
0%

€ 1,27

Metsähallitus

78 %
Lesy České republiky, s. p.

52 %

100 %

0%

základních hospodářských charakteristik a ekonomických parametrů (viz tabulky č. 1, 2 a 3 a graf č. 1 a 2).
— Pro tyto účely byla použita data dostupná z výročních
zpráv, prezentací příslušných organizací státních lesů
a jejich webových stránek. Pokud není uvedeno jinak,
jsou z roku 2004. Zájmovou skupinu reprezentují státní
podniky v Rakousku, Bavorsku, Polsku, Slovensku, Finsku, Estonsku, Irsku a České republice. Můžeme u nich
nalézt alespoň jednu z následujících paralel: historickou
příbuznost, vysokou úroveň lesnictví v zemi, pozici nové
členské země v EU nebo dynamicky se rozvíjející ekonomiku v prostředí společného evropského trhu.
TRANSFORMOVANÉ PODNIKY
Zajímavým doplňkově porovnávaným parametrem je
existence samostatné legislativní normy, přijaté pro
příslušnou organizaci státních lesů. Mezi vybranými
státními podniky, které prošly transformací (pozn.: netýká se Polska), jsou Lesy ČR, s. p., druhou nejdéle fungující komerčně orientovanou společností. Podíl státního
lesa obhospodařovaného příslušným podnikem nám
předurčuje, jaké zaujímá postavení na trhu v dané zemi
(viz tab. č. 1). Ve skutečnosti však může být tento vliv
daleko významnější, a to z důvodu zajišťování dalších
služeb a činností i pro ostatní vlastníky lesů.
— Z hlediska hospodářských charakteristik jsou u jednotlivých organizací státních lesů porovnávány: plochy
pozemků, % zastoupení dřevin, celková obnova lesa,
zásoba, přírůst a těžba. Celková plocha pozemků obhospodařovaných podnikem je vztažena k ploše vlastního
lesa. Dřevinná skladba je zobecněna na podíl listnatých
a jehličnatých dřevin. Těžba je vyjádřena 2 paramet-

€ 14,16

2,98 %
15 %

ry – celkovou těžbou a těžbou na 1 hektar. Při porovnání
hlavních produkčních činitelů je zřejmé, že středoevropské státy disponují podstatně lepším produkčním
potenciálem než země v Pobaltí a ve Skandinávii. V ekonomické oblasti byly zvoleny následující parametry:
počet zaměstnanců, obrat a zisk. Počet zaměstnanců je
vyjádřen jednak celkově, jednak v dělnických profesích.
Je zřejmé, že všechny vybrané podniky vykonávají určitou část svých aktivit ve vlastní režii. Celkový roční obrat
je doplněn o podíl obratu z prodeje dříví. Zisk je uváděn
před zdaněním – celkem, na 1 ha lesa a na 1 m3 těžby.
— Předmětem hodnocení byla rovněž lokalita prodeje
dříví. Z uvedených údajů nedosahují průměru zbylých členů zájmové skupiny pouze irská Coillte a Lesy
ČR, s. p. V případě Irska je to díky systému prodeje dříví
prostřednictvím elektronických aukcí. Pilaři nakupují surovinu přímo v lese, nastojato, a rovněž si zajišťují těžbu
a dopravu dříví. U Lesů ČR, s. p., je podíl prodeje na
lokalitě odvozní místo ve výši 4 % v roce 2004 výrazem
postupné změny obchodní politiky realizované během
let 2004–2006. V roce 2005 vzrostl tento podíl prodeje
již na 26 %. Data za rok 2005 ovšem nejsou předmětem
porovnávání.
EFEKTIVNÍ SPRÁVA
Zajímavým parametrem je rovněž výnos z 1 hektaru
lesa ve srovnání s celkovým ziskem na 1 m3 těžby. Irsko
vydělává maximum z každého hektaru lesa, který má ve
správě. Hodnota 99 €/ha je více jak 2× větší něž nejbližší
konkurent – Rakousko (44 €/ha).
— Činnosti v oblasti veřejného zájmu jsou rovněž nepostradatelnou součástí aktivit všech vybraných podniků

Tabulka č. 2: Hospodářské charakteristiky vybraných organizací státních lesů v EU
Stát

Název podniku

BAVORSKO

Bayerische Staatsforsten AöR

ESTONSKO

Riigimetsa Majandamise Keskus

FINSKO

Metsähallitus

IRSKO

Coillte Teoranta

POLSKO

Lasy Państwowe

Plocha obhospodařovaného majetku

Plocha lesů
podniku

Roční těžba
celkem

Roční těžba
na 1 ha

tis. ha

tis. ha

tis. m3

720

5 400

805

Celková
obnova lesa

Zásoba
dříví

Roční
přírůst

Zast. jehl.
dřevin*

Zast. list.
dřevin*

m3/ha

ha

m3/ha

m3/ha

%

%

7,50

2 300

282

8,6

76

24

1 063

815

2 504

3,07

6 792

153

5,0

66

34

12 400

3 500

4 730

1,35

10 530

87

2,7

90

10

445

354

2 660

7,51

9 130

190

-

75

4

7 589

7 236

28 699

3,97

45 910

222

7,7

77

23

RAKOUSKO

Österreichische Bundesforste AG

850

517

1 855

3,59

2 498

230

4,4

80

20

SLOVENSKO

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

1 010

973

3 632

3,73

7 708

223

6,0

59

41

ČR

Lesy České republiky, s. p.

1 367

1 333

7 653

5,74

12 225

256

8,3

82

18

Údaje za rok 2004, v případě Bavorska za rok 2005/2006 (podnik založen 1. 7. 2005).
* v případě Irska tvoří zbylých 21 % plochy označované jako „open space“, tzn. bez porostu, ale vedené jako lesní půda

státních lesů. Nebyly však předmětem hodnocení, neboť
je zde poměrně obtížné nalézt společného jmenovatele.
Řadě organizací stáních lesů se již podařilo kvantiﬁkovat služby, které společnosti poskytují a uvádějí je
tak na trh. Například Rakouské státní lesy vypracovaly
studii „Sustainability Balanced Scorecard“ (více na
www.bundesforste.at), která řeší tuto problematiku.
Mezi další patří například irské státní lesy Coillte, které
za rok 2004 vyčíslily výdaje na činnosti ve veřejném
zájmu ve výši 75 mil .
— Přijmeme-li fakt, že mezi nejlepší organizace státních
lesů patří podniky v Rakousku, Finsku, ale dnes už i Irsku
a z nových členských států EU například v Estonsku, je
třeba se ptát, proč k nim nepatří i Lesy ČR, s. p. Při minimálně srovnatelných produkčních podmínkách a často
nižších jednotkových personálních nákladech by tomu

nemělo být jinak. Všechny výše uvedené a dnes vysoce
efektivní organizace státních lesů musely na cestě ke
svému úspěchu projít přeměnou původních správních
systémů v moderní podnikatelsky orientovanou organizaci se 100% kontrolou a ve 100% vlastnictví státu.
Rovněž Bavorské státní lesy se vydaly v roce 2005 cestou
efektivní správy státem svěřeného lesního majetku
(oddělením obhospodařování státního lesa od státní
správy) a již dnes je z výsledků BaySF patrné, že to bylo
správné rozhodnutí. Chtějí-li se Lesy ČR, s. p., přiblížit
odpovídajícímu využití svého výjimečného potenciálu
v rámci podniků státních lesů v EU, musí projít transparentní a postupnou systémovou změnou. K její realizaci
je nezbytné rozhodnutí jejich majitele, tedy České
republiky.
Vít Obrdlík, vedoucí oddělení zahraničních vztahů, Lesy ČR, s. p.

Tabulka č. 3: Ekonomické parametry vybraných organizací státních lesů v EU
Stát

Název podniku

BAVORSKO

Bayerische Staatsforsten AöR

ESTONSKO

Riigimetsa Majandamise Keskus

FINSKO

Metsähallitus

Celkový
roční obrat

Z toho obrat
za dříví

Zisk
celkem

Zisk
na 1 ha lesa

Zisk
na 1 m3 těžby

Počet zaměst.
celkem

Z toho počet
dělníků

mil EUR

mil EUR

270,5

247,0

Prodej dříví na
odvozním místě

mil EUR

EUR

EUR

osob

osob

%

28,0

38,89

5,19

2 840

1 930

100

62,5

58,7

8,7

10,67

3,47

1 226

747

85

241,0

216,9

67,0

19,14

14,16

2 158

813

100

IRSKO

Coillte Teoranta

185,0

-

35,1

99,07

13,18

1 188

564

50

POLSKO

Lasy Państwowe

1094,2

976,5

16,7

2,31

0,58

26 505

4 787

100

RAKOUSKO

Österreichische Bundesforste AG

174,9

135,1

22,9

44,29

12,35

1 164

712

90

SLOVENSKO

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

151,9

117,3

4,6

4,73

1,27

6 635

3 560

99

ČR

Lesy České republiky, s. p.

193,4

135,3

22,8

17,10

2,98

3 436

1 057

4

Údaje za rok 2004, v případě Bavorska za rok 2005/2006 (podnik založen 1. 7. 2005).
Při přepočtu částek z místních měn na eura bylo použito aktuálních kurzů České národní banky.
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Den s Lesy ČR
na Roštejně

9

Den s Lesy ČR proběhl v pondělí 16. dubna na hradě Roštejn u Telče. Tuto akci zde pořádá
každoročně Lesní správa Telč pro školáky základních škol. Letošní „Den“ byl spojen s otevřením
naučné lesnické a přírodovědné stezky, která vede zdejší historicky cennou oborou, založenou
pány z Hradce již koncem 16. století.
Letošní „Den s Lesy ČR“ společně zahájili ministr kultury
Václav Jehlička a generální ředitel Lesů České republiky
Jiří Holický. Generální ředitel Lesů ČR, s. p., přitom zdůraznil, že podobné akce podnik pořádá i na řadě dalších
míst v České republice a jejich prostřednictvím se snaží
dětem přiblížit les a jeho obyvatele. Děti se seznámí
s činností lesníků a jejich péčí o porosty a zvěř.
— Dny s Lesy ČR jsou spolu s lesními naučnými stezkami
a informačními centry lesních správ a lesních závodů
součástí uceleného vzdělávacího a informačního systému, který státní podnik rozvíjí a doplňuje. Nově otevřená naučná lesní stezka, která vede oborou a lesními
porosty v okolí hradu Roštejn, dokládá snahu lesníků
poskytnout veřejnosti dostatek informací o zdejších
lesích, jejich historii i současnosti.
— Ministr kultury ve svém vystoupení ocenil práci
lesníků, kterou věnovali znovuobnovení historicky
a kulturně významné Roštejnské obory. Poděkoval
jim za úsilí, které věnují její popularizaci, informování veřejnosti i zlepšování podmínek pro návštěvníky lesa.
— Zdůraznil, že prohlídka obory a procházka po nově
1 2
3
1 Eva Pivničková,
Růžená
2 Tereza Derganzová,
Růžená
3 Tomáš Pospíchal,
Růžená

otevřené naučné stezce vhodně doplňuje návštěvu
hradu. Návštěvník získá ucelenou informaci, historickou
a spolu s ní i lesnickou a přírodovědnou. Zdůraznil, že
tato spojení je třeba rozvíjet i na dalších místech, která
mají potřebné podmínky.
— Ministr poté vyzval dětské účastníky „Dne“ k seznámení se s tím, co jim lesníci připravili k prohlídce.
Sedmdesát dětských účastníků se vydalo po skupinách
na trasu naučné stezky. Cestou je čekala řada zastavení u informačních panelů a stolků, kde pro ně lesníci
připravili řadu ukázek lesních dřevin, bylin, lesní zvěře
a ptactva. Soutěžilo se v jejich poznávání a určování.
Děti se dozvěděly o životě muﬂonů a černé zvěře, která
je v oboře chována. V závěru si prohlédly i nádhernou
skupinu ptačích dravců a získaly informace o jejich
poznávání, chovu a výcviku.
— Za své znalosti děti získaly odměnu v podobě
pěkných dárků a občerstvení přichystaných pracovníky
generálního ředitelství a zdejší lesní správy na hradním
nádvoří. Den s lesy České republiky tak slavil úspěch i na
Roštejně.
Jan Brandejs
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výsledky lesních správ

V návaznosti na předchozí průběžnou informovanost v Lesu zdar o výsledcích vyplývajících
z diferenciální renty, předkládáme hospodářské výsledky lesních správ za rok 2006 zhodnocené
metodikou diferenciální renty a srovnání s přímo řízenými závody LČR.
Současně trvalá snaha srovnávat efektivnost hospodaření dnes 78 lesních správ spolu s dodavatelskými
subjekty na jedné straně s hospodařením skupiny přímo
řízených závodů (LZ Židlochovice, LZ Boubín, LZ Konopiště, LZ Kladská, LZ Dobříš a SZ Týniště) na druhé straně
vybízí k tomu, provést jejich srovnání alespoň v podílu
celkového HV připadajícího na 1 ha obhospodařované
lesní půdy. Lesní závody obhospodařují komplexně, to
znamená provádí správu lesa i výkon prací převážně
vlastními pracovníky, na 7,4 % z celkové výměry lesů
obhospodařované Lesy ČR. Po transformaci v roce 1993
to bylo 9,42 % z celkové výměry LČR.
Za skupinu LS a přímo řízených LZ bez semenářského
závodu (SZ) byl dosažen za rok 2006, ve srovnání s rokem 2005 dle metodiky DR, tento hrubý hospodářský
výsledek:
ukazatel
rok

skupina LS celkem
2005

2006

PŘZ bez SZ
2005

2006
148,9 mil. Kč

HV z prodeje
HIM

105,6 mil. Kč 191,6 mil. Kč

36,3 mil. Kč

Celkem HV

928,6 mil. Kč 2154,3 mil. Kč 83,2 mil. Kč

Podíl celkového
HV na 1 ha
751,6 Kč/ha
les. půdy

1714,0 Kč/ha

z obhospodařování lesa

77,2 %

z ostatních lesnických a nelesnických činností

13,9 %

z prodeje HIM

hospodářský
výsledek (HV)
823,0 mil. Kč 1962,7 mil. Kč 53,4 mil. Kč
(bez HV
z prodeje HIM)
29,8 mil. Kč

1998, po změnách a zavedení modelu diferenciální
renty a řízení pomocí ekonomických nástrojů řízení
a pravidel s návaznou hmotnou stimulaci za zlepšení
HV, dosahují přímo řízené závody jako celek každoročně
kladný celkový HV. Je ovšem nutno vzít v úvahu, že
zavedení nových obchodních vztahů, včetně prodeje
dříví v režii LČR i zavedení diferenciální renty spojené
s návrhem motivačních nástrojů, se projevilo ve výrazně
zvýšené dynamice růstu HV i u lesních správ LČR, a to
z části již v roce 2005, ale zejména pak v roce 2006.
— V souvislosti s nárůstem těžeb z důvodu kalamity
a realizací předstihových těžeb v roce 2006 se výrazně
zvýšil v porovnání s předchozím rokem vlastní HV i podíl
HV z obhospodařování lesa na celkovém HV.
Za rok 2006 činil podíl HV z celkového HV u lesních
správ:

185,2 mil. Kč

841,3 Kč/ha 1844,6 Kč/ha

— Z výše uvedených číselných hodnot vyplývá, že jak
u lesních správ, tak i u lesních závodů byl dosažen velmi
příznivý HV. U LZ je to také díky zakázce na referenčních
těžbách na lesních správách a výpomoci na zpracování
kalamity na LS Třeboň a tím vyšší možností rozmělnění
režijních nákladů na větší objem zakázky. Na druhé
straně zhoršilo výsledky závodů zpracování slabé
vrškové kalamity. V HV lesních závodů je již zahrnuta
i ztráta například z provozu a oprav zámku Židlochovice
a dřevěných srubových staveb a zámečku Kladská, odstraňování povodňových škod, práce celospolečenského
významu nepokryté dotacemi, ztráta z bytového hospodářství a další. I po změně obchodních vztahů dosahují
zatím lesní závody bez SZ Týniště mírně lepšího hospodářského výsledku celkem v porovnání s lesními správami jako celek, vztaženo na 1 ha obhospodařované
lesní půdy. Navíc tyto závody plní pro LČR významnou
referenční funkci, včetně propagace LČR a veřejně prospěšných aktivit. Ale i u SZ Týniště, jehož HV je odvislý
zejména od úrody semen u hlavních lesních dřevin, je
HV stále zlepšován, zejména díky zvýšené marketingové
aktivitě a výkupem semene pro vlastní obchod. Od roku

8,9 %

— Z dílčích výsledků diferenciální renty, vybraných
položek realizace i nákladů si může každý odvodit
i potenciální možnosti lesního hospodářství obhospodařovaného LČR v tvorbě hrubého zisku. K tomu
může posloužit i následující tabulka dílčích položek
a vyhodnocení diferenciální renty za období roku
2006 se současným srovnáním se skutečností za
celý rok 2005. A také nám to může ukázat na to, jak
se může pohyb průměrné ceny dříví přímo odrazit
v hospodářském výsledku z obhospodařování lesa
u LČR.
— Ze zhodnocení výsledků DR za rok 2006 ve srovnání
s rokem 2005 je možno také provést modelové zhodnocení úspěšnosti prodeje dříví dle jednotlivých způsobů
prodeje, pomineme-li některou rozdílnost výrobních
podmínek a rozdílnost ve struktuře průměrných hmotnatostí. Toto rámcové srovnání nám souhrnně umožní
využití níže uvedených dílčích údajů DR, a to za LČR
i za LS.
— Ve výše uvedených položkách za rok 2006 není
započteno 62,3 tis. m3 manipulace na OM, 158,7 tis. m3
manipulace na ES, 196,5 tis. m3 vagonování dříví
a 358,6 tis. m3 prvotního odvozu dříví z OM. To ovlivňuje
HV z prodeje dříví s PN částkou 26 Kč/ m3 realizovaného
dříví v režii LČR.
— Model DR nám umožňuje si na každé LS dle tab. 6.2
spočítat modelový HV z prodeje dříví podle jednotlivých
způsobů prodeje dříví. To znamená od výnosů odečíst
příslušné náklady podle lokality prodeje.

LESU ZDAR —— květen 2007 —— aktuálně ——

12

13

— Za jeden z hlavních faktorů k dalšímu zvýšení ekonomické výkonnosti se stále považuje pozitivní motivace,
a to zejména užití účinné hmotné stimulace. Této pozitivní motivaci pracovníků LS by mohlo a nadále může
přispět použití v modelu DR navržené nebo upravené
hmotné stimulace za zlepšení hospodářského výsledku,
dosaženého v modelu diferenciální renty s příslušným
násobkem pro další vybrané pracovníky, po odpočtu
vybraných položek dle modelu včetně neuhrazených
pohledávek starších 60 dnů, které činily u LS za rok
2006 17,6 mil. Kč. Pro účely této motivace při uplatnění
ekonomických nástrojů je proveden odpočet položek, na
kterých nemají LS zásluhu, a odpočet 90 % pohledávek
starších 60 dnů a započtení 20 % HV z prodeje HIM. Po
této úpravě by nezískalo za rok 2006 nárok na odměnu
6 LS, které nezlepšily upravený HV, a 16 LS by získalo
nárok na odměnu krácenou.
— Samozřejmě trvale se vyskytovaly námitky na opodstatněnost výplaty odměn za zlepšení HV dle metodiky
diferenciální renty. Je to dáno tím, že pokud z LS přicházely signály, že model DR pro ně nemá smysl a že jejich
řídicí činnosti nemají již co zlepšit a výsledky hospodaření LS ovlivnit, může to způsobit to, že hmotná stimulace nebude vůbec uznána pro lesní správy za nutnou
a opodstatněnou. Je však nutno připomenout, že při
zavádění modelu počátkem roku byla tato motivace LS
a KI přislíbena. Jistou náhradou se to alespoň částečně
promítlo v navýšení platů na rok 2007.
— Další připomínky by mohly směřovat k tomu, že
v roce 2007 řešíme zpracování rozsáhlé kalamity, která
narušila i ekonomickou normalitu diferenciální renty,
a dále pracujeme v nouzovém režimu obchodních
vztahů, což snižuje účinnost diferenciální renty.
— Je však potřeba si stále uvědomovat, že lesní správě
zůstala ještě část výrazných ekonomických pák ke zlepšení HV, které je žádoucí motivovat a hmotně stimulovat, a to jak ve vlastním projektování, tak i v řízení i vytvářením předpokladů pro přirozenou obnovu, zvýšení
tržeb v ostatních lesnických a nelesnických činnostech
atd.
— Lesní správy potřebují mít i nadále rozkrytou výnosovou i nákladovou strukturu činností metodikou
diferenciální renty, aby tak stále bylo možno srovnávat
ekonomickou výkonnost majetku ve správě lesní správy
s dalšími lesními majetky.
— Diferenciální renta poskytuje rámcový obraz o ekonomických možnostech daného lesního majetku,
protože výpočet renty vychází z bilancovaných úkolů
LHP, plně respektuje zákonná ustanovení a je vztažen
na jednotku intenzity hospodaření, to je na vytěžený

a realizovaný m3 dříví a současně na výměru obhospodařované lesní půdy. Proto se také může DR z roku na
rok podle těžební intenzity přepočítat například z důvodů kalamit, navýšení těžeb, nových LHP apod. DR je
dlouhodobější ekonomický nástroj řízení.
— Není na škodu opětovně připomenout, že parametry
DR je také i orientačně nastavena na stanovenou výši
těžeb dosažitelná ekonomická výkonnost lesní správy,
která je ovlivněna a limitována významně i následujícími faktory:
přírodně výrobními podmínkami, dřevinnou skladbou obnovy,
mírou požadavků společnosti na plnění veřejných
užitků lesů, Naturou 2000 a dalšími,
legislativními požadavky,
celkovou výší a skladbou těžebního fondu s tím,
že majetky s těžbou pod 3,5 m3/ha se pohybují ne
vlastní vinou na hranici rentability,
úrovní cen služeb a prací a nákupních cen dříví v obchodních vztazích a úrovní prodejních cen dříví,
mírou postižení lesních porostů stressory (sucho,
václavka, kůrovec, kalamity), mírou zátěží z minulých
let (imise, porosty náhradních dřevin a další),
použitými, pro dané místo nejvhodnějšími obnovními způsoby, podílem pasečných a podrostních
způsobů obnovy, potenciálními možnostmi a mírou
využití přirozené obnovy, podílem MZD,
výší polohové renty a mírou logistiky,
mírou úspornosti ve správě daného lesního majetku, režijními náklady, využitelností objektivizace
pomocí modelu pracovních jednotek s vazbou na
odměňování,
úrovní řízení, mírou pozitivní motivace a hmotné
stimulace a uplatněním ekonomických nástrojů
řízení a dalšími.
— Cílem každého lesního hospodáře i v podmínkách
výrazně nepříznivých z pohledu výše uvedených faktorů
by mělo být minimalizovat vliv těchto faktorů a i u lesních správ s dosud záporným HV dosáhnout alespoň
vyrovnaného hospodaření, a na druhé straně v podmínkách z pohledu výše uvedených faktorů příznivých
odpovědně využít daného potenciálu lesa ve prospěch
vlastníka zvýšenou tvorbou HV. Část výsledného efektu
pak již dnes poskytujeme daňovým poplatníkům
jako vnitřní dividendu, a to formou veřejných užitků
lesů – služeb, a tak jsou v širším rozsahu naplňovány
funkce lesů, a to jak ekonomické, tak i ekologické
a sociální. K tomu nakonec také by měl les ve vlastnictví
státu sloužit.
Ing. František Kaňok, CSc., samostatný analytik – ved. odd. pro řízení LZ a SZ

Ukazatel lesní správy

MJ

Základní normativ DR
2005

Skutečnost
2005

Základní normativ DR
2006

Skutečnost
2006

HV z prodeje dříví s přímými nákl.

Kč/m3

524

Prům. cena dříví na lokal. při Pni

Kč/m3

602

557

Prům. cena dř. na lok. při Pni-nab. říz.

Kč/m3

0

899

Prům. cena dříví na Pni

Kč/m3

482

412

Prům. real. cena dříví z OM v režii LS

Kč/m3

1224

1318

Prům. cena dříví na OM dodav. subj.

Kč/m3

878

861

Prům. náklad na samost. těžbu dříví

Kč/m3

96

131

Prům. náklad na výrobu dříví na OM

Kč/m3

328

361

Prům. náklad na odvoz dřeva odběrat.

Kč/m3

154

Prům. náklad na opr. a údrž. cest a sv.

Kč/m3

87

65

43

65

Prům. náklad na pěstební činnost

Kč/m3

295

206

191

168

Prům. náklad na režijní nákl. celkem

Kč/m3

185

173

142

HV z obhospodařování lesa

mil. Kč

568

173

569,9

147
1663,3

HV z ost. les. a neles. činností

mil. Kč

253,1

230,0

299,4

HV z prodeje HIM

mil. Kč

105,6

0

191,6
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hazard ruské rulety
Na základní škole nás učili o významu životního prostředí a přírody vůbec. O to víc nás zaráželo, že
to, co se dělo a děje okolo nás, je v naprostém rozporu s učebními osnovami. Dospělí a světa znalí
nám tuto skutečnost často zdůvodňovali složitostí procesů a také tím, že lidské konání ovlivňuje
tolik věcí, že se vlastně nedá chovat tak, jak nás učí ve škole, a je třeba zapadnout pěkně do
šedého davu (školáků, studentů, zaměstnanců...).

Každý, kdo koná v rozporu se zaběhlým systémem, je
považován přinejmenším za podivína, ne-li rovnou za
extremistu. Plně si uvědomujeme, že náš osud je v našich vlastních rukách a svěřovat ho někomu dalšímu,
koho ani neznáme, například systému, je hazard velice
podobný ruské ruletě. Všichni jsme součástí životního
prostředí, které sami utváříme a bohužel také poškozujeme. Pochopení a uvědomění si této skutečnosti je pro
nás stěžejní a stojí na počátku našeho konání ve směru
k ochraně přírody a krajiny. Rozhodně se neztotožňujeme s názorem, že se něco „udělá samo“, a proto
jsme po zralé úvaze založili občanské sdružení Česká
krajina CZ.
— Hlavním cílem našeho sdružení je ochrana životního
prostředí. Zastáváme názor, že antropogenní zátěž
přírody již přerůstá únosnou míru a není v souladu s trvale udržitelným způsobem hospodaření. Fosilní zdroje
energie jsou omezené a jejich využívání společně s konzumním způsobem života vede k nevratným změnám
na životním prostředí, zejména pokud jde o snižování
biodiverzity, která je podle dosavadního stupně poznání
klíčem k normálnímu vývoji a zachování biosféry, ve
které je místo i pro lidstvo. Naše činnost se dá rozdělit
do tří hlavních směrů:
ochrana biodiverzity,
propagace rychle rostoucích dřevin,
ekologická výchova.
— V této oblasti se zabýváme zejména biokoridory.
Současný stav biokoridorů není uspokojivý zejména
vzhledem k liniovým stavbám a sídelním aglomeracím.
Naše činnost se soustřeďuje na monitorování stavu
současných biokoridorů a odhalování konﬂiktních míst.
Závěry se snažíme prosazovat při projektování komplexních pozemkových úprav a tvorbě územních plánů obcí.
V současné době připravujeme koncepci spolupráce
s pozemkovými úřady a obcemi. Snažíme se, aby naše

úloha byla co nejvíce konstruktivní, a hodláme některá
opatření sami realizovat. Největším kamenem úrazu
jsou samozřejmě ﬁnance. Jako nově vzniklý subjekt nemáme mnoho možností a dnes jsme ve stádiu hledání
strategických partnerů a zdrojů ﬁnancování pro realizaci
našich záměrů.
— Připravujeme program vnášení hospodářsky nevýznamných dřevin do krajinotvorných prvků. Součástí
programu bude i monitoring stávajících a návrhy
nových krajinotvorných prvků.

— V letošním roce jsme instalovali cca 0,5 km tzv.
žabích zábran v obci Osečná. Jedná se o síť nataženou
podél silnice, která zabrání obojživelníkům, v našem případě ropuchám obecným, vstup na silnici. Obojživelníci
jsou chytáni do plastových věder rovnoměrně rozmístěných v trase zábran. Dvakrát denně jsou vědra vybírána
a žáby transportovány za silnici směrem k místnímu
rybníku. Se stavbou zábran nám pomohly děti z místní
základní školy.
— V této lokalitě dochází každoročně k migraci žab do
místního Chrastenského rybníka. Při migraci jsou žáby
nuceny překonat silnici druhé třídy, kde jich každoročně
stovky zahynuly. Současné opatření není instalováno
v celém úseku, ale jen na dvou třetinách. Neochráněný
úsek je ponechán pro srovnání. Výsledky transferu
poskytneme všem zájemcům, zejména Severočeskému
muzeu, Agentuře ochrany přírody a krajiny, krajskému
úřadu apod. V budoucnu hodláme daný úsek zabezpečit
celý trvale.
PROPAGACE RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN
Již tři roky se zabýváme touto problematikou. Sbíráme
informace a zakládáme vlastní porosty, zejména z klonů
tzv. Japonských topolů J104 a J105. Podle našeho
názoru je problematika pěstování biomasy úzce spjata
s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem.
Poptávka po vytápění rodinných domků dřevem se
neustále zvyšuje a palivové dřevo z lesů přestává stačit.
Způsoby využívání biomasy z rychle rostoucích dřevin
jsou různé, stejně jako požadavky spotřebitelů. Z tohoto
důvodu pořádáme prezentační akce, na kterých se
snažíme představit možnosti pěstování a využití těchto
dřevin. Důležitou součástí seminářů je hlavně diskuze,
ze které se sami snažíme čerpat poznatky a požadavky
jak potenciálních pěstitelů, zpracovatelů, tak obecních
úřadů a státní správy. Zatím jsme organizovali akci

„Skácení prvního metru japonského topolu“, která
proběhla 22. 3. 2007 v Habarticích, a několik menších
setkání na obecních úřadech. Další akce plánujeme
a společně se státní správou dotváříme harmonogram
a náplně jednotlivých seminářů. Součástí naší kampaně je i zajišťování komplexních služeb pro pěstitele
i zpracovatele. Jedná se zejména o rajonizaci zájmových
území pro jednotlivé druhy rychle rostoucích dřevin, návrh a realizaci založení plantáží a matečnic, komplexní
projekty včetně zhodnocení a monitoringu vlivů na
životní prostředí. Jsme si vědomi dalšího potenciálního
ohrožení genomu domácích topolů. Důkladná osvěta
a podrobná evidence vysazených klonů by mohly tato
rizika zmírnit. V současné době evidujeme cca 60 lokalit
po celé republice. V dalších letech hodláme prezentovat
i další druhy rychle rostoucích dřevin, ostatní topoly
a vrby.
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Toto téma se prolíná veškerou naší činností. V rámci
tohoto programu hodláme seznamovat veřejnost a zejména děti s problematikou životního prostředí. Obecně
lze konstatovat, že povědomí o vlivech lidské činnosti
na životní prostředí je nedostačující. Naším cílem není
děti s problematikou pouze seznámit, ale snažíme se
je také aktivně zapojit do činností spjatých s ochranou
životního prostředí. Tu prezentujeme jako komplexní
soubor činností směřujících ke zlepšení nebo nápravě.
Není to tedy pouze využití dětské pracovní síly, ale také
dětských nápadů a názorů.
— Zatím rozvíjíme spolupráci s několika základními školami v regionu (se Střední lesnickou a Vyšší odbornou
školou v Trutnově) a snažíme se oslovovat další střední
školy s ekologickým zaměřením.
Ing. Václav Köhler, Česká krajina CZ
www.ceskakrajina.cz, kohler@ceskakrajina.cz
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školení zaměstnanců
integrované těžebně-dopravní technologie
Moderní evropské a světové lesnictví má dva základní atributy:
a) přírodě blízké způsoby hospodaření,
b) trvale udržitelný rozvoj.
Oba znaky zabezpečují trvalou a bezpečnou ekologickou stabilitu lesů se všemi mimoprodukčními
funkcemi, kde např. převládá vodoochranná funkce. Pitná voda je dnes už strategickou surovinou.
K tomu, aby se lesnictví mohlo nazývat moderním, potřebuje, aby obě základní složky lesnictví,
tj. složka biologická i technická, byly procentuálně vyvážené.

V posledních 10 letech se neúměrně preferovala biologická složka lesnictví, což způsobilo, že technický rozvoj
zaostal. Z pohledu struktury a stavu lesnické techniky
patříme mezi nejhorší krajiny Evropy.
— Zatímco u nás převládají klasické kmenové technologie, přírodu nadměrně poškozující (koně, traktory, staré
lanovky), ve vyspělých krajinách se intenzívně rozvíjejí
integrované sortimentní technologie výroby dřeva. Jsou
to technologie na bázi těžebních strojů (harvestorů),
které stromy vytěží, odvětví, zkrátí na optimální sortimenty a uloží na okraji vyvážecích linek, odkud dřevo
odváží vyvážecí traktor – forwarder. Tyto tzv. integrované technologie jsou vysoce soﬁstikované, vyžadují
kvalitativně jinou odbornou přípravu než technologie
klasické.
— První harvestory a forwardery byly do provozu
systémově (trvale) nasazeny v r. 1994. Lesnická praxe
není dosud připravena na řízení této vysokovýkonné, organizačně náročné a ekologicky přijatelné
techniky.
— I když se na lesnických školách už problematika
vyučuje, praxe vyžaduje zaškolení starších provozních
pracovníků lesního hospodářství i současných operátorů, kteří nevlastní osvědčení, a těžební práce jsou
nekvalitně předávány majitelům lesa.
CÍLOVÁ SKUPINA
Školení se zúčastní z počátku především revírníci a následně další zaměstnanci v provozu.

METODY VÝUKY
Základními formami výuky budou:
— přednášky prostřednictvím výukových schémat na
foliích,
— prezentace prostřednictvím dataprojektoru,
— studie jednotlivých případů,
— bezpečnost práce podle kriterií EU.
Cílem je zaškolit provozní zaměstnance v lesním hospodářství do základních technických, technologických,
ergonomických a ekonomických principů racionálního
managamentu víceoperačních strojů (harvestorů, forwarderů). Důraz je kladen na technologickou přípravu
pracovišť tak, aby tato vysokovýkonná technika byla
v podmínkách ČR racionálně využita. Cílem je rovněž
poukázat na výhody využití digitálních porostních map
a navigace strojů prostřednictvím GPS v návaznosti na
logistiku toku dříví. Součástí přípravy je výchova provozních zaměstnanců ve prospěch technologie šetřící
přírodu a obligátní součástí je i výuka humanizačních
aspektů a bezpečnosti práce.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent školení bude schopen řešit provozní problémy při nasazení harvestorů v těžebně-dopravních
technologiích v lesnictví. Získá poznatky o pracovní
výkonnosti, organizaci práce podle vývoje stádií lesa,
environmentálních limitů víceoperačních technologií a též získá základní přehled o optimalizaci využití
Informaci poskytl OLZ
těžebně-dopravních strojů.

MÍSTO KONÁNÍ: SOU lesnické a rybářské v Bzenci
ZAHAJOVACÍ KURZ: 15. 5.–17. 5. 2007
ROZSAH ŠKOLENÍ: Celkem 27 hodin,
z toho: úterý 7 hod.; středa 10 hod.; čtvrtek 10 hod.
OBSAH:
1. Nauka o strojích
2. Konstrukce těžebně-dopravních strojů
3. Parametry nastavení stroje, kácecí hlavice,
sortimentace, přenos dat
4. Rozdíl mezi kmenovou a sortimentovou technologií
5. Harvestorová technologie a podmínky nasazení strojů
6. Předprojektová příprava pracovišť pro výběrová
řízení
7. Příprava pracovišť, protokoly, technologická karta,
náčrt
8. Harvestor a vyvážecí traktor
9. Kalibrace harvestoru (délka + průměry)
10. Zpracování těžebních zbytků
11. Škody způsobené provozem TDS
12. Klasiﬁkace škod způsobených TDS
13. Předcházení škodám způsobeným pojezdem
14. Bezpečnostní předpisy pro práci s TDS
15. Technicko-organizační směrnice pro provoz TDS
16. Navigace strojů GPS a příprava v dig. porostních
mapách
17. Logistický proces v těžebních zásazích
18. Ekonomika
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Lesy ČR úspěšně budují
společenskou prestiž
Lesy ČR zahájily úspěšné tažení na poli ﬁremní propagace. Společnost je obecnou veřejností
vnímána nadmíru dobře zásluhou budování kladného obrazu prostřednictvím podnikového
public relations. Správně nastolený směr v rámci přístupu k veřejnosti, ke které je třeba i nadále
přistupovat jednoduše, výstižně a hlavně trochu jinak než striktně lesnicky, Lesy ČR přibližuje
k době, kdy budou označovány jako moderní, důvěryhodná společnost.
Všech ocenění si nesmírně vážíme, neboť je vždy těžké
hledat přemostění mezi velmi odborným a do jisté míry
izolovaným ostrovem, a druhou stranu břehu. Je také
zapotřebí vnímat realitu a hlavně pozorovat zpětnou
vazbu komunikačních nástrojů, ovšem zpětnou vazbu té
cílové skupiny, ke které komunikujeme.
ČESKÝ LEV VÝRAZNĚ POSÍLIL IMAGE LESŮ ČR
Pražská společnost International Bussines and Research
Services, s. r. o. (IBRS), zpracovala pro Lesy ČR průzkum,
jak veřejnost hodnotí podporu Českého lva a jak tato
podpora ovlivnila prestiž podniku. Osloveno bylo 800
respondentů tvořících reprezentativní vzorek populace
České republiky nad 15 let věku. Rozhovor s každým
z nich trval asi 20 minut. Spontánně nejčastěji jmenovaným sponzorem Českých lvů (ČL) je Magnesia (39 %),
druhé v pořadí jsou LČR (27 %). Sponzoring ČL od LČR je
vnímán pozitivně a respondenti také chápou, že to LČR
dělají nejen pro své zviditelnění a svoji propagaci, ale
také pro kulturu obecně. Podpora ČL je podle respondentů pro LČR prestižní záležitostí, jež je přínosná pro
jejich image. Celkem 73 % z těch, kteří zaznamenali
sponzoring LČR, uvedlo, že podpora ČL zlepšila jejich vnímání image LČR. Největší pozitivní vliv měl sponzoring
na parametry týkající se modernosti, podpory turistiky,
důvěryhodnosti, stability a péče o státní lesy.
VÝSLEDKY JUBILEJNÍHO PÁTÉHO ROČNÍKU SOUTĚŽE
ZLATÝ STŘEDNÍK 2006 POŘÁDANÉHO PR KLUBEM
Pražské divadlo Archa se na Zelený čtvrtek 2006 stalo
útočištěm a reprezentativním prostředím pro vyhlášení
jubilejního pátého ročníku profesní soutěže Zlatý středník, soutěže ﬁremních publikací. Zlatý středník hodnotí
a oceňuje ﬁremní publikace určené k reprezentaci
společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.
Zájem soutěžících o letošní jubilejní pátý ročník ukázal,
že ﬁremní publikace jsou významnou součástí ﬁremní
komunikace. Letos se prvně zúčastnily Lesy ČR se svým
podnikovým časopisem Lesu zdar.
— Do užšího výběru z 31 přihlášených v kategorii „Nejlepší interní časopis“ se dostal i náš Lesu zdar. Hodnotila
se poslední tři loňská čísla, tedy od října 2006.
— Účelnost a přehlednost, komplexnost obsahu
spojená se zajímavostí pro čtenáře, kreativita podpořená jednotným graﬁckým stylem, obrazovou výbavou
s vysokou úrovní fotograﬁí a ilustrací, zkrátka celkový
dojem vyvolal v hodnotící komisi dojem jedinečnosti
a výjimečnosti našeho podnikového časopisu Lesu zdar.
— Hřejivým zjištěním pro všechny zaměstnance

podniku Lesy ČR je, že všechny hodnocené vlastnosti
časopis postavily na piedestal letošního klání. Interní
časopis našeho podniku předčil tiskoviny takových
společností, jako je ČEZ se svými ČEZ NEWS či T-Mobile
Czech Republic se svým T-Mobile echo.
KALENDÁŘ LESŮ ČR 2007 ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
Kalendář Lesů ČR pro rok 2007 získal ocenění v soutěži
„Kalendář roku“. Tato soutěž je každoročně vyhlašována společností M.I.P. Group a časopisem Typograﬁa.
Přihlásit se do ní mohou české i zahraniční ﬁrmy, které
vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu nástěnných
kalendářů. Cílem soutěže je podle organizátorů podpora
kreativity, tiskové a graﬁcké úrovně kalendářů v ČR
a podpora výjimečných počinů v této oblasti. V porotě
zasedají skuteční odborníci, proto každé ocenění získané v této soutěži má svou hodnotu.
— Předpokladem úspěchu v podobné soutěži je dobrá
spolupráce agentury a klienta, v tomto případě Lesů
ČR, podle jejichž požadavků je možné takovou tiskovinu vytvořit. Často se původní idea ztratí v záplavách
všelijakých změn a připomínek, nápad se stává stále
více nezřetelným, až často celý projekt zapadne do
průměru, který neurazí, ale zároveň si na něj po chvíli
již nikdo nevzpomene. V případě kalendáře pro Lesy ČR
byla jedna z předložených idejí konsekventně dotažena do konce. Podařilo se udržet jednotu typograﬁe,
obrázků i ﬁnálního zpracování na nejvyšší úrovni, za což
patří všem zúčastněným dík. Zejména pak Lesům ČR
jako klientovi, jenž stál u samého zrodu celého projektu
a respektoval názory graﬁka, fotografa i technologie při
návrhu vzhledu celého díla.
FCB PRAGUE ÚSPĚŠNÁ S PROJEKTY PRO LESY ČR
Agentura FCB Prague získala za práci pro svého klienta
Lesy ČR na letošním veletrhu Reklama-Polygraf 2007
hned dvě ocenění. Český direkt – prestižní direct marketingová soutěž vyhlašovaná každoročně ADMAZ –,
přinesl agentuře stříbro. V kategorii neziskové kampaně
totiž porota ocenila druhým místem kampaň určenou
základním školám s názvem „Přísloví napoví“. Kampaň
pomáhala probudit v dětech zájem o přírodu a vedla
je ke kulturnímu chování v lese. Druhým oceněním,
které si zástupci agentury spolu s klientem odnesli, bylo
zvláštní uznání pro FCB Prague za kvalitu tisku kalendáře Lesy ČR na soutěži Kalendář roku. Ta je každoročně
vyhlašovaná společností M.I.P. Group a časopisem Typograﬁa a je určena českým i zahraničním ﬁrmám, které
vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu nástěnných
Jan Bercha
kalendářů.

Informační a vzdělávací
středisko na Křivoklátě
Informační a vzdělávací středisko (IVS) Lesů ČR na Křivoklátě si za dobu své činnosti získalo
dobrou pověst a obdiv mnoha návštěvníků. Mimořádná úroveň výstavní expozice i bohatá činnost
střediska je návštěvníky vysoce hodnocena.
V loňském roce proběhlo pod hlavičkou IVS LČR Křivoklát přes 50 akcí nejrůznějšího charakteru. Akce se
konaly buď přímo ve středisku, v moderně vybaveném
přednáškovém sále, nebo venku v terénu.
— O činnosti střediska jsem hovořil s jeho pracovnicí
Taťánou Friebertovou. Má první otázka se týkala akcí,
které středisko realizovalo v minulém roce.
— „V zimě byly využívány hlavně prostory v budově IVS,
kde kromě nejrůznějších naučných programů v rámci alternativního vyučování pro děti a mládež probíhaly také
akce pro širokou veřejnost. Velkou návštěvnost měly
například besedy ,Ptáci kolem nás‘ a ,Divočinou jižní
Afriky‘. V jarních a letních měsících je naše činnost nasměrována do přírody, protože les je ideálním prostředím pro výchovu a vzdělávání. Pořádali jsme především
vycházky a exkurze s odborným výkladem, a to nejen

pro školní kolektivy. Využívali jsme i lesní pedagogiku,
která dává velké možnosti předávat těm nejmenším
informace a znalosti zábavnou a hravou formou. Do
lesa však nechodí rády jen děti, ale i dospělí. Proto
využíváme duben – měsíc lesů – k tradiční celodenní
vycházce s lesnickým výkladem.“
Které akce pokládáte za nejvýznamnější?
— „Mezi naše největší a nejvýznamnější akce patří
bezesporu okresní kolo přírodovědné soutěže ,Zelená
stezka – Zlatý list‘, na jejíž pořádání jsme získali akreditaci. Loni se jí účastnilo 138 dětí ze základních škol
a gymnázií rakovnického regionu.
— Další, také již tradiční akcí, je ,Den s Lesy České
republiky‘. Pořádáme ho v areálu rekreačního zařízení
Emilovna a pro účastníky zajišťujeme svoz autobusy.

Vedoucí střediska Taťána
Friebertová je také autorkou
fotograﬁí z pořádaných akcí
Nahlédnutí do expozice
„Lesy kolem nás“,
foto Milan Bednařík
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1 2
1 Zelená stezka – Zlatý list,
poznávání dřevin
2 Návštěvníci na besedě
Myslivost na Křivoklátsku

V loňském roce jsme při něm měli přes 200 návštěvníků. Z jejich odezvy na jednotlivé akce programu dne
můžeme říci, že byli spokojeni.
— O významu obou akcí svědčí již velká účast, dokládá
jej však také spokojenost účastníků a zájem o jejich
opakování. Chtěla bych však zmínit i některé další naše
akce, které měly pozitivní odezvu veřejnosti. Myslím, že
právě na nich lze ukázat pestrou činnost střediska.

— První z nich je přírodovědná olympiáda, kterou jsme
zorganizovali pro Základní školu v Roztokách u Křivoklátu. Při ní si zasoutěžilo 80 dětí. Podíleli jsme se také
na doprovodném programu při pochodu Joachima
Barranda, který pořádá každoročně Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku spolu s Klubem českých turistů.
Spolupracujeme na organizaci nejrůznějších akcí – dnů
dětí, ekologických soutěží, turistických pochodů. K propagaci využíváme i regionální aktivity, náš podnik jsme
reprezentovali společně se zaměstnanci Lesní správy
Křivoklát i na staročeském masopustu.“
Zmínila jste většinou akce pořádané venku mimo
vlastní středisko. Jak využíváte jeho prostory?
— „Středisko využíváme celoročně. Nejvíc akcí v něm
pořádáme v období zimy a za nepříznivého počasí. Např.
v letošní zimě jsme využili přednáškovou místnost
při pořádání několika zajímavých akcí pro veřejnost.
Úspěšná byla beseda ,Myslivost na Křivoklátsku‘, která
účastníkům umožnila nahlédnout do historie i současnosti této nedílné součásti lesnictví.
— Pro velký zájem jsme také opět pozvali cestovatele
MUDr. Jiřího Pertla. Tentokrát se s námi podělil o své
zážitky z Austrálie a Tasmánie. Rovněž jsme zahájili
cyklus podvečerů pro občany a přátele Křivoklátu, který
probíhá ve spolupráci se správou hradu Křivoklát a publicistou a novinářem Tomášem Bednaříkem. Večery jsou
pořádány především pro naše starší spoluobčany, kteří
nemají možnost zúčastnit se společenských událostí
v Křivoklátě. Prostory našeho střediska poskytujeme
také místním neziskovým organizacím. Rovněž nabízíme zajištění školení, seminářů a ﬁremních akcí.“
Předpokládám, že chloubou střediska je i jeho stálá
expozice, která svým moderním a zajímavým pojetím
převyšuje i podobně zaměřené expozice velkých muzeí.
— „Otevření stálé expozice ,Lesy Kolem nás‘, instalované
v budově IVS, patřilo jistě k našim nejvýznamnějším
počinům loňského roku. Expozice byla otevřena a zpřístupněna v dubnu 2006, avšak s tím, že proběhnou
ještě některé dokončovací práce. V jejich rámci byly
letos v březnu nainstalovány poslední volné panely
věnované ptačí oblasti Křivoklátsko, evropskému systému NATURA 2000 a siluetám dravců. V expozici ještě
chystáme rozšíření o další velmi oblíbené prvky interaktivní zábavy pro děti. Naší snahou je, aby si dětští, ale
i dospělí návštěvníci mohli formou zábavné hry prověřit
své znalosti o lese a přírodě a mohli přitom využít i své
dovednosti.“
Co připravujete pro veřejnost v letošním roce?
— „V nejbližší době chystáme opět další vycházku. Na
všechny, kteří se s námi vydají do přírody, čeká krásná

trasa, vedená zajímavou křivoklátskou přírodou, spojená se zajímavým výkladem. 3. května pak opět proběhne regionální kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list
a 26. května již třetí ročník ,Dne Lesů České republiky‘.
— Také letos se budeme podílet na organizaci pochodu
Joachima Barranda. V plánu však máme založení tradice
turistického pochodu přímo u nás, na Křivoklátě.
— Při tom všem máme objednanou i řadu skupinových
návštěv, především ze školských zařízení. Každoročně
k nám takto přijíždějí děti nejrůznějšího věku, od mateřských školek až po střední školy. Mnohým zajišťujeme
vícedenní program a ubytování.“
Rozsáhlá činnost střediska by nebyla možná bez spolupráce s regionálními a místními samosprávními orgány
i dalšími institucemi. Jak ji hodnotíte?
— „Spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni již od té
doby, kdy bylo naše středisko včleněno mezi ostatní
informační centra v okrese Rakovník. Spolupracujeme
se Svazkem měst a obcí Rakovnicka. V jeho rámci je pro
nás zajišťován základní servis – možnost prezentace,
využití webových stránek, pořádání komerčních aktivit
v rámci využívání volné kapacity přednáškového sálu
a ubytování.
— Spolupracujeme také při vytváření nových turistických tras a okruhů i při jejich značení. Dále na tvorbě
propagačních letáků, které pak máme následně k dispozici pro naše návštěvníky. Chceme jim hlavně v období
turistické sezony poskytovat kvalitní informační servis.
Nepochybně i díky tomu se středisko dostalo do povědomí veřejného života našeho regionu.
— Dobrou spolupráci máme s OÚ Křivoklát, který je
spoluzřizovatelem o. p. s. Budy, což je druhé informační
středisko v obci Křivoklát. Velmi dobrá je spolupráce i se
Správou CHKO Křivoklátsko, jejíž zaměstnanci zajišťují
lektorskou činnost při některých našich akcích.
— Také Správa státního hradu Křivoklát nám vyšla
vstříc, především při objednávání prohlídek hradu
a ceně vstupenek. Většina skupin, které k nám přijedou,
chce samozřejmě tak významnou památku, kterou hrad
Křivoklát je, navštívit. Proto jeho prohlídka bývá součástí doprovodného programu, který také zajišťujeme.

Možností k propagaci lesního hospodaření a zároveň
k propagaci podniku Lesy ČR je celá řada. Je proto důležité umět je správně využívat.“
Za dobu svého fungování se středisko dostalo do povědomí veřejnosti nejen zde na Křivoklátě, ale i v regionu
a dokonce i v mnoha částech naší republiky. Jakou
podporu vám dává vaše mateřská lesní správa?
— Podpora Lesní správy Křivoklát je pro středisko
naprosto nejdůležitějším faktorem v celé jeho činnosti.
Pracovníci lesní správy zajišťují odbornou lektorskou
činnost při většině našich akcí. Bez pomoci všech
zaměstnanců správy by se středisko neobešlo ani při organizaci akcí většího rozsahu. Středisko má jednoho zaměstnance na celý úvazek. Ten zajišťuje chod střediska,
včetně provozu ubytovacích zařízení. Spolu s ním tu
pracuje ještě jeden externí pracovník, který je odborným
garantem akcí (Ing. Miroslav Pecha). Z toho je patrné, že
bez nadšení a ochoty pracovníků LS Křivoklát by mohlo
středisko jen stěží fungovat.
— Velmi pozitivní přístup vůči středisku má i Generální
ředitelství Lesů ČR. Cítíme, jak jeho zájem o naši práci
a vstřícnost k nám v poslední době roste, ať už se jedná
o konzultace, odborné informace, poskytování výukových pomůcek i propagačních předmětů a materiálů.
Pro nás je tento přístup oceněním i oporou při naší
práci.“
Na závěr se zeptám, zda má středisko pro své návštěvníky letos nějakou výjimečnou zajímavost?
— „Nejprve připomenu, že v loňském roce prošlo naší
expozicí přes dva tisíce návštěvníků, máme otevřeno
v turistické sezoně i o víkendech. Proto se také snažíme
návštěvníky vždy něčím příjemně překvapit.
— Pro letošní návštěvnickou sezonu je takovým zpestřením putovní výstava ,Vůně dýmu a jehličí‘. Autorem
výstavy je Jiří Junek, který v jejím rámci mapuje historii
lesních železnic v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
— Slavnostní otevření této zajímavé výstavy proběhlo
15. dubna a návštěvníci ji budou moci u nás zhlédnout
do konce letošního října.“
Děkuji za rozhovor.
Jan Brandejs

Malí návštěvníci
ze Základní školy Mlečice
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velikáni českých lesů
Česká lesnická společnost realizuje řadu úkolů, které jsou spojeny s lesním hospodářstvím. Mezi
nimi vyniká jeden obzvláště záslužný. Lesnická společnost si vytkla náročný úkol – zmapovat
a dohledat památné stromy České republiky. Tento úkol společnost postupně naplňuje již řadu let.
Jeho duší a „motorem“ je tajemník republikového výboru České lesnické společnosti, Ing. Pavel
Kyzlík. Výsledkem rozsáhlého šetření, které organizuje a sám aktivně provádí, bylo zjištění
a označení stovek stromů, které lze oprávněně řadit mezi kulturní odkaz předchozích generací.

Při vyhledávání památných stromů spolupracuje společnost s desítkami obcí, jejichž zastupitelstva, nadšenci
1 2 z řad ochránců přírody i znalí pamětníci aktivně napomáhají vytipovat památné stromy, které se nacházejí
1 Sázení lípy malolisté v obecních katastrech. Seznam významných stromů
v Lišově k 100. výročí
narození nestora českého se tak neustále doplňuje a jejich počet roste. V mnoha
lesnictví Ing. Jana Pince, obcích přibyly v posledních letech tabulky označující parodáka z Lišova (23. 9. 2006) mátné stromy i nutnost jejich následné ochrany. Nové
2 Lípa majestátná stromy jsou zakresleny do turistických map a nejvýznačna Mladovožicku nějším je navrženo jméno.

— Před třemi lety začala Česká lesnická společnost
spolupracovat v této oblasti také se státním podnikem
Lesy České republiky. Dosavadním výsledkem této
spolupráce bylo dohledání zhruba 200 památných
stromů, které se nacházejí v lesních komplexech, v nichž
hospodaří Lesy České republiky. Z toho 30 stromů je
řazeno mezi zcela výjimečné a 10 patří k největším stromům u nás. Společnost oceňuje spolupráci s garantem
tohoto šetření v rámci Lesů České republiky RNDr. Jiřím Stonawskim, vedoucím oddělení ochrany přírody
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1 2
3 4
1 Maďal pětikmenný
u pramene léčivé vody,
4 km JV od Mladé Boleslavi,
v místě bývalých lázní
2 Smrk Kujebák, největší
smrk Vysokomýtska
3 Paní hrušeň,
největší naše hrušeň,
Hůrky u Lišova
(obvod 470 cm)
4 Smrk Těptín,
největší smrk ČR,
Dolní Posázaví (LČR)
(obvod 515 cm)

generálního ředitelství podniku, vysoce hodnotí pomoc
zúčastněných lesníků i celkové výsledky spolupráce.
Počet významných stromů v lesích státního podniku
dokládá odbornou vyspělost našeho lesnictví i péči
a ochranu, kterou lesníci mimořádným stromovým
velikánům poskytují.
— Výsledky úspěšné spolupráce s odborníky Lesů
České republiky byly pro Českou lesnickou společnost
impulzem k realizaci obdobného šetření také v lesních
porostech Vojenských lesů. První desítky zjištěných
významných stromů dokazují i zde, že toto rozhodnutí
bylo správné.
— Z dvaceti pěti zájemců, kupodivu především z řad
nelesníků, vytvořila Mgr. Iva Kubátová s Ing. Kyzlíkem
odbornou skupinu pro významné stromy, která působí
při České lesnické společnosti a letos uspořádá dvě
pracovní setkání k přípravě knihy Památné a významné
stromy ČR.

— Česká lesnická společnost však památné stromy
pouze nevyhledává. Velkou pozornost věnuje také
popularizaci souborů významných stromů, které jsou
součástí kulturního dědictví. Popis desítek konkrétních jedinců provedl právě ing. Kyzlík a díky němu
se rozrostly stránky řady odborných i populárně
naučných publikací, které jsou v posledních letech
opakovaně vydávány a odbornou i laickou veřejností
vyhledávány.
— Popularizace významných a památných stromů
přináší veřejnosti množství zajímavých informací a má
i nezanedbatelný výchovný efekt. Napomáhá utvářet
vztah veřejnosti k přírodě, aktivizuje veřejnost k její
ochraně a posiluje vědomí sounáležitosti generací.
Vzhledem ke svému rozsahu a mimořádným výsledkům
je šetření příkladné a ojedinělé i v rámci celé Evropské
unie.
Jan Brandejs

1
2 3
1 Žižkův dub
na Vltavotýnsku
2 Douglaska u zámku
Tři trubky (ve VVP Jince),
naše největší, s obvodem
547 cm
3 Douglaska Dragounka –
vyhlášení stromu v Klatovech
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LESNICKÁ OSVĚTA
JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

— Lesnické osvětě se věnovalo
Setkání lesních pedagogů Lesů ČR
uskutečněné 29. března na Informačním a vzdělávacím středisku
Křivoklát. Na setkání dorazilo 24
lesníků z různých organizačních
jednotek, aby zde rozvinuli diskuzi
nad stávající situací lesní pedagogiky
v naší společnosti.
— Hned v úvodu se účastníci seznámili s aktivitami, kterým se Lesy ČR
v této oblasti věnují. Poté byl prostor
pro vyjádření připomínek k tématu
a upozornění na překážky, se kterými
se lesní pedagogové v praxi potýkají.
Velká negativa spatřují v nedostatku
času, kdy by aktivity s dětmi, mládeží
a jinými cílovými skupinami mohli
realizovat. Postrádají i materiály
věnované tematice lesa nebo různým cílovým skupinám (např. práce
s dětmi, které jsou nějakým způsobem handicapované) i tématům jako
je speciální psychologie, pedagogika
či didaktika. V debatě zazněla také
otázka ohodnocení těchto aktivit
většinou jdoucích nad rámec pracovních povinností. Všechny podněty
byly zaznamenané a na ředitelství
se jejich možnému řešení budeme
věnovat.
— V průběhu setkání se o své zkušenosti podělili i pracovníci LS Křivoklát
a IVS Křivoklát. Ti zde již několik
let programy pro dětí a veřejnost
úspěšně zajišťují.
— Děkujeme všem zúčastněným za
aktivní přístup při diskuzích a příjemnou inspirativní atmosféru, kterou se na setkání podařilo vytvořit.
AP

JESENÍKY Z PTAČÍ
PERSPEKTIVY
— Besedu k výstavě leteckých fotograﬁí „Jeseníky z ptačí perspektivy“
uspořádala Lesní správa Jeseník dne
24. dubna.
— Besedy s autorem fotograﬁí
ing. Janem Vondrou a autory
doprovodných odbornýc h textů
Prof. RNDr. Stanislavem Vackem, DrSc., Mgr. Věrou Kavalcovou
a RNDr. Janem Haukem, CSc., se
zúčastnilo celkem 25 posluchačů
z řad pracovníků SCHKOJ, CE WOOD,
a. s., VÚLHM Strnady, Agroprojektu
Brno, MZLU Brno, ČZU Praha, Kraje
Vysočina, LARIX Jeseník s. r. o., Vlastivědného muzea Jeseník a Lesů ČR,
s. p., Lesní správy Jeseník a Javorník.
— Každý z autorů doprovodných odborných textů věnoval
své vystoupení na besedě jiné
tematice – Prof. RNDr. Stanislav
Vacek, DrSc., ekologii lesa, Mgr. Věra
Kavalcová botanice, RNDr. Jan
Hauk, CSc., geologii – všichni se
zaměřením na oblast Hrubého
Jeseníku a Králického Sněžníku.
Přínosem v diskuzi bylo i vystoupení
Prof. Ing. Jaroslava Simona, CSc.,
s informací o uskutečňovaných hospodářsko úpravnických aktivitách
ústavu v dané oblasti.
— V následující neformální besedě
u dobrého vína z jižní Moravy bylo
probráno mnoho témat, mezi jinými
i v mnoha případech navzájem si
odporující legislativa.
Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce

POCHOPI SE VRÁTILI Z AFRIKY
— Jaro už je v plném proudu a s ním
i návraty ptačích opeřenců. Dalšího
z nich – motáka pochopa – měli
šanci pozorovat rokycanští ochránci
přírody.
— Jednalo se o příslušníka zvláštní
skupiny dravých ptáků, které již
z dálky poznáme podle plácavého
letu nízko nad zemí. U nás se
vyskytují hned čtyři druhy motáků – stepní, lužní, pilich a pochop,
přičemž právě posledně jmenovaný
nehojně hnízdí i na několika místech
Rokycanska.
— Moták pochop je největším naším
motákem s rozpětím okolo 120 centimetrů. Váha se pohybuje okolo
0,7 kilogramů u samců a 0,9 kilogramů u samic, které jsou u dravců
a sov vždy zhruba o třetinu větší.
Jen pro srovnání je menší a štíhlejší
než nejhojnější náš dravec – káně
lesní, kterou zná jistě každý. Je u nich
vyvinut tzv. pohlavní dimorﬁsmus,
což znamená, že zbarvení samice se
liší od zbarvení samce. Ten je hnědý
s šedavými křídly a ocasem, i když
vypadá celkově barevněji. Samice
a mladí ptáci mají nápadně žlutě
lemované peří na hlavě a na šíji.
U obou pohlaví jsou zobák a drápy
černé, ozobí a nohy žluté stejně tak
jako duhovky.
— Vyskytuje se v blízkosti vodních
ploch, rákosin, ale v posledních
letech jej lze pozorovat rovněž
v obilných lánech, kde s oblibou
i hnízdí. Proto jej lze pozorovat i na
Rokycansku, které na vodní plochy
není příliš bohaté. Jeho výskyt jsme
zaznamenali např. na Kařezských
rybnících, v blízkosti Oseka, Zbiroha,
ale najdeme jej i jinde.
— Námluvy doprovázené hlasitými
projevy lze pozorovat již v dubnu,
tedy hned po návratu ze zimoviště, které leží v Africe. Hnízdo je
umístěno vždy na zemi, což je další
zvláštnost těchto dravců, a tvoří jej
nejrůznější větve, rákos, tráva, obilí
apod.

— Střed hnízda je vystlán jemnou
trávou, do které snáší samice zpravidla v květnu 4 až 5 vajec nazelenalé barvy s ojedinělými šedohnědými skvrnkami. Zhruba po 33 dnech
se líhnou mláďata, o která pečují
oba rodiče. Samec v prvních dnech
života mláďat loví potravu a samice
mláďata chrání a krmí. Později pomáhá samice samci s lovem potravy.
Hnízdní péče trvá asi 40 dní, kdy již
mohou mláďata létat. Úplně vzletná
jsou však ve dvou měsících života,
nicméně jsou ještě samicí dokrmována. Pohlavní dospělosti dosahují
ve dvou až třech letech.
— Potravou pochopů jsou především
drobní hlodavci, ptáci žijící v blízkosti
vody, obojživelníci, plazi a ryby.
Občas uloví i větší hmyz. Po kořisti
pátrají nízkým letem nad terénem
a útočí na ni charakteristickým
zvratem.
— I do rokycanské záchranné stanice
živočichů se občas pochop dostane.
Zpravidla se jedná o vysláblého
jedince, který se právě vrátil ze zimoviště, či to bývají mláďata nalezená
při sekání luk či polí. Naštěstí letošní
pozorování krásně zbarveného
samečka motáka pochopa nenasvědčovalo tomu, že by mu něco chybělo.
Právě naopak, propátrával krajinu
v okolí Volduch nedaleko Rokycan
a občas ulovil i nějakého hraboše.
Snad si již vybírá i místo k hnízdění,
neboť v této lokalitě jsme jej již
v hnízdní době několikrát pozorovali.
Doufejme, že bude mít štěstí a stráví
zde do podzimu bezstarostné chvíle,
které budou umocněny odchovem
mláďat.
— Máte-li zájem se seznámit s činností rokycanských ochránců přírody,
navštivte www.csop.rokycany.zde.cz
nebo volejte 603 239 922.
Pavel Moulis

LESY ČR SPUSTÍ PRODEJ
PŘES ELEKTRONICKOU AUKCI
ZAČÁTKEM KVĚTNA
— Lesy České republiky prodaly
20. dubna úspěšně první dříví
prostřednictvím elektronické aukce
dříví. Došlo k tomu během dalšího
kola testování tohoto – v České
republice nového – prodejního
systému dříví. V průběhu testu bylo
fakticky prodáno prvních cca 40 m3
dříví z Lesního závodu Židlochovice.
Dále byl odzkoušen systém na
několika virtuálních aukcích, během
kterých se testovaly limitní faktory
zadávání nabídek.
— Podle vyjádření zástupců společnosti B2B centrum (tj. společnost
zajišťující provoz elektronické aukce
dříví) bylo testování úspěšné. „Předpokládáme, že systém prodeje dříví
přes elektronickou aukci spustíme
počátkem měsíce května, a to pro
dříví z lesních závodů. Věříme, že
tento systém přinese další možnost
nákupu dříví z vlastnictví Lesů ČR pro
odběratele všech sortimentů dříví,“
říká Ing. Bohumil Kos, obchodní
ředitel Lesů ČR.
— Prodej přes elektronickou aukci
bude postupně realizován ze
všech organizačních jednotek Lesů
ČR – tedy po celé naší republice.
Elektronická aukce dříví uspokojí
hlavně menší, regionální odběratele, kteří nemají smlouvu přímo
s Lesy ČR. Aukce umožní prodej dříví
hlavně po menších množstvích všech
sortimentů. Předpokládané množství na prodej dříví elektronickou
aukcí na rok 2007 je 150–300 tis. m3
(tj. 4–7 % z celkového objemu
obchodovaného dříví Lesů ČR). Lesy
ČR zorganizují v průběhu května
seminář pro odbornou veřejnost
k tomuto způsobu prodeje dříví.
TV

BLANICKÝ RYTÍŘ

— Podeváté bylo v pátek 6. dubna
uděleno ocenění Blanický rytíř třem
osobám, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního
a kulturního dědictví Podblanicka.
Mezi oceněnými byl i pan Josef
Cáder. Ten většinu svého života
zasvětil blanickým lesům. Díky jeho
působení se stejnověké smrkové
porosty na Blaníku, vysazené na
mniškových holinách z doby před
sto lety, mění na stabilní smíšené
lesy s vysokým zastoupením listnáčů
a jedle. Lesy na úbočí Blaníku se staly
známým exkurzním objektem pro
studenty lesnických škol, lesnickou
praxi a odbornou veřejnost.
— Ocenění Blanický rytíř tak po
zásluze patří Josefu Cáderovi jako
lesníkovi, který se ve svěřeném
území nejen příkladně stará o lesy,
ale i o veškeré přírodní a kulturní
dědictví v nich zachované.
— Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně
kromě pěkného diplomu také originální, velmi hodnotnou pískovcovou
sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery.
JB

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA
TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE
— Ve spolupráci s LČR, s. p., Lesní
správou Jeseník, JLS, MS Šerák
a ČMMS uspořádal Městský úřad Jeseník, OŽP ve dnech 24. až 25. března
2007 chovatelskou přehlídku trofejí
spárkaté zvěře za loveckou sezonu
2006.
— Vystaveným 100 trofejím jelenů,
258 trofejím srnců, 16 trofejím
daňků, 24 trofejím muﬂonů a 201
trofejím černé zvěře vévodila trofej
muﬂona ohodnocená dne 23. 3.
2007 ve slovenských Levicích 252,50
body CIC, což je nejnovější světový
rekord. Muﬂon byl uloven v oboře
Černý kopec v Nýznerově.
— V režijní honitbě Klín a pronajatých honitbách Lesů ČR, Lesní správy
Jeseník bylo uloveno 40 jelenů (40 %
z celkového počtu) a 37 srnců (14 %
z celkové počtu).
— Na chovatelské přehlídce vystoupily po oba dny soubory loveckých
trubačů LČR, LS Jeseník a LS Javorník,
vystavoval zde své fotograﬁe pořízené v honitbě Klín při lovu jelena
u příležitosti dosažení 60 let věku
ing. Jiří Lisník, revírník LS Jeseník.
— Výstavy využil také lesní pedagog
ing. Petr Kučák pro setkání a besedu
s dětmi ze základní školy v Bělé p. P.
— K úspěchu celé akce a uspokojení
i nejnáročnějších návštěvníků přispěl
nádherně vyzdobený sál, prodej
mysliveckých doplňků, nepřetržité
promítání videokazet a výborný bufet. Třešničkou na dortu byl vydaný
katalog vystavovaných trofejí. Všem
zainteresovaným patří poděkování.
Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce

SETKÁNÍ GENERÁLNÍCH
ŘEDITELŮ LESŮ ČESKÉ
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

— Podniky společně zorganizují
setkání představitelů státních lesnických organizací zemí Visegrádské
čtyřky.
— V lesním zámečku Antonstál
u slovenského Trenčína se setkali
generální ředitelé státních lesních
podniků z Čech a Slovenska. Generální ředitel Ing. Jiří Holický a členové
managementu Lesů ČR přijali
pozvání Jozefa Minďáše, generálního
ředitele Lesů SR.
— Managementy obou lesnických
ﬁrem debatovaly o možnostech užší
spolupráce. Předmětem diskuze
byla participace slovenských lesníků
na likvidaci následků kalamity po
orkánu Kyrill, který zasáhl v lednu
Čechy a Moravu. Generální ředitelé
se shodli na potřebě hledání konkrétních forem spolupráce a dohodli
se, že společně zorganizují setkání
představitelů státních lesnických
organizací zemí Visegrádské čtyřky
s cílem vytvořit prostor pro užší
spolupráci ve střední Evropě.
— „Myslím si, že představy, se
kterými jsme na včerejší společné
jednání jeli, byly naplněny. Cením si
v první řadě dohody o úzké spolupráci, zejména o výměně odborníků
na danou problematiku. Očekávám,
že spolupráce bude přínosná pro obě
strany,“ konstatoval Ing. Jiří Holický,
generální ředitel Lesů ČR.
— „S českými lesníkmi nás spája
nielen spoločná história a príbuzný
jazyk. Máme podobné názory na
riešenie problémov a veríme, že
úroveň komunikácie a spolupráce
s českými kolegami sa bude stále
zlepšovať. Máme na tom úprimný
záujem,“ komentoval setkání
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.,
generální ředitel Lesů SR.
TV
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stará láska nerezaví,
ke koním už vůbec ne…
Říká se, že nejhezčí pohled na svět je z koňského sedla. Něco na tom bude, jak jinak si lze vysvětlit,
že právě mezi člověkem a koněm vznikají pouta nejpevnější? Ve světě dostihového a jezdeckého
sportu lze najít celou řadu příkladů. Příkladem toho, že láska ke koním skutečně nerezaví, je
i Ing. Tomáš Hájek, revírník ze Starého Města nedaleko Moravské Třebové.
přes překážky vysoké 150 cm. Obtížnost S představuje
překážky ve výšce 130 cm.
— Při parkurovém skákání jezdci dostávají trestné body
za každou shozenou překážku, rozhodčí srážejí jezdcům
body také za odepření poslušnosti jejich koní, svou roli
v celkovém hodnocení hraje i čas dosažený při absolvování celé trati. Ten však rozhoduje pouze v případě
rovnosti bodů…
— Není nutné se příliš zaplétat do podrobností pravidel.
Spíš bych chtěl připomenout, že klasický jezdecký
sport kromě skoků obsahuje i další disciplíny – drezuru
a všestrannost. Jsou to ale samostatné specializace,
které skokani povětšinou nejezdí. Za zmínku stojí
i skutečnost, že parkurové soutěže jsou událostí nejen
sportovní, ale i záležitostí vysoce společenskou…

Na Tomáše Hájka mi někdo prozradil, že soutěží v parkuru – jezdeckých závodech ve skocích přes překážky.
Domluvili jsme si schůzku, a když jsem vystoupil z auta
před staroměstskou hájovnou, do dálky zářící světlou
omítkou, přivítal mě slovy: „Tak nevím, jestli budete mít
o čem psát, já jsem spoustu let nezávodil, teď vlastně
znovu začínám.“ Odpovídám, že rubrika Mezi námi není
rubrikou sportovní, že mi nejde o soutěžní výsledky,
ale o něco jiného. Pak sedíme u stolu nad šálky vonící
kávy, povídáme si o koních a na svět přichází příběh o té
příslovečné staré lásce, která nerezaví…
— „Jezdím od svých deseti let,“ vypráví Tomáš Hájek. „Ke
koním mě přivedl děda Josef Hájek, on byl voják a sloužíval
u jezdectva. V padesátých letech byl třikrát mistrem
republiky v parkurovém skákání. Dokonce byl ve výběru na
olympiádu v roce 1956, tehdy se jezdecké soutěže konaly
ve Stockholmu. Nakonec tam naši ale nejeli…
— Děda rovněž vedl jezdecký oddíl v Moravské Třebové,
který patřil ke školnímu statku střední zemědělské
školy. Tady Tomáš získával první zkušenosti v sedle
a absolvoval první skoky přes parkurové překážky. Od
svých čtrnácti patnácti let pak začal jezdit na závody.
Brzy získal první výkonnostní třídu, kterou držel plných
šest roků. Dospěl až k parkurům stupně obtížnosti S.“
OD ZM AŽ PO T
Pod záhadnými písmeny v mezititulku se skrývá označení nejnižšího a nejvyššího stupně obtížnosti v parkurovém skákání. Stupňů je celkem sedm a liší se výškou
překážek. Kategorie ZM značí výšku překážek 90 cm,
nejvyšší stupeň obtížnosti T pak znamená, že se skáče

ODMLKA A VLASTNÍ KONĚ
Tomáš Hájek jezdil na závody až do roku 1989. Na
lesnické vysoké škole se závoděním skončil. Na koních
sice jezdit nepřestal, ale soutěží se už nezúčastňoval. Po
vysoké škole absolvoval praxi ve špičkové stáji v Hamburku a v hřebčíně u Hannoveru, kde pracoval jako
jezdec a ošetřovatel. V roce 1994 získal místo revírníka
ve Starém Městě a v letech 1995 až 1997 dělal cvičitele ve svém „domovském“ jezdeckém oddílu školního
statku. V roce 1997 však byl jezdecký oddíl zrušen, takže
Tomáš Hájek o zázemí opět přišel. Rozhodl se vydat
vlastní cestou.
— „Měsíc po zrušení oddílu jsem si koupil koně a od té
doby jezdím na vlastních,“ popisuje změnu. V současné
době má devítiletého valacha Primadora a desetiletou
klisnu Lindu. „Ta ale patří spíš manželce,“ říká Tomáš.
„Ona také na koních jezdí, vlastně jsme se přes koně seznámili.“ „Je to pravda,“ potvrzuje Tomášova manželka
Kateřina. „U koní jsme se seznámili a koně jsou náš
společný osud.“ Možná budou osudem i pro jejich synka
Filípka, který je právě teď uveleben v mámině klíně
a trochu nedůvěřivě si mě prohlíží svými velkými hnědými kukadly. Říká se přece, že v čem člověk vyrůstá, to
ho navždy poznamená. Ačkoliv v případě Tomášova otce
to není tak docela pravda. U Hájků se láska ke koním
dědila přes generaci. „Je pravda, že Filípka už teď občas
do sedla bereme, koní se nebojí,“ říká Tomáš Hájek. „Byl
bych rád, kdyby po mně to jezdecké žezlo převzal, ale
nutit ho k tomu určitě nebudu.“
NA ZAHRADĚ, NA LETIŠTI…
Optimální věk pro parkurového skokanského koně je
přibližně mezi 8 a 13 lety. Primador v tomto věku právě
je, a protože si Tomáš Hájek myslí, že má pro parkurové

skákání předpoklady, rozhodl se opět závodit. „Já jsem
na závody přestal jezdit hlavně kvůli tomu, že jsem
neměl vůz na přepravu koní,“ vysvětluje. „Teď jsem si
koupil ojetý přívěs v Německu, takže tenhle problém odpadá.“ Částečným problémem zůstává tréninková plocha, ale Tomáš to vyřešil tak, že si na zahradě sestrojil
vlastní překážky, a tak může trénovat hned za domem.
Takzvané přiježďování pak s Primadorem nacvičuje na
udržovaném pažitu nedalekého letiště. V zimě navíc
trénovali na veřejných trénincích v hale, takže si už
trouﬂi na svůj první závod. Absolvovali ho přesně v půli
dubna v Lošticích.
— „První soutěž jsme jeli bez chyby,“ říká Tomáš Hájek.
„Ve druhé jsme sice nějaké trestné body nasbírali,
ale pro začátek jsem docela spokojený. Letos chceme
jezdit menší soutěže, aby Primador nasbíral zkušenosti
a získal potřebnou soutěžní rutinu. Dál se uvidí, ale
rozhodně se chceme dostat co nejvýš, já i kůň.“

ACH, TY FINANCE…
Návrat po letech nikdy nebývá bez problémů. Tím asi
největším jsou, jak jinak, ﬁnance. „Náklady na chov koní
hradím ze svého, za své jsem si koupil i vůz na přepravu
koně,“ vypočítává Tomáš Hájek. „Hledám ale sponzory,
kteří by mi pomohli s náklady na přepravu, startovné,
pojištění, povinné veterinární prohlídky a podobně.
Ony to samostatně nejsou nijak horentní sumy, ale
když se nasčítají za celou sezonu, tak už to není žádná
maličkost.“
— Úsilí revírníka Tomáše Hájka opět začít tam, kde se
před osmnácti lety přetrhla nit, je samo o sobě hodno
obdivu. Navíc, jak již bylo svrchu řečeno, je docela názorným dokladem toho, že na přísloví o staré lásce a rzi asi
opravdu něco bude. Proto držím kolegovi Hájkovi palce.
Věřím, že v tom nezůstanu sám. Ale hlavně věřím, že
se mu ten comeback, jak se dnes s oblibou říká, podaří
Jaroslav Jonáš
podle jeho představ.
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volavky jsou
elegantní rybářky
Volavka popelavá vyhledává vodní plochy, kde loví potravu. Živí se drobnými rybami, žábami,
měkkýši i hmyzem. V jejím jídelníčku však najdeme i drobné hraboše, které dovede obratně chytat
na poli. Když objeví místo, kde se hraboši pohybují, tak tam číhá a v momentě, kdy hraboš opustí
noru, jej chytne do svého dlouhého zobáku. Ten je až 13,5 cm dlouhý.

Volavka je velmi trpělivý lovec. Dlouhé minuty dovede
stát v mělké vodě a číhat na kořist. V případě, že se v její
blízkosti objeví malá rybka, prudce vymrští svůj esovitě
stočený krk a jako harpunou na kořist zaútočí. Ne vždy
je její útok úspěšný. V případě, že rybu zasáhne, cukne
hlavou zpět a ryba zmizí v širokém jícnu.
— Při pozorování volavek, které lovily ryby, jsem viděl
i to, že některé volavky po ulovení ryb odcházely z vody
na břeh a tam teprve kořist polykaly. Domnívám se,
že to dělaly z toho důvodu, kdyby jim ryba při nadhazování, kdy ji polykají, spadla, tak by ji v hluboké vodě
těžko zase chytaly, a proto v těchto případech odchází
na mělčinu či vystoupí až na břeh. V některých případech si často rybu položily na zem, několikrát ji udeřily
zobákem a potom teprve sebraly a polykaly. Zřejmě
tento způsob používaly v případě, že šlo o větší rybu.
Jednalo se o kapry, které snad s obtížemi polykají.
Volavky běžně spolknou rybu velkou až do 25 cm délky.
Větší již nedokážou pozřít. Ani s rybkou širší než 10 cm
si volavka neporadí.
— Volavky loví především malé drobné rybky, tzv.
plevelné, a z větších jde o ryby nemocné. Často seberou
z hladiny i ryby leklé.
— V době výchovy mláďat, kdy potřebují větší množství
potravy, tak se zaměřují i na některá ptačí mláďata. Za
potravou létají někdy až 20 km daleko od svých hnízd.
— Volavka popelavá hnízdí v koloniích vysoko na
stromech. Zjara se nejdříve na hnízdišti objeví sameček.

Za několik dní přilétají samičky. Utvořené páry pak zahájí opravu starého hnízda, někdy budují hnízdo nové.
Stavební materiál přináší většinou sameček a samička
jej ukládá na hnízdo. Je zajímavé pozorovat volavku, jak
na zemi hledá potřebný stavební materiál. Jde o drobné
větvičky do síly 2 cm. Každý vhodný klacek volavka
sebere zobákem a „potěžká“. Zkoumá, zda je to ten
správný. Některé okamžitě odhodí a hledá další. Přesně
pozná, jestli sebraná větvička je vhodná ke stavbě, či
není.
— Volavčí hnízda se staví z pevných klacků, protože
musí odolat nejen zátěži všech mláďat, ale i větru
a nepřízni počasí. Vždyť přes zimu je hnízdo zasypáno
vrstvou sněhu a pak se jen částečně opraví a musí
sloužit zase pro další sezonu. Některá hnízda, která jsou
používána i řadu let, mají značné rozměry. Hnízdo bývá
60 až 70 cm široké a navrstvené větvičky mohou dosáhnout až metrové výšky, pokud je hnízdo dobře „zakotvené“ mezi silnými větvemi. V případě, že jsou hnízda
na koncových slabších větvích, jsou menší. Hnízda jsou
většinou plochá.
— U mláďat volavek můžeme pozorovat zajímavou
obrannou reakci. Pokud se něčeho leknou, tak okamžitě
vyvrhnou ze žaludku veškerou potravu a také vystříknou
řídký trus. Tímto si odlehčí tělo a mohou pak snadněji
uniknout. Stane-li se to najednou u několika hnízd, tak
potom padá na zem doslova déšť ryb.
Jaromír Zumr st.
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LČR pomáhají
ohroženým druhům
Jilm – nejohroženější dřevina našich lesů
Pokud hovoříme o ohrožených dřevinách, řadíme všechny tři druhy u nás se vyskytujících
jilmů mezi dřeviny, jejichž budoucnost je velmi nejistá a oprávněně patří mezi kriticky
ohrožené. Hlavní příčinou je dlouhodobé chřadnutí a odumírání jilmů v důsledku houbového
onemocnění – graﬁózy jilmů, která se v Evropě šíří od konce první světové války.
podrobné zmapování výskytu vitálních jedinců jednotlivých druhů jilmů použitelných pro další reprodukci
v jednotlivých přírodních lesních oblastech a návrh
možných opatření pro jejich záchranu. Vzhledem k nejistému dalšímu vývoji nejkvalitnějších jedinců, a to především s ohledem na nebezpečí jejich úhynu v důsledku
graﬁózy, bylo přistoupeno k jejich uznávání do kategorie
výběrových stromů jako zdrojů reprodukčního materiálu k odběru roubů pro zakládání semenných sadů
a klonových archivů. Jelikož u této dřeviny není možno
zakládat semenné sady pouze pro jednu PLO, byla do
jednotlivých sadů umístěna vegetativní potomstva
výběrových stromů i z několika sousedních PLO s podobnými přírodními podmínkami. Výběrové stromy byly
také využívány ke sběru semen pro umělou obnovu lesa.
Výstupy do korun stromů při sběru semen a odběrech
roubů byly prováděny šetrně za pomocí žebříků a horolezecké techniky (smyčky). V oblasti mého působení byly
postupně založeny tyto semenné sady jilmů:
Podle místa prvního zjištění této choroby je označována
také jako „holandská nemoc jilmů“ a v Československu
byla zjištěna již koncem dvacátých let. Postup odumírání jilmů v celé Evropě byl velmi rychlý a téměř vymizel
jilm habrolistý, lépe dopadl jilm vaz a dosud nejpočetněji zastoupeným jilmem je jilm horský.
— Všeobecně je známo, že hlavními rozšiřovateli graﬁózy jilmů jsou kůrovci, kteří buď na svém povrchu,
nebo v zažívacím traktu šíří spóry houby Ophiostoma
ulmi při náletech na stromy pro založení matečných
chodeb nebo při úživném žíru na mladých větvích v korunách stromů. Byl rovněž prokázán přenos nákazy z kořenového systému inﬁkovaného stromu na sousední
zdravé stromy. Nejvýznamnější šiřitelé jsou bělokazi
pruhovaný, jilmový a malý, kteří jsou všichni obyvateli
jilmu habrolistého a vazu a vzhledem k dvojí generaci
do roka roznášejí infekci velmi vydatně. Jilm horský má
pouze jediného typického obyvatele z řad kůrovců, a to
bělokaze chlumního, který má pouze jednu generaci
a kromě toho má i poměrně řidší výskyt. I toto je jistě
příčinou, proč se jilm horský vyskytuje v hojnějším
počtu jedinců než jilm habrolistý a jilm vaz.
OPATŘENÍ K ZÁCHRANĚ JILMŮ U LČR
Problematika záchrany jilmů byla jednou z priorit již
první „Koncepce zachování a reprodukce genových
zdrojů lesních dřevin u LČR“ z roku 1994, která vycházela z regionálních programů zpracovaných specialisty pro genofond, a obdobný přístup k této dřevině
je i v koncepci současné. Prvním krokem specialistů
pro genofond ve spolupráci s lesními správami bylo

JILM HORSKÝ
Semenný sad Řepčonka na LS Frýdek-Místek
— Založen v roce 1996 na ploše 1,90 ha pro oblast Beskyd. Původ 476 rametů ze 64 klonů je z PLO 39 a 40 (LS
Frenštát, Frýdek, Jablunkov). Sad je již uznán jako zdroj
reprodukčního materiálu pro karpatskou oblast a v roce
2006 byl proveden první sběr semen.
Semenný sad Nad Damníkovem na LS Svitavy
— Založen v roce 2001 na ploše 1,25 ha. Původ 291
rametů z 51 klonů je především z PLO 30 a 31 (LS Šternberk, LS Svitavy, LS Lanškroun), ale jsou zde umístěny
také 4 klony z PLO 23 (LS Dvůr Králové). Sad byl uznán
jako zdroj RM pro hercynskou oblast a nastupuje postupně do plodnosti.
Semenný sad Ludvíkov na LS Karlovice ve Slezsku
— Sad byl založen v roce 1995 pro jesenickou oblast
(PLO 27, 28, 29) na ploše 1 ha. Bohužel časem se zjistilo,
že stanovištní podmínky na ploše sadu této dřevině
nevyhovují (nedostatek vláhy při dlouhodobých přísušcích), a vzhledem k opakovanému abnormálně vysokému úhynu roubovanců byl sad zrušen. Klony z tohoto
sadu byly včas přeroubovány a přemístěny do klonového
archivu Ztracenka na LS Loučná (bývalá lesní školka). Je
zde umístěno 41 klonů z LS Karlovice, Janovice, Bruntál,
Javorník, Jeseník, Loučná, Ruda a Hanušovice.
JILM VAZ
Semenný sad Střeň na LS Šternberk
— Sad byl založen v roce 1997 na ploše 1,9 ha pro oblast
střední Moravy a je zde podchycena místní populace

jilmu vazu z PLO 34 (LS Prostějov, LS Šternberk, Městské
lesy Litovel a Olomouc, Singulární lesy Lobodice a Uhřičice). V sadu je 300 rametů ze 71 klonů, které již plodí,
a v loňském roce byl proveden první sběr semen (sad je
uznán pro 1.–4. LVS hercynské části ČR).
JILM HABROLISTÝ
Semenný sad Troubky na LS Prostějov
— Sad byl založen v roce 2003 na ploše 0,85 ha v rámci
záchrany jilmu habrolistého pro oblast celé Moravy.
Vzhledem ke stupni ohrožení tohoto druhu byly současně na Moravě založeny plochy dvě (další plocha na LS
Buchlovice – Kostelany). V sadech je umístěno 56 klonů
původem z Moravských úvalů a z Poodří a jedná se
skutečně o poslední existující zdravé jedince na Moravě.
V obou sadech se již vyskytují plodící ramety a o uznání
bude požádáno v letošním roce.
— Založení klonových archivů a semenných sadů jilmů
se ukázalo jako velmi prozřetelné opatření, neboť na
mnoha lokalitách došlo v uplynulých cca 10 letech
k úhynu velké části zdrojových výběrových stromů
v důsledku graﬁózy. Riziko přenosu této choroby hrozí
ovšem i semenným sadům, a proto je nutno využít
i další možnost, jak tyto jedinečné zdroje ochránit proti
zániku, a tou je umístění jednotlivých klonů ze semenných sadů do banky explantátů u VÚLHM ve Zbraslavi.
Proces množení (in vitro) začíná tím, že se z jednotlivých
klonů odeberou pupeny, z nichž se v laboratoři vypreparují meristémová pletiva obsahující celou genetickou
informaci. V další fázi se tento materiál namnoží ve zkumavkách do stadia primární kultury, která se dá dlouho-

době uchovávat a je kdykoliv použitelná k dopěstování
do stadia výsadby schopných sazenic. S postupnou
archivaci výběrových stromů do banky explantátů již
bylo započato v letošním roce ( jesenické jilmy).
HLAVNÍ ZÁSADY OCHRANY JILMŮ PROTI GRAFIÓZE
V RÁMCI HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ
Důležitým předpokladem pro zmenšení rizika onemocnění jilmů graﬁózou je zachování optimálního fyziologického stavu po celou dobu života těchto stromů. Proto
je nutno již při výběru lokalit pro zakládání jilmových
porostů přísně respektovat ekologické nároky jednotlivých druhů a ekotypů jilmů, u nichž existuje poměrně
přísná vyhraněnost k abiotickým vlastnostem prostředí.
U jilmu habrolistého rozlišujeme lužní ekotyp požadující vysokou hladinu spodní vody a snášející dobře
záplavy, a ekotyp lesostepní, který snese vysýchající
mělké půdy, jsou-li dostatečně živné.
Jilm vaz upřednostňuje stanoviště s vysokou
hladinou spodní vody, snáší krátkodobé záplavy, ale
dovede přežít i tam, kde půda v létě vyschne, ztvrdne
a popraská. Je vázán na hluboké živné půdy obohacené
dusíkem.
Jilm horský má značné nároky na vláhu a nesnáší
proschnutí půdy v letním období. Typická stanoviště
jsou na prameništích, suťových stráních a na půdách
s blízkou hladinou spodní vody. V nižších polohách roste
na vlhkostně příznivějších stinných svazích a v údolích.
Nejvíc mu vyhovují minerálně silné, hluboké, svěží až
vlhké půdy, obohacené dusíkatými látkami z organického opadu.
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— Důležitou zásadou při zakládání porostů s jilmy je
jednotlivá příměs v počtech několika desítek kusů na
hektar, a to na stanovištně nejpříznivější místa zalesňované plochy. Jednotlivé smíšení snižuje riziko přenosu
graﬁózy. Samozřejmostí je zabezpečení výsadeb proti
škodám zvěří.
— V průběhu vývoje jilmových porostů se mění nároky
jilmů na světlo. V mládí jilmy snášejí i silný zástin,
v dospělém věku nároky na světlo stoupají a stávají se
dřevinou polostinnou. Přístup světla do porostů musí
být postupný, každé náhlé uvolnění se projeví zhoršením zdravotního stavu jilmů.
— Přísně musíme dbát na porostní hygienu, což v praxi
znamená odstraňování všech chřadnoucích a odumřelých stromů s likvidací dřevní hmoty odvezením z lesa
nebo odkorněním s následným spálením kůry.
— Pokud se provádí sběr semen z plodících jedinců,
nesmí dojít k poškození kmenů a větví trhači a bezpodmínečně je nutno vyžadovat bezeškodné sběry (žebříky,
smyčky, lana). Sběr semen by neměl být prováděn ze
stromů, u nichž se projevují první příznaky onemocnění
graﬁózou ( jednotlivé usychající větve)
NOVÉ MOŽNOSTI
ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI JILMŮ PROTI GRAFIÓZE
V zahraničí již dlouhodobě probíhá šlechtění jilmů
s cílem vyšlechtění klonů rezistentních vůči graﬁóze.
Nejdéle se této problematice věnují v Holandsku (od

r. 1928), USA a Kanadě. Kromě selekce uvnitř jednotlivých domácích druhů jilmů probíhají pokusy s mezidruhovou hybridizací. V Kanadě dokonce probíhaly
pokusy o vyvolání umělé mutace zvyšující rezistenci
proti graﬁóze pomocí rentgenových paprsků. Dosavadní
výsledky především z Holandska ukazují, že cílevědomým šlechtěním lze vypěstovat klony s podstatně vyšší
odolností vůči této zhoubné chorobě a je nejvyšší čas
začít obdobně řešit tuto problematiku i u nás. K tomuto
účelu je nutné podchytit případy, kdy došlo k plošnému
úhynu jilmů v důsledku graﬁózy a přitom na těchto lokalitách přežili zdraví jedinci, u nichž se dá předpokládat
zvýšená odolnost proti této nemoci. Právě tito jedinci by
měli tvořit základní materiál pro další šlechtění jilmů.
ZÁVĚR
Jilmy tvoří sice nepatrnou část v zastoupení našich
dřevin, jsou však dřevinami původními a ekologicky
významnými. V lesních společenstvech vždy představovaly významnou složku pro udržení jejich ekologické
rovnováhy a mají i svůj význam estetický. Přestože jejich
úbytek v důsledku onemocnění graﬁózou je poměrně
rychlý, nemůžeme této katastrofě pouze přihlížet
a čekat, jak to dopadne. V rámci možností, které jsou
v tomto článku nastíněny, je třeba tyto dřeviny dále
pěstovat a v aktivitách zaměřených na záchranu jilmů
pokračovat s využitím všech nových poznatků ze světa.
Ing. Milan Jurásek

výroční konference ČLS
Dne 9. března 1957 byla v Liberci slavnostně ustavena Česká lesnická společnost. Při příležitosti
50 let od této události dne 5. dubna 2007, na Zelený čtvrtek, proběhla výroční konference
v prostorách dnes již bývalého lesnického učiliště v Hejnicích. V programu dominovaly referáty,
které se měly za historií našeho lesnictví ohlédnout ze všech možných úhlů a přes jednotlivé
lesnické disciplíny. Ovšem hlavním cílem konference bylo, zda dokážeme jít dál a jakou cestou se
to vlastně, my lidé v zelené uniformě, vydáme.
Po slavnostním zahájení za zvuků troubení, po přípitku a přivítání předsedkyní Oblastního výboru ČLS
Ing. Janou Čackou přednesl svůj první referát jeden ze
zakládajících členů Ing. Jiří Čubrda, dlouholetý pracovník státní správy lesů. Vtipně a poutavě zavzpomínal na
své lesnické začátky, provedl nás padesáti lety v našich
lesích ze svého pohledu, nevyhýbal se chybám, které
dokázal adresně a trefně pojmenovat a před jejichž
opakováním důrazně varoval. Na to navázal pan Petr
Žaba, bývalý lesní správce, který se zamýšlel ve své řeči
zvláště nad problémy, kterými lesní hospodářství prošlo
v letech jeho profesního nasazení, převážně s odkazem
na hospodaření na území Jizerských hor. Referát Ing. Ivo
Růžičky, ředitele pobočky ÚHÚL v Jablonci nad Nisou,
nám osvěžil naše znalosti hospodářské úpravy, a to od
samého počátku. Seznámil nás prostřednictvím názorné
prezentace se současností Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů. Ing. Hubert Valenta doplnil tento referát
svými bohatými zkušenostmi nejen z oblasti hospodářské úpravy, ale i některými v minulosti odbornými
problémy, které byly ovšem řešeny politicky a mocensky.
Po přestávce zazněly neradostné informace z oblasti
lesnického učňovského školství od Ing. Aleny Dvořákové, dnes již bývalé ředitelky lesnického učiliště, které
bylo sloučeno k 1. 4. 2007 do nově vzniklé Střední školy
hospodářské a lesnické. Nejvzrušenější diskuze zazněla
po referátu Ing. Jiřího Huška, vedoucího Správy CHKO
Jizerské hory, o vývoji ochrany přírody v našich lesích
a na něj navazujících slov Ing. Zdeňka Cipry, jednoho
z nejaktivnějších členů ČLS, nejen o své záslužné práci
v Sekci rozvoje přírodního prostředí. Tečku za vzpomínkovými referáty učinil pan Jiří Černý, pracovník Odboru
rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, svou prezentací historie
myslivosti, která byla z velké části zaměřena na vývoj
početních stavů zvěře.
— Již při přípravě konference jsme se zamýšleli
nad budoucností České lesnické společnosti. Proto
k pozvánkám byla přiložena anketa, která měla zjistit,
co považují kolegové lesníci i jiné profese pohybující
se v blízkosti lesa za pozitivum a co za negativum
uplynulých 50 let lesního hospodářství. Výsledky této
ankety byly součástí odpoledního zamyšlení nad tím,
zda se dokážeme z omylů poučit a jaké největší kroky
nás čekají. Před Českou lesnickou společností a před
všemi lesníky stojí velký úkol, a to obhájit svou profesi
se ctí před veřejností. Jedna z možných cest je práce
s dětmi, protože ony jsou naší budoucností. Již v únoru
jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti školního
věku, výtvarné práce vystavili v prostorách konference

a všichni účastníci se podíleli formou tajného hlasování na jejím vyhodnocení. Ceny předáme školním kolektivům i nejlépe oceněným malířům v následujícím
týdnu. Předseda ČLS Ing. Štěpán Kalina v odpoledním
vstupu opakovaně vyzdvihl důležitost naší práce s médii, veřejností, laickou i odbornou. Je třeba nepodceňovat atmosféru společnosti, která může vnímat les
odlišně než profesní lesník. Důstojně byla konference
po diskuzi k předneseným referátům zakončena
zatroubeným Halali a přáním, aby měla ČLS dostatek
členů s optimistickým pohledem do budoucna, s chutí
a silou chránit zájmy lesnické profese.
VÝHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„JAK VIDÍM LES“
Česká lesnická společnost se v posledních letech zaměřila na práci s veřejností, v převážné většině s dětmi.
Zjistili jsme, že učit se o lese v lese s lesníky je nejlepší
způsob, jak zaujmout a předat nejvíce informací. Stále
nás při této práci zajímá, jak děti les a profesi lesníka
vnímají. Proto již v únoru byla v souvislosti s výročím
ČLS vyhlášena výtvarná soutěž pro děti 1.– 4. tříd
základních škol „Jak vidím les“. Všechny práce byly vystaveny v místě konání konference a její účastníci měli
čestný úkol je vyhodnotit. Práce byly svými nápady
i zpracováním pro nás lesníky překvapením a nebylo
tudíž vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší.
Nejvíce bodů získaly tyto práce:
1. místo – Lukáš Václavíček, ZŠ Hejnice
2. místo – Ondra Čáslavský, ZŠ Lesní Liberec
3. místo – David Mrlina, ZŠ Hejnice
4. místo – Roman Janovský, ZŠ Hejnice
5.–7. místo – třída II.A ZŠ Jabloňová, Liberec
5.–7. místo – Tereza Štromová, ZŠ Hejnice
5.–7. místo – Lucka Marková, ZŠ Jabloňová, Liberec
Zvláštní ceny byly uděleny za práce těmto dětem:
Michala Štaﬂová, Nataša Poláková, Zvláštní škola
Mimoň
Eliška Stránská, Eliška Buchtová, ZŠ Jabloňová
Kristýna Jirková, ZŠ Hejnice
Jakub Fátor, ZŠ Švermova, Liberec
Umístěné práce budou zahrnuty do celorepublikové
soutěže, která bude vyhodnocena na Valné hromadě
České lesnické společnosti dne 20. 4. 2007.
— Děkujeme všem dětem a jejich učitelům za snahu,
za čas i za nápady.
Ing. Jana Čacká, předsedkyně Oblastního výboru ČLS Liberec
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nové odborné publikace
a knihy z oboru lesnictví
a příbuzných oborů

MLADÝ NEBO STARÝ?
URČOVÁNÍ VĚKU SPÁRKATÉ ZVĚŘE
/z německého originálu „Jung oder
Alt?“ z roku 2003/
Bruno Hespeler a Bernd Krewer
— Publikace je věnována šesti
druhům spárkaté zvěře – jelení,
daňčí, srnčí, kamzičí, muﬂoní
a černé – a vychází z koncepce
popisu spolehlivých a zdůraznění
nespolehlivých znaků vedoucích
k odhadu věku živé zvěře. Ty jsou
vždy provázány s připojeným
obrazovým materiálem a s častými
odkazy mezi textem a fotograﬁemi.
Z jednotlivých textů i snímků je
patrná velká praktická zkušenost
autorů. Čtenář může sledovat různé
věkové skupiny zvěře v různých
částech roku v různé srsti, při
různých životních a sociálních
projevech. Autoři upozorňují na
hlavní vodítka odhadu věku i na
nejčastější mýty a omyly, které se při
odhadu věku vyskytují.

(Pouze v ojedinělých případech je
použito latinské jméno.) To umožňuje rychlé vyhledávání základních
informací o každém taxonu včetně
jeho zařazení do systematických
jednotek až do výše řádu. Text je
doplněn 240 černobílými kresbami
a 96 barevnými fotograﬁemi. Encyklopedie nechce a ani nemůže být
kompletní; obsahuje téměř čtvrtinu
taxonů hub rostoucích u nás a svým
rozsahem je největším encyklopedickým dílem o houbách, které kdy
v ČR vyšlo. Nejucelenější částí jsou
makroskopické houby, zatímco u hub
mikroskopických je výběr omezen
zejména na druhy významné z hlediska hospodářského, patologického,
zdravotního apod.

Vyd. Grada Publishing, a. s., Praha, 2007,
v edici Myslivost v praxi, zakoupeno
u vydavatele pro technickou knihovnu
LČR HK

PĚSTOVÁNÍ SADEBNÍHO
MATERIÁLU A ZAKLÁDÁNÍ POROSTŮ
RYCHLEROSTOUCÍCH DŘEVIN
Editor: Vladimír Foltánek
— Publikace se zabývá aktuálním
tématem možnosti zajištění
budoucího řešení alternativního
využití nevyužité orné půdy
produkcí dřevní biomasy jako
bioenergetického zdroje. Po

ENCYKLOPEDIE HUB A LIŠEJNÍKŮ
Vladimír Antonín
— Lexikon hub obsahuje více než
7 100 hesel seřazených abecedně
podle českých názvů rodů a druhů.

Vyd. nakladatelství Libri, s. r. o., ve
spolupráci s Nakladatelstvím Academia,
Praha, 2006, zakoupeno v Nakladatelství
Academia v Praze pro technickou
knihovnu LČR HK

krátkém úvodu tvoří jádro
publikace čtyři příspěvky, které
vypracovali specialisté a řešitelé
výzkumných úkolů zabývajících se
touto problematikou na několika
renomovaných pracovištích.
Podstatně rozšířený a doplněný
obsah tematických vystoupení
přednesených na semináři „Aktuální
problematika lesního školkařství
v roce 2006“ (Třebíč, 7. a 8. 12. 2006)
tvoří tyto příspěvky: „Pěstování
rychlerostoucích dřevin v České
republice“, „Pěstování sadebního
materiálu topolů a stromových vrb“,
„Pěstování rychlerostoucích dřevin
na zemědělské půdě pro produkci
biomasy k energetickému použití“
a „Právní podmínky zalesňování
rychlerostoucími dřevinami“.

hodiny (a kalendář), s jejichž
pomocí dovedou určovat denní
dobu i roční období. Na příbězích
důležitých objevů přibližuje vývoj
poznání těchto jevů, seznamuje se
základními vlastnostmi rostlinných
„hodin“ a „kalendáře“ a s jejich
biologickou podstatou. Autor
rovněž popisuje význam orientace
v čase během dne a roku pro
samotné rostliny i pro člověka,
hlavně v zemědělství a květinářství.
Publikace se též zamýšlí nad
současnými a budoucími trendy
výzkumu v tomto intenzivně se
rozvíjejícím oboru. Text je napsán
tak, aby byl srozumitelný každému
zájemci o přírodní vědy i bez
předchozích znalostí rostlinné
biologie.

Vyd. Sdružení lesních školkařů ČR, Brno,
v Lesnické práci, s. r. o., 2006, zakoupeno
u vydavatele pro technickou knihovnu
LČR HK

Vyd. Academia, Praha, 2006, v edici
Průhledy,
zakoupeno u vydavatele pro technickou
knihovnu LČR HK

BIOLOGICKÉ HODINY ROSTLIN
JAK SE ROSTLINY ORIENTUJÍ V ČASE
BĚHEM DNE A ROKU
Jan Kolář
— Publikace se zabývá velmi
zajímavou, ovšem neodborníkům
zatím málo známou oblastí biologie:
schopností rostlin spolehlivě měřit
čas. Čtenářům chce ukázat, že
také rostliny mají své biologické

MASOŽRAVÉ ROSTLINY.
OBJEKT BADATELŮ, DOBRODRUHŮ
A SNÍLKŮ
Miloslav Studnička
— Jsou-li rostliny požírány, vysávány
a okusovány živočichy, je to
normální. Jestliže je ovšem potravní
vztah opačný, je to podivuhodné.
O masožravých rostlinách byla
tudíž napsána spousta zahraničních

publikací. Samostatnou knihu
jim již na prahu moderní biologie
věnoval dokonce i věhlasný Charles
Darwin. Zdánlivě tedy není čím ještě
obohatit české čtenáře, neboť ti si
podle potřeby odbornou literaturu
v angličtině či němčině prostudují.
Což ale rozšířit povšechné shrnutí
poznatků rozptýlených v literatuře
o různé povídky a nekonvenční
zprávy o živém bádání mimo
oﬁciální proud vědy? Což seznámit
se s ﬁnesami vedoucími k úspěchu
s pěstováním druhů se zapeklitě
složitými požadavky? Anebo si jen
prohlížet vzácné fotograﬁe pořízené
v mlžném lese kdesi na ostrově
ztraceném v Nikaragujském jezeře
nebo třebas v daleké Brazílii! Prostě
zabývat se botanikou takovou, za
jakou ji mívají adepti vědy, takoví ti
snílci.

DĚJINY BIOLOGICKÝCH TEORIÍ
NOVOVĚKU.
DÍL I.: OD RENESANCE NA PRÁH
19. STOLETÍ

Vyd. Academia, Praha, 2006,
zakoupeno u vydavatele pro technickou
knihovnu LČR HK

IVO ŠLESINGER
V měsíci dubnu došlo k aktualizaci těchto norem:

FOTOLOVY – NAUČTE SE
FOTOGRAFOVAT DOBŘE ZVÍŘATA
V PŘÍRODĚ
Rostislav Stach
— Profesionální fotograf Rostislav Stach se stane v této knize
zasvěceným průvodcem, který
se se čtenářem podělí o více jak
třicetileté zkušenosti s fotografováním zvěře. Autor prezentuje
v knize návody a zkušenosti, jak
se úspěšně ke zvířatům přiblížit,
co při fotografování používat a jak
a kdy udělat dobré snímky. Kniha
velkého formátu v tvrdých deskách
obsahuje na 176 stranách více než
270 snímků, z nichž je jen 62 snímků
popisných – doprovodných.
— Všechny ostatní snímky zvířat
jsou doplněné cennými a hlavně poučnými informacemi o jejich vzniku:
použitý aparát, objektiv, čas, clona,
ISO, korekce, český i vědecký název
zvířete, místo i okolnosti vzniku
snímku. Kniha je rozdělena do čtyř
částí: Fotograﬁcká výbava (volba
fotoaparátu a objektivu, stativ, dálkové spouště, doplňky usnadňující
život fotografům přírody, archivace
snímků), Základy dobré fotograﬁe
(kompozice a pozadí snímku, jak na
ostré snímky, určení správné expozice, aranžovaná fotograﬁe zvířat,
fotografování zvířat v ZOO), Praxe
( jak se přiblížit ke zvířatům, fotografování ptáků u krmítek, u hnízd,
pomocí nahrávek hlasů, na vodě
a v letu, fotografování v Yellowstonském národním parku) a Fotografování v ročních obdobích.
Vyd. Zoner Press – Zoner Software, s. r. o.,
Brno, 2007,
zakoupeno v Knihkupectví Myslivost,
Praha, pro technickou knihovnu LČR HK

DĚJINY BIOLOGICKÝCH TEORIÍ
NOVOVĚKU.
DÍL II.: DĚJINY EVOLUČNÍCH TEORIÍ
V BIOLOGII 19. STOLETÍ
/z německých originálů „Die
Geschichte der biologischen Theorien, I., II. Teil“ z let 1905–1913/
Emanuel Rádl
— Osobitě pojatý a čtivý dvousvaz-

kový výklad dějin biologického
myšlení od českého biologa a ﬁlozofa Emanuela Rádla (1873–1942)
zahrnuje období od renesance do
začátku 20. století. Jedná se o světově proslulé dílo, které v rámci dějin
biologie patří dnes ke klasickému
fondu. Biologii přitom autor nepojímá jen jako izolovanou speciální
vědu, nýbrž vykládá ji v širokém
rámci evropských kulturních dějin,
dějin idejí a ﬁlozoﬁe. Nejen že dílo
bylo historicky vůbec prvním mo-

numentálním výkladem o dějinách
biologie jako celku, ale ve 20. století
silně ovlivnilo celou generaci ﬁlozofů
a historiků zabývajících se zejména
vznikem vývojových teorií a darwinismu jako širokého ideového
proudu. Sto let po svém vzniku se
tak českému čtenáři poprvé dostane
kompletní a moderní překlad z německého originálu.
Vyd. Academia, Praha, 2006, zakoupeno
u vydavatele pro technickou knihovnu
LČR HK

Jiří Uhlíř

aktualizace platných norem
Nové normy
ČSN EN ISO 140-16 (730511) Akustika – 3.2007
ČSN EN 14488-2 (731304) Zkoušení stříkaného betonu – 3.2007
ČSN EN 13674-2 (736361) Železniční aplikace – 3.2007
ČSN EN 13321-2 (738511) Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov – 3.2007
ČSN 750748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací – 3.2007
ČSN EN 15072 (755642) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – 3.2007
ČSN EN 15073 (755643) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – 3.2007
ČSN EN 15075 (755646) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – 3.2007
ČSN EN 15077 (755647) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – 3.2007
ČSN EN 15076 (755649) Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech – 3.2007
ČSN EN 12174 (755884) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2007
ČSN EN 15041 (755888) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2007
ČSN EN 1018 (755891) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2007
ČSN EN 15039 (755894) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2007
ČSN EN 15040 (755895) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 3.2007
Opravy a změny norem
ČSN EN ISO 717-1 (730531) Akustika – 3.2007 – Změna A1
ČSN EN ISO 717-2 (730531) Akustika – 3.2007 – Změna A1
ČSN EN 13501-5 (730860) Požární klasiﬁkace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 3.2007 – Oprava 1
ČSN EN 1859 (734204) Komíny – 3.2007 – Změna A1
ČSN EN 1856-1 (734240) Komíny – 3.2007 – Změna A1
ČSN 737507 Projektování tunelů pozemních komunikací – 3.2007 – Oprava 1
ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí – 3.2007 – Změna Z1
Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci Archiv LČR – program
sgArchiv IW – sekce normy.
Odebírané řady
01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství
Odvětvové technické normy
TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

LESU ZDAR —— květen 2007 —— dotazy, názory ——
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zelené schránky
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Platí organizační schéma na příloze
příkazu p. generálního ředitele
č. 3/07, nebo informace z domovské
stránky intranetu o složení odborů
PŘ?
Vážený pane kolego,
v příkazu generálního ředitele č. 3,
revize č. 1. naleznete současné
aktuální organizační schéma.
S pozdravem
Jiří Pospíšil,
vedoucí odboru lidských zdrojů

—2

Zajímalo by mě, zda již někdo
objektivně vyhodnotil, co přineslo
převedení mzdové agendy z LS např.
Podle našich zkušeností se vzhledem
k nutnosti připravit podklady
k výplatě mezd a s ohledem na
další komunikaci mezi zaměstnanci
a mzdovou účtárnou (probíhá přes
účetní LS) na lesní správě objem
práce nesnížil. Co tedy toto opatření
přineslo, racionalizaci a úsporu
nákladů zcela určitě ne.
Vážený pane kolego,
před převedením mzdové agendy na
ředitelství LČR byly mzdy zpracovávány na 78 lokálních počítačích
lesních správ. Současně se zpracovávaly mzdy na lokálních počítačích v 6
závodech a na Ř LČR. Analýzy a údaje
za celý podnik se musely z jednotlivých pracovišť soustřeďovat na Ř LČR
a následně sjednocovat a vyhodnocovat. Připomínám v této souvislosti,
že trend v personálním řízení je mít
informace o zaměstnancích on-line
k okamžitému zpracování a k tomu
slouží personální informační systémy. Pokud tedy máme možnost
modernizovat a pracovat efektivněji,
považuji za nutné tuto příležitost
využít. K úsporám mohu upřesnit,
že na mzdách, bez závodů, pracovalo
79 mzdových účetních, z toho jedna
na plný pracovní úvazek (Ř LČR)
a ostatní v kumulaci. Nyní zpracovává mzdy 9 mzdových účetních
na plný pracovní úvazek. Mzdové

náklady se snížily cca o 1/3, snížily se
i náklady na školení k legislativním
změnám souvisejícím se mzdami.
Dříve se školení zúčastňovalo 79
mzdových účetních, nyní 9 (bez
závodů). Zpracování mezd novým
personálním informačním systémem umožní další úsporu jedné pracovnice od dubna 2007, což je jedna
měsíční mzda. Správně uvádíte, že se
musí prvotní doklady ke mzdám posílat ke zpracování na Ř LČR, bez nich
se mzdy nedají zpracovat. Věřím, že
zasílání potřebných dokumentů není
zásadnější komplikací. Mohu Vám
zcela objektivně sdělit, že z osobní
zkušenosti vím, že stejný systém
funguje i v jiných ﬁrmách, kde se
především zabývají hospodárností
a efektivitou. Jsem přesvědčen, že je
tento systém pro náš podnik skutečným přínosem.
S pozdravem
PhDr. Jiří Pospíšil, vedoucí OLZ

—3

Vážená zelená schránko,
ke konci minulého roku byl v infolesu uveřejněn článek o beneﬁtech
v rámci LČR. Zaujalo mě zde zejména
zařazení položky „stejnokroje“ do
uveřejněných beneﬁtů. Do této doby
jsem se totiž domníval, že se jedná
u technických pracovníků především
o ochranné pracovní pomůcky. Navíc
jako pracovník vykonávající funkci
TDI na stavbách vodních děl s povinností projít několik stovek kilometrů
vodních toků ročně nepokládám ani
přiznanou částku za dostatečnou,
zejména proto, že výběr a kvalita
výstrojních součástí ve skladu LČR je
zoufalá. Pro doložení mohu například uvést příklad životnosti osobně
používaných výstrojních součástí
v loňském roce.
— obuv Meindel (vysoká) z výstrojního skladu – proděravěná za
7 měsíců – 3 500 Kč
— holinky zateplené z výstrojního
skladu – proražené na stavbě – 600 Kč
— ponožky trekingové (vlastní)
2 ks x 350 Kč – zničené – 700 Kč

— obuv trekingová (nízká) vlastní – zničená po roce – 2 500 Kč
— mikina (vlastní) potřísněná značkovací barvou – 2 500 Kč
— atd. (opotřebení oblečení, praní
prakticky po každé pochůzce)
— Celkem 9 800 Kč.
Dobrý den,
děkuji za Vaší připomínku. V Infolesu
č. 3 opravdu není informace o beneﬁtech na stejnokroje úplně přesná.
V současné době se připravuje
úprava Směrnice z 2. 5. 1996 a Pokynu PSŘ ze 14. 12. 2004. Zde bude
nově upraven nárok jak na přidělení
stejnokroje a ochranných pracovních
oděvů dle pracovních pozic, tak
i počet potřebných bodů. Věřím, že
nově upravená směrnice Vám bude
více vyhovovat.
S pozdravem
Olga Hrušková, referent OHS
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V Lesu zdar č. 1/07 jsem se mimo
jiné dočetl, že se pracuje na nové
podobě loga podniku. Okamžitě
jsem si položil otázku, zda jeho nová
podoba nedopadne jako podnikový
kalendář na rok 2007. Ve spoustě
průzkumů se hrdě hlásíme ke skutečnosti, že mezi našimi zaměstnanci je vysoká stavovská hrdost jak
k lesnické profesi, tak i k našemu
podniku. Jestliže to tedy oceňujeme,
nebylo by od věci provést anketu
na téma změna. Je opravdu nutná,
staré logo se nám již snad nelíbí, je
snad nemoderní. Opravdu nemáme
nic jiného na práci (včetně odboru
marketingu a PR) než logo měnit
a utratit spoustu peněz za jeho
změnu? Nebo snad potřebujeme
zadat někomu zakázku na nové
hlavičkové papíry, obálky, inf. tabule
a všechny ostatní věci, na kterých se
logo vyskytuje?
Vážený pane kolego,
těší nás Váš zájem o vizuální styl,
kterým se LČR prezentuje. Inovace
ﬁremního vizuálního stylu byla
v poslední době skutečně zvažována.

Design společnosti ale není jen logo,
tvoří ho i systém merkantilních
tiskovin, design nábytku, mobiliáře
pro lesní stezky a podobně. Odbor
Vnějších vztahů neustále testuje
vliv designu společnosti na vnímání
image, tak jako automobilky a další
výrobci testují prototypy svých
výrobků. Některé se realizují, některé
nikoli. Trackingové výzkumy, které
probíhají během roku, prověřují
image společnosti ve všech směrech.
Výzkumy jsou velmi rozsáhlé a respondenti se v nich mimo jiné vyjadřují k otázkám chování společnosti
i k jejímu korporátnímu stylu. Touto
cestou vzniká spousta užitečných
nápadů a podnětů, které následně
testujeme. Mezi těmito náměty je
například mobiliář na turistických
stezkách nebo routplanner cyklotras
na našem webu.
Z obecného hlediska je ovšem
správné připravit se na změny, ke
kterým může docházet v různých
oblastech činnosti podniku, jako
je ekonomika, obchod a případně
i marketing. Prostředí okolo nás se
neustále vyvíjí a podnik se musí
vyvíjet též. Je jistě správné stavět na
mnohaleté tradici a zkušenostech,
ale podnik musí být otevřen i novým
podnětům a inovacím, aby se dále
rozvíjel.
Pokud budeme do budoucna připravovat úpravu korporátního stylu,
budeme stát samozřejmě i o názory
zaměstnanců LČR. Tato data se
získávají například formou Vámi
zmiňované ankety.
S pozdravem Robert Kvapil,
vedoucí odboru vnějších vztahů
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Milá zelená schránko,
už rozumím tomu, proč nové vedení
LČR udělalo anketu mezi pracovníky
ﬁrmy ve věci jejich názoru na nový
management záhy po svém jmenování, kdy ještě nestačilo cokoli realizovat. Pokud by ji totiž uspořádalo
nyní, nepochybuji, že v případě její
anonymity by byly výsledky slušně
řečeno nepříznivé. Styl vedení ﬁrmy

dosáhl bizardní kombinace diletantismu, nekoncepčnosti, alibismu,
centralismu a zbabělosti, která asi
nemá v historii státních lesních
podniků obdoby.
Celkově to budí dojem, že se jedná
o cílenou snahu rozbít stávající koncepci LČR, prokázat, že tento model
nemůže z „objektivních“ důvodů
fungovat, a připravit lesy ke skrytým
pronájmům dodavatelským ﬁrmám.
Což je v rozporu s lesním zákonem,
s veřejnými zájmy atd. Možné
příznivé ekonomické výsledky budou
na úkor stavu lesa a schválené státní
lesnické politiky. Nemluvě o tom, že
tím v podstatě LČR rezignují na své
dlouhodobé poslání, tj. tvorbu lesa
v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření na biologických
základech.
Tímto dopisem nekladu vedení
podniku žádný dotaz, neboť bych
se zcela nepochybně dozvěděl, že
LČR se staly zadavateli dle zákona
o veřejných zakázkách atd., což
všichni víme. Nicméně, když už se
vedení podniku rozhodlo poskakovat
v rytmu zmateného úředníka ÚOHS
a jeho vágního zadání napravit
současný stav v co možná nejbližším možném termínu, mohlo být
alespoň korektní a nepodnikat jako
již 3. garnitura LČR během vlády
ČSSD, tohoto hrobníka lesnictví,
další ukvapené právní kroky vedoucí
k hromadným žalobám vůči LČR,
před konečným pravomocným rozhodnutím soudů ohledně platnosti
stávajících smluv.
Nicméně, ať už je LČR zadavatelem
dle zákona toho nebo tamtoho,
jedno je jisté, vedení podniku je na

svém místě od toho, aby aplikovalo
tento zákon v souladu se svým hlavním úkolem, tj. zajistilo obhospodařování státního lesa s péčí co možná
nejlepšího lesního hospodáře, neboť
jinak se dostává do rozporu jistě
s celou řadou jiných zákonů atd.
Několik příkladů za všechny:
Doufám, že se nemýlím, ale chci
věřit tomu, že alespoň na VTR je
několik lidí, kteří mají o lese a hospodaření v něm alespoň bazální
představu a vědí, že projektovat
v lese rok dopředu se stoprocentní
přesností prostě nelze. (Nebudu zde
vysvětlovat proč, výkon po výkonu,
ale je to prostě fakt – pokud to
někdo nechápe, rád v dalším čísle vysvětlím.) Z výše uvedeného vyplývá,
že ani projekt PC a TC nemůže být
neměnitelným podkladem pro VŘ
a následné plnění během roku. Pokud by snad někdo chtěl slepě trvat
na doslovném plnění projektů, pak
to bude jednoznačně na úkor stavu
lesa (možnost reagovat na změnu
podmínek v provozu jednou ročně je
nepružná), ﬁnančních ztrát (plnění
nepotřebných činností především
v ochraně MLP a lesa), zkreslování
výkaznictví atd. Nyní jsem se pokusil
deﬁnovat nesmyslnost konzervovat
v srpnu vyhotovené projekty. Pokud
v HK mají pocit, že jsou schopni
jednoznačně předpovídat vývoj
počasí v příštím roce, jeho dopady
na konkrétní porosty, např. objemy
nahodilých těžeb dle SUŠ, dřevin,
CK a hmotnatostí, předikovat vývoj
a četnost škůdců v jednotlivých
porostech atd., rád si tento další
nesmysl vyslechnu.
Dosud jsem mluvil o projektech,

ovšem naše milé Ředitelství dokázalo myšlenku vycucávaní z prstu
dovést k úplné dokonalosti tím, že
vypsalo zadávací řízení na rok 2007
nad objemy prací a těžeb odhadnutých na základě metody skleněné
koule v srpnu, měsíc před termínem
odevzdáním projektů dle pokynů
VTŘ. V současné době potom nutí
následně vyhotovené projekty sladit
s těmito čísly s dalším dovětkem,
že tato čísla budou během roku
neměnná. Větší pitomost už si
lze jen obtížně vymyslet. Což je
samozřejmě v naprostém rozporu
s pokyny VTŘ 7/2004 projektování dle stavu a potřeb lesa s péčí
dobrého hospodáře. Nesmyslnost
a věcně správná neřešitelnost těchto
činností je alarmující, a svědčí bud’
o diletantismu, nebo alibismu vedení LČR. Fakt, že tato tzv. závaznost
projektů se vztahuje i na těžbu v členění dle dřevin, ceníkových kódů
a hmotnatostí v průběhu roku, je do
té míry nepředstavitelná, že kdyby
to nebylo k pláči, tak je to vskutku
k smíchu. Jednou provždy je nutné
chápat, že projektování je rámcový
odhad, který z důvodů přesnosti
statistických metod při taxaci těžeb,
měnících se podmínkách v průběhu
roku, nepředvídatelnosti celé řady
faktorů nelze přesně speciﬁkovat.
Navíc výjimečné události mohou
změnit téměř vše, a nenechat z původních projektů kámen na kameni.
Všichni víme, jaký je v celé řadě
oblastí podíl nahodilých těžeb atd.
Mimochodem vcelku nesmyslný
certiﬁkát ISO 9001:2000 se alespoň
snaží garantovat, že ﬁrma funguje
v souladu se svými schválenými

vnitřními předpisy, myslím, že tohle
je vcelku jasný příklad toho, že tomu
tak díky Ředitelství LČR není.
A nyní několik zásad moderního
a hlavně účinného způsobu vedení
ﬁrmy.
V první řadě je třeba vycházet
z toho, že lesní personál na jednotlivých LS a LZ je odborně zdatný
a kompetentní k tomu, aby většinu
kroků byl schopen optimálně řešit
bez direktivního vedení z HK. Od
ředitelství, které mimochodem je
poněkud dražší než je nutné, potřebujeme pouze toto:
1. Stanovení cílů hospodaření
(v obecné rovině to ani nemusí
činit, myslím, že všem je to jasné:
tj. trvale udržitelným hospodařením
dle zákona a státní lesnické politiky
zlepšovat stav lesa a tvořit přiměřený hospodářský zisk).
2. Jednoznačně stanovit dlouhodobou koncepci podniku a strategii,
a tu bránit proti všem vnějším tlakům do poslední kapky krve, tj. proti
např. ÚOHS, dodavatelským lobby,
oponovat MZe atd.
3. Vymezit kompetence OJ a jednoznačně je posílit tak, aby spolu
s následnou pozitivní motivací
mohlo být dosaženo zefektivňování
hospodaření ﬁrmy (zavedení diferenciální renty je v zásadě myšlenka
zajímavá, nicméně musí jít ruku
v ruce s kompetencemi).
4. Vymezit informační toky, instalovat informační systémy a stanovit
mantinely rozhodování jednotlivých
OJ. Pokud možno co nejširší. Rozhodující je dosažení cíle, ne jakým
způsobem, pokud je to v souladu
s právním prostředím atd.
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5. S kompetencemi vedoucích OJ samozřejmě musí stoupat i odpovědnost, čili pokud někdy získá vedení
LČR svou systematickou prací opět
morální právo kontrolovat OJ, budu
chápat posílení kontrolní činnosti,
především v oblasti prověrek stavu
lesa atd. Toto souvisí s faktem, že
snaha maximalizovat zisk v LH může
snadno vést ke zhoršovaní obhospodařovaného majetku, což sice může
velmi pěkně vypadat v účetních
uzávěrkách a sestavách, ale na to
není potřeba THP, bude stačit několik koloťuků, kteří vědí, že ziskové
je těžit ty nejlepší porosty MU, obnovovat smrkem, moc to nepřehánět
s probírkami, prosadit maximální
etáty, cesty ještě pár let vydrží, záhy
by mohl někdo vymyslet, že bude
vhodné si trochu napěstovat kůrovce
pro možnosti překročení etátů atd.
A uvidíte, že krátkodobý ekonomický
efekt se dostaví.
6. Zeštíhlit Ředitelství a zefektivnit.
Chybí horizontální komunikace
v rámci Ředitelství. Korektní jednání
s obchodními partnery, s podřízenými, přičemž vlastní chyby
nelze dávat „vyžrat“ podřízeným
(viz nucení LS udělat z projektů
nesmyslný canc, a následně si
dovedu představit kontrolu projektů
ze strany Ředitelství, stejně tak je
naprosto nepředstavitelné tyto
projekty předávat dodavateli prací).
Ve vedení musí mít naprosto zásadní
hlas VTŘ, tj. jediní, co mají o speciﬁkách LI–I ponětí. Zároveň si nemohu
neodpustit poznámku, což je ovšem
spíše apel na politiky, že správa státních lesů by měla být řešena věcně.
Nemělo by jít o politickou otázku
měnící se dle volebních období apod.
Proto fakt, že v čele vedení LČR je
člen nejvyššího vedení ČSSD, nelze
hodnotit jako vyhovující.
Uvedu ještě pár vět k současné situaci. Loajalita zaměstnanců k vedení
je dovolím si tvrdit již v trapu, ale
naštěstí zůstává loajalita a zájem
většiny o předmět naší práce, o les.
Bohužel ne díky, ale navzdory práci
současného vedení, proto věřím,
že se nám podaří nepromítnout

současný chaos příliš do stavu lesa,
co se ekonomické situace týče, jak už
jsem podotknul, pár let, což je průměrné obmýtí jednotlivých garnitur
vedení LČR, umí v lese vydělávat
každý, i naprostý diletant, neboť
sklízí, co zasel jiný.
Odborovou organizaci LČR bych chtěl
vybídnout ke zvážení, zda současný
management neohrožuje svými postupy kredit a možná samu existenci
LČR jako garanta určité lesnické profesionality při správě státních lesů
a hrdého obhájce myšlenky státního
vlastnictví, našeho asi největšího národního bohatství. Z tohoto důvodu
si myslím, že hromadné vypovězení
poslušnosti by v tomto ohledu již
bylo na místě.
Ke konci roku 2006 pokračoval „top
management LČR“ v sérii komických
rozhodnutí dalšími zmatenými
improvizacemi, kdy se snaží každým
krokem zalátat nejpalčivější problém
a zároveň vytváří předpoklady pro
vznik dalších. Viz těžba 10 % ročního
etátu z roku 2007 (prodej na P
smluvnímu partnerovi) již v roce
2006, následně 7 % v roce 2007 na
úkor let příštích (pro změnu prodej
na OM) atd. Podotýkám, že oněch
10 % ročního objemu navíc bylo
opatření k zajištění dodávek dříví
z důvodu možného pozastavení
výroby na počátku roku 2007. Jelikož
ale toto dříví bylo prodáno SP na P,
došlo opět k překvapení ředitelství k tomu, že to dříví nepokrylo
smluvní závazky LČR s našimi odběrateli dříví. Tudíž proto následných
7 % (a připravovaných dalších 7 %).
Mezi tím jsme se zbavili expedientů,
které jsme s velkou slávou nabrali
před rokem, a teď je možná budeme
potřebovat i na l.Q. 2007. Do toho
poněkud nadstandardní a ne zcela
průhledné vztahy s HLDS. Na OM
hnijí zásoby dříví z roku 2006,
o kterých dosud nikdo neřekl, jak
a komu je prodat atd. Opravdu už
jsme pro smích všem, i poslednímu
samovýrobci dříví. A propos, smíme
si koupit kancelářské sponky, nebo
na to budete v HK dělat nabídkové
řízení?

Celý chaos úspěšně pokračuje
i v roce 2007. Poté, co se k překvapení zvláště ředitelství podniku
ukázalo, že roční smlouvy s vítězi
zadávacích řízení budou uzavřeny
nejdříve koncem února, spadla na
mnohých OJ největší větrná kalamita za existenci LČR. To, co věděli
všichni, kromě našeho managementu – tedy že přesné projektování
v lese je nesmysl –, se naplnilo až
v hrozivé míře. Ke kalamitě diletantů
se přidala kalamita přírodní. Celé
zadávací řízení a roční práce desítek
lidí je k ničemu a můžeme začít
znovu (zde si prosím všimněme
pojmů posledního půlroku – zadávací, nabídkové, výběrové a jednací
řízení). Místo aby vyhlášeného nouzového stavu bylo využito k rychlé
stabilizaci smluvních vztahů na
následující složité období, pokračuje
ředitelství v další eskalaci chaosu.
Dokonce to v tuto chvíli vypadá, že
roční pěstební a těžební činnost by
mohl na jednotlivých SUJ dodávat
jiný subjekt, což už opravdu může
vymyslet jenom pošahaný jeliman,
popř. naprostý laik. Nevím, kdo
tam u Vás vlastně velí, ale jedno je
jasné – právníci jsou pouze poskoci,
co mají právně učesat manažerovu
vizi, a ne ti, co něco řídí. Pokud Vám
tvrdí, že to jinak nejde, tak si sežeňte
takový, který vymyslí, jak to půjde.
Chci Vás upozornit, že elegantní
a funkční řešení jsou zásadně ta
jednoduchá řešení. V čase je třeba
být konzistentní a neblábolit každý
den něco jiného. A za třetí: bez
osobní statečnosti tam nemáte co
dělat. Jestli nebudeme schopni ani
v kalamitních obdobích zadat práce
bez nějakého řízení, tak budeme
akorát tak banda šašků. Všechna
výběrová řízení jsou nástrojem ke
zvyšování efektivity. Ale musíme si
vymoci právo na vlastní rozhodování
ve chvíli, kdy je to nutné, popřípadě
kdy potenciální efekt z tohoto řízení
nemůže kompenzovat náklady na
VŘ. Co se týká hlavního současného
motivu rozhodování LČR – tj. právní
nenapadnutelnost –, chtěl bych
upozornit na fakt, že v první řadě

je tomto směru nutná dlouhodobá
korektnost, čitelnost a stabilita. LČR
za posledních pár let nejsou korektním partnerem vůbec pro nikoho,
včetně svých zaměstnanců, takže se
vůbec nedivím, že jsou a budou stále
více soudně napadány, a věřím, že
úspěšně.
Pokud zákon o veřejných zakázkách
nelze v lese aplikovat racionálně,
pak je hlavním úkolem nejvyššího
managementu LČR dosáhnout
vyloučení jeho platnosti pro LI–I
potažmo LČR.
Je příznačné, že jedním z největším
odborů na Ředitelství je odbor PR
a marketingu. V dobách, kdy už
nefunguje vůbec nic, je třeba aspoň
nějak vypadat. Když už něco nemá
obsah, tak tomu dáme aspoň formu.
Nicméně stará a ošklivá bába se
může zmalovat od hlavy k patě,
ale bude to pořád stará zmalovaná
ošklivá bába, která navíc vypadá
poněkud trapně. Čili bych chtěl
touto cestou vyjádřit potěšení nad
tím, že Lesy přecházejí z komunikační defenzívy, jak jsme se dočetli
v předposledním Lesu zdar. Aspoň
tady, i když i zde jde taky spíš jen
o zbožné přání.
Pokud tento článek bude v Lesu
zdaru otisknut, tak musím přiznat,
že to s vedením LCR možná není tak
špatné, jak popisuji.
S pozdravem Lesu zdar a „Děkujeme,
odejděte“
Pragmatický lesník s vizí
Vážený pane kolego,
děkujeme Vám za zaslaný názor.
Protože – jak sám uvádíte – nekladete žádnou konkrétní otázku,
otiskujeme ho v původní podobě bez
dodatečného komentáře.
Těší nás všechny ohlasy zaměstnanců podniku, doručené prostřednictvím Zelených schránek,
v případě rozsáhlejších polemik si
ale vyhrazujeme právo na redakční
krácení nebo upřednostnění zveřejnění podnětů, které jsou podepsány
jménem autora.
S pozdravem Robert Kvapil,
vedoucí odboru vnějších vztahů

Hnízdní budka
pro sýkorku
Krmítko pro ptáky
Mulč – šišky
a jedlové šupiny
Sazenice

Lesy České republiky, s. p., Semenářský závod,
Za Drahou 191, 517 21 Týniště n. Orl.
LETOS OPĚT NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT SAZENIC OKRASNÝCH LISTNATÝCH A JEHLIČNATÝCH DŘEVIN
VHODNÝCH PRO OSÁZENÍ VAŠICH ZAHRAD, TERAS, BALKONŮ I NÁDOB.
CENY JSOU JIŽ OD 28 KČ, PŘIJĎTE SE PODÍVAT, URČITĚ SI VYBERETE Z VÍCE NEŽ 150 KULTIVARŮ.
V NABÍDCE MÁME TÉŽ NĚKOLIK DRUHŮ OKRASNÝCH ŠIŠEK A JEDLOVÝCH ŠUPIN, VHODNÝCH JAKO MULČOVACÍ VRSTVA K ZAKOUPENÝM KONIFERÁM.
K BIOLOGICKÉ OCHRANĚ VAŠÍ ZAHRADY NABÍZÍME TAKÉ KVALITNÍ DŘEVĚNÉ HNÍZDNÍ BUDKY A KRMÍTKA PRO PTÁKY.
PRODEJ PROBÍHÁ PŘÍMO NA SEMENÁŘSKÉM ZÁVODĚ (LUŠTÍRNA SEMEN) V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ

PRODEJNÍ DOBA:
po celý rok: pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod
od dubna i odpoledne:
úterý a čtvrtek od 8.00 do 16.30 hod

KONTAKT:
Tel.: 494 377 078
Mobil: 724 523 486
E-mail: lz71@lesycr.cz
Web: http//lz71.lesycr.cz
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Vážení čtenáři, lesníci, přátelé lesa,
pro Vás, kteří vládnou fotograﬁckou technikou více než bravurně, mají světlo v rukou a oku a dovedou je mistrně převést do obrazové podoby,
máme příležitost k prezentaci.
Otevíráme novou

FOTOSOUTĚŽ
Těšíme se na Vaše snímky, které nám zašlete na adresu redakce. Do soutěže přijímáme materiál jak v podobě klasické fotograﬁe,
tedy diapozitivy a zvětšeniny ve formátu 13 × 18 a větším, tak v podobě digitální.
Vyhlašované kategorie jsou:

člověk a les ■ zvířata v lese ■ fotoreportáž ■ les ■ voda
Do každé kategorie je možné zaslat po 5 fotograﬁích, kromě kategorie „fotoreportáž“, kdy je možné zaslat 3 soubory snímků po 8 kusech.
Vítězné snímky v jednotlivých kategoriích budou otištěny v našem časopise a vítězové budou věcně odměněni.
Na Vaše snímky se těšíme do 15. 10. 2007
Dobré světlo přeje Jan Bercha

V MĚSÍCI KVĚTNU OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA TITO PRACOVNÍCI LČR:
PADESÁTINY
AUJESKÝ JAN
GALLO JOSEF ING.
JEDLIČKOVÁ HANA
LUKÁŠKOVÁ JIŘINA
NETÍK JIŘÍ
ROSA JINDŘICH
SCHINDLEROVÁ ALENA ING.
SLÁNSKÝ ANTONÍN ING.
SLÍŽEK JIŘÍ
ŠVECOVÁ ALENA
VODIČKA LUDĚK ING.
VRCHOTA PAVEL
ZAJÍCOVÁ PAVLÍNA

LZ ŽIDLOCHOVICE
LS KLÁŠTEREC
LZ KLADSKÁ
ŘEDITELSTVÍ LČR
LZ ŽIDLOCHOVICE
LZ BOUBÍN
ŘEDITELSTVÍ LČR
LS ŠTERNBERK
LS ŠTERNBERK
KI ZLÍN
LS TOUŽIM
LZ KONOPIŠTĚ
LZ DOBŘÍŠ

ŠEDESÁTINY

BECK PETR
BROUKAL VÁCLAV
BRTNÍK KAREL
DUŠEK KAREL
ELZNIC MIROSLAV JUDR.
HRNČÍŘ LADISLAV
KÁDNER VÁCLAV
MAISNER BOHUMIL
VLČEK IVAN
VOKOUN EDUARD

LZ KLADSKÁ
LS ČESKÝ KRUMLOV
LZ KLADSKÁ
LZ BOUBÍN
ŘEDITELSTVÍ LČR
LS NYMBURK
LS KÁCOV
LZ KONOPIŠTĚ
LS LITOMĚŘICE
LZ KLADSKÁ

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.

prostory střelnice ve Vráži opět ožily
Slunečný nedělní den 25. 3. se stal svědkem zahájení střelecké sezony na
střelnici ve Vráži u Benešova. Ta je spravována a provozována lesním závodem
Konopiště.
Závody v brokové střelbě na 60 terčů byly rozčleněny do kategorií: zaměstnanci LZ Konopiště, zaměstnanci LČR a hosté. Závod zahájil ředitel LZ Konopiště Ing. Jankovský krátkým proslovem k účastníkům, ve kterém současně
zahájil i sezonu 2007 v areálu střelnice Vráž. Celá soutěž proběhla ve sportovním a přátelském duchu a k výborné atmosféře přispělo i příjemné počasí.
Výsledky, které na zahajovací závod sezony byly velice dobré, shrnul a vyhlásil
opět ředitel LZ.
Vítězové kategorie zaměstnanci LZ Konopiště: 1. Václav Hlaváček,
2. Michal Kaprálek, 3. Martin Tůma

Vítězové kategorie LČR: 1. Ing. Jan Ferkl, 2. Jiří Trepka, 3. Ing. Milan Kotrba
Vítězové kategorie hosté: 1. Luděk Císař ml., 2. Ing. Jan Hůda, 3. Eduard Mach
Vítězové kategorie družstva LČR: 1. LZ Kladská, 2. LZ Boubín, 3. LS Nižbor
Vítězové kategorie družstva LZ Konopiště: 1. polesí Komorní Hrádek I,
2. polesí Komorní Hrádek II, 3. ústředí LZ

1
2 3
4 5

1 vyhlášení výsledků
2 vítězové kategorie LČR
3 vítězové kategorie zaměstnanci LZ
4 vítězná družstva kategorie LČR – 1. místo LZ Kladská, 2. místo
LZ Boubín, 3. místo LS Nižbor
5 Vyhodnocení soutěže družstev LZ Konopiště – 1. místo polesí Komorní Hrádek I, 2. místo polesí Komorní Hrádek II, 3. místo ústředí LZ

