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Kinematovlak
filmov˘ vlak dûtské zábavy a pouãení

Ilustraãní foto na obálce: titulní strana – Ing. Jaroslav Karas, zadní strana – Ing. Miloslav Louda

Letos, jako kaÏdoroãnû, byl vypraven z LuÏné u Rakovníka Kinematovlak âesk˘ch drah. Tento, v pofiadí jiÏ tfietí Kinema-
tovlak, se stal opût souãástí doprovodného programu 46. Mezinárodního festivalu filmÛ pro dûti a mládeÏ - Zlín 2006.
Partnerem a sponzorem Kinematovlaku, stejnû jako partnerem celého festivalu, je jiÏ tradiãnû státní podnik Lesy âeské
republiky. Pro dûtské náv‰tûvníky pfiipravil informaãní panel, kter˘ je seznamuje s posláním a ãinností podniku i s jeho
péãí o les a pfiírodu. Lesy âeské republiky pfiipravily pro dûti také mnoÏství dárkÛ s tématikou lesa, zvûfie a dal‰ích Ïivo-
ãichÛ, ktefií v lese Ïijí.
Leto‰ní cesta Kinematovlaku byla slavnostnû vypravena 28. dubna z LuÏné u Rakovníka a následnû vede pfies 23 dal‰ích
zastávek do místa konání festivalu dûtsk˘ch filmÛ – Zlína. Souãástí vlaku je vÛz speciálnû vybaven˘ jako  klimatizova-
n˘ promítací sál, do kterého se pohodlnû vejde 60 sedících dûtsk˘ch divákÛ.

Text a foto: Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR



2006 ROK MOD¤ÍNU
5 / 2006

44 LâR pomohou posti-
Ïen˘m
povodnûmi

55 V˘sledky ovûfiování 
modelu diferenciální
renty

88 Na náv‰tûvû
v KI Brno

1166 Workshop o soustavû
NATURA 2000

1199 Deklarace z Workshopu

2200 T˘m marketingu a PR se roz‰ifiuje

2211 Anketa o Lesu zdar

2255 Den lesní techniky
2006

2266 O pfiírodû –
Mihule potoãní

2288 Pozor na Ïáby na silnici

3300 ·kola praktické
fotografie:
Ptáci v letu

3322 Dfievûn˘ dÛm 2006

3366 Panorama

www.lesycr.cz

VVááÏÏeennéé  kkoolleeggyynnûû  aa  kkoolleeggoovvéé,, ZZ  OOBBSSAAHHUU
nedávné rozhodnutí Úfiadu
pro ochranu hospodáfiské
soutûÏe o tom, Ïe Lesy
âeské republiky jsou vefiej-
n˘m zadavatelem, nás
uvrhlo do velmi sloÏité
situace. I pfiesto, Ïe Lesy âR
pfii v˘bûrov˘ch fiízeních
v roce 2005 postupovaly
podle stanoviska ÚOHS,
tent˘Ï úfiad jejich v˘sledky
zpochybnil. Reakce podnikatelské
sféry byla okamÏitá, fiada subjektÛ
zaãala zvaÏovat právní kroky a Lesy
âR se ocitly mezi pomysln˘mi
ml˘nsk˘mi kameny. 
Rozhodnutí orgánu dohledu samo-
zfiejmû respektujeme, stejnû jako
rozhodnutí dfiívûj‰í, i s riziky moÏ-
n˘ch negativních právních nebo
ekonomick˘ch dopadÛ. BohuÏel
tato rizika nesou v prvé fiadû právû
Lesy âR. Pfiípadné dÛsledky rozpor-
n˘ch rozhodnutí pro ÚOHS, kdy by
mohla b˘t posouzena míra zavinûní
úfiadu, rozhodnû nebudou otázkou
nûkolika t˘dnÛ. Je pfiíznaãné, Ïe
kontroverznost a závaÏnost svého
rozhodnutí naznaãil i samotn˘
ÚOHS. Sice zpochybnil v˘bûrová
fiízení, ale z nich vypl˘vající smlou-
vy ve svém rozhodnutí nezru‰il.
Uvûdomuje si, Ïe v lesích nelze oka-
mÏitû zakázat jakoukoli ãinnost.  
V kaÏdém pfiípadû je zfiejmé, Ïe
souãasnou situaci, do níÏ se Lesy
âR dostaly pouze tím, Ïe vÏdy
respektovaly zákon a daná pravidla,
za nás bohuÏel nikdo nevyfie‰í.  Je
jen na nás, abychom se pfiipravili na

komplikovaná jednání,
právní anal˘zy.  Na‰ím
hlavním zájmem v‰ak je
souãasn˘ stav vyfie‰it
s minimálními ztrátami –
ekonomick˘mi i ãasov˘mi –
u v‰ech zainteresovan˘ch
stran.   
Stabilizaãní program, kter˘
nové vedení pfiipravuje,
bude pro Lesy âR nástro-

jem pfiipraven˘m na míru souãasné
situaci a jejímu efektivnímu zvlád-
nutí. Stanoví jasné krizové priority
a zajistí LesÛm âR i v nynûj‰í kom-
plikované situaci kontinuitu, rozvoj
a stabilitu pro nejbliÏ‰í rok. 
Sebelep‰í program v‰ak selÏe pokud
zÛstane jen na papífie. V Ïádném
pfiípadû proto nemíníme ztrácet ãas.
V nejbliÏ‰í dobû pfiijdeme mimo jiné
s konkrétními návrhy, které – jak
pevnû vûfiím – budou také v˘sled-
kem vzájemn˘ch jednání s podnika-
telskou obcí tak, abychom nemûli
jen spoleãn˘ problém, ale na‰li také
spoleãné fie‰ení. Tím spí‰, Ïe vyhlá-
‰ení nov˘ch v˘bûrov˘ch fiízení,
která ministr zemûdûlství avizoval
pro rok 2007, jsou, jak se ukazuje,
pfiijateln˘m fie‰ením pro vût‰inu
podnikatelÛ. ■

Ing. Franti‰ek Koníãek
povûfien˘ fiízením LâR
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Lesy âeské republiky pomohou
oblastem postiÏen˘m povodnûmi
Státní podnik Lesy âeské republiky se rozhodl pomoci lidem a obcím postiÏen˘m leto‰-
ními jarními povodnûmi. „Vedení podniku a v‰ichni jeho zamûstnanci hluboce cítí s posti-
Ïen˘mi,“ odÛvodnil toto rozhodnutí Ing. Franti‰ek Koníãek, námûstek G¤ povûfien˘ v˘ko-
nem funkce generálního fieditele LâR. „Doufáme, Ïe na‰e nabídka alespoÀ zãásti pfiispûje
k fie‰ení jejich nezávidûníhodné situace. PfiestoÏe podnik sám utrpûl ‰kody, povaÏujeme za
nutné, abychom se jako správci státního majetku podíleli na této pomoci.“

Pomoc, kterou LâR poskytují, je dvojího druhu. Ta finanãní
pfiedstavuje ãástku 10 milionÛ korun a bude rozdûlena mezi
obce, v nichÏ bylo zatopeno nejménû pût domÛ a jsou uve-
deny v seznamu postiÏen˘ch obcí vypracovaném minister-
stvem zemûdûlství. Jedinou dal‰í podmínkou je, aby obec
o finanãní pomoc poÏádala. Materiální pomoc spoãívá
v dodávkách dfieva obãanÛm a obcím na obnovu jejich
rodinn˘ch nebo bytov˘ch domÛ, které byly povodní postiÏe-
ny natolik, Ïe na nû musel b˘t vystaven demoliãní v˘mûr.
V˘pomoc formou dodávky dfieva bude poskytnuta vÏdy na
v˘stavbu jednoho domu, a to v mnoÏství urãeném projektem.
Pokud pÛjde o v˘stavbu celodfievûného domu, je pomoc limi-
tována mnoÏstvím 100 m3 dfieva na stavbu srubového typu
a mnoÏstvím 70 m3 na stavbu montovaného typu. Celodfievû-
n˘m domkem se rozumí obytn˘ objekt, jehoÏ základní kon-
strukce jsou tvofieny dfievûn˘mi prvky na zdûn˘ch základech.
V pfiípadû stavby kombinované se zdivem a jin˘mi materiály
je maximální v˘‰e pomoci omezena na 15 m3 dfievní hmoty.
Dfievo bude dodáváno buì na pni, nebo na odvozním místû.
Pokud se obec nebo obãan rozhodnou pro dodávku na pni
a samov˘robu, zaplatí na lesní správû za jeden kubík dfieva

smluvní cenu 1 Kã vãetnû DPH. Pro odbûr na odvozním
místû je stanovena smluvní cena ve v˘‰i prÛmûrn˘ch
v˘robních nákladÛ, tedy 300 Kã vãetnû DPH za jeden
kubík. Na odvozním místû a za stejnou cenu mohou dfiíví
odebrat také v˘robci dfievûn˘ch domkÛ, pokud ov‰em mají
uzavfienou smlouvu s LâR a po‰kozenému obãanovi nebo
obci dodají domek se slevou odpovídající hodnotû dodané-
ho dfiíví. 
Îádosti obãanÛ o materiální pomoc shromaÏìují a ovûfiují
jejich obecní, resp. mûstské  úfiady, které je prÛbûÏnû pfiedá-
vají pfiíslu‰n˘m lesním správám. Pfiíjem Ïádostí na úfiadech
bude ukonãen 31. 12. 2006, lesním správám musejí b˘t
doruãeny nejpozdûji do 12. 1. 2007. Realizace v˘pomoci
musí b˘t ukonãena do 31. 12. 2007.
Obce pfiedkládají své Ïádosti na poskytnutí finanãní v˘po-
moci pfiímo na podnikové fieditelství LâR, odbor marketingu
a PR. Îádosti se pfiijímají do 31. 6. 2006, finanãní ãástka
bude obcím poskytnuta do 31. 12. 2006. ■

Ing. Jaroslav Joná‰
podnikové fieditelství LâR

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas
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V˘sledky ovûfiování modelu
diferenciální renty u LS LâR za rok 2005
Za normativní hodnoty byl v modelu nastaven normativní HV z obhospodafiování lesa na
úrovni stanovené DR a normativ HV z ostatních lesnick˘ch a nelesnick˘ch ãinností
a normativní HV celkem bez HIM.

Skuteãn˘ HV byl posouzen na základû vyhodnocení DR za
mûsíce I aÏ XII, a to tak, Ïe skuteãn˘ HV z obhospodafiová-
ní lesa se sníÏil o vypoãten˘ odvod DR a zv˘‰il se o skuteã-
n˘ HV z ostatních lesnick˘ch a nelesnick˘ch ãinností. Rozdíl
skuteãného a normativního HV je zlep‰ení HV bez HIM za
LS. Zatím nebyl uplatnûn odpoãet 90 % pohledávek po lhÛtû
splatnosti a pfiipoãtení 20 % HV z prodeje HIM, s ãímÏ se
podle návrhu pravidel do budoucna poãítalo. Cel˘ model je
postaven ve zdrojové oblasti na v˘nosech ze dfiíví, respekti-
ve na HV z prodeje dfiíví, a ve v˘dajové oblasti pak na nor-
mativních nákladech, samostatnû objektivizovan˘ch za lesní
infrastrukturu (opravy a údrÏby lesních cest a sváÏnic),
samostatnû za bûÏné náklady pûstební ãinnosti bez zv˘‰e-
n˘ch nákladÛ na ochranu lesa a samostatnû za reÏijní nákla-
dy vãetnû reÏie KI a G¤. Tím jsou tyto náklady i HV z obhos-
podafiování lesa v normativní i skuteãné v˘‰i plnû srovnatel-
né s jin˘mi samostatn˘mi lesními majetky. 
Na zlep‰ení ãi zhor‰ení normativního HV z obhospodafiování
lesa se podílely nûkteré nezaslouÏené nebo nepfiedvídané
vlivy a dále pak i nerovnomûrné rozloÏení a vlastní v˘‰e pro-
deje dfiíví na OM dle nov˘ch obchodních vztahÛ na jednotli-
v˘ch lesních správách, kde alespoÀ ceny sluÏeb tûÏební ãin-
nosti a prací pûstební ãinnosti vy‰ly z trÏních nabídkov˘ch
cen z v˘bûrov˘ch fiízení a do nákupních cen dfiíví na OM se
promítly skuteãné realizaãní ceny dfiíví, ãímÏ se okruh doha-
dovan˘ch nákladov˘ch poloÏek v celkové cenû dfiíví na OM
dále sníÏil. Z toho dÛvodu nebylo moÏno DR zatím nastavit
na úrovni potencionálních moÏností lesa a tûÏebního fondu,
ale DR musela b˘t nastavena na úrovni zaveden˘ch a plat-
n˘ch obchodních vztahÛ a z toho vypl˘vajících sjednan˘ch
cen dfiíví a prací. Proto bylo a nadále bude nutno aÏ do doby
sjednocení obchodních vztahÛ pouÏít k DR doplÀkov˘ch
odvodÛ, jako ekonomick˘ch nástrojÛ objektivnûji vyrovnáva-
jících vzniklé rozdíly, které jdou mimo vliv jednotliv˘ch les-
ních správ. Proto bylo zku‰ebnû ve vyhodnocení za rok 2005
provedeno zohlednûní v˘‰e uveden˘ch vlivÛ, a to takto: 

Od vykázaného zlep‰ení HV bez HIM bylo odeãteno :
• nedoãerpané prostfiedky na les. infrastrukturu – opravy

lesních cest a sváÏnic
• 50 % zlep‰ení HV ze dfiíví za pfiekroãenou tûÏbu dfiíví nad

normativ o více neÏ 1 tis. m3

• 50 % zlep‰ení normativního HV ze dfiíví za celkové reali-
zované dodávky jako dodatkov˘ odvod a náhradní mecha-
nizmus fie‰ící rozdíly v obchodních vztazích, a to ty, na
které má LS velmi mal˘ vliv – sjednané ceny (zb˘vajících
50 % zlep‰ení HV ze dfiíví zÛstává LS pro hodnocení
hmotné stimulace jako vliv LS)

Dále bylo zohlednûno:
• skuteãnû ãerpané zv˘‰ené náklady na ochranu lesa – nad

normativní bûÏné náklady
• odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod na lesních cestách

a sváÏnicích dle souhlasu G¤
• údrÏby a opravy les. cest ãerpané z rezerv, pfiekraãující

normativ na opravy

Zásadnû nebylo zohlednûno:
• pfiekroãení normativu pûstební ãinnosti vã. bûÏn˘ch nákla-

dÛ na ochranu lesa 
• pfiekroãení normativu reÏijních nákladÛ 
• pfiekroãení nákladÛ na lesní infrastrukturu – opravy

les.cest a sváÏnic, kromû povodÀov˘ch ‰kod a ãerpání
z vytvofien˘ch rezerv

• nedosaÏení normativního HV z ostatních lesnick˘ch
a nelesnick˘ch ãinností

Po provedení v˘‰e uveden˘ch úprav byly jednotlivé lesní
správy podle upraveného koneãného zlep‰ení HV bez HIM
zatfiídûny do skupin. Podle toho se LS za období ovûfio-
vání, tedy zku‰ebního provozu, zafiadily zlep‰ením-zhor-
‰ením HV za rok 2005 do skupin takto:

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas
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• zhor‰ení HV pfies 4 mil. Kã LS : Karlovice, Námû‰È, Litví-
nov

• zhor‰ení HV 2 aÏ 4 mil. Kã LS : Fren‰tát, Louãná, Znoj-
mo, Nasavrky, Hluboká, Klatovy, Klá‰terec, Je‰tûd, Fr˘d-
lant

• zhor‰ení HV 1 aÏ 2 mil. Kã LS : Javorník, Kfiivoklát, NiÏ-
bor, Îlutice, Dûãín

• zhor‰ení HV 100 tis. aÏ 1 mil. Kã LS: Tábor, Îatec
• zhor‰ení HV 0 aÏ 100 tis. Kã LS: Teplá

• zlep‰ení HV do 1 mil. Kã    LS: ·enov, ·ternberk, Prostû-
jov, Vsetín, Ledeã, Nymburk, LuÏná, J. Hradec, DomaÏlice,
Rumburk, Hofiice

• zlep‰ení HV od 1 do 2 mil. Kã LS: Jeseník, RoÏnov, Luha-
ãovice, StráÏnice, Mûlník, Stfiíbro, H.T˘n, â.Lípa

• zlep‰ení HV 2 aÏ 4 mil. Kã LS: Mûsto Albrechtice, Vítkov,
Hanu‰ovice, Ruda, Buchlovice, Buãovice, Ti‰nov, N.
Mûsto, Svitavy, Lan‰kroun, ChoceÀ, Pfie‰tice, Plasy, Fran-
ti‰kovy Láznû, Kraslice, Rychnov

• zlep‰ení HV 4 aÏ 8 mil. Kã LS: Bruntál, Janovice, Fr˘dek-
Místek, Jablunkov, Ostravice, Bystfiice, Tfiebíã, Pelhfiimov,
Kácov, â. Rudolec, VodÀany, â. Krumlov, Kaplice, Î. Ruda,
Pfiimda, Planá, Litomûfiice, Jablonec, DvÛr Králové

• zlep‰ení HV pfies 8 mil. Kã LS: Opava, Telã, TfieboÀ,
V. Brod, N. Hrady, H. Blatná

U nûkter˘ch LS do‰lo k v˘raznému nárÛstu HV ze dfiíví
z dÛvodu uplatnûní nov˘ch obchodních vztahÛ, u fiady LS
do‰lo k v˘razné intenzifikaci v nákladech vãetnû reÏijních
nákladÛ, a to v‰e se pozitivnû projevilo ve v˘sledném zlep-
‰ení HV.U Dal‰ích LS jiÏ sehrála svoji úlohu zvefiejnûná moti-
vace formou hmotné stimulace za zlep‰ení HV.
U LS se zhor‰en˘m HV se projevily mimo jiné vlivy likvidace
obtíÏné kalamity napfiíklad v NPR Bílá Opava (LS Karlovice),
ale také vlivy soubûhu odstraÀování následkÛ imisních ‰kod

– obnova rozpadajících se porostÛ náhradních dfievin
a s tûÏbou pod 2,5 m3/ha (LS Litvínov, Klá‰terec, Fr˘dlant,
Dûãín) nebo hospodafiení v podprÛmûrn˘ch produkãních
podmínkách a v CHKO s tûÏbou pod 3,7 m3/ha (LS Kfiivoklát,
NiÏbor, Îatec) nebo pod 2,7 m3/ha v CHKO (LS Znojmo).
Nicménû ani v tûchto podmínkách jiÏ nejde dále navy‰ovat
dotace DR formou vy‰‰ího pfierozdûlení, protoÏe potfieba
pfierozdûlení byla vyjádfiena ve stanoven˘ch normativech,
zejména pak v normativu dotace diferenciální renty z jejího
pfierozdûlení. Kdyby se totiÏ dále pokraãovalo v pfierozdûle-
ní kladné renty, mohly by dotace DR postupnû spotfiebovat
ve‰keré odvody DR, coÏ by bylo v˘raznû ‰patnû. Co bychom
pak poskytli státu jako jakousi formu dividendy za to, Ïe
máme právo na hospodafiení v lesích v majetku státu? Právû
tuto funkci by mûla DR také plnit. Proto je neustále nutná
dal‰í intenzifikace a úsilí o generování dal‰ích zdrojÛ ve pro-
spûch LâR a státu. Toto generování zdrojÛ je patrné na les-
ních správách, které vykázaly v období ovûfiování vysokou
míru zlep‰ení HV, a to zejména realizací vlastních fiídících
a organizaãních opatfiení. 
O tom, jak je toto tvrzení aktuální, svûdãí skuteãnost, Ïe
kladná v˘‰e DR za rok 2005 ãiní u LS 618 mil. Kã. Dotace
z pfierozdûlení kladné renty ãiní 409 mil.Kã, takÏe saldo DR
ãiní 209 mil. Kã. A tento v˘sledek nespoãívá jen v trÏbách.
V˘razná v˘‰e je také v nákladech, neboÈ ty by mûly b˘t,
kromû LS s porosty náhradních dfievin po imisích a s tûÏbou
pod 2,5 m3/ha, ãerpány v návaznosti na tvorbu zdrojÛ –
trÏeb. Existují i soukromé majetky, které pfii tûÏbû 3m3/ha
udrÏí celkov˘ HV bez vykázání ztráty, tedy na hranici renta-
bility. Tak pomûrnû vysoké, i kdyÏ oprávnûné, pfierozdûlení
DR na druhé stranû znaãnû oslabuje cel˘ podnik v tvorbû
zdrojÛ pro budoucnost a odãerpává zdroje nutné na ekono-
mické pfieÏití. 
Pfii zapoãtení normativní rozpu‰tûné reÏie KI a G¤ v mode-
lu DR (v zájmu srovnatelnosti pouÏity v˘sledky vyhodnocení

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas

>>
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za I-XII /2005, které jsou pro tento úãel dostateãné a ne za
13. 14. mûsíc), byl u lesních správ dosaÏen za rok 2005 cel-
kov˘ HV bez HV z prodeje HIM ve v˘‰i 823 mil. Kã, z toho
pak HV z obhospodafiování lesa ãinil 571,2 mil. Kã a HV
z ostatních lesnick˘ch a nelesnick˘ch ãinností ãinil 251,8 mil.
Kã. HV z prodeje HIM ãinil 105,6 mil. Kã. Celkem HV vãet-
nû HIM ãinil u LS 928,6 mil. Kã. To znamená, Ïe z celkové-
ho HV dosaÏeného lesními správami ãinil procentní podíl HV
z obhospodafiování lesa 61,5 %, podíl HV z ostatních lesnic-
k˘ch a nelesnick˘ch ãinností 27,1 % a HV z prodeje HIM
11,4 %.
Celková normativní hodnota – saldo DR u LS ãinila 209,2 mil.
Kã, odvod 50 % zlep‰ení HV ze dfiíví by ãinil 198,7 mil. Kã.
Celkem normativní HV z obhospodafiování lesa 407,9 mil.
Kã. K tomu normativní HV z ostatních les. a neles. ãinností
ãinil 234,7 mil. Kã. Normativní HV bez HV z prodeje HIM
ãinil za rok 2005 celkem 642,6 mil. Kã. Tato normativní úro-
veÀ byla dále LS zlep‰ena o 180,4 mil. Kã. Normativní v˘‰e
HV z prodeje HIM nebyla LS v ovûfiování stanovena.

Z jednotliv˘ch dílãích poloÏek a vyhodnocení DR tab. 6.2
je moÏno uvést tyto v˘sledky :
• HV z prodeje dfiíví normativ 468 Kã/m3, skuteãnost

524 Kã/m3, zlep‰ení o 56 Kã/m3 – vliv nov˘ch obchodních
vztahÛ

• PrÛmûrná cena dfiíví na lokalitû „P“ ãinila 602 Kã/m3

• PrÛmûrná cena dfiíví na lokalitû „ P“ DV¤
ãinila 662 Kã/m3

• PrÛmûrná cena dfiíví na pni ãinila 482 Kã/m3

• PrÛmûrná realizaãní cena dfiíví z OM
v reÏii LS ãinila 1224 Kã/m3

• PrÛmûrná cena dfiíví na OM dodavat. subj.
ãinila 878 Kã/m3

• PrÛmûrná cena dfiíví na OM refer. tûÏ. P¤Z
ãinila 898 Kã/m3

• PrÛmûrn˘ náklad na samostatnou tûÏbu dfiíví
ãinil 96 Kã/m3

• PrÛmûrn˘ náklad na v˘robu dfiíví na OM
(T+P-OM) ãinil 328 Kã/m3

• PrÛmûrn˘ náklad na odvoz dfieva ãinil 154 Kã/m3

• Ve v˘‰e uveden˘ch poloÏkách není zapoãteno cca 35 tis. m3

manipulace na OM, dále 64,4 tis.m3 manipulace na ES
a 255 tis. m3 vagónování dfiíví, a 35 tis. m3 druhotného
odvozu dfiíví z ES a 232,5 tis. m3, na které byl pfiiznán
doplatek za lanovkové pfiibliÏování (prÛm. 159 Kã/m3). To
v‰e celkem ãiní 92,7 mil. Kã, t˘kajících se v‰ech druhÛ
prodeje a s ohledem na nejednoznaãnost vykázání
v tomto pfiehledu není moÏno je jednoznaãnû pfiifiadit
nûkterému z konkrétních prodejÛ.

• Opravy a údrÏby les.cest a sváÏnic vã. P· – normativ
55 Kã/m3, skuteãnost 65 Kã/m3

• Náklady pûstební ãinnosti bûÏné – normativ 220 Kã/m3,
skuteãnost 203 Kã/m3 a k tomu 3 Kã/m3 zv˘‰ené náklady
na ochranu lesa

• ReÏijní náklady celkem – normativ 159 Kã/m3, skuteãnost
173 Kã/m3 (reÏie KI a G¤ rozpu‰tûna na stanoven˘ nor-
mativ, nikoliv na skuteãnost, která je vy‰‰í)

Zku‰enosti z ovûfiování budou vyuÏity pro pfiezkou‰ení nor-
mativÛ DR pro rok 2006 a pro zpfiesnûní ekonomick˘ch
nástrojÛ fiízení. Vyhodnocení DR bude provádûno na tabul-
ce DR 6.2., na které lesní správy vyhotovily plán na rok
2006, poprvé pak za I. ãtvrtletí 2006 a dále pravidelnû
mûsíãnû. ■

Ing. Franti‰ek KaÀok CSc.

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas
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CChhaarraakktteerriissttiikkaa  aa ããlleennûûnníí  kkrraajjsskkééhhoo
iinnssppeekkttoorrááttuu
V rámci Krajského inspektorátu Brno je v souãasné dobû pût
lesních správ – StráÏnice, Buãovice, âerná Hora, Námû‰È nad
Oslavou a Znojmo a mimo nû i lesní závod Îidlochovice.
Katastrální v˘mûra území v pÛsobnosti KI Brno ãiní momen-
tálnû 738 tis. hektarÛ a plocha porostní se po restituãních
v˘dejích ustálila na 116 tis. hektarech. 
¤editel k tomu dodává: „V˘kon funkce odborného lesního
hospodáfie u jin˘ch vlastníkÛ provádíme na celkové plo‰e
cca 24 tisíc hektarÛ. Obhospodafiování lesa ve státním vlast-
nictví a v˘kon funkce odborného lesního hospodáfie pro jiné
vlastníky lesÛ zaji‰Èuje v rámci KI Brno celkem 205 technic-
ko-hospodáfisk˘ch pracovníkÛ.“
V pÛsobnosti KI Brno je rovnûÏ správa tokÛ – oblast povo-
dí Dyje. V péãi jejích pracovníkÛ je 2932 km drobn˘ch tokÛ.
ST Brno spravuje toky v Jihomoravském kraji a kraji Vysoãi-
na a v ãásti krajÛ Olomouckého, Královéhradeckého, Pardu-
bického a Jihoãeského. Území je rozdûleno mezi 8 správcÛ
tokÛ.
Území Krajského inspektorátu Brno sahá od nejníÏe poloÏe-
n˘ch území v PLO 35 Jihomoravské úvaly pfies pahorkatin-
né PLO 36 – Stfiedomoravské Karpaty aÏ po ryze vysoãinské
PLO 30 – Drahanská vrchovina, 33 – Pfiedhofií âeskomorav-
ské vrchoviny a 16 – âeskomoravská vrchovina. Zajímavostí
je, Ïe v˘chod území KI leÏí v moravské ãásti karpatské oblas-
ti – PLO 36 a 38 a západ v oblasti hercynské. 

Od StráÏnice aÏ po Vysoãinu
Krajsk˘ inspektorát Brno sídlí v centru Brna, v Jezuitské ulici. Jeho budova, postavená
nûkdy v prvé polovinû minulého století, je dnes renovovaná a pûknû upravená. Inspek-
torát má celkem 8 zamûstnancÛ.

Lesní vegetaãní stupnû jsou zastoupeny od prvního, tj. dubo-
vého, po 6. lesní vegetaãní stupeÀ smrko – bukov˘. PfieváÏ-
ná ãást území se v‰ak nalézá ve 3. – 4. LVS. NejníÏe poloÏe-
n˘m místem s nadmofiskou v˘‰kou 151 m je soutok fiek
Moravy a Dyje na LZ Îidlochovice, nejvy‰‰ím pak v rámci LS
StráÏnice okolí Velké Javofiiny, která je vysoká 970 m. Klima-
tické pomûry jsou podmínûny sráÏkov˘m stínem âeskomo-
ravské vrchoviny. Vût‰ina území KI se nachází v mírnû teplé
aÏ teplé oblasti s prÛmûrn˘mi roãními sráÏkami okolo
550 – 650 mm. PrÛmûrné roãní teploty se pohybují v rozme-
zí 60 °C – 90 °C. 
Geologické pomûry jsou velmi pestré. Od údolních niv fiek
Moravy a Dyje, kde se nacházejí jednak ‰tûrkopískové terasy,
ale i velmi bohaté naplaveniny, pfies pískovce, opuky, spra‰e,
droby aÏ po vysoãinské oblasti s v˘skytem Ïul, syenitÛ a gra-
nulitÛ. Zvlá‰tností je v˘skyt devonsk˘ch vápencÛ s ãetn˘mi
krasov˘mi jevy v oblasti Moravského Krasu a jurské vápence
Pavlovsk˘ch vrchÛ.

LLeessnníí  hhoossppooddááfifissttvvíí
Pro zachování porostÛ pÛvodních listnat˘ch a jehliãnat˘ch
dfievin, pfiípadnû zvlá‰tû kvalitních porostÛ modfiínu, byla
v oblasti KI Brno vyhlá‰ena fiada genov˘ch základen o celko-
vé v˘mûfie cca 4.300 ha. V oblasti péãe o zachování geno-
fondu lesních dfievin jsou v rámci KI Brno rovnûÏ zaloÏeny
semenné sady (SS), napfiíklad SS borovice lesní na LS Znoj-
mo, SS borovice lesní a modfiínu evropského na LS Buãovice
a SS jefiábu oskeru‰e na LZ Îidlochovice. 
Prvofiad˘m úkolem lesníkÛ je postupná pfiemûna druhové
skladby lesÛ ve prospûch listnat˘ch dfievin, zejména v niÏ‰ích
polohách. Tento trend je patrn˘ i z podílu listnáãÛ pfii obno-
vû lesa, kter˘ z 33,7 % v roce 1991 vzrostl na souãasn˘ch
cca. 50 – 60 %.
Celková roãní v˘‰e tûÏeb se v lesích v rámci KI Brno pohybu-
je kolem 610 tis. m3, coÏ znamená asi 5,5 m3/ha. Pomûrnû
pfiíznivû se vyvíjí i podíl pfiirozené obnovy lesa, kter˘ ãiní
v souãasnosti asi 20 % z celkové první obnovy. 

¤editelem inspektorátu
je Ing. Miroslav Svobo-
da. Svoji funkci zastává
od roku 2003. Pro její
v˘kon má v‰echny
potfiebné pfiedpoklady.
Po absolvování lesnic-
ké fakulty v Brnû pra-
coval nejprve jako les-
ník a pozdûji technik a
polesn˘ na tehdej‰ím
LZ Námû‰È nad Osla-
vou. Po transformaci
byl zpoãátku revírní-
kem, od roku 1996
zástupcem oblastního
inspektora a od roku
1999 lesním správcem
na LS Ti‰nov. 

Jako rodil˘ BrÀan zná mûsto i jeho okolí dokonale.
MoÏná právû proto uvádí pfii v˘ãtu sv˘ch profesních
zájmÛ oblast pûstování lesa a jeho ochranu, a rovnûÏ
nezbytnou ekonomiku. Bez ní, jak správnû podot˘ká, to
nejde. Mezi osobní zájmy fiadí rekreaãní sportovní aktivi-
ty – cyklistiku, plavání a turistiku. 
Dodejme pouze, Ïe jiÏ pfii krátkém setkání zapÛsobí jeho
erudovan˘ a odpovûdn˘ pfiístup s neodmyslitelnou pfií-
mûsí pohody a optimismu. Lze fiíci, Ïe jeho pozitivní pfií-
stup k Ïivotu a k v˘konu funkce nalezl odpovídající
odezvu i mezi jeho spolupracovníky. Na inspektorátu je
cítit v‰udypfiítomné jasné a dûlné klima.

Ing. Miroslav Svoboda
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LLeessnníí  sspprráávvyy  --  ppfifieehhlleedd

LS StráÏnice

M. J.** Skut. 2005 Plán 2006
Porostní plocha
státních lesÛ ha 15 063 15 063
Katastrální v˘mûra ha 95 828 95 828
Celková tûÏba m3 77 717 70 000
Tj. m3/ha m3/ha 5,16 4,65
Kalamitní
a nahodilá tûÏba % 12,1 14
V˘chovné tûÏby ha 1 173 1 056
Umûlá obnova ha 89 112
Nezdar zalesnûní % 15,69 19,10
Pfiirozená obnova % 27 23
Podíl listnáãÛ
a jedle na obnovû % 62,7 77,8

LS Buãovice

M. J.** Skut. 2005 Plán 2006
Porostní plocha
státních lesÛ ha 22 645 22 620
Katastrální v˘mûra ha 118 781 118 781
Celková tûÏba m3 122 438 121 000
Tj. m3/ha m3/ha 5,40 5,40
Kalamitní
a nahodilá tûÏba % 24 26
V˘chovné tûÏby ha 630 560
Umûlá obnova ha 163 181
Nezdar zalesnûní % 22 20
Pfiirozená obnova % 42 10
Podíl listnáãÛ
a jedle na obnovû % 68 38

LS âerná hora

M. J.** Skut. 2005 Plán 2006
Porostní plocha
státních lesÛ ha 20 874 20 874
Katastrální v˘mûra ha 133 315 133 315
Celková tûÏba m3 148 156 143 668
Tj. m3/ha m3/ha 7,10 6,88
Kalamitní
a nahodilá tûÏba % 29,90 21,50
V˘chovné tûÏby ha 979 1 394
Umûlá obnova ha 143,87 166,94
Nezdar zalesnûní % 11,52 15,03
Pfiirozená obnova % 15,36 15,48
Podíl listnáãÛ
a jedle na obnovû % 36,20 39,57

LS Námû‰È nad Oslavou

M. J.** Skut. 2005 Plán 2006
Porostní plocha
státních lesÛ ha 17 468 17 468
Katastrální v˘mûra ha 85 043 85 043
Celková tûÏba m3 104 529 105 400
Tj. m3/ha m3/ha 5,98 6,03
Kalamitní
a nahodilá tûÏba % 44,03 18,24
V˘chovné tûÏby ha 752,44 904,60
Umûlá obnova ha 187,13 203,44
Nezdar zalesnûní % 13,15 12,83
Pfiirozená obnova % 12,29 6,96
Podíl listnáãÛ
a jedle na obnovû % 42,71 45,71

Lesy kolem „Pryglu“

Krajsk˘ inspektorát
Brno

>>
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LS Znojmo

M. J.** Skut. 2005 Plán 2006
Porostní plocha
státních lesÛ ha 17 059 15 981
Katastrální v˘mûra ha 118 000 118 000
Celková tûÏba m3 45 029 68 000
Tj. m3/ha m3/ha 2,64 4,00
Kalamitní
a nahodilá tûÏba % 48 16
V˘chovné tûÏby ha 2 795 5 500
Umûlá obnova ha 172 181
Nezdar zalesnûní % 21 19
Pfiirozená obnova % 29 5
Podíl listnáãÛ
a jedle na obnovû % 48 46

LZ Îidlochovice

M. J.** Skut. 2005 Plán 2006
Porostní plocha
státních lesÛ ha 20 705 20 695
Katastrální v˘mûra ha 172 000 172 000
Celková tûÏba m3 102 103 109 000
Tj. m3/ha m3/ha 4,93 5,27
Kalamitní
a nahodilá tûÏba % 21,39 15,66
V˘chovné tûÏby ha 971 1 041
Umûlá obnova ha 353,91 261,69
Nezdar zalesnûní % 20,83 19,93
Pfiirozená obnova % 31,11 51,55
Podíl listnáãÛ
a jedle na obnovû % 91,74 93,00

KKoommeennttááfifi  kk ttaabbuullkkáámm:: údaje t˘kající se roku 2006 pfiedsta-
vují projektované úkoly. V dÛsledku klimatick˘ch vlivÛ (snû-
hová kalamita a zejména záplavy) dojde ke zmûnám. Tyto se

Listnat˘ podrost

Altán – pfiehrada

>>



V rámci území obhospodafiovaného KI Brno lze rovnûÏ
nalézt fiadu turisticky vyhledávan˘ch lokalit. Velmi zajímavé
prostfiedí a celou fiadu unikátních míst nabízí lesní závod
Îidlochovice. Jedná se zejména o Lednicko-Valtick˘ areál
s bohatou historií a v˘skytem vzácn˘ch spoleãenstev flóry
i fauny. V okolí se rovnûÏ nachází rozsáhlé a jedineãné luÏní
lesy, kter˘mi prochází nauãná stezka „LuÏní les“ s patnácti
zastávkami, na kter˘ch se náv‰tûvník seznamuje se zvlá‰t-
nostmi tohoto prostfiedí. Oblastí rovnûÏ vede cykloturistická
trasa. V˘znamn˘ je zámek v Îidlochovicích s pfiilehl˘m par-
kem, kter˘ slouÏí i k úãelÛm státní reprezentace. Turisticky
velmi vyhledávanou je CHKO Pálava se zfiíceninou Dívãího
hradu a Sirotãího hrádku.
V pÛsobnosti LS âerná Hora se nachází CHKO Moravsk˘
Kras. Jedná se o evropsky v˘znamnou a známou oblast
s vysokou koncentrací krasov˘ch jevÛ. Spolupráce lesníkÛ
a pracovníkÛ Správy CHKO je na velmi dobré úrovni a pro-
bûhla fiada akcí na zlep‰ení stavu prostfiedí chránûné krajin-
né oblasti.

PPrrooggrraamm  22000000
Problematikou rozvoje rekreaãních funkcí lesa se zab˘vá
mimo jiné i Program 2000. V˘bûr vhodn˘ch akcí je zamûfien
na plnûní funkce vodohospodáfiské, rekreaãní a na ochranu
biodiverzity lesa. V rámci plnûní vodohospodáfiské funkce
je pozornost zamûfiena na budování a údrÏbu studánek
a drobn˘ch vodních nádrÏí, vãetnû úpravy jejich okolí. Cel-

kem bylo opraveno 29 studánek a 4 drobné vodní nádrÏe.
Velká pozornost je vûnována lesÛm v okolí mûstsk˘ch aglo-
merací. Byla vybudována fiada odpoãinkov˘ch míst a odstav-
n˘ch ploch u vjezdÛ lesních cest.
Ing. Svoboda k tomu dodává: „Zde v Brnû a v celém Jiho-
moravském kraji si velmi dobfie uvûdomujeme v˘znam kaÏ-
dé realizované akce pro vefiejnost. Spolupracujeme proto
s orgány mûstsk˘ch a místních samospráv pfii budování cyk-
lotras, nov˘ch turistick˘ch znaãen˘ch cest a snaÏíme se
i o zv˘‰ení informovanosti vefiejnosti instalací informaãních
tabulí. A mohu fiíci, Ïe se u ní na‰e snaha setkává pfieváÏnû
s velmi pozitivní odezvou. 
Inspektorát trvale sleduje i ochranu biodiverzity, která spoãí-
vá mimo jiné v podpofie a ochranû ptactva. Ponechání sta-
r˘ch doupn˘ch stromÛ se stalo tradicí a je doplÀováno vyvû-
‰ováním ptaãích budek. RovnûÏ obnova mokfiadÛ a drobn˘ch
vodních nádrÏí pfiispívá ke zv˘‰ení rÛznorodosti prostfiedí
a sk˘tá Ïivotní prostor pro fiadu druhÛ obratlovcÛ i bezo-
bratl˘ch. Na opatfiení realizovaná v rámci Programu 2000
bylo vynaloÏeno v uplynul˘ch tfiech letech 7 075 tis. Kã.“

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR
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budou t˘kat zejména v˘‰e kalamitních a nahodil˘ch tûÏeb,
ale pravdûpodobnû i objemu umûlé obnovy. 
SníÏen˘ podíl pfiirozené obnovy u LS Znojmo a LS Buãovice
je zpÛsoben vykázáním ve‰keré PO v loÀském roce, a to
v souvislosti s obnovou LHP.

MMyysslliivvoosstt
V˘znamnou, ale i zajímavou a odpovûdnou souãástí práce
personálu inspektorátu a správ je i oblast myslivosti. Na
území Krajského inspektorátu Brno volnû Ïije zvûfi jelení,
daÀãí, mufloní, srnãí a ãerná. Zvûfi jelení se vyskytuje pfie-
váÏnû v oblastech Îdánického lesa – LS Buãovice, dále
v oblasti LS Znojmo, LS Námû‰È nad Oslavou a okrajovû na
Drahanské vrchovinû - LS âerná Hora. Zvûfi daÀãí je roz‰ífie-
na v oblasti LS âerná Hora, Námû‰È nad Oslavou. Zvûfi muf-
loní se vyskytuje na LS Námû‰È nad Oslavou, âerná Hora,
Znojmo. Zvûfi srnãí a ãerná je plo‰nû roz‰ífiena na celém
území. Fenoménem, a lze fiíci celoevropsky proslul˘m
z pohledu  chovu baÏantÛ a obornictví, je oblast LZ Îidlo-
chovice. Tradice sahají do hluboké minulosti a bylo zde
dosaÏeno velmi pozoruhodn˘ch a kvalitních v˘sledkÛ. Cel-
kem je na území KI Brno uznáno 102 honiteb LesÛ âR, s.p.
Z tohoto poãtu je 26 honiteb vyuÏíváno v reÏii LesÛ âR, s.p.
Nejvy‰‰í poãet reÏijních honiteb, 18, má LZ Îidlochovice. 

OOcchhrraannaa  ppfifiíírrooddyy
Hospodafiení v lesích je rovnûÏ znaãnû ovlivÀováno aktuál-
ními poÏadavky spoleãnosti na plnûní jeho ostatních funkcí.
Zejména vyhlá‰ená ZCHÚ v˘znamn˘m zpÛsobem zasahují
do lesnického obhospodafiování lesních porostÛ. Z velko-
plo‰n˘ch území se jedná o NP Podyjí, CHKO Moravsk˘ Kras
a Pavlovské vrchy. Z národních pfiírodních rezervací lze jme-
novat napfiíklad NPR V˘vûry Punkvy, NPR Tabulová, NPR
Dûvín-Kotel-Soutûska, NPR Cahnov-Soutok a NPR Kfiivé
jezero. Z dal‰ích ZCHÚ je v rámci krajského inspektorátu
vyhlá‰eno 51 pfiírodních rezervací a zhruba stejn˘ poãet pfií-
rodních památek. DÛleÏit˘ a v˘znamn˘ vliv na lesnické hos-
podafiení má i vyhlá‰ení soustavy NATURA 2000, která
napfiíklad v pfiípadû LZ Îidlochovice pfiedstavuje více neÏ
90% území lesního závodu.

Jezírko – podzim

Veleck˘ háj

LuÏní lesy
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Nejprve jsem se paní správkynû zeptal, jak dlouho tuto
svoji funkci zastává a jaká byla její pfiedchozí praxe.
„Po absolvování lesnické fakulty jsem pracovala nejprve jako
techniãka polesí a poté jako pozemkáfika na LZ Rájec – Jest-
fiebí. Od roku 1992 jsem byla zástupcem lesního správce na
LS Rájec – Jestfiebí a od roku 1999 zástupcem lesního správ-
ce na LS Ti‰nov. Od roku 2003 pracuji jako lesní správkynû
LS Ti‰nov, od 1. 1. 2006 LS âerná Hora. 
Profesnû inklinuji nejvíce k oblasti pûstování lesa a k jeho
ochranû a stále více také k ekonomice. PrÛbûÏnû se zab˘vám
otázkami ochrany pfiírody, pfiedev‰ím spoluprací s pracovní-
ky CHKO Moravsk˘ kras. Jsou to na‰i sousedé a mohu fiíci,
Ïe jsme si dokázali vytvofiit dobré vzájemné vztahy, které
nám na‰i práci usnadÀují. 
Mezi své osobní zájmy fiadím pfiedev‰ím turistiku, zejména
horskou. Ráda cestuji a velmi ráda také fotografuji.

První otázka zamûfiená k ãinnosti správy se t˘kala její
velikosti a podmínek, ve kter˘ch hospodafií.
„LS âerná hora zasahuje na okrese Îìár nad Sázavou do
kraje Vysoãina a na území okresÛ Blansko, Brno-venkov
a Brno–mûsto do kraje Jihomoravského. Katastrální v˘mûra
LS ãiní 133 000 ha, z toho lesní pÛdy 51 770 ha. Lesnatost
je 41%. Území správy zahrnuje sídelní aglomeraci Brna
i dal‰ích mûst. Na území jsou rozsáhlé rekreaãní oblasti.
¤ada lokalit je cenná z hlediska ochrany pfiírody, nejznámûj-
‰í je Moravsk˘ kras.
LS âerná Hora tvofií dva lesní hospodáfiské celky – Rájec
a Ti‰nov. Do roku 1992 pÛsobily na území správy dva lesní
závody – LZ Rájec – Jestfiebí a LZ Kufiim, a také podniky
ZeleÀ mûsta Brna a Vojenské lesy a statky v okolí Unína.
Obnova vlastnick˘ch a uÏívacích práv k lesním majetkÛm je
dokonãována. Nedofie‰eny zÛstávají restituãní spory
s potomky nûkolika ‰lechtick˘ch rodÛ (cca 9 500 ha). Znaã-
n˘ je i b˘val˘ majetek církve, jeho dal‰í osud je zatím nejas-
n˘. V majetku státu je 21 345 ha lesÛ, tj. 41% z jejich cel-
kové v˘mûry. Zb˘vající lesy patfií obcím a drobn˘m vlastní-
kÛm. Na 11 558 ha lesÛ zaji‰Èuje správa v˘kon OLH ze záko-
na a na základû mandátních smluv. Správa má 20 revírÛ.
Kromû jednoho, vytvofieného pro v˘kon funkce OLH, jde
o revíry s podílem odborné správy.“ 

Dal‰í otázka smûfiovala k pfiírodním podmínkám.
„Území LS náleÏí ke tfiem v˘znamnûj‰ím geografick˘m cel-
kÛm. Drahanská vrchovina na v˘chodû je Boskovickou bráz-
dou oddûlena od âeskomoravské vrchoviny v západní ãásti
LS. Terén se vyznaãuje ãlenitostí, kdyÏ z plo‰in a mírn˘ch
svahÛ prudce klesá do údolí fiek Svratky a Svitavy s jejich
pfiítoky. Kromû zmínûn˘ch dvou fiek jsou v˘znamnûj‰ími
vodními toky na území LS pfiítoky Svratky – Hodonínka,
Chlébsk˘ potok, Besének, Lubû, Kufiimka, Ponávka, Nedvû-
diãka, Louãka, Bíl˘ potok, Leskava a ¤íãka, a pfiítoky Svita-
vy Kfietínka, Sebránek, Zábludovsk˘ potok, Zavadilka, Semíã,
Bûlá, B˘kovka a krasová fiíãka Punkva.
Nadmofiská v˘‰ka se pohybuje od 185 m v ãásti jiÏnû od
Brna po 702 m – vrch S˘kofi. 
Geologické pomûry LS jsou rovnûÏ velmi rozmanité. Brnûn-
ská vyvfielina, která se táhne od Boskovic k Brnu, je tvofiena
pfieváÏnû biotick˘mi a amfibolick˘mi Ïulami, granodiority
a diabasy. Naopak Moravsk˘ kras je tvofien devonsk˘mi
vápenci a ãást LS severnû od Moravského krasu zase jílovi-
t˘mi bfiidlicemi, drobami a slepenci. V severov˘chodní ãásti
správy, v okolí obcí Rudka a Velké Opatovice tvofií podloÏí
pískovce a opuky, Boskovická brázda je tvofiena ãervenoh-
nûd˘mi pískovci a slepenci. Na severozápadû, v okolí Nedvû-
dice, jsou zastoupeny ruly, biotitické ortoruly, amfibolity
a svory. Na okraji âeskomoravské vrchoviny vystupují fylity,
devonské vápence a slepence. Jih – okolí Brna, je tvofien
‰tûrkopískov˘mi terasami s pokryvy spra‰í.
Podnebí LS âerná Hora je mírnû teplé, mírnû suché s dlou-
h˘m létem. PrÛmûrná roãní teplota se dle nadmofiské v˘‰ky
pohybuje mezi 6 – 8 °C, délka vegetaãní doby osciluje dle
polohy mezi 120 – 180 dny. Roãní sráÏkové úhrny se pohy-
bují mezi 500 – 650 mm, více sráÏek – aÏ 700 mm – napad-
ne v severní ãásti LS. âást správy leÏí ve sráÏkovém stínu
âeskomoravské vrchoviny.
Nejvût‰í ãást území Lesní správy âerná Hora náleÏí do PLO
30 – Drahanská vrchovina, dále je to PLO 33 – Pfiedhofií âes-
komoravské vrchoviny, PLO 16 – âeskomoravská vrchovina,
PLO 31 – âeskomoravské mezihofií a zcela okrajovû PLO 35
– Jihomoravské úvaly.

LS âerná hora se zamûfiuje
na ‰etrné hospodafiení
V rámci brnûnského krajského inspektorátu zaujímá v˘znamné postavení Lesní správa
âerná Hora. Pfii své náv‰tûvû Krajského inspektorátu v Brnû jsem vyuÏil pfiítomnosti Ing.
Petry Zavfielové, lesní správkynû na LS âerná hora, abych jí poloÏil nûkolik otázek.

Ing. Petra Zavfielová

Buldozerová úprava pÛdy



Nejvíce zastoupen na území LS je 4. LVS (36 %), dále 3. LVS
(28 %), 5.LVS (25 %), 2. LVS (10 %), a v minimálních v˘mû-
rách 1. LVS (0,7 %), 6 LVS (0,2 %) a azonální 0.LVS (0,1 %).

Po popisu pfiírodních podmínek se rozhovor stoãil na
charakteristiku lesÛ.
„Lesy jsou znaãnû ovlivnûny ãinností ãlovûka, zejména rozvo-
jem prÛmyslu v 19. a 20. století. Souãasná druhová skladba je
tedy odrazem hospodafiení s lesy v minul˘ch dobách, charak-
teristick˘m v˘sadbou pfieváÏnû jehliãnat˘ch monokultur.
Hlavní dfievinou je smrk, následován je dubem, bukem, mod-
fiínem a borovicí. Z porovnání souãasné a cílové skladby
plyne potfieba zv˘‰it zastoupení buku a jedle na úkor smrku.“

Tabulka porovnává souãasnou druhovou skladbu se sklad-
bou cílovou (v %): 

Pfiedchozí odpovûdi navodily dal‰í otázku – hospodafiení
lesní správy.
„LS âerná Hora má celkem 32 zamûstnancÛ (20 revírníkÛ).
Hospodafií podle LHP schváleného pro LHC Rájec na období
2001 – 2011, tedy na 11 let, pro LHC Ti‰nov je platnost LHP

na léta 2002 – 2011. Mimo funkci dfievoprodukãní plní lesy
celou fiadu dal‰ích celospoleãensky v˘znamn˘ch funkcí,
které odráÏí kategorizace lesÛ. 
Lesy ochranné na ssuÈov˘ch svazích a místech s v˘chozy
skalnatého podloÏí, pfiedev‰ím v oblasti S˘kofie a Moravské-
ho krasu, zaujímají 584 ha. Lesy zvlá‰tního urãení  2998 ha,
z ãehoÏ lesy v PHO 1. stupnû ãiní 46 ha, lesy na území NPR
V˘vûry Punkvy 278 ha, lesy v 1. zónách CHKO, PR a PP
617 ha. Lesy pfiímûstské v okolí Brna a Blanska mají rozlo-
hu 450 ha, lesy slouÏící lesnickému v˘zkumu 11 ha (objekt
MZLU Brno u obce Nûmãice), lesy se zv˘‰enou pÛdoochran-
nou funkcí 53 ha, v genov˘ch základnách smrku Sloup
a Bedfiichov 841 ha, lesy v obofie 592 ha a jiné funkce 15 ha.
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Odpoãinkové místo Kníniãky

Podzimní buãina

dfievina souãasné cílové 
zastoupení zastoupení

smrk 62 46
jedle 1 3
borovice 6 4
modfiín 7 7
douglaska 3
celkem jehliãnaté 79 60
dub 8 8
buk 7 28
habr 3 1
javor 1 1
jasan 1
lípa 1 2
celkem listnaté 21 40



U nûkter˘ch porostÛ dochází k pfiekryvu aÏ tfií subkategorií
lesÛ zvlá‰tního urãení     
Lesnické hospodafiení je zamûfieno na pfiírodû blízké, ‰etrné
vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ. Pfii obnovû porostÛ se pouÏívá
maloplo‰n˘ holoseãn˘ a podrostní hospodáfisk˘ zpÛsob
s maximálním vyuÏitím pfiirozené obnovy v‰ude tam, kde to
dovolují pfiírodní podmínky. Prioritami je likvidace kalamita-
mi rozvrácen˘ch porostních zbytkÛ a rozpracování m˘tních
porostÛ pro následnou obnovu.“ 

V této souvislosti jsem se zeptal na úkoly a problémy,
které správa v souãasné dobû fie‰í. 
„O rozmanitosti zastoupení porostních typÛ vypovídá 42 vy-
tvofien˘ch hospodáfisk˘ch souborÛ. Úprava druhové skladby
a naplnûní podílu MZD pfii obnovû porostu jsou realizovány
v˘sadbou listnat˘ch dfievin a jedle. V posledních letech ãiní
36 % zalesÀovacího úkolu. V oblastech s vy‰‰ím v˘skytem
zvûfie je podmínkou pro dopûstování kultur MZD jejich
ochrana proti okusu. Snahou je stavy zvûfie radikálnû sníÏit,
vinou legislativních nedostatkÛ k tomu v‰ak zatím nedo‰lo.
Cílem je dosaÏení rovnováhy mezi stavy zvûfie a lesem, aby
byl pfiírodní potenciál vyuÏit k hospodafiení bez vedlej‰ích
finanãních nákladÛ.
Porostní zásoba je 309 m3/ha. Roãní tûÏba je stanovena na
150 000 m3, coÏ pfiedstavuje 7,05 m3/ha. Celkov˘ bûÏn˘ pfií-
rÛst ãiní 8,25 m3/ha roãnû, coÏ svûdãí o zdej‰í dobré pro-
dukãní schopnosti. V˘chovné zásahy v porostech do 40 let
ãiní dle LHP 5 139 ha. Z toho je 2 407 ha profiezávek
a 2 732 ha probírek.
Správa má 5 administrativních budov, 54 objektÛ pro byd-
lení, rekreaãní chatu, 311 km lesních cest, 4 vodní nádrÏe
a drobné stavby v celkové hodnotû 134 mil. Kã. Na opravy
a údrÏbu jdou nemalé prostfiedky a ve‰keré práce jsou pro-
vádûny dodavatelsky. Ve správû LS jsou i rybníky. Nejvût‰í je
vyuÏíván zamûstnanci správy a pro reprezentaci. Men‰í slou-
Ïí jako odchovna násady. Opraven je i rybníãek u âerné Hory
(ochrana obojÏivelníkÛ a napajedlo pro zvûfi). LS také
obhospodafiuje 1 pstruhov˘ revír na krasové fiíãce Punkvû.“

Poslední otázky byly vûnovány myslivosti, ochranû pfiíro-
dy a plnûní Programu 2000.
„Myslivost není nejdÛleÏitûj‰í oblastí ãinnosti LS, nicménû
i jí je vûnována patfiiãná pozornost. Na území LS âerná Hora
je vytvofieno 20 vlastních honiteb, dal‰í státní lesní pozem-
ky byly zaãlenûny do honiteb spoleãenstevních. Pro mysli-
vecké vyÏití zamûstnancÛ LS slouÏí 1 reÏijní honitba. Zb˘-
vající vlastní honitby byly na základû v˘bûrov˘ch fiízení pro-
najaty zájemcÛm z fiad jak právnick˘ch, tak i fyzick˘ch osob,
zejména mysliveck˘m sdruÏením.
Na území správy se vyskytují v‰echny hlavní druhy lovné
zvûfie – zvûfi jelení okrajovû v oblasti Drahanské vysoãiny
a Pern‰tejna, ale pfiechází i na dal‰í území, zvûfi daÀãí ve vol-
nosti v oblasti âerné Hory, Kfietína, Hol‰tejna a Brnûnské
pfiehrady i v obofie Kufiim, mufloni opût v obofie Kufiim a ve
volnosti v okolí âerné Hory,  Doubravice nad Svitavou,
S˘kofie a Doubravníka, zvûfi srnãí a ãerná plo‰nû, nev˘znam-
né jsou stavy zajícÛ a baÏantÛ, stejnû jako drobné ‰kodné.
V rámci LS âerná Hora je mnoho míst, chránûn˘ch podle
zákona ã.114/1992 Sb. Nejv˘znamnûj‰ími jsou CHKO
Moravsk˘ kras, NPR V˘vûry Punkvy a dále je to 11 pfiírod-
ních rezervací a 23 pfiírodních památek. Plány péãe o tato
ZCHÚ jsou zapracovány do LHP. Vedení LS a pfiíslu‰ní revír-
níci jsou v neustálém kontaktu jak s pracovníky státní sprá-
vy na úseku ochrany pfiírody, tak s pracovníky Správy CHKO
Moravsk˘ kras a spoleãnû usilují o zachování tûchto cenn˘ch
lokalit. Proto je pro nás samozfiejmostí zapracování územ-
ních systémÛ ekologické stability do LHP, ekosystémov˘ pfií-
stup k hospodafiení v lesích, zvy‰ování jejich biodiverzity
ponecháváním v‰ech ne‰kodících dfievin a zvy‰ováním dru-
hové pestrosti v˘sadbami vtrou‰en˘ch plodonosn˘ch dfievin.

Tam, kde je to moÏné z hlediska ochrany lesa, je ponechá-
vána na místû odumfielá dfievní hmota a pfii tûÏebních zása-
zích je dbáno na ochranu doupn˘ch stromÛ. Ve vhodn˘ch
lokalitách jsou k podpofie biologické ochrany lesa vyvû‰ová-
ny ptaãí budky a sovníky, ve spolupráci s dobrovoln˘mi
ochránci pfiírody jsou také odzku‰ovány umûle vytváfiené
dutiny pro netop˘ry.
Kromû Moravského krasu stojí za pozornost i pfiírodní
památka Lysická obora, b˘valá obora pro chov daÀãí zvûfie
s pfiírodním parkem navazujícím na zámeck˘ areál. Je zde
bohatá sbírka cizích i domácích jehliãnat˘ch i listnat˘ch dfie-
vin, staré aleje a romantická zákoutí. Nejcennûj‰í jsou sku-
piny star˘ch bukÛ, patrnû pozÛstatek pÛvodních porostÛ.
Vzhledem k hustému osídlení jsou na správû realizovány
projekty spojené s vyuÏíváním lesÛ k odpoãinku a sportov-
nímu vyÏití vefiejnosti. Na náklady LâR bylo postaveno nebo
opraveno 6 odpoãinkov˘ch míst, 3 altány, 4 studánky, mÛs-
tek u Milonick˘ch vodopádÛ, 1 nauãná stezka, odstavné
parkovi‰tû na lesní cestû Bedfiichovská, stezka od pfies
Brnûnskou pfiehradu k pfiístavi‰ti lodí a kfiíÏová cesta
v Zámeckém parku v âerné Hofie. Jednotlivé aktivity jsou
náv‰tûvníky lesa kladnû hodnoceny a nejsou nijak zásadnû
po‰kozovány. Snahou v‰ech zamûstnancÛ na‰í správy je co
nejlépe se starat o zelené dûdictví, a zachovat je na‰im
nástupcÛm.“ ■

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Sídlo, adresa, kontaktní údaje:

Lesy âeské republiky, s.p.
KI Brno

Jezuitská 13
602 00 Brno
e-mail: oi16@lesycr.cz
tel: 542 513 200
fax: 542 513 214
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Trofejní muflon
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Do Îidlochovic pfiijeli zástupci
státních lesÛ z devíti zemí EU
Lesy âeské republiky, s.p., uspofiádaly ve dnech 3.-5.dubna 2006 na zámku v Îidlocho-
vicích mezinárodní setkání zástupcÛ organizací státních lesÛ v EU. Tématem k diskuzi
byla implementace soustavy NATURA 2000 u státních lesnick˘ch podnikÛ v rámci Evrop-
ské unie. 

Soustava NATURA se dot˘ká v rÛzné mífie témûfi v‰ech
organizací státních lesÛ v EU. Na 8. Konferenci generálních
fieditelÛ stfiedoevropsk˘ch státních lesÛ v polském Krakovû
byla diskutována soustava NATURA 2000 a její dopad na
hospodafiení u organizací státních lesÛ v EU. Právû s ohle-
dem na otázky, které tento projekt pfiiná‰í, se Lesy âeské
republiky rozhodly uspofiádat mezinárodní workshop na
téma „Implementace soustavy NATURA 2000 u organizací
státních lesÛ v EU“.
Cílem workshopu bylo zmapovat situaci soustavy NATURA
2000 u organizací státních lesÛ v Evropû a umoÏnit vzá-
jemnou v˘mûnu informací mezi zúãastnûn˘mi zástupci stát-
ních lesÛ. Zájem o tuto aktivitu LesÛ âeské republiky je
patrn˘ ze spektra zúãastnûn˘ch zemí, zástupcÛ z Rakouska,
Bavorska, Polska, Nûmecka, Irska, Finska, Loty‰ska, Litvy,
Estonska a âeské republiky. Pozvání LesÛ âeské republiky
téÏ pfiijal Dr. Ladislav Miko, fieditel generálního fieditelství
ochrany pfiírodních zdrojÛ Evropské komise. Pfiítomni byli
rovnûÏ zástupci ministerstva zemûdûlství, ministerstva
Ïivotního prostfiedí  a obou ãesk˘ch lesnick˘ch univerzit.
Komunikaãním jazykem byla angliãtina.
V rámci prvního dne workshopu byla pro úãastníky pfiipra-
vena náv‰tûva mezinárodního lesnického a mysliveckého
veletrhu Silva Regina 2006. Z reakcí úãastníkÛ bylo patrné,
Ïe vysoká úroveÀ prezentace ãeského lesnictví fiadu z nich
pfiíjemnû pfiekvapila. Veãer workshop oficiálnû zahájil pan

Jifií Jankoviã, fieditel pro strategii, lidské zdroje a zadávání
vefiejn˘ch zakázek.
Druh˘, hlavní jednací den workshopu, byl programovû veli-
ce pestr˘. V dopoledním bloku, po krátkém pfiedstavení
v‰ech úãastníkÛ, následovaly prezentace jednotliv˘ch zemí.
Byly zaloÏeny na základû jednotné platformy tak, aby bylo
moÏné získané informace vzájemnû porovnávat. Zaznûla
zde fiada zajímav˘ch námûtÛ na zpÛsob fie‰ení otázek vzni-
kajících implementací soustavy NATURA 2000 u jednotli-
v˘ch ãlensk˘ch státÛ EU (viz. Struãn˘ pfiehled obsahu pre-
zentací). V odpoledním bloku byli úãastníci rozdûleni do
3 pracovních skupin. Témata pro práci ve skupinách byla
následující: 

1. Stakeholdefii a spolupráce s nimi
2. Zdroje financování – na úrovni EU a na národní úrovni 
3. Potenciální omezení na lesnickém hospodafiení  a zpÛso-

by fie‰ení 

Zastoupení úãastníkÛ ve skupinách bylo zvoleno tak, aby
v kaÏdé z nich byla reprezentována co nej‰ir‰í ‰kála zúãast-
nûn˘ch zemí. KaÏdá skupina mûla svého moderátora, kter˘
fiídil diskuzi. âas vymezen˘ pro jednání ve skupinách byl
45 minut. Poté v pÛlhodinovém bloku probûhly prezentace
v˘sledkÛ práce ve skupinách. Závûreãná ãást odpoledního
bloku byla vûnována prezentaci Dr. Mika. Ve svém vystou-

V kuloárech se Ïivû diskutovalo
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pení se zamûfiil na stávající a budoucí moÏnosti financová-
ní managementu prvkÛ soustavy NATURA 2000, hovofiil
o moÏnostech kompenzace za zv˘‰ené náklady pro majite-
le a uÏivatele pozemkÛ. SnaÏil se odpovûdût na fiadu otá-
zek pokládan˘ch v souvislosti s vyhla‰ováním jednotliv˘ch
prvkÛ této soustavy. Mimo problematiky vlastního financo-
vání zdÛraznil nutnost otevfieného dialogu mezi vlastníky
pozemkÛ a ochranou pfiírody ohlednû managementu jedno-
tliv˘ch prvkÛ této soustavy. Následovala prezentace Prof.
·i‰áka „Návrh kalkulace ekonomick˘ch újem a kompenzace
vypl˘vající z omezení hospodafiení na lesních pozemcích“.
I tato prezentace se setkala s velk˘m zájmem úãastníkÛ.
Závûreãnou ãástí odpoledního bloku  byla diskuze. Této
ãásti programu se jiÏ zúãastnil pan námûstek generálního
fieditele, Ing. Franti‰ek Koníãek. Deklaroval zájem LesÛ
âeské republiky otevfienû a vûcnû diskutovat nad otázkami
implementace soustavy NATURA 2000. ZdÛraznil, Ïe
i z pohledu státního podniku hospodafiícího se svûfien˘m
majetkem musí b˘t v rámci implementace soustavy
NATURA 2000 fie‰ena urãitá forma kompenzace za pfiípad-
né újmy na hospodafiení. Její podoba je otázkou odborné
diskuze a v pfiípadû majetku obhospodafiovaného LâR
nemusí nutnû jít o finanãní vyrovnání. Po jeho vystoupení
pfiedstavily Lesy âeské republiky návrh spoleãné deklarace
zástupcÛ organizací státní lesÛ v EU. Její plné znûní vám
rovnûÏ pfiiná‰íme. 
Souãástí druhého dne workshopu byl i veãerní koncert
váÏné hudby posluchaãÛ Konzervatofie Brno, kter˘ se ode-
hrál v pÛsobivém prostfiedí zámecké kaple. Po nároãném
celodenním jednání, prezentacích a práci ve skupinách, byl
nádhern˘m osvûÏením mysli pro v‰echny zúãastnûné.  
Stfieda byla dnem závûreãn˘m. Na programu byla exkurze
do Rumunské baÏantnice a na Pouzdfianskou step. Obû
lokality nebyly pochopitelnû zvoleny náhodou, jsou navrÏe-
ny do soustavy NATURA 2000 jako evropsky v˘znamné
lokality. Krajina pod Pálavou, toho ãasu zaplavená jarní
vodou z fiek Svratky a Jihlavy, byla posledním bodem pro-
gramu tfiídenního mezinárodního setkání zástupcÛ státních
lesnick˘ch podnikÛ v EU. 

Workshop lze hodnotit velice pozitivnû. Jednak v˘raznû pfii-
spûl k posílení mezinárodní spolupráce podniku s partner-
sk˘mi organizacemi státních lesÛ v EU, jednak umoÏnil
v˘mûnu informací a zku‰eností s implementací soustavy
NATURA 2000 v nûkter˘ch ãlensk˘ch státech EU. A to byl
také jeho hlavní cíl, kter˘ se podafiilo naplnit. ■

Ing. Vít Obrdlík
fieditelství LâR

Úãastníci setkání

BaÏantnice
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Rakousko (Gerald Plattner)
– 15% v‰ech lesÛ je v Natufie 2000, 10% z celkové v˘mû-

ry Rakouska je v Natufie 2000
– území byla registrována v EU bez konzultací s vlastní-

ky pozemkÛ
– dialog byl vyvolán aÏ po zásahu federálních orgánÛ
– na pfiíkladech dokumentován mimo jiné zájem o zv˘-

‰ení pfiítomnosti mrtvého dfieva v lesích
– poÏadavky na informování vefiejnosti, na komisi exper-

tÛ (poÏadavek od vlastníkÛ), na plány péãe a jasné
kompenzace a na vefiejnou správu, která musí vyãíslit
náklady na ustanovení a management prvkÛ soustavy
Natura 2000 

Bavorsko (Michael Held)
– 30 % lesÛ ve správû Bavorsk˘ch státních lesÛ je v

Natufie 2000, 11,3 % z celkové v˘mûry Bavorska je v
Natufie 2000

– Natura 2000 vysoko pfiekraãuje dosavadní v˘mûru
chránûn˘ch území vãetnû národních parkÛ.

– plány péãe – pfiedpoklad 650 celkem v horizontu 3–4
let, souãasn˘ stav 60 rozpracováno, 6–10 lze povaÏo-
vat za dokonãené, za zpracování na lesních pozemcích
nese odpovûdnost ministerstvo zemûdûlství, na ostat-
ních pozemcích ministerstvo Ïivotního prostfiedí

– omezení díky implementaci jsou oãekávána zejména ve
v˘stavbû nov˘ch lesních cest, pouÏití insekticidÛ a
pûstování nepÛvodních dfievin (douglaska)

Estonsko (Olev Lillemets)
– Natura 2000 ze 73% na státní pÛdû, z 27% na sou-

kromé, lesy, pastviny a louky, 14% z celkové v˘mûry
státu

– správci a vlastníci lesÛ nebyly zainteresováni na pfiípra-
vû soustavy Natura 2000

– omezení mimo území jiÏ chránûné (rezervace apod.)
jsou - zákaz pûstování monokultur a energetick˘ch
lesÛ, zákaz obnovy lesa (hospodáfisk˘ zpÛsob) mimo
podrostní zpÛsob

– v˘mûra hospodáfisk˘ch lesÛ poklesne o 6% ve prospûch
jin˘ch „kategorií“ lesa

Finsko (Mika Aho)
– Natura 2000 byla pfiipravena ve 13 regionálních centrech
– 15 % z celkové v˘mûry Finska, 80 % je ve správû stát-

ních lesÛ
– hranice Natury jsou místy dûlány subjektivnû a celková

v˘mûra je daleko vût‰í neÏ byla pfiedpokládaná
– mapovací práce nebyly vÏdy dûlány zku‰en˘mi profesi-

onály a chyby v mapách nebude nemoÏné v budoucnu
napravit

Francie (Francois Chollet)
– plány péãe jsou dány na zodpovûdnost místním orga-

nizacím (vládním i nevládním)
– ptaãí oblasti 4,5% z celkové v˘mûry zemû, stanovi‰tní

oblasti 8,3 % z celkové v˘mûry zemû (nûkde se pfiekr˘-
vají)

– opatfiení v prvcích jsou dûlány na základû kontraktu
mezi státem, majiteli a správci pozemkÛ

Irsko (Tim Crowley)
– 21,5 % z celkové v˘mûry zemû je Natura 2000
– vzhledem k pfiírodním podmínkám jsou nejvût‰í oblas-

ti dány ochranou podmáãen˘ch stanovi‰È a ra‰elini‰È
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– opatfiení, která podléhají ohla‰ovací povinnosti jsou
v˘stavba cest, hnojení, ochrana proti poÏárÛm, aplika-
ce pesticidÛ a herbicidÛ a nelesní vyuÏití lesní pÛdy

– omezení v tûÏbû, zejména v ra‰elinn˘ch oblastech 
– omezen˘ pfiístup státních lesÛ k dotacím vedoucím ke

zlep‰ení stavu lesa

Loty‰sko (Martins Gaigals)
– 11,9 % z celkové v˘mûry Loty‰ska je v Natufie 2000, 

u státních lesÛ 16,9 %, u ostatních 9,1 %
– moÏné regulace hospodafiení nejsou zatím pfiijaty,

pfiedpokládají se kompenzace za nemoÏnost m˘tní
a pfiedm˘tní tûÏby

Litva (Raimundas Peleckas)
– 8,2 % z celkové v˘mûry Litvy, 23,5% z celkové v˘mûry

lesÛ
– ochranná opatfiení musí b˘t adaptována na konkrétní

lokality a jejich zvlá‰tnosti, kaÏdá lokalita bude mít
individuální omezení ve prospûch udrÏení ãi obnovy
pfiíznivého stavu ochrany

– omezení se t˘kají zákazu po‰kození hrabanky, a vege-
taãního pokryvu, odstraÀování mrtvého dfieva, zákaz
tûÏby mimo urãení lesním hospodáfisk˘m plánováním,
tûÏby surovin, zákaz zmûn hydrologického reÏimu

– finanãní podpora je dána kompenzacemi za újmu a pod-
porou aktivního managementu

– stanovení Natury 2000 bylo bez úãasti kvalifikovan˘ch
lesnick˘ch odborníkÛ

– ornitologové mají nadmûrnû velké slovo pfii stanovení
opatfiení v Natufie 2000, ale jejich fie‰ení je tendenãní
jen z hlediska ochrany a navíc v nízké kvalitû

– pfietrvává názor, Ïe nejlep‰í fie‰ení je bezzásahov˘
reÏim

– ignorují se tradiãní lesnictví a lesní hospodáfiské pláno-
vání

Polsko (Jacek Stocki)
– 9,3% z celkové v˘mûry zemû, 
– podle environmentálních organizací nedostateãné -

pfiipravili stínov˘ seznam a zaslali ho do Bruselu; stí-
nov˘ seznam pfiesahuje v˘‰e uvedenou v˘mûru vládní-
ho návrhu

– roãní v˘daje jsou 25 mil. Eur na tvorbu Natury 2000
– v Polsku není asociace majitelÛ lesÛ a chybí i legislati-

va upravující postup v soukrom˘ch lesích

EU (Ladislav Miko)
– fondy na kompenzace jsou
– budou se nahrazovat újmy
– lesníci byli pfiizváni do diskuse
– volal po otevfiené diskusi se v‰emi zainteresovan˘mi

âZÚ (·i‰ák)
– pfiedstavil zpÛsoby v˘poãtu ztrát (vãetnû ztrát z úroãe-

ní)
– v pfiípadové studii (LZ Îidlochovice) jsou ztráty pfii pro-

dlouÏení obm˘tí roãnû 15 tis. Eur, a pfii ponechání
spontánní sukcesi (bez zásahu) 4,6 tis. Eur roãnû

AOPK (Franti‰ek Pelc)
– v ad hoc krátké ústní prezentaci pfiedstavil AOPK a pro-

hlásil, Ïe lesní ekosystémy jsou pro Naturu 2000 velmi
dÛleÏité ■

Zpracoval
Ing. Lubomír ·álek

INFORMUJEME
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Úãastníci mezinárodního semináfie „Implementace
soustavy NATURA 2000 u organizací státních lesÛ
v EU“, kter˘ se konal ve dnech 3.–5. dubna 2006
v Îidlochovicích, se shodli na následujícím prohlá‰ení:

Soustava NATURA 2000 se dot˘ká v rÛzné mífie
témûfi v‰ech organizací státních lesÛ v EU. Zástupci
organizací státních lesÛ z Rakouska, Bavorska, âeské
republiky, Estonska, Finska, Francie, Irska, Loty‰ska,
Litvy a Polska vnímají tento semináfi jako pfiíleÏitost
k v˘mûnû informací a zku‰eností s implementací
soustavy NATURA 2000 u organizací státních lesÛ
v EU.

Setkání umoÏnilo vzájemnû se informovat o rÛzn˘ch
zpÛsobech fie‰ení implementace soustavy NATURA
2000 v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech EU. V rámci
jednání pracovních skupin byla fie‰ena následující
témata: 

1. Jaká omezení na hospodafiení v lesích mohou
vzniknout z dÛvodu implementace soustavy
NATURA 2000 a jak jednotlivé státy tato omeze-
ní fie‰í.

2. Jak jsou fie‰eny náhrady za eventuální újmy na
hospodafiení v lesích v jednotliv˘ch státech a na
úrovni EU.

3. Které subjekty jsou v jednotliv˘ch zemích do pro-
cesu implementace soustavy NATURA 2000 zain-
teresovány.

Úãastníci semináfie se zavazují pfiispût k implementa-
ci soustavy NATURA 2000. Îádají odpovûdné orgány
o aktivní dialog. Úãastníci workshopu vyjádfiily své
znepokojení nad skuteãností, Ïe organizace státních
lesÛ nemají podle souãasného Programu pro rozvoj
venkova 2000-2006 právo na náhrady újmy v rámci
soustavy NATURA 2000. Zdá se, Ïe tomu nebude
jinak ani podle nového navrÏeného Programu pro
rozvoj venkova 2007-2013, kter˘ má b˘t teprve
schválen. Úãastníci jsou pfiesvûdãeni, Ïe tato skuteã-
nost znamená pro EU a její ãlenské státy promarnû-
nou pfiíleÏitost a bude mít zásadní dopad na imple-
mentaci soustavy NATURA 2000. Své postoje hodlají
úãastníci prezentovat napfiíklad prostfiednictvím Aso-
ciace organizací státních lesÛ v EU “EUSTAFOR“,
jejíÏ první valné shromáÏdûní se bude konat 3. kvût-
na 2006 v Bruselu. ■

Deklarace ze semináfie

„Implementace soustavy NATURA 2000 u organizací státních lesÛ v EU“

Pfii prezentaci
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viny je moÏné ze dne na den. Vydavatel nebo redak-
ce prostû fiekne bude to tak a tak a je hotovo. Touto
cestou jít nechci. UÏ vzhledem k tomu, co jsem pfied
chviliãkou fiíkal o ãtenáfiích. První podstatné zmûny
po vyhodnocení ankety a zapracování ãtenáfisk˘ch
návrhÛ do koncepce ãasopisu se objeví asi v záfií,
plus mínus jeden mûsíc. Nûkteré dosavadní rubriky
chci nechat dobûhnout a místo nich se postupnû
budou objevovat rubriky nové. O tom, jak rychle
bude transformace ãasopisu pokraãovat, budou opût
spolurozhodovat ãtenáfii.

Jaké úkoly vás ãekají v nejbliÏ‰í dobû?
Pokud se t˘ká ãasopisu, tak za svÛj nejdÛleÏitûj‰í úkol
povaÏuji vytvofiení kontaktÛ s regiony. Bez nich se
Lesu zdar v té podobû, o které hovofiím, neobejde.
Chci získat v kaÏdém kraji nejménû dva, tfii spolupra-
covníky, ktefií by byli zároveÀ dopisovateli a styãn˘mi
osobami redakce pro dan˘ region. S jejich pomocí chci
do roka z ãasopisu vytvofiit Ïivé médium, které bude
zachycovat radosti a strasti Ïivota zamûstnancÛ LâR
v plné ‰ífii. Tû‰ím se na spolupráci. ■

red

MÛÏete se na‰im ãtenáfiÛm krátce pfiedstavit?
Jsem absolventem brnûnské Lesnické fakulty. Patnáct
let jsem pracoval v Lesprojektu, z toho deset na krá-
lovéhradecké poboãce a pût na ãeskobudûjovické.
Mezitím jsem necelé dva roky pÛsobil také u LZ Ledeã
nad Sázavou jako vedoucí polesí âerÀák. Po pfievratu
v roce 1989 jsem se zaãal Ïivit pfieváÏnû jako novináfi.
âtyfii roky jsem byl ‰éfredaktorem ListÛ Pelhfiimovska,
dva roky redaktorem Pardubick˘ch novin a posledních
‰est let jsem pracoval v tiskovém úseku Magistrátu
mûsta Pardubic. 

S jak˘mi pfiedstavami jste nastoupil do LâR?
Byl jsem pfiijat proto, abych fiídil ãasopis Lesu zdar
a vnitropodnikovou komunikaci. Jsou to spojené
nádoby. Myslím, Ïe právû ãasopis by se mûl spolu
s intranetem stát centrem komunikace uvnitfi podniku.
Intranet je operativnûj‰í, ãasopis zase lid‰tûj‰í
a v jistém smyslu i trvanlivûj‰í. Dal‰í souãástí vnitro-
podnikové komunikace budou i chystané Zelené
schránky, Zelená linka, chat generálního fieditele na
intranetu, pravidelná setkávání managementu se
zamûstnanci, akce pro zamûstnance a podobnû.

VraÈme se teì k ãasopisu. Jaké zmûny chcete v Lesu
zdar udûlat?
Hned zkraje bych chtûl zdÛraznit, Ïe Lesu zdar je
solidní ãasopis. Za lidmi, ktefií ho doslova na kolenû
tvofiili, zÛstala spousta kvalitní práce. Je v‰ak evident-
ní, Ïe dosud v nûm proudily informace pfiedev‰ím
shora dolÛ. Navíc se mi zdá, Ïe v nûkter˘ch pfiípadech
jako by chtûl konkurovat odbornému tisku. To ale
úlohou vnitropodnikového ãasopisu není. Podle m˘ch
pfiedstav má Lesu zdar slouÏit k pfienosu informací
nejen shora dolÛ a zdola nahoru, ale také horizontál-
nû. Îivost ãasopisu tvofií právû v˘mûna poznatkÛ
o tom, co se v provozu osvûdãilo nebo naopak na co
si dát pozor, burza nápadÛ, diskuse, polemiky, ale
tfieba i rubriky Koupím, Prodám, Vymûním, proã ne?
Na tomto místû chci dvakrát podtrhnout, Ïe pfii
vytváfiení obsahu ãasopisu musí mít hlavní slovo ãte-
náfii, tedy ti, jimÏ ãasopis slouÏí. âtenáfi sám pfiece
nejlépe ví, co mu v ãasopisu chybí, a co naopak pova-
Ïuje za zbyteãné. Proto znovu otiskujeme anketní
otázky z minulého ãísla a velmi, velmi prosím ãtená-
fie, aby se ankety zúãastnili a zejména v bodech 5 a 6
ne‰etfiili slovy. 

Kdy se ãasopis v nové podobû pfiedstaví ãtenáfiÛm?
Zmûnit grafickou i obsahovou podobu nûjaké tisko-

Ing. Jaroslav Joná‰

T˘m marketingu a PR se roz‰ifiuje
Po velikonoãních svátcích nastoupil do Odboru marketingu a PR LesÛ âeské republiky
nov˘ specialista PR Ing. Jaroslav Joná‰. Jeho pracovní náplní je fiízení ãasopisu Lesu zdar
a péãe o vnitropodnikovou komunikaci. Nûkolik dní po nástupu jsme ho poÏádali o roz-
hovor.
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11.. Jak hodnotíte souãasnou obsahovou úroveÀ Lesu
zdar? (stejnû jako ve ‰kole oznámkujte 1–5)

22.. Jak hodnotíte souãasnou grafickou úroveÀ Lesu
zdar? (stejnû jako ve ‰kole oznámkujte 1–5)

33.. Jak velkou ãást Lesu zdar obvykle pfieãtete?
ménû neÏ 1/4
1/4 – 1/2
1/2 – 3/4

více neÏ 3/4

44.. Které informace v ãasopise vût‰inou ãtete?
Zprávy z vedení podniku
Rozhovory s v˘znamn˘mi osobnostmi mimo LâR
Na náv‰tûvû
O pfiírodû
Myslivost
·kola praktické fotografie
Dûti a mládeÏ
Vybíráme z tisku a odborné publikace
Informace o hospodafiení v lesích, ochranû
pfiírody
Spoleãenské informace mimo lesnictví
Jiné (napi‰te které)

55.. Které informace a ãlánky vám v ãasopise chybí?
(rozepi‰te na samostatn˘ papír)

66.. Které informace, pfiípadnû rubriky povaÏujete
za nadbyteãné? (rozepi‰te)

77.. Co dal‰ího byste v ãasopisu zmûnili?
(rozepi‰te na samostatn˘ papír)

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

Odpovûdi odesílejte na adresu:
Lesy âeské republiky
(k rukám J. Joná‰e)
Pfiemyslova 1106
501 68  Hradec Králové

ZároveÀ prosíme kolegynû a kolegy, ktefií mají zájem
stát se dopisovateli, konzultanty a spolutvÛrci ãasopisu
Lesu zdar, aby se ozvali buì na v˘‰e uvedenou adresu,
nebo na tel.: 495 860 296, mobil: 724 524 011,
email: jonas@lesycr.cz

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas

ANKETA Jak hodnotíte ãasopis Lesu zdar? ANKETA
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Jde o mimofiádnû zdafiilou formu komunikace státního
podniku LâR s vefiejností, kterou s podporou podnikové-
ho fieditelství realizovala Lesní správa Kfiivoklát ve svém
informaãním stfiedisku. 
Více neÏ tfii desítky zúãastnûn˘ch hostÛ vernisáÏe nejpr-
ve uvítal lesní správce Ing. Vojtûch Pátek. V následném
vystoupení je vedoucí stfiediska TaÈána Friebertová
seznámila s dosavadní ãinností informaãního stfiediska
i zámûry, které bude stfiedisko realizovat v následujícím
období. Ing. Miroslav Pecha, spoluautor a odborn˘
garant expozice poté blíÏe informoval o v˘bûru exponá-
tÛ, jejich fiazení a v˘chovné funkci. Jeho vystoupení
doplnila Eva S˘korová, která byla autorkou grafického
ztvárnûní celé expozice.  
Poté jiÏ následovalo slavnostní pfiestfiiÏení pásky, kterého
se zhostil zástupce ministerstva zemûdûlství RNDr. Karel
Friedl. 
Úãastníci pak absolvovali první prohlídku expozice. JiÏ pfii
ní bylo patrné, Ïe se autorÛm jejich zámûr vydafiil doko-
nale. Pfiehledné mapy, panely charakterizující jednotlivé
druhy lesa na Kfiivoklátsku, historick˘ exkurs pfiipomínají-
cí bohaté tisícileté tradice zdej‰ího lesnictví a myslivosti,
seznámení s jednotliv˘mi druhy zvûfie v celé zdej‰í histo-
rii, charakteristické ãinnosti atd. Lesníci, ochránci pfiírody,
zástupci svazku mûst a obcí regionu, starostové, uãitelé
i v‰ichni ostatní se mûli na co dívat a ãím se bavit.

INFORMUJEME

Expozice je díky nápaditosti realizaãního t˘mu ozvlá‰t-
nûna fiadou interaktivních exponátÛ. Napfi. v oddílu
„noãní les“ je moÏné navolit si detail osvûtlení jednotli-
v˘ch zástupcÛ lesní fauny, vãetnû poslechu jejich hlasu.
Náv‰tûvníci mohou také sledovat stopy vybran˘ch zvífiat
a ptákÛ, které je dovedou pfiímo k vyobrazení pfiíslu‰né-
ho biologického druhu. Mohou si rovnûÏ nasbírat fiadu
lesních plodÛ a hub a vloÏit je do pfiichystaného ko‰íku,
kter˘ v‰ak pfiijme pouze plody a houby jedlé. Jedovaté
a nepoÏivatelné ko‰ík odmítne. Podobnû si mohou
poskládat na velk˘ch dfievûn˘ch skládaãkách typu puzzle
vyobrazení nûkter˘ch typick˘ch zástupcÛ lesní zvûfie, ãi
je umístit do patfiiãné úrovnû lesního patra. 
Krátce po zahájení tak bylo moÏné spatfiit znalce disku-
tující nad sloÏením geologického podloÏí, ãi starosty
zápolící s ko‰íkem, kter˘ jim odmítal pfiijmout nevhodnû
vybran˘ lesní plod ãi jedovatou houbu. Témûfi kaÏd˘
náv‰tûvník neopomnûl osvûÏit si hlasov˘ projev nûkteré-
ho zvífiete nebo noãního pûvce, pfiípadnû dravce. ¤ada
dal‰ích se v hlouãcích vydala po stopách, které zde zvûfi
zanechala oti‰tûné na zemi. Stafií lesníci hodnotili po-
hyb a sílu jednotliv˘ch kusÛ podle stop, aby „pÛvodce“
následnû „dohledali“ na pûkné fotografii ãi pfiímo vycpa-
ného na konci stopy. Úãastníci vernisáÏe si oãividnû hráli
jako dûti, bez ohledu na vûk a dÛstojnost institucí, které
zastupovali. Jedním slovem – vyhráli si úãastníci a vyhrá-
ly „Lesy kolem nás“. 
Následnû také fiada z úãastníkÛ ne‰etfiila slovy uznání
nad perfektní expozicí, která dokáÏe zaujmout, pobavit
a pouãit. Pfiedstavitel regionálního svazku mûst a obcí
pfiislíbil propagaci a popularizaci na ‰kolách, kastelán
hradu Kfiivoklát ocenil tématické roz‰ífiení a obohacení,
které se v expozici nabízí náv‰tûvníkÛm hradu a okolí,
pedagogové pfiedjednávali podmínky pro náv‰tûvu
sv˘ch ‰kol. 
Na závûr je tfieba vyslovit podûkování pracovníkÛm Lesní
správy Kfiivoklát i autorÛm obsahu a grafického ztvárnû-
ní expozice. Lapidárnû a v˘stiÏnû vyjádfiil „sílu pÛsobení“
expozice RNDr. Friedl z ministerstva zemûdûlství, kdyÏ
prohlásil, Ïe je tfieba pozvat k jejímu shlédnutí uãitele,
aby se zde uãili, jak je tfieba uãit. 
Pochvala na slovo vzatého odborníka na les a jeho
ochranu je nejv˘stiÏnûj‰ím ocenûním zaujetí a v˘sledku
práce lesníkÛ, ktefií si pfiedsevzali popularizovat les a pro-
hloubit vztah k nûmu v kaÏdém náv‰tûvníkovi, bez ohle-
du na jeho vûk, odbornost a vzdûlání. Z vlastní zku‰e-
nosti mohu potvrdit, Ïe expozice „Lesy kolem nás“ napl-
Àuje tento cíl beze zbytku. 
JiÏ v prvním dnu následného víkendu nav‰tívilo novou
expozici cca 250 náv‰tûvníkÛ. Pfiijeli na Kfiivoklát
a doãkali se pfiíjemného pfiekvapení, které jim ve svém
informaãním stfiedisku pfiipravily Lesy âR. Expozice „Lesy
kolem nás“ se líbila v‰em. V˘borná práce jejích autorÛ
sklízela své první plody. ■

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Lesy kolem nás otevfieny 
Lesy kolem nás, pod tímto názvem byla 12. dubna 2006 slavnostnû otevfiena v Infor-
maãním a vzdûlávacím stfiedisku LâR na Kfiivoklátû stálá expozice, která seznamuje
vefiejnost s lesem a lesním prostfiedím.

A expozice je otevfiena...
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46. Mezinárodní filmov˘ festival
pro dûti a mládeÏ
Jedna z nejvût‰ích a nejstar‰ích pfiehlídek filmÛ pro dûti a mládeÏ na svûtû vstupuje letos
do svého ãtyfiicátého ‰estého roãníku. Filmov˘ festival se bude ve Zlínû konat od
28. kvûtna do 3. ãervna. 

Na jeho prÛbûhu se bude jiÏ tradiãnû podílet také státní
podnik Lesy âeské republiky, kter˘ je jedním z jeho tradiã-
ních sponzorÛ. Jako sponzor se na festivalu podílí jiÏ tfietím
rokem. Program leto‰ního roãníku bude jeho zásluhou dopl-
nûn o zajímavé doprovodné akce, které se uskuteãní pod
jeho patronací. Bude to napfi. „sázení festivalového stromu
osobnosti“, a zejména festivalové „odpoledne s Lesy âeské
republiky“. 
V prÛbûhu této tématicky zamûfiené akce dostanou mladí
úãastníci pfiíleÏitost seznámit se s podnikem, jeho ãinností,
v˘sledky a aktuálními úkoly. Souãástí odpoledne budou také
poznávací soutûÏe, pfii kter˘ch si soutûÏící porovnají své
znalosti lesa, lesních dfievin a zvûfie. Úãastníci soutûÏí budou
odmûnûni pûkn˘mi cenami, které pro nû podnik pfiichystal.
Pro dûti a mládeÏ bude toto odpoledne zajímav˘m zpestfie-
ním leto‰ního festivalu.   
Leto‰ní roãník festivalu bude pfiipomínkou sedmdesátého
v˘roãí zaloÏení filmov˘ch ateliérÛ firmy BaÈa. Ateliéry pro‰ly
bohatou historií, pro kterou je charakteristická tvorba
v oblasti filmÛ pro dûti a mládeÏ. Spolu s mezinárodním fil-
mov˘m festivalem a filmovou ‰kolou dÛstojnû reprezentují
ãeskou kinematografii.
Festival pfiinese to nejlep‰í z domácí i zahraniãní filmové
produkce pro dûti a mládeÏ. V˘znamné budou Dny ruské
kinematografie, které kromû filmÛ pfiivedou do Zlína i osob-
nosti ruského kulturního Ïivota. Do festivalové poroty byl
pozván Alexej Kotûnoãkin, animátor, kter˘ navázal na
legendární dílo svého otce a vytvofiil dal‰í fiadu seriálu Jen
poãkej! Diváci se mohou tû‰it na premiérové uvedení jeho
nov˘ch pfiíbûhÛ s pobudou Vlkem a ‰ibalem Zajícem. Dny
ruské kinematografie se ve Zlínû konají jako souãást Ruské
sezóny v âR, kterou otevfiel prezident Ruské federace Vladi-
mír Putin pfii své náv‰tûvû âeské republiky 1. bfiezna 2006.  
Poutav˘ program pfiinese i Fórum rakouského filmu. Nové
filmy  nabídnou soutûÏní bloky, vãetnû v˘znamné kategorie
evropsk˘ch debutÛ.
V dobû festivalu probûhne uÏ tfietí mezinárodní studentské
filmové setkání Zlínsk˘ pes, které úãastníkÛm nabídne moÏ-
nost praktického vzdûlávání pfii workshopech a pfiíleÏitosti
pro navazování kontaktÛ se studenty zahraniãních ‰kol.

Doprovodn˘ program festivalu zahrnuje i fiadu zábavn˘ch
a odborn˘ch akcí, od aukce klapek, pfies mezinárodní soutûÏ
reklamních snímkÛ Duhová kuliãka, aÏ po odborn˘ semináfi
Dítû v krizi. Klapky byly distribuovány kromû âeské a Slo-
venské republiky také do USA, Francie, Itálie a Rakouska.
Hotová díla pÛjdou do aukce, jejíÏ v˘tûÏek následnû podpo-
fií tvorbu filmÛ vznikajících ve Filmové ‰kole Zlín.
Festival bude jiÏ tradiãnû provázet Kinematovlak, kter˘ by
mûl letos poprvé promítnout na své cestû republikou
v nûkter˘ch mûstech veãerníãky a filmy pro zrakovû postiÏe-
né. Jeho „zastávkami“ budou proto mûsta, která mají cent-
ra zrakovû postiÏen˘ch. Akce bude pofiádána ve spolupráci
s obãansk˘m sdruÏením Apogeum, které také okomentuje
znûlku filmového festivalu (ve znûlce si zahrají napfi. foto-
graf Jan Saudek a Jan âensk˘). 
Vlak se vydá na cestu za diváky 28. dubna z LuÏné u Rakov-
níka, v zahajovací den festivalu 28. kvûtna se zastaví ve
Zlínû a trasu zakonãí 3. ãervna ve Vizovicích.
V pfiedchozích letech se na zlínské festivalové pfiehlídce
objevila fiada filmov˘ch hvûzd, napfi. Pierre Brice, Michael
York, Marléne Jobert, Gina Lollobrigida, Ornella Muti, Oleg
Tabakov a mnoho dal‰ích. Jako kaÏdoroãnû, se s úãastí
v˘znamn˘ch svûtov˘ch celebrit poãítá i letos. ■

red
Festivalová zoo

Festivalová cena
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Den lesní techniky 2006 
Lesy âeské republiky, s.p., Lesní závod Kladská se sídlem v Lázních KynÏvartu pofiádá
dne 14.6.2006 v okolí zámeãku na Kladské jiÏ osm˘ Den lesní techniky.

Jedná se o v˘stavu, popfiípadû pfiedvedení náfiadí,
nástrojÛ, pracovních a ochrann˘ch pomÛcek, strojÛ a
dopravních prostfiedkÛ pro ve‰keré práce v lese od pûs-
tební ãinnosti pfies ochranu lesa aÏ po tûÏbu, pfiibliÏová-
ní a odvoz z lesa. 

LoÀského roãníku se zúãastnilo na 36 firem z celé âeské
republiky. MoÏnost vidût lesní techniku pfiímo v lese
vyuÏili zájemci nejenom z fiad vefiejnosti, ale i zástupci
soukrom˘ch a obecních majetkÛ i lesnick˘ch spoleãnos-
tí. Díky tomu si tak mohou udûlat pfiedstavu o tom, jak
se jednotlivé technologie hodí na práce v jejich lesích. 

Pokud máte zájem o pfiedvedení va‰ich strojÛ pfii práci
v terénu nebo jen o úãast na tomto dni jako vystavova-
telé na volné plo‰e, Ïádám Vás tímto o písemné pfiihlá-
‰ení. Po zváÏení na‰ich moÏností na pfiípravu podmínek
obdrÏíte obratem vyjádfiení k va‰í úãasti. 
Pfiihlá‰ky posílejte na adresu: veprek.lz9@lesycr.cz. Pfií-
padné dal‰í informace podám na mobilním telefonu:
724 523 423 nebo pevné lince: 354 691 337, kaÏd˘ pra-
covní den od 7.oo hod.do 14.oo.hod. ■

Miroslav Vepfiek
mechanizátor LZ Kladská
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V souãasné dobû jsou u nás prokázány jen dva men‰í druhy.
Prv˘m je mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae), jejíÏ
v˘skyt je vázán jen na povodí Dunaje. Byl sice opakovanû
doloÏen, tento druh je v‰ak doslova na hranici vymfiení. 
Za relativnû bûÏn˘ druh  se dá ozna-
ãit mihule potoãní (Lampetra plane-
ri). Vytírá se hromadnû na písãitém
podloÏí a larviãky, zvané minohy, se
zavrtávají do písku. Oãi mají pfiekryté
koÏním lemem a stejnû tak i okraje
ústního otvoru. V písku, kde vyhledá-
vají potravu, stráví zhruba 4 roky.
Pak jim zmizí lem kol ústního otvoru, ochrana oãí a dosta-
vují se i dal‰í zmûny, neÏ jako dospûlci vylézají z písãit˘ch
úkrytÛ. Postupnû vytváfiejí tfiecí hejno a dávají základ dal‰í
generaci. Od v˘tûru, kter˘ obvykle probíhá v kvûtnu, pfieÏí-
vají silnûj‰í jedinci aÏ do konce léta, kdy tato generace
uhyne. V oblasti v˘tûru na mihule ãekají pstruzi, pro které
jsou tou dobou velmi snadno dostupnou a vydatnou potra-
vou. Ostatnû rybáfii v minulosti na nastraÏené mihule lovili
nejvût‰í pstruhy. 
V posledních letech byla mihule prokazatelnû v reprodukce-
schopn˘ch populacích registrována napfiíklad v povodích
Pilníkovského potoka (pfiítoku Labe), v Sejfském potoce (pfií-
toku Úpy), v Îidovce (pfiítoku Metuje), v Barcháneckém
potoce (pfiítoku Chrudimky), v Ra‰ovce (pfiítoku Je‰tûdky),
v ·enovském potoce (pfiítoku Sebnitze a Labe), na více loka-
litách Tiché Orlice, ve Vltavû v Louãovicích, v Malém a Vel-
kém StráÏném potoce (pfiítoku Vltavy), ve MÏi (pfiítoku
Berounky). Nejsilnûj‰í populace byly registrovány v Jelence
(pfiítoku Úhlavy) a ve ·tûpánovském potoce (pfiítoku Sázavy).
Zvlá‰tû pfiekvapiv˘ je siln˘ v˘skyt mihule ve ·tûpánovském
potoce, kde v minulosti opakovanû docházelo k tûÏk˘m
haváriím v kvalitû vody. Mihule v‰ak na rozdíl od ryb mûly
v˘hodu, protoÏe minohy ukryté ve dnû toku havárii snáze
pfieÏívaly. Navíc, kdyÏ byla napfi. ve ·tûpánovû ohlá‰ena
havárie, okamÏitû byl zv˘‰en odtok vody z lesní nádrÏe tak,
Ïe do‰lo k nafiedûní ‰kodlivin a zrychlení odchodu toxic-
ké vlny. Tím se samozfiejmû neprospûlo jen mihulím, ale
i pstruhÛm, vrankám a rakÛm fiíãním, ktefií se zde vyskyto-
vali a ktefií by bez této akce na vût‰í ãásti toku vyhynuli.
âinnost správ tokÛ u LâR vychází nejen z ustanovení záko-
na o vodách, ale i zákona o ochranû pfiírody a krajiny. Správ-
ce toku proto nejen peãuje o to, aby byl zaji‰tûn plynul˘
odtok vody, odstraÀovány pfiekáÏky z vodního toku, zaji‰tû-
na péãe o bfiehové porosty apod., ale také o to, aby byla sou-
ãasnû zaji‰tûna péãe o vodní organismy, mihule a ryby nevy-
jímaje. V‰echna hospodáfiská opatfiení na toku jsou tedy pro-
vádûna tak, aby je pokud moÏno nejen nepo‰kozovala, ale
pfiípadnû jim naopak vytváfiela lep‰í Ïivotní podmínky. Zása-
hy jsou  projednávány s orgány státní ochrany pfiírody
i s ostatními dotãen˘mi subjekty, napfi. rybáfii. KdyÏ není
moÏno hospodáfiská opatfiení pfiizpÛsobit vodním organis-
mÛm a jejich Ïivotnímu prostfiedí, tak se neprovádí (proãi‰-
tûní Nesperského potoka, pfiehráÏka na Seradovském potoce,

zabezpeãení koryta proti erozi na levobfieÏním pfiítoku Nez-
dinského potoka). V jin˘ch pfiípadech LâR hledají takové spo-
leãné fie‰ení (technické a ãasové), aby vodní organismy byly
po‰kozovány co nejménû (stabilizace koryta Hodkovského

potoka proti vodní erozi). Ukazuje se,
Ïe i pfii znaãn˘ch zásazích v tocích,
provádûn˘ch tûÏkou mechanizací, lze
postupovat natolik ‰etrnû, Ïe nedojde
k po‰kození populace chránûn˘ch
ÏivoãichÛ (hrazení bystfiiny Mokfian-
sk˘ potok II).
Je nutné si uvûdomit, Ïe pfii kaÏdém

opatfiení na tocích ve správû LâR je tfieba vyhovût rÛzn˘m
zájmÛm (vlastníci pozemkÛ, ochrana pfiírody, správci inÏe-
n˘rsk˘ch sítí a dal‰í), které jsou ãasto zcela protichÛdné.
Proto se musí nutnû hledat kompromisy, a pokud se je najít
nepodafií, tak od navrÏen˘ch opatfiení zcela ustoupit i za
cenu vy‰‰ích nákladÛ v budoucnu. ■

RNDr. Jaroslav Poupû,
MZe, odbor rybáfiství, myslivosti a vãelafiství 

Ing. Miroslav Bechynû,
vedoucí správy tokÛ – oblast povodí Vltavy 

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm

Pfii úpravách potokÛ mihulím
nebezpeãí nehrozí
Mihule nejsou ryby, ale Ïivoãichové patfiící do skupiny kruhoúst˘ch. Na na‰em území
byly prokazatelnû registrovány 4 druhy. Nejvût‰í byla mihule mofiská a dal‰í co do veli-
kosti byla mihule fiíãní. Oba tyto taÏné druhy nejsou jiÏ pfies 50 let u nás registrovány.
Táhly k nám Labem a Odrou za úãelem reprodukce a byly povaÏovány za lahÛdku.

Mihule potoãní patfií do kmene strunatcÛ, nadfiídy kruhoúst˘ch.

Îaberní otvory nejsou kryté skfielemi
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Tfiení probíhá v kvûtnu aÏ ãervenci a samice klade aÏ
2500 jiker. Její potravu tvofií hlavnû men‰í larvy vodního
hmyzu, pakomáfii, jepice, po‰vatky, muchniãky a chrostí-
ci, z men‰í ãásti i hmyz spadl˘ do vody, nárosty fias
a rostlinn˘ detrit. Stfievle není rybou hospodáfiskou ani
není cenûna sportovními rybáfii, je v‰ak bioindikátorem
kvality vody, neboÈ je nároãná na ãistotu vody a na
dostateãn˘ obsah kyslíku.
V roce 2005 byla za vyuÏití finanãních prostfiedkÛ z Pro-
gramu 2000 zapoãata spolupráce mezi Správou tokÛ –
oblast povodí Labe a Správou CHKO Jizerské hory na
vysazování stfievle potoãní za úãelem jejího navrácení
jako pÛvodního druhu do vybran˘ch lokalit. K získání
stfievlí pro transfer byly z hlediska  udrÏení vnitrodruho-
vé diverzity vytipovány vodní toky na stejném povodí
a úseky s jejich hojn˘m v˘skytem. Dne 14. záfií 2005 bylo
pomocí el. proudu z potoka  Ole‰ka v k.ú. obce Dûtfiichov
odloveno 350 stfievlí a 50 mfienek mramorovan˘ch (Bar-
batula barbatula), které byly ihned pfiepraveny a vysaze-
ny do  retenãní nádrÏe Bíl˘ potok. Tato nádrÏ byla vybu-
dována Správou tokÛ – oblast povodí Labe a pfii v˘stav-
bû byla splnûna podmínka Správy CHKO Jizerské hory -
vybudování rybího pfiechodu.

Odlov ryb a jejich transfer i vysazení byl proveden
Doc. Ing. Petrem Hartvichem, CSc. za pomoci pracovní-

A právû jejímu návratu je vûnována velká pozornost.
KaÏdoroãnû vyhla‰uje âeská spoleãnost ornitologická
(âSO) akci „Návrat vla‰tovek“, do které se mÛÏete zapo-
jit i vy. Staãí, kdyÏ napí‰ete krátkou zprávu, která by
mûla obsahovat: datum a ãas prvního sledování vla‰tov-
ky obecné v tomto roce; prostfiedí, v jakém byla pozo-
rována (napfi. u fieky, na sídli‰ti apod.); poãet pozorova-
n˘ch jedincÛ; název nejbliÏ‰ího vût‰ího mûsta a pfiíslu‰-
ného okresu; struãn˘ údaj o poãasí; odkud se pozorova-
tel o akci dozvûdûl (z rozhlasu, z novin apod.) a jméno,
adresu a vûk pozorovatele. Souãasnû ornitology infor-
mujte pokud ve va‰em okolí dojde k niãení hnízd ãi jiné-
mu znemoÏÀování hnízdûní. Tyto negativní aktivity se
mohou objevit v souvislosti s panikou kolem ptaãí
chfiipky. Zprávu o návratu vla‰tovek zasílejte ihned po

prvním pozorování na adresu âSO, Hornomûcholup-
ská 34, 102 00 Praha 10 – Hostivafi nebo e-mailem na
cso@birdlife.cz. Informace o ptácích ãi jejich ochranû
získáte na tel. 274 866 700.

âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody v Rokycanech poskytuje
pomoc zranûn˘m, nemocn˘m ãi jinak handicapovan˘m
volnû Ïijícím ÏivoãichÛm. Setkáte-li se s ním na Roky-
cansku, Berounsku ãi Hofiovicku, kontaktujte nás na
tel. 603 239 922. V pfiípadû, Ïe se s Ïivoãichem setká-
te jinde, nav‰tivte www.zachranazvirat.cz, kde najde-
te odkaz na stanici, která na tomto území pÛsobí. ■

Pavel Moulis
pfiedseda ZO âSOP Rokycany

ka správy CHKO Jizerské hory p. Ing. Kamila Farského.
Lokalitu bude nutné prÛbûÏnû sledovat a zji‰Èovat pfií-
tomnost stfievlí a funkãnost rybího pfiechodu. Do
budoucna se poãítá s dal‰ím pokraãováním této spolu-
práce, a to nejen v pfiípadû stfievle potoãní, ale napfi.
i pstruha obecného (Salmo trutta m. fario). ■

Ing. Ladislav Nûmec, správce tokÛ
ST - oblast povodí Labe

Vracíme stfievle do vybran˘ch
vodních tokÛ
Stfievle je drobná rybka, dorÛstá maximálnû 12 cm délky, která se v hejnech vyskytuje
ve vodních tocích pstruhového charakteru prakticky na celém území âR. V pfiíznivém
prostfiedí se dobfie mnoÏí. Obvykle ji nalézáme v men‰ích vodních tocích s kamenit˘m
nebo písãit˘m dnem. 

Stfievle potoãní

Sledujte pfiílet vla‰tovek
I pfies nepfiízeÀ poãasí intenzivnû pokraãuje návrat taÏn˘ch ptákÛ z tepl˘ch oblastí.
O fiadû z nich jsme Vás jiÏ informovali. Byla mezi nimi i velice oblíbená vla‰tovka obecná. 



¤idiãi, pozor - Ïáby na silnici!
ObojÏivelníci patfií mezi nejpozoruhodnûj‰í obratlovce vÛbec. Jak jiÏ název napovídá –
Ïijí dvojím zpÛsobem Ïivota – ve vodû i na sou‰i. Ve vût‰inû pfiípadÛ pfiicházejí na svût
jako vodní Ïivoãichové a pozdûji po sloÏité promûnû se z nich v dospûlosti stávají sucho-
zem‰tí Ïivoãichové.  

Nejvût‰í a zároveÀ nejznámûj‰í skupinou obojÏivelníkÛ
jsou Ïáby, které jsou nejvíce postiÏeny civilizaãními vlivy
okolní spoleãnosti. Zejména v posledních letech se sniÏu-
je jejich poãet i druhové zastoupení. Tito Ïivoãichové jsou
v‰ak nedílnou souãástí na‰í pfiírody a právem do ní patfií.
Negativních vlivÛ, které ovlivÀují jejich populace, je
hodnû. Mezi nejdÛleÏitûj‰í patfií likvidace Ïivotního pro-
stfiedí a prostfiedí vhodného k rozmnoÏování. Po celém
území postupnû mizí malé vodní plochy, tÛÀky v polích
a lesích jsou ãasto silnû zneãi‰tûné ãern˘mi skládkami.
Dal‰ím velice dÛleÏit˘m faktorem ovlivÀujícím poãetnost
obojÏivelníkÛ je jarní tah k místÛm rozmnoÏování. KaÏdo-
roãnû, kdyÏ nastanou pfiíhodné podmínky (zv˘‰í se okolní
teplota), opou‰tûjí Ïáby své úkryty a mífií k vodním plo-
chám, kde dochází k páfiení. Vede je zrak a ãich, ale vábí
je i skfiehotání ostatních jedincÛ, které vzniká vibrací hla-
sivek. Hlasy jednotliv˘ch druhÛ se stejnû jako u ptákÛ od
sebe odli‰ují a je moÏné je navzájem identifikovat.

Nebude dlouho trvat a pracovníci záchrann˘ch stanic
ÏivoãichÛ sdruÏen˘ch v Národní síti stanic pro handica-
pované Ïivoãichy (kontakty na tato zafiízení najdete na
http://csop.cz) budou voláni k pfiípadÛm, kdy jsou silniã-
ním provozem ohroÏovány populace migrujících Ïab.
Jejich tahové cesty jsou totiÏ  ãasto pfietínány frekvento-
van˘mi komunikacemi. Jarní migrace Ïab jsou pro tyto
obojÏivelníky nejvût‰ím nebezpeãím, neboÈ probíhají
v pomûrnû krátkém ãasovém úseku a velmi masovû. Na
silnicích tak kaÏdoroãnû hynou desítky aÏ stovky Ïab, coÏ
má pro dal‰í v˘voj populace velk˘ v˘znam. Zvlá‰È v pfií-
padech, kdy ztráty dosáhnou pfies 25 % populace, není
jiÏ schopna se s tím vyrovnat a dochází k úbytku. 
Právû proto bychom chtûli apelovat na fiidiãe, ktefií
budou projíÏdût tûmito úseky, aby se zde snaÏili obojÏi-
velníkÛm vyhnout, samozfiejmû se zfietelem na svoji
vlastní bezpeãnost. Sami ochránci pfiírody ãi kdokoli dal‰í
se mÛÏe snaÏit „amatérsky“ , ale úãinnû pomoci. Tfieba
tím, Ïe upozorní ochránce pfiírody nebo samostatnû bude
pfiená‰et jednotlivé Ïáby na druhou stranu vozovky.
Tímto opatfiením, které je velice nároãné na ãas, lze
zachránit aÏ 90 % populace, coÏ jistû není zanedbatelné.
Dal‰í opatfiení, které je dobré konzultovat s ochránci pfií-
rody, mÛÏe b˘t smûfiováno na zhotovení záchytn˘ch
plotÛ v kombinaci s padajícími pastmi umoÏÀujícími
odchyt Ïiv˘ch jedincÛ. Tato nákladnûj‰í metoda v‰ak jiÏ
vyÏaduje i pfiedchozí mapování tahov˘ch cest a spolu-
práci vût‰ího t˘mu lidí. 
V kaÏdém pfiípadû, pokud se budou teploty vzduchu
pohybovat v rozmezí 10 aÏ 20 stupÀÛ, lze oãekávat, Ïe
tah obojÏivelníkÛ, do kter˘ch patfií i ocasatí mloci a ãolci,
dosáhne nejvût‰í intenzity velice brzy. 
Právû proto âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody vyhlásil aktivi-
tu s názvem „Akce Ïába“. Touto akcí chce zmapovat
v‰echna nebezpeãná místa, kde k nadmûrnému úhynu
obojÏivelníkÛ na silnicích dochází, a informovat vefiej-
nost a státní správu o tûchto úsecích. Do budoucna je
cílem o tyto úseky s pomocí vefiejnosti peãovat a obojÏi-
velníky pfies nû pfiená‰et ãi zde vybudovat síÈ podchodÛ,
které by umoÏÀovaly obojÏivelníkÛm bezpeãnou migraci.
Pro pomoc obojÏivelníkÛm je v‰ak dÛleÏité rizikové úseky
silnic znát. V âeské republice je zatím evidováno 280
tûchto úsekÛ! Nebezpeãn˘ch míst je v‰ak urãitû více,
proto AKCE ÎÁBA! Do akce se mÛÏe zapojit kaÏd˘, komu
není lhostejn˘ osud Ïab. Podrobnosti o akci lze najít na
internetov˘ch stránkách www.csop.cz/akcezaba . 
Pokud vám není lhostejn˘ osud zranûn˘ch volnû Ïijících
ÏivoãichÛ, mÛÏete poskytnout finanãní dar na konto
33 55 33 22/0800, variabilní symbol 2901 nebo poslat
dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY
na ãíslo 87777 (platí pro v‰echny operátory a âesk˘ Tele-
com, úãtování DMS: 30 Kã, pfiíjemce obdrÏí 27 Kã).
Dûkujeme. ■

Text a foto Pavel Moulis
pfiedseda ZO âSOP Rokycany
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O P¤ÍRODù

Pod koly aut kaÏdoroãnû hyne nûkolik tisíc nejrÛznûj‰ích druhÛ Ïab

Ropucha obecná ve svém pfiirozeném prostfiedí
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Les a zvûfi, téma stále Ïivé
Dne 25. dubna se na zámku Dobfií‰ a ovûfiovacím objektu polesí Svatá Anna uskuteãnil
1. bûh semináfie „Vliv zvûfie na stav lesa“. Semináfi se konal jako souãást tfiíletého v˘zkum-
ného projektu VaV 640/05/03 „ZpÛsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvûfie na stav
lesa“, zadaného Ministerstvem Ïivotního prostfiedí a fie‰eného IFER – Ústavem pro v˘zkum
lesních ekosystémÛ, s.r.o. Vzhledem ke znaãnému poãtu pfiihlá‰en˘ch musel b˘t organizá-
tory semináfi rozdûlen do dvou bûhÛ, ten druh˘ bûh se uskuteãní pfiibliÏnû s mûsíãním
odstupem.

MYSLIVOST

Jako zástupci vlastníka majetku Jerome Colloredo-Mansfeld
pfiednesli úvodní slovo paní Livia Colloredo-Mansfeld a fieditel
Lesní a rybniãní správy Zbiroh Ing. Josef Myslivec.  Dále vystou-
pil RNDr. Franti‰ek Pojer, námûstek ministra Ïivotního prostfie-
dí, kter˘ nad semináfiem pfievzal zá‰titu. Potom se jiÏ vlastní
organizace semináfie ujali odborní garanti v˘zkumného projek-
tu – Ing. Vladislav Ferkl a Ing. Tomá‰ Stanûk, CSc. z MÎP.
V obsáhlém referátu Ing. StaÀka, CSc. byla zdÛraznûna
úloha MÎP jako orgánu vrchního státního dozoru v lesích
a prosazovaná koncepce smûfiování k pfiírodû blízk˘m for-
mám obhospodafiování lesÛ. 
Vlastního pfiedstavení v˘sledkÛ grantu MÎP „ZpÛsoby ome-
zení negativního vlivu zvûfie na stav lesních ekosystémÛ“ se
za fie‰itelsk˘ t˘m IFER ujal Ing. Vladimír Zatloukal, kter˘
dokládal rozdíly v hodnocení diverzity lesních porostÛ
a obnovy v oplocen˘ch a neoplocen˘ch modelov˘ch úze-
mích (Svatá Anna, Libefi, Ran‰purk a Cahnov). Následoval
referát Prof. Ing. Ilji Vyskota, CSc. „Odvození ekologické
újmy zpÛsobené ‰kodami zvûfií na lesních ekosystémech“, ve
kterém byly shrnuty v˘sledky fie‰itelského kolektivu z LDF
MZLU v Brnû pfii stanovení újmy na celospoleãensk˘ch funk-
cích lesa v dÛsledku ‰kod zvûfií metodou „Kvantifikace
a kvantitativní hodnocení funkcí lesa âR“. Poslední referát
„·kody zvûfií ve v˘sledcích národní inventarizace lesÛ (NIL
2001-2004) – pfiedbûÏné v˘sledky ‰etfiení vlivu zvûfie na stav
lesa v Kru‰n˘ch horách“, pfiednesl Ing. Miroslav Sloup
z UHÚL, poboãka PlzeÀ. Mimo jiné napfi. uvedl, Ïe v pofiadí
negativních faktorÛ ovlivÀujících obnovu je nejv˘znamnûj‰í
zvûfi, dále bufieÀ, klimatické podmínky a zamokfiení. 
V rámci venkovní ãásti semináfie se uskuteãnila pochÛzka
v modelovém objektu Svatá Anna o v˘mûfie 47 ha, kter˘ byl
jako vojensk˘ objekt oplocen pfies 50 let, pfiiãemÏ zvûfi se
zde do r. 2003 nevyskytovala (potom se deklaruje v˘skyt 10-
15 ks danãí zvûfie) a je zde patrné pfiedev‰ím masivní zmla-
zení jedle. Pfii pochÛzce nezávisl˘ lesník Ing. Jifií Zahradní-
ãek pfiednesl zámûr hospodafiení v ovûfiovacím objektu Svatá

Anna (jeho souãasné a budoucí vyuÏití k porovnání v˘voje
stavu lesa bez vlivu zvûfie). Základem je vymezení 2 zón péãe
– omezeného a plného managementu.  
Organizátofii prosazovali pfiijetí závûrÛ z tohoto semináfie,
vypl˘vajících ze závûrÛ fie‰eného projektu, jeÏ by obecnû
a plo‰nû deklarovaly poÏadavek na v˘razné omezení narÛsta-
jících stavÛ zvûfie a s tím souvisejících ‰kod na lese. Pfii násled-
né asi hodinové diskusi zaznûla celá fiada pfiipomínek a námû-
tÛ, napfi.: – ·kody ohryzem a loupáním zji‰tûné národní inven-
tarizací lesa jsou ve v˘‰i 12%, ale po‰kození stromÛ tûÏební
ãinností a pfiibliÏováním dfiíví, které jsou stejnou branou pro
infekci dfievokazn˘mi houbami, ãiní 13%. – Aby se odstranily
rozdílné zájmy mezi mysliveck˘m hospodafiením a pûstováním
lesa, mûly by honitby b˘t reÏijní, alespoÀ u lesÛ státních (LâR).
– Myslivost a stavy zvûfie jsou politick˘ problém, souãasn˘
systém mysliveckého plánování je ‰patn˘, musí se zmûnit kri-
téria pro stanovení normovan˘ch a minimálních stavÛ zvûfie.
– Mûly by b˘t prezentovány i jiné zpÛsoby omezení ‰kod
pÛsoben˘ch zvûfií neÏ jen sniÏování stavÛ zvûfie. – Pfiístup by
mûl b˘t systémov˘, jestliÏe by mûl vlastník ãi správce lesa moÏ-
nost dle svého uváÏení sniÏovat stavy spárkaté zvûfie za úãe-
lem dosaÏení vy‰‰ího ekonomického efektu, mûl by mít moÏ-
nost sniÏovat téÏ stavy predátorÛ ovlivÀujících jeho myslivec-
kou, pfiíp. rybáfiskou ãinnost. – V nûkter˘ch lesích je stav zvûfie
pomûrnû vysok˘ a pfiesto je zaji‰tûna jejich pfiirozená obnova
vãetnû buku, jilmu a javoru. – Je tfieba vyjasnit otázku pfiimû-
fienosti ‰kod pÛsoben˘ch zvûfií, do kolika % po‰kozen˘ch
jedincÛ jsou je‰tû ‰kody pfiimûfiené, pfiedev‰ím u státních lesÛ.
-Je tfieba zpracovat Koncepci myslivecké politiky atd.
Vzhledem k rozsáhlé diskusi s velkou variabilitou názorÛ
v‰ak nakonec Ïádné spoleãné závûry nebyly pfiijaty, pfiiãemÏ
je otázkou, zda druh˘ bûh semináfie mÛÏe b˘t v tomto
smûru, tedy stanovení obecn˘ch závûrÛ, úspû‰nûj‰í. ■

Ing. Josef Vlá‰ek a Ing. Petr Zvolánek
LâR



Díl osm˘: Ptáci v letu
Ptáci v letu se dají dobfie fotografovat, kdyÏ k tomu máme dostateãnou v˘zbroj. To zna-
mená teleobjektiv, nejlépe 400, 500 mm a vût‰í. Potom uÏ jen zb˘vá velká trpûlivost pfii
lovu beze zbraní. Ov‰em ptáci v letu jsou velmi pohybliví, a tak musíme pouÏít ãas 800
aÏ 1000/s. Jinak zachytíme letícího ptáka, kter˘ bude rozmazan˘. Musíme mít proto
velmi svûtelné objektivy nebo pouÏít citlivûj‰í filmy. Ten, kdo pracuje s digitálním foto-
aparátem, tak jiÏ tyto starosti nemá. Jen to dobfie naprogramuje a mÛÏe se vydat na lov.

Obr. 2 – volavka

Obr. 1 – ãáp bíl˘

Obr. 3 – divoké husy

LE
SU

ZD
AR

 

5 / 200630

·KOLA PRAKTICKÉ FOTOGRAFIE

Ptáky v letu fotografujeme nejlépe v blízkosti hnízd,
kam se pravidelnû vrací a tak máme moÏnost je zde
zastihnout (obr. 1). Nûkde v blízkosti hnízda si posta-
víme kryt a ãekáme, aÏ se ptáci vrátí na hnízdo. Nemu-
sí to b˘t vÏdy v korunách stromÛ, kde jsou hnízda, ale
staãí sedût v krytu pod stromem a ãekat na pfiílet ãápÛ
ãi volavek (obr. 2). Zachycujeme je v letu, neÏ dosed-
nou na hnízdo. Tento zpÛsob vyuÏíváme, kdyÏ nám
nejde o snímky na hnízdech, napfi. krmení mláìat.
Velmi dobfie se fotografuje i v blízkosti újedû. Nûkde na
louce, kde se pfiedkládá vût‰inou dravcÛm potrava, si
postavíme v blízkosti kryt a odtud fotografujeme pfiilé-
tající káÀata nebo jiné dravce. âasto se v zimû v tûchto
místech objevují i vrány, krkavci ãi volavky. Nûkdy se
nám mÛÏe podafiit nafotografovat i souboj mezi tûmito
ptáky. Podobn˘m zpÛsobem mÛÏeme fotografovat
ptáky na zahradû u krmítka, kam se ve velkém poãtu
slétají s˘kory, zvonci, kosi a jiní ptáci. Podle toho, kde
se zahrada nachází, tak se tam mÛÏe objevit na okraji
vesnice i sojka nebo strakapoudi apod.
Ptáky v letu také fotografujeme na honech. Spoleãnû se
vydáme s lovci na baÏantí nebo kachní hony. Jen musí-
me stát na takovém místû, kde je dobr˘ rozhled a hlav-
nû nesmí b˘t v blízkosti dobr˘ stfielec, kter˘ nám potom
na‰e fotografické úspûchy kazí sv˘m dobr˘m zásahem.
Nejlépe je takové místo na konci fiady stfielcÛ, kde jiÏ
mohou baÏanti od stfielecké linie uletût.
Ptáci v letu se mohou fotografovat i náhodnû pfii pro-
cházce pfiírodou, ale vyÏaduje to rychlou reakci (obr. 3).
Ov‰em tento zpÛsob bych nedoporuãoval, hlavnû zaãá-
teãníkÛm, protoÏe koneãn˘ v˘sledek je ãasto velmi
Ïalostn˘.
Velmi dobfie se fotografuje v hnízdní kolonii rackÛ.
Staãí si postavit v blízkosti kryt a zamûfiit se na létající
racky nad hnízdy (obr. 4). Ten, kdo má v˘konn˘ blesk,
se mÛÏe vydat i na sovy. V lese si najde obsazenou
dutinu a za pomocí pfiisvícení bleskem zachycuje létají-
cí sovy. Snímky sov s roztaÏen˘mi kfiídly pÛsobí velmi
impozantnû.
U rybníkÛ nebo na fiekách ãasto zastihneme divoké
kachny. MÛÏeme se pokusit o snímky vzlétajících
kachen nebo o zábûry pfiistávajících ptákÛ na hladinu.
Objevíme-li labutû a vyãkáme na okamÏik, kdy labuÈ
vzlétá z hladiny, tak máme o zajímav˘ záÏitek postará-
no (obr. 5). LabuÈ totiÏ vzlétá z hladiny velmi tûÏko-
pádnû a mnoho metrÛ nejdfiíve doslova „bûÏí“ po hladi-
nû neÏ vzlétne.
KaÏd˘ ptaãí druh nám mÛÏe pfiipravit nûjaká pfiekvape-
ní, která pak mÛÏeme zachytit. ■

JJaarroommíírr  ZZuummrr  sstt..



Obr. 4 – racek

Obr. 5 – labuÈ
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SoutûÏ o Dfievûn˘ dÛm 2006
V posledním dubnovém t˘dnu zhlédli náv‰tûvníci Mezinárodních stavebních veletrhÛ IBF
v Brnû pfiehlídku soutûÏních prací architektÛ, realizovanou pod názvem Dfievûn˘ dÛm
2006. Její umístûní v rotundû dominantního v˘stavního Pavilonu A pfiedznamenalo
v˘znam nového pfiístupu ãesk˘ch architektÛ k tradiãnímu materiálu – dfievu. Dne
26. dubna pfiehlídka vyvrcholila slavnostním vyhlá‰ením v˘sledkÛ 1. roãníku této archi-
tektonicko-konstrukãní soutûÏe, které se zúãastnilo 136 projektÛ modernû koncipova-
n˘ch dfievostaveb.
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PANORAMA

SoutûÏ iniciovalo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu. Pofiada-
telství se ujala Nadace dfievo pro Ïivot ve spolupráci s vyhla-
‰ovateli, tedy ministerstvem prÛmyslu a obchodu, minister-
stvem zemûdûlství, ministerstvem Ïivotního prostfiedí,
ministerstvem pro místní rozvoj a âeskou komorou archi-
tektÛ. Generálním partnerem soutûÏe se staly Lesy âeské
republiky, s.p.  Pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ je reprezentoval povû-
fien˘ generální fieditel Ing. Franti‰ek Koníãek, kter˘ zde sou-
ãasnû zastupoval ministra zemûdûlství Ing. Jana
Mládka.
Cílem soutûÏe byla podpora vzniku kvalitních
projektÛ nízkoenergetick˘ch domÛ a jejich
následné pfiedstavení vefiejnosti. Projekty jsou
nabídkou pro stavebníky, které souãasnû sezna-
mují s vlastnostmi dfieva, s moÏnostmi jeho uÏití
ve stavebnictví i s celkovou prospû‰ností dfievo-
staveb. 
SoutûÏ byla vypsána ve dvou kategoriích:
1. Projekt nízkoenergetického dfievûného rodinné-
ho domu 
2. Projekt nízkoenergetického dfievûného bytového domu
U návrhÛ na domy rodinné se jednalo o v‰eobecnû pouÏi-
telné projekty, situované na tzv. ideální pozemek. Projekty
domÛ bytov˘ch byly situovány do zcela konkrétní vybrané
lokality.
Dfievûn˘ dÛm 2006 je první soutûÏí toho druhu v âeské
republice a sv˘m rozsahem je nejvût‰í architektonickou sou-
tûÏí za posledních dvacet let. Znaãn˘ zájem architektÛ
potvrdil oprávnûnost tohoto zámûru. Poãet zúãastnûn˘ch

mlad˘ch architektÛ je potfiebn˘m pfiíslibem do budoucnosti.
Dfievostavby by mûly napfií‰tû v˘znamnû pfiispût k fie‰ení
bytové situace u nás. âeská republika tak pfiejímá trend fiady
vyspûl˘ch zemí, kde dfievostavby tvofií v˘znamné procento
z celkové bytové v˘stavby. 
Pro srovnání – u nás dosud pfiedstavují dfievostavby necelá
2 procenta bytové v˘stavby, zatímco v Nûmecku 7 %
(v Bavorsku dokonce 70 %), v Rakousku a ·v˘carsku 10 %,
ve Velké Británii 15 % (ve Skotsku 50 %), ve Skandinávii

pfies 60 % a v USA a Kanadû dokonce 80 %. 

Právû tato fakta pfiipomnûl Ing. Franti‰ek Koníãek na
tiskové konferenci, která se konala pfii pfiíleÏitosti
vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe Dfievûn˘ dÛm 2006. ZdÛ-
raznil, Ïe mezi evropsk˘mi státy zaujímá âeská repub-
lika 12. místo v lesnatosti, v zásobû dfieva na 1 ha je
dokonce na místû 4. a v roãním pfiírÛstku na 1 ha na
místû ‰estém. Stav lesa je proto o mnoho lep‰í, neÏ jak

je vefiejnosti neodbornû prezentován. Z porovnání
tûÏby a pfiírÛstu je patrné, Ïe pfiírÛstové moÏnosti byly

v minul˘ch letech vyuÏity pouze z pfiibliÏnû 75 %. Ve vyuÏi-
tí a spotfiebû v‰ak âeská republika v˘raznû zaostává za
vyspûl˘mi zemûmi Evropské unie i celého svûta. TûÏba dfieva
se u nás mÛÏe pfiimûfienû zv˘‰it, aniÏ by se tím ohrozily
zájmy spoleãnosti vyjádfiené mimo jiné certifikací lesÛ. 
Lesy âeské republiky nejen lesy pûstují a ochraÀují, ale pro-
sazují také odpovûdné a efektivní vyuÏití vytûÏené dfievní
hmoty. VyuÏití dfieva v na‰em stavebnictví proto patfií
k jejich zájmÛm a podnik je pfiipraven tuto jedineãnou
obnovitelnou surovinu pro stavafie zabezpeãit. 

Jurecek – Kotlas – perspektiva
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Ing. Franti‰ek Koníãek s ocenûn˘mi architekty
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Ve svûtovém stavitelství jsou po zásluze cenûny stavebnû
technické vlastnosti dfieva, jeho vysoká pevnost a nízká
hmotnost. Dfievo umoÏÀuje flexibilní uspofiádání stavebních
prvkÛ a z toho plynoucí krátké stavební doby. V této souvis-
losti je zfiejmé, Ïe u nás dosud chybí vût‰í informovanost
spoleãnosti o v˘hodách, které pfiiná‰í jeho vyuÏití. Lesy âeské
republiky se proto budou podílet na cílené propagaci dfieva
a v˘robkÛ z nûho. Právû soutûÏ, jako Dfievûn˘ dÛm 2006, je
pfiíkladem aktuálního a potfiebného zamûfiení propagace
dfieva a podnik ji proto vysoce oceÀuje. Dokladem toho je
skuteãnost, Ïe se na její realizaci podílí jako generální part-
ner. Snahou LesÛ âeské republiky je pfiispût k propagaci byd-
lení ve dfievostavbách a motivovat projektanty a stavebníky
k realizaci celodfievûn˘ch staveb, které minimálnû zatûÏují
Ïivotní prostfiedí a napomáhají ke zdravému bydlení. Orien-
tace na sniÏování energetické nároãnosti staveb a bydlení je
dnes jiÏ naprosto nezbytná, protoÏe právû spotfieba energií
bude limitujícím faktorem pfií‰tích desetiletí. 
Závûrem je tfieba zdÛraznit, Ïe v˘znam úãasti LesÛ âeské
republiky jako generálního partnera byl potvrzen pfii slav-
nostním pfiedávání cen. Hlavní cenu v kategorii dfievûn˘
rodinn˘ dÛm pfiedali vítûzÛm soutûÏe spoleãnû Ing. Krejzar,
fieditel odboru ministerstva zemûdûlství a Ing. Koníãek,
povûfien˘ generální fieditel LesÛ âeské republiky. První cena
v kategorii dfievûn˘ bytov˘ dÛm udûlena nebyla. Druhou
a tfietí cenu pfiedali zástupci dal‰ích spoluvyhla‰ovatelÛ
a pofiádající nadace Dfievo pro Ïivot. Mimo zmínûné hlavní
ceny bylo v obou kategoriích pfiedáno celkem 10 dal‰ích
finanãních odmûn.

SoutûÏ Dfievûn˘ dÛm 2006 je konkrétním odrazem trendu
Evropské unie zamûfieného k podpofie v˘rob, které ne‰kodí
Ïivotnímu prostfiedí. JiÏ její první roãník se stal motivací pro
zvy‰ování produkce v˘robkÛ ze dfieva a jejich vy‰‰ího vyuÏi-
tí ve stavebnictví. Lesy âeské republiky jejím prostfiednictvím
prezentovaly svoji pfiipravenost aktivnû se úãastnit tohoto
procesu jako nejvût‰í producent dfievní hmoty v âeské
republice. ■

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Dfievûn˘ dÛm – Bfieãka – Lefner – perspektiva
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Îáci tfietích roãníkÛ z lesnick˘ch uãili‰È celé republiky
z uãebního oboru Mechanizátor lesní v˘roby a studij-
ních nástavbov˘ch oborÛ soutûÏili v 5 disciplínách. Dis-
ciplína TûÏba dfieva probíhala v borovém porostu LesÛ
mûsta Bzence. Technické disciplíny V˘mûna fietûzu na
ãas, Kombinované fiezy, ¤ez na podloÏce a Odvûtvování
v areálu uãili‰tû. PfiestoÏe poãasí pfiíli‰ nepfiálo, Ïáci
zúroãili velmi dobrou pfiípravu, ãemuÏ odpovídají dosa-
Ïené body tûch nejlep‰ích. Bodování probûhlo podle
mezinárodnû platn˘ch pravidel. 

V kategorii uãebního oboru na stupních vítûzÛ stáli:
1. Tóth Marek s 1195 body

JMP Husqvarna 372 SOU a U Hejnice
2. Kuklovsk˘ Stanislav s 1152 body

JMP Dolmar 6400 SOU lesnické a rybáfiské
Bzenec

3. Obermajer Tomá‰ s 1150 body
JMP Husqvarna 365 SOU lesnické OU

a U Abertamy

V kategorii studijních oborÛ:
1. âern˘ Jifií s 1301 body

JMP Jonsered 2171 SOU a U Hejnice

2. Vejtruba Michal s 1271 body
JMP Husqvarna 372 SOU a U Hejnice

3. Nov˘ Petr s 1091 body
JMP Husqvarna 359 SOU lesnické a zemûdûlské

Rokycany

âtyfii nejlep‰í si vybojovali postup na Mistrovství repub-
liky Dfievorubec 2006, které probûhne na pfielomu ãervna
a ãervence na SOU lesnickém Kfiivoklát – Písky.

V druÏstvech získalo:
1. místo  uãili‰tû Abertamy
2. místo  uãili‰tû Bzenec
3. místo  uãili‰tû Hejnice

Pro diváky, doprovod i hosty byly pfiichystány dopro-
vodné soutûÏe. ÎákÛm Z· se nejvíce líbilo házení
sekerou do terãe. ¤ez bfiichatkou, hod polenem
a sekání na pfiesnost, v‰e jako dfievorubeck˘ trojboj,
ocenili i zku‰ení pracovníci z lesnického provozu, stfie-
leck˘ dvojboj (lovecké kolo a zajíc na prÛseku) probû-
hl na stfielnici ‰koly tûsnû pfied jejím zatopením Mora-
vou. Ale nejvût‰í zájem mládeÏe získala soutûÏ STIHL
Timber sports.

Mladí dfievorubci soutûÏili
Ve dnech 27. aÏ 29. bfiezna na Stfiedním odborném uãili‰ti lesnickém a rybáfiském ve
Bzenci byla k vidûní soutûÏ Mistrovství republiky Dfievorubec Junior 2006. Zá‰titu nad
soutûÏí pfievzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a partnerem sou-
tûÏe se staly Lesy âeské republiky, s.p. 

Nástup soutûÏících
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Celá akce se mohla konat jen za vydatné pomoci spon-
zorÛ, profesních i místních, kter˘ch bylo nakonec více
neÏ 50. Za finanãní a vûcné dary v hodnotû témûfi
200 tis. Kã jim patfií velké podûkování.

Hlavní cíle akce byly splnûny.
SoutûÏící chlapci si porovnali své dovednosti a vzrostl
u nich pocit profesní hrdosti. Mlad‰í Ïáci vidûli, co také
budou umût, a pfiátelé-pedagogiãtí pracovníci spoleãnû
s hosty z lesnického provozu se setkali a vymûnili si své
zku‰enosti. JiÏ nyní se tû‰í na dal‰í roãník v jiném koutû
republiky. ■

red

Na své si pfii‰li diváci... ... i soutûÏící
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Vybíráme z tisku
Lesácké firmy se boufií proti ÚOHS
Právo,12. 4. 2006 (kráceno)

Miliardov˘mi ‰kodami a propou‰tûním lidí hrozí lesnické firmy,
které nyní pracují pro státní podnik Lesy âeské republiky. Krize
podle nich nastane ve chvíli, kdy antimonopolní úfiad potvrdí
svoje prvostupÀové rozhodnutí. Podle nûho byla v˘bûrová fiízení
státního podniku v rozporu se zákonem. Dosavadní smlouvy,
které lesnické firmy loni uzavfiely s Lesy âR, by tak byly neplat-
né. „Postupovali jsme transparentnû podle ãesk˘ch zákonÛ. Lesy
âR dokonce konzultovaly postup pfii v˘bûrov˘ch fiízeních s anti-
monopolním úfiadem. Ten ale najednou radikálnû zmûnil názor
a my mÛÏeme ze dne na den zbankrotovat,“ fiekl vãera noviná-
fiÛm Petr Malina ze SdruÏení podnikatelÛ v lesním hospodáfiství,
které soustfieìuje 18 ãlenÛ s obratem pfies ãtyfii miliardy korun,
zamûstnávajících 5400 lidí. Pokud Úfiad pro ochranu hospodáfi-
ské soutûÏe (ÚOHS) smlouvy druhostupÀov˘m rozhodnutím zne-
platní, budou firmy Ïádat náhradu ‰kody po státu. 
Antimonopolnímu úfiadu se nelíbí, Ïe Lesy âR nepostupovaly
podle zákona o vefiejn˘ch zakázkách. Podle lesnick˘ch firem v‰ak
ÚOHS je‰tû minul˘ rok tvrdil, Ïe Lesy âR nejsou zadavatelem,
a tudíÏ se nemusejí tímto zákonem fiídit.

Revírníci si les ohlídají, krádeÏe dfieva vyluãují
Bruntálsk˘ a Krnovsk˘ deník, 18 4. 2006 (kráceno)

V lesích karlovické správy LesÛ âeské republiky bylo za uplynul˘
rok pfii samov˘robû vytûÏeno 1046 kubíkÛ dfieva, z toho podíl
listnáãÛ dosáhl 473 kubíkÛ. V prÛmûru zájemce zaplatil za kubic-
k˘ metr dfiíví jen 37 korun. “ Ceny dfieva pro otop vycházejí z pfií-
kazu vydaného generálním fieditelstvím LesÛ âR a jsou obvyklé
pro dan˘ region. Neznáme pfiípady krádeÏí dfieva v na‰ich lesích,
snad s jednou v˘jimkou v oblasti Podlesí. Ten pfiípad ‰etfií poli-
cie,” potvrdil vedoucí Lesní správy Karlovice LesÛ âR Pavel Vete‰-
ník. Je pfiesvûdãen, Ïe cílené krádeÏe dfieva se na Vrbensku aÏ po
Pradûd nedûjí. “ Od listopadu leÏel v lesích sníh, stop bychom si
v‰imli. Krom toho tfieba v oblasti Videl leÏely snad dva metry
snûhu, to se ani do lesa jít nedá,” fiekl lesák.

Podnik LâR je pfiipraven pomoci oblastem
postiÏen˘m povodní
Právo, 25. 4. 2006 (kráceno)

Také státní podnik Lesy âeské republiky se snaÏí poskytnout
maximální moÏnou pomoc oblastem postiÏen˘m v minul˘ch
dvou t˘dnech povodnûmi. „TfiebaÏe jsme nepfiízní poãasí sami
zasaÏeni, cítíme solidaritu se v‰emi po‰kozen˘mi a povaÏujeme
za Ïádoucí podpofiit podle sv˘ch moÏností ty, ktefií jsou na tom

nejhÛfie. Chceme tak pomoci obûtem velké vody zvládnout
jejich tíÏivou situaci,” fiíká Franti‰ek Koníãek, povûfien˘ fiízením
LâR. 
V rámci sponzorsk˘ch darÛ hodlají Lesy âR (prostfiednictvím sv˘m
organizaãních jednotek, obecních a krajsk˘ch úfiadÛ) poskytnout
finanãní pomoc v celkové v˘‰i aÏ 10 miliónÛ Kã. Dal‰í forma
podpory, která se osvûdãila uÏ pÀ minul˘ch povodních, pak spo-
ãívá v dodávce dfievní hmoty pro stavbu ãi opravu objektÛ k byd-
lení. Nezanedbatelná bude také pomoc, kterou podnik poskytne
vlastním zamûstnancÛm.

PrÛbûÏné informace o po‰kození ãi ohroÏení majetku s právem
hospodafiit LâR k 10. 4. 2006
Fr˘dek-Místek: ·kody na lesních cestách – odhad celkem 2,05
mil. Kã 
·umperk: Odhad ‰kod na lesních cestách 4,22 mil. Kã, budovách
0,1 mil. Kã a porostech 0,05 mil.Kã 
Zlín: Odhad ‰kod na lesních cestách 4,24 mil. Kã, propustcích
0,45 mil. Kã, budovách 0,1 mil. Kã,  lesních ‰kolkách 0,5 mil. Kã
a sanace sesuvÛ 0,16 mil. Kã
Brno: Odhad ‰kod na lesních cestách 5,15 mil. Kã, oploceni
0,65 mil. Kã a porostech 1,15 mil. Kã
Îidlochovice: Z celkovû v˘mûry 21 tls. ha zatopeno cca 8 tls. ha.
PfiedbûÏn˘ rozsah ‰kod cca 9 mil.Kã
Jihlava: Odhad ‰kod na lesních cestách 0,35 mil. Kã, oploceni
0,116 mil. Kã 
ChoceÀ: ·kody na lesních cestách – odhad celkem 2,4 mil. Kã
Brand˘s nad Labem: Odhad ‰kod na lesních cestách 0,7 mil. Kã,
objektech 0,2 mil. Kã
âeské Budûjovice: Po‰kozeno nûkolik cest, ‰kody dosud nevy-
ãísleny 
PlzeÀ: Prozatím bez podstatn˘ch ‰kod
Karlovy Vary: Prozatím bez podstatn˘ch ‰kod 
Teplice: ·kody budou upfiesnûny po odtoku vody 
Liberec: Prozatím bez podstatn˘ch ‰kod 
Hradec Králové: Odhad ‰kod na lesních cestách 0,7 mil. Kã,
objektech 0,02 mil. Kã 

Lesní firmy zaãínají boj o státní zakázky
Hospodáfiské noviny, 18. 4. 2006 (kráceno)

Státní podnik Lesy âR, jedna z nejv˘znamnûj‰ích firem v zemi
s majetkem pfies 65 miliard korun, ãelí nejvût‰í krizi své ãtrnácti-
leté historie. Ocitá se v kle‰tích: miliardové od‰kodné na Lesích
hodlají poÏadovat dvû vzájemnû soupefiící skupiny lesnick˘ch
firem. Jednak chtûjí kompenzaci firmy, jeÏ zru‰ené tendry uÏ pfie-
dem bojkotovaly, právû s poukazem na jejich nezákonnost. Nej-
vût‰í tuzemská lesnická spoleãnost CE Wood vyãísluje svou újmu
na více neÏ miliardu korun. „Buì se dohodneme na kompenza-
cích mimosoudnû, nebo k soudu budeme muset jít,“ potvrzuje
její advokát Radek Pokorn˘. CE Wood také poÏaduje co nejrych-
lej‰í vypsání nov˘ch tendrÛ, aby získal zakázky. ZároveÀ ale na
státní podnik tlaãí firmy, jeÏ v nezákonn˘ch tendrech uspûly.
Tvrdí, Ïe se jich zúãastnily v dobré vífie. Buì chtûjí staré smlou-
vy zachovat, nebo hrozí také poÏadavky na od‰kodné. „·lo by
o jednu a pÛl miliardy korun,“ fiíká mediální zástupce tûchto spo-
leãností Roman Bajãan.

Jan Brandejs
podnikové fieditelství LâR

Mládek: Tendry na lesnické práce by mohly b˘t
vypsány v fiíjnu 2007
Právo, 27. 4. 2006 (kráceno)

K 1. fiíjnu 2007 by mohla b˘t vyhlá‰ena nová v˘bûrová fiízení na
práce v celém území lesÛ, na nichÏ státní podnik Lesy âR zadá-
vá zakázky soukrom˘m lesnick˘m firmám. Podle ministra zemû-
dûlství Jana Mládka jde o “nejménû ‰patné fie‰ení” nynûj‰í situa-
ce okolo miliardov˘ch zakázek ve státních lesích.
Podle ministerstva zemûdûlství je neplatnost pfiedchozích v˘bûro-
v˘ch fiízení pouze relativní a smlouvy zÛstávají platné. Nové
tendry v pfií‰tím roce by ale znamenaly, Ïe se platnost kontraktÛ
z dosavadních v˘bûrov˘ch fiízení z pÛvodních pûti let v˘raznû
zkrátí. Naopak na územích, kde je‰tû nebyly práce novû pfiidûle-
ny, by dál fungovali souãasní partnefii, a to aÏ do 30. záfií 2007. 
„V‰e je otázkou dal‰ích jednání s LâR a ministerstvem a je
nezbytné pfiijmout ‰irok˘ konsenzus mezi v‰emi stranami,“ uvedl
Roman Bajãan, kter˘ SdruÏení podnikatelÛ v lesním hospodáfiství
pfii AK mediálnû zastupuje. Partnefii LâR z tohoto sdruÏení se
obávali zru‰ení smluv a hovofiili o pfiipravenosti podat Ïaloby
na úhradu ztrát, které by jim vznikly pfiedãasn˘m ukonãením
zakázek. 
Také firma CE Wood oãekává zhruba bûhem 14 dnÛ jednání
s Lesy âR, fiekl âTK generální fieditel spoleãnosti Václav ·ebek.
Smlouvy z dosavadních tendrÛ podle nûj sice antimonopolní úfiad
pfiímo nezru‰il, ale z jeho verdiktu pr˘ vypl˘vá, Ïe jsou neplatné.
Je nyní na státním podniku, jak se k celé vûci postaví, podotkl
·ebek. 
První kolo nov˘ch tendrÛ na práce v lesích podle vlastních pravi-
del vypsaly Lesy âR na konci roku 2004, druhé kolo loni v ãer-
vnu. V obou kolech podnik rozdûlil zakázky na 55 procentech
v˘mûry státních lesÛ. Vítûzné firmy z prvního kola zaãaly pûtile-
t˘ kontrakt plnit od poloviny loÀského roku, asi 65 vítûzÛ z dru-
hého kola letos od ledna. 
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ
ZalesÀování zemûdûlsk˘ch pÛd, v˘zva pro lesnick˘
sektor
Strategie ochrany biologické rozmanitosti âeské republiky 
/National Biodiversity Strategy of the Czech Republic
Strategie ochrany biologické rozmanitosti âeské republiky
vzniká tûsnû po vstupu âeské republiky do Evropské unie
a jedná se o první Vládou âR schválen˘ dokument, kter˘ nasti-
Àuje moÏnosti dal‰ího postupu v ochranû biodiverzity. Je zpra-
cována podle osnov a v souladu se strategií Evropského spole-
ãenství. Je zachováno ãlenûní jednotliv˘ch kapitol na strate-
gická témata (Ochrana biologické rozmanitosti in situ, Invazní
druhy, Ochrana biologické rozmanitosti ex situ, Genetické
banky, UdrÏitelné vyuÏívání, Pfiístup ke genetick˘m zdrojÛm
a rozdûlování pfiínosu z nich, Ekosystémov˘ pfiístup jako hlav-
ní princip v péãi o ekosystémy, Pfiípadová studie âR – „nere-
kultivované plochy“, Identifikace a monitorování biodiverzity,
Strategie v˘zkumu biodiverzity, V˘mûna informací, V˘chova,
vzdûlávání a informování vefiejnosti, Biodiverzita a ekonomika)
a biodiverzitu v sektorov˘ch a sloÏkov˘ch politikách (Zemûdûl-
sky obhospodafiované ekosystémy, Lesní ekosystémy, Travinné
ekosystémy, Vodní a mokfiadní ekosystémy, Horské oblasti,
Regionální politika a územní plánování, Doprava, Energetika,
Cestovní ruch, Zmûna klimatu a biodiverzita, Mezinárodní spo-
lupráce). Jednotlivé kapitoly jsou vÏdy pfievedeny na specifické
podmínky âR. Dokument pfiispívá k aktivnímu pfiístupu
k ochranû pfiírody, kdy se upou‰tí od izolovaného konzervaãní-
ho pfiístupu, kter˘ vyluãuje lidskou ãinnost v ochranû pfiírody,
a pfiechází k aktivnímu pfiístupu ochrany s úãastí ãlovûka na
tûchto procesech, vyÏadující jeho aktivní zapojení do péãe
o pfiírodu. Hlavním cílem Strategie ochrany biologické rozma-
nitosti âeské republiky je vytvofiit komplexní, strukturovan˘
a mnohostrann˘ dokument pro potfieby ochrany biodiverzity
v âR, kter˘ bude mezirezortním a mezioborov˘m. Dokument je
publikován v ãe‰tinû a v angliãtinû.
Vyd. Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, Praha, 2005
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

FORMICA – zpravodaj pro aplikovan˘ v˘zkum 
a ochranu lesních mravencÛ
8. roãník periodického zpravodaje (roãenky), kter˘ publikuje
ãlánky s tematikou v˘zkumu a ochrany lesních mravencÛ.
Vyd. ZO âSOP Formica, Liberec, 2005
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

Lovecké trofeje – získávání, úprava, hodnocení
/z nûmeckého originálu „Jagdtrophäen“ z roku 2005/
Olgierd E. J. Graf Kujawski
V první ãásti praktické pfiíruãky se ãtenáfi dozví, jak se upravují
trofeje srnce, jelena, kÀoura, muflona a kamzíka. Najde tu
i nûkolik ukázek preparace ‰elem, napfi. postup pfii stahování
li‰ky nebo jezevce. Z pernaté zvûfie autor ukazuje na pfiíkladu
baÏanta pracovní postup pfiípravy celého kusu pfiedtím, neÏ bude
baÏant odnesen k preparátorovi. Jednotlivé kapitoly, zab˘vající
se trofejemi jak srstnaté, tak pernaté zvûfie, jsou doplnûny poky-
ny, jak o trofeje peãovat. V druhé ãásti pfiíruãky jsou pro evrop-
ské druhy srstnaté zvûfie popsána pravidla pro hodnocení trofejí
podle C.I.C. vãetnû návodu pro jejich mûfiení. Spolu s hodnota-
mi pro udûlování medailí tak ãtenáfi dostává do rukou pomÛcku,
která mu umoÏní mezinárodní srovnání vlastních trofejí.
Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006, v edici Myslivost
v praxi
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK/

Posedy – návody pro stavbu, v˘kresy konstrukce,
fotografie modelÛ
/z nûmeckého originálu „Hochsitzbau“ z roku 2005/
Anton Schmid
Lov z posedu poskytuje mnoho v˘hod: dobrou podpûru pro
stfielbu, správné rozpoznání zvûfie, bezpeãnost, lep‰í pfiehled
a ochranu pfied povûtrnostními vlivy. Publikace pfiedstavuje 15
rÛzn˘ch typÛ posedÛ a jejich variant, ze kter˘ch si kaÏd˘ mÛÏe
vybrat ten nejvhodnûj‰í. Seznamuje s v˘bûrem vhodného stano-
vi‰tû, s potfiebn˘m náfiadím a stavebním materiálem i s rÛzn˘mi
zpÛsoby vztyãení posedu a s konstrukcí stfiechy. U kaÏdého typu
posedu je velmi podrobn˘ a pfiehledn˘ návod na stavbu, v˘kre-
sy konstrukce a názorné barevné fotografie modelÛ. Publikace
pamatuje také na to, aby stavba posedu byla co nejjednodu‰‰í
a praktické vyuÏití posedu co nejlep‰í.
Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006, v edici Myslivost
v praxi
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou
knihovnu LâR HK/

Zvûfi, lov a myslivost v ãeské lidové slovesné
kultufie
Jaromír Kovafiík
Doc. Jaromír Kovafiík, kter˘ se více neÏ 35 let vûnuje dûjinám
lovu a myslivosti, mysliveck˘m zvykÛm a tradicím a myslivec-
k˘m motivÛm v kultufie, shromáÏdil v kníÏce lidová rãení, pfií-
sloví, národní písnû, fiíkadla, hry, hádanky a pfiedpovûdi, které se
t˘kají myslivosti a zvûfie, nebo z nich vycházejí. Tématiku
o mysliveck˘ch motivech v ãeské lidové slovesné kultufie, která
v takové celistvosti nebyla zpracována ani v na‰em ani v cizím
mysliveckém písemnictví, doplnil autor mysliveck˘m snáfiem
a statí o lidov˘ch zábavách a obyãejích.
Vyd. DRUCKVO, s.r.o., Praha, 2006
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad âern˘mi lesy,
pro technickou knihovnu LâR HK/

Rostliny Stfiedozemí
Václav Zelen˘
Aãkoli vût‰ina ãesk˘ch turistÛ jezdí na dovolenou nejradûji do
oblasti azurového Stfiedozemí a mnoho z nich se zároveÀ zají-
má o tamûj‰í rostlinn˘ svût, je tato kniha vÛbec první publikací
o rostlinstvu Stfiedozemí od na‰eho autora. I proto je pomûrnû
rozsáhlá její obecná ãást, ve které jsou podrobnûji a v ‰ir‰ích
souvislostech vysvûtleny pfiírodní pomûry a historie této oblasti.
RovnûÏ v˘bûr druhÛ, jichÏ je v knize popsáno více neÏ 300,
a zpÛsob zpracování informací jsou ponûkud jiné neÏ v obdob-
né zahraniãní literatufie. Autor se zamûfiil nejen na stfiedomofi-
ské pobfieÏní rostliny, ale i na fiadu druhÛ z jin˘ch oblastí svûta,
které zde uÏ zdomácnûly. Více místa neÏ v pfiekladov˘ch publi-
kacích obdobného typu je vûnováno i praktickému v˘znamu
uÏitkov˘ch druhÛ rostlin.
Vyd. Academia, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

80 mûst âR
Publikace obsahuje podrobné plány 80 mûst âeské republiky s rejs-
tfiíky ulic, mapu âeské republiky 1 : 525 000, kilometrovník a kapi-
tolu „Kam za v˘tvarn˘m umûním“.
Vyd. P. F. art, s.r.o., kartografické nakladatelství, Brno, 2004
/darováno technické knihovnû LâR HK/ ■

Jifií Uhlífi
podnikové fieditelství LâR
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PANORAMA

CYKLISTICK¯ P¤EJEZD ORLICK¯CH HOR
sobota 10. 6. 2006

Spoleãenské a sportovní setkání lesníkÛ, jejich
rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a pfiátel, spojené s cyklistick˘m

závodem na horsk˘ch a trekov˘ch kolech.

Pofiadatel: Lesy âeské republiky, s.p., lesní správa Rychnov nad
KnûÏnou.
Akce je koncipována jako letní obdoba tradiãního zimního
závodu lesníkÛ na bûÏkách, jehoÏ se letos uskuteãnil jiÏ 30. roã-
ník. S ohledem na skuteãnost, Ïe v Orlick˘ch horách jsou kromû
LâR i lesní správy dal‰ích ãtyfi velk˘ch majetkÛ, poãítáme s tím,
Ïe kromû zamûstnancÛ LâR se zúãastní i zájemci z fiad jin˘ch
vlastníkÛ lesÛ, jako tomu je i v pfiípadû zimního závodu.

¤editel závodu: Ing. Jifií Beran 
E-mail: ls165@lesycr.cz
Telefon: 724 524 312

Start: dovoz kol na start si zaji‰Èuje kaÏd˘ sám; start v 10:00
hodin u sídla revíru LâR na Panském Poli (sedlo mezi Rokytni-
cí v Orlick˘ch horách a Barto‰ovicemi v Orlick˘ch horách, poblíÏ
pevnosti Haniãka); moÏnost parkování; v pfiípadû potfieby pofia-
datel zajistí pfievoz fiidiãÛ z cíle zpût na start pro dovoz vlast-
ních aut.

Trasa: Panské pole – Anensk˘ Vrch – Komáfií vrch – Pûticestí
–U Matky boÏí (kfiiÏovatka pod Homolí) – Velká De‰tná – ·er-
lich – Polomské sedlo - ·erli‰sk˘ Ml˘n; délka trasy cca 28 km;
trasa vede po zpevnûn˘ch lesních silniãkách; znaãení trasy je
provedeno trval˘mi nebo doãasn˘mi znaãkami podle metodiky
Klubu ãesk˘ch turistÛ; podrobn˘ v˘klad trasy bude proveden
pfied startem.

Cíl: ·erli‰sk˘ Ml˘n u De‰tného v Orlick˘ch horách; moÏnost
osobní hygieny, parkování a uloÏení vûcí v zabezpeãeném
objektu LâR.

Pfiihlá‰ky: v místû startu od 09:00 hodin

Startovné: 50,- Kã; zamûstnanci LâR a jejich rodinní pfiíslu‰ní-
ci startovné nehradí.

Kategorie:
• Zvítûzím

• muÏi do 30, 31–40, 41–50, 51–60, 61+
• Ïeny do 30, 31–40, 41–50, 51–60, 61+ 

• Projedu se – muÏi a Ïeny, kategorie limitována pfiíjezdem
do cíle do 14:00 hodin (téhoÏ dne)

• Potkám se – ideální „kategorie“ pro fiidiãe zaji‰Èující servis ãi
pfievoz aut ze startu do cíle a pû‰í doprovod (místo startu
nerozhoduje; doporuãená trasa - z parkovi‰tû u hotelu ·erli‰-
sk˘ Ml˘n na Masarykovu chatu na ·erlichu a zpût, pû‰í vzdá-
lenost cca 1 km, resp. 2 km)

Ubytování:
Na základû písemného poÏadavku do 31. 5. 2006 na adrese
ls165@lesycr.cz,  zaji‰Èují LâR LS Rychnov nad KnûÏnou pro
zájemce ubytování:
• Hotel ·erli‰k˘ Ml˘n;  555,— dvoulÛÏkov˘ pokoj
Ubytování úãastníkÛ akce z fiad zamûstnancÛ LâR je hrazeno
LâR. 
Pro neubytované je zaji‰tûna od 7:00 hodin 10. 6. 2006 moÏ-
nost uloÏení osobních vûcí a po závodû moÏnost základní osob-
ní hygieny v rekreaãním zafiízení fieditelství LâR na ·erli‰ském
Ml˘nû, v místû je téÏ parkovi‰tû.

RÛzné: • kaÏd˘ se úãastní na vlastní nebezpeãí
• pofiadatel doporuãuje ochrannou pfiilbu
• obãerstvení je zaji‰tûno
• veãerní posezení u ohnû s opékáním ãehokoliv

Doporuãení: akci je moÏné pojmout i jako rodinn˘ víkendov˘
v˘let do Orlick˘ch hor!

Ing. Jifií Beran, revírník

Chtûli bychom touto cestou  podûkovat lesní správû Jeseník za
jejich podporu, bez které by na‰e ãinnost byla znaãnû omezena.
I v tomto  ‰kolním roce 2005/2006 jste nás podporovali drob-
n˘mi vûcn˘mi cenami, které jsme pouÏili pro dûti jako odmûny
v 1. a 2.  kole Pfiírodovûdné korespondenãní soutûÏe, které se
úãastnilo 496 dûtí z celého jesenického regionu, v soutûÏi o
NEJ... pozdrav na‰i planetû Zemi v rámci oslav Dne Zemû  a dal-
‰ích pfiírodovûdn˘ch aktivitách.
Dûkujeme panu Ing. Petru Kuãákovi, kter˘ s námi velmi ochot-
nû spolupracoval na pfiípravû místního kola soutûÏe Zelená stez-
ka – Zlat˘ list v pfiírodovûdnû-ekologick˘ch disciplinách a za
LESNÍ PEDAGOGIKU pro dûti také o  letních prázdninách.
Dûkujeme v‰em pracovníkÛm, ktefií se podílejí na tom, aby na‰e
stanice, mûla vÏdy podest˘lku pro zvífiata a paní zahradnice
chvojí na vánoãní dekorace. 
Na závûr bych chtûla zvlá‰È ocenit osobní pfiístup pana fieditele
Ing. Jaromíra Latnera, kter˘ svou dlouholetou pfiízní tuto na‰i
vzájemnou ãinnost umoÏÀuje.
Dovolte, abychom Vám v‰em vyjádfiili srdeãné podûkování a tû-
‰íme se na dal‰í spolupráci v novém ‰kolním roce 2006/2007.

Vladislava Faãevicová
fieditelka DDM Jeseník

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

padesátiny
Padevûtová Libu‰e LZ Konopi‰tû
Carbol Antonín LS Fr˘dek-Místek
Honsárková Jarmila LS Janovice
Ratajová Hana LZ Boubín
·tûpánková Lenka LS Rychnov nad KnûÏnou

‰edesátiny
Heczko Tadeá‰ Ing. KI Fr˘dek-Místek
Svoboda Jindfiich Ing. LS Telã
Davídek Franti‰ek Ing. LS NiÏbor
David Josef LZ Kladská
Burian Pavel LS Ti‰nov
Pála Jifií LS Litvínov
Mrázková Irena LS Lan‰kroun
Urbánek Viktor LZ Îidlochovice

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

âLS a LâR s. p. spoleãnû pofiádají v Hradci Králové
1. ãervna 2006

JEDNÁNÍ 9. SNùMU LESNÍKÒ
âeská lesnická spoleãnost

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155

e-mail: cesles@csvts.cz

Ing. Pavel Kyzlík Mgr. Iva Kubátová
mobil: 603 163 409 mobil: 731 576 727



Dvacát˘ jubilejní roãník mezinárodní lesnické soutûÏe – Lesnická v‰estrannost se konal ve dnech 4. 4. aÏ 9. 4. 2006.
Uskuteãnil se na ·kolním lesním podniku ve Kfitinách. Jejím organizátorem byl Spolek posluchaãÛ Fakulty lesnické a dfie-
vafiské. Patronát nad 20. roãníkem pfievzal Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., dûkan Lesnické a dfievafiské fakulty Mendelo-
vy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû. Pokraãovala tak tradiãní brnûnská setkání druÏstev lesnick˘ch fakult, pfii
nichÏ si úãastníci porovnávají  vûdomosti a schopnosti v lesnickém oboru.

V leto‰ním roce se utkalo deset univerzitních t˘mÛ z devíti zemí ve stfielbû, práci s motorovou pilou, taxaci a poznává-
ní pfiírodnin. SoutûÏící t˘my zastupovaly univerzity z Nizozemí, Maìarska, Slovenska, Francie, Nûmecka, Srbska, Finska
a âeské republiky. Polsko obeslalo soutûÏ t˘my dvou univerzit. SoutûÏní druÏstva byla ãtyfiãlenná. Jednou ze sympatic-
k˘ch podmínek pro jejich úãast bylo zastoupení nejménû jedné studentky v kaÏdém z nich. Leto‰ní jubilejní roãník byl
obohacen o zajímav˘ kurs a následné soutûÏe ve stfielbû z luku a ku‰e. 
Pro zajímavost pfiiná‰íme úpln˘ pfiehled soutûÏních disciplin.
SSttfifieellbbaa – lukostfielba, broková stfielba - lovecké kolo, broková stfielba – baterie, vzduchovka.
LLeessnniicckkáá  ttaaxxaaccee – zji‰tûní základních taxaãních veliãin.
LLeessnniicckkáá  ttûûÏÏbbaa  – montáÏ fiezací ãásti motorové pily, odfiezávání kotouãÛ z kuláãe leÏícího na podloÏce, odfiezávání kotou-
ãÛ ze stojícího kuláãe.
OOrriieennttaaããnníí  bbûûhh..  
PPoozznnáávváánníí  ppfifiíírrooddnniinn..
Leto‰ní 20. roãník Lesnické v‰estrannosti vyhrálo druÏstvo Maìarska z West-Hungarian University ·oproÀ. Jako druzí
se umístili studenti Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû. Tfietí pfiíãku obsadilo druÏstvo Belgrade Uni-
versity, Belgrade, Srbsko a âerná hora.
V jednotlivcích bylo pofiadí následující:
1. Ladislav Vrbas (MZLU v Brnû)
2. Jani Ylönen North Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Finsko
3. Pal Szojka West-Hungarian University, Sopron, Maìarsko
SoutûÏní discipliny byly provázeny veãerním kulturním programem. Pro úãastníky byl pfiipraven napfi. mezinárodní veãí-
rek, diskotéka, laserová stfielba.  Program byl doplnûn také náv‰tûvou Moravského krasu.
Za dobu dvou desetiletí svého trvání soutûÏ provází zájem studentÛ z fiady zemí EU. Získala také uznání lesnické vefiej-
nosti v celé Evropû. „Lesnická v‰estrannost“ není jen místem pfiátelského klání v zajímav˘ch disciplínách, ale i jedineã-
nou pfiíleÏitostí pro v˘mûnu zku‰eností a navázání nov˘ch pfiátelství mezi studenty lesnick˘ch oborÛ z mnoha evrop-
sk˘ch zemí. 
Setkání a soutûÏe by samozfiejmû nebylo moÏné pofiádat bez podpory ze strany sponzorÛ. V˘znamné místo mezi nimi jiÏ
tradiãnû zaujímají Lesy âeské republiky, s.p., a rovnûÏ Wood&Paper, a.s., a Interforst. 

Spolek posluchaãÛ FLD MZLU Brno

20. Lesnická v‰estrannost
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