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Festivalov˘ strom osobností 2006

Ilustraãní foto na obálce: Petr Grepl, zadní strana Ing. Miloslav Louda

Stejnû jako v loÀském roce, i letos pfiipravily Lesy âeské republiky, s. p., v rámci Zlínského filmového festivalu sázení
stromu osobností.

Akce probûhla v mûstském parku ve stfiedu 31.5. a tentokrát byl vysazovanou dfievinou ryze „lesnick˘“ druh, a to buk
lesní – Fagus silvatica Linn. Moderování se ujala Dana Morávková a z osobností filmového a umûleckého svûta jmenuj-
me napfiíklad Pavla Nového nebo Vendulu Svobodovou, fieditelku nadace Kapka nadûje. Z postav filmov˘ch pfiihlíÏeli
„Krteãek“ s „Veãerníãkem“. NejdÛleÏitûj‰ími úãastníky celé akce bylo ov‰em zhruba 40 dûtí, které pak spoleãnû strom
zasadily a slíbily mu stejnou péãi jako jeho star‰ím festivalov˘m kolegÛm vysazen˘m v minul˘ch letech. ■

Ing. Jaroslav Karas
Foto: Petr Grepl

¤editelství LâR
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ZZ  OOBBSSAAHHUU

PPOO  UUZZÁÁVVùùRRCCEE
dovolte mi prostfiednictvím
tohoto sloupku zareagovat na
to, co asi zajímá vût‰inu z vás
nejvíce – jak vedení LâR
postoupilo v oblasti v˘bûrov˘ch
fiízení. Je‰tû neÏ zaãnu, podot˘-
kám, Ïe 13. 6. se v Hradci Krá-
lové uskuteãní setkání manage-
mentu s pfiedstaviteli krajsk˘ch
inspektorátÛ LâR a vedoucích
odborÛ podnikového fieditel-
ství, kde bude tato problemati-
ka diskutována podrobnûji.
Vedení spoleãnosti Lesy âR odsouhlasi-
lo zadávání vefiejn˘ch zakázek formou
tzv. komplexní lesnické zakázky a pfied-
stavilo konkrétní fie‰ení, které LesÛm âR
pomÛÏe vyfie‰it souãasnou sloÏitou
situaci. Lesy âR nyní podmínky kom-
plexní lesnické zakázky projednají
s Úfiadem pro ochranu hospodáfiské
soutûÏe a zahájí také pfiípravu zadávací
dokumentace. Schválení návrhu lesnic-
ké zakázky je klíãov˘m krokem pro dal‰í
jednání s podnikateli v lesnictví.  
Komplikovaná situace, která nastala
rozhodnutím ÚOHS na zaãátku tohoto
roku, je v‰eobecnû známá. Lesy âR
mûly ve v˘bûrov˘ch fiízeních postupovat
podle zákona o vefiejn˘ch zakázkách.
Aãkoli bylo rozhodnutí ÚOHS v rozporu
s dfiívûj‰ím verdiktem stejného úfiadu,
LesÛm âR nyní hrozí, Ïe dojde k ukon-
ãení tûch prací v lesích, které probíhají
na základû smluv z dfiívûj‰ích v˘bûro-
v˘ch fiízení. Dal‰í komplikací je fakt, Ïe
na konci roku 2006 skonãí také tzv.
staré smlouvy (pÛvodní smlouvy o pro-
vádûní pûstebních ãinností a o prodeji
a nákupu dfiíví). 
Vzhledem k ãasové nároãnosti zadáva-
cích fiízení nemÛÏeme spoléhat na to,
Ïe by se podafiilo zajistit v‰echny práce
k 1. 1. 2007. Musíme proto hledat
shodu s podnikateli v lesnictví, a to jak
s tûmi, kter˘m konãí tzv. staré smlouvy,
tak s tûmi, ktefií  pracují na základû
smluv vze‰l˘ch  z 1. a 2. kola pÛvod-
ních v˘bûrov˘ch fiízení. Jako v˘chodisko
se proto nabízí odstartování nov˘ch
v˘bûrov˘ch fiízení dle zákona o vefiej-

n˘ch zakázkách v jednom
okamÏiku na v‰echny smluvní
územní jednotky. 
Jednotn˘ termín zaãátku
práce nastaví v‰em podnikate-
lÛm shodné podmínky, pfiekle-
ne souãasnou rÛznost smluv-
ních vztahÛ a nestabilitu,
která je s nimi spojená. Plat-
nost takto nastaven˘ch smluv
navíc naváÏe na desetile-
té lesní hospodáfiské plány

a umoÏní zahájení systémového zadá-
vání desetilet˘ch smluvních vztahÛ
s pravideln˘m rytmem obnovy.   
To v‰e samozfiejmû pfiedpokládá doho-
du s obûma skupinami podnikatelÛ tak,
abychom dokázali plynule navázat se
zaãátkem prací na základû smluv, které
vzejdou ze zadávacích fiízení (v prÛbûhu
roku 2007). 
Pro takovou dohodu s podnikatelsk˘mi
subjekty a zaji‰tûní kontinuálního
a kvalitního hospodafiení v na‰ich lesích
je nezbytná formulace lesnické zakázky,
která bude pfiijatelná pro vût‰inu podni-
katelÛ a v˘hodná pro Lesy âR. 
Jako optimální varianta se, jak z hledis-
ka lesnického tak i ekonomického, jeví
tzv. komplexní lesnická zakázka. Ta
zahrnuje provedení tûÏebních prací spo-
jen˘ch s nákupem dfiíví a pûstebních
prací dodavatelem sluÏby, a také prodej
vyroben˘ch obchodních sortimentÛ dfií-
ví z ãásti vytûÏeného dfiíví dodavateli.
Tento systém zajistí nejenom maximální
míru efektivnosti pfii rozdûlení správních
a podnikatelsk˘ch kompetencí mezi
Lesy âR a dodavatele, ale také maximál-
ní míru motivace v‰ech úãastníkÛ.  
Vedení LesÛ âR je pfiesvûdãeno, Ïe
schválen˘ návrh bude pfiijateln˘ pro
vût‰inu podnikatelÛ a povede k dohodû,
která lesní hospodáfiství posune od stá-
vající nejistoty smûrem k transparent-
ním v˘bûrov˘m fiízením, stabilitû
a k systémovému a efektivnímu zadá-
vání smluvních vztahÛ. ■

Ing. Franti‰ek Koníãek
povûfien˘ fiízením LâR

5. 6. 2006 v Hradci Králové
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GENERÁLNÍ ¤EDITEL JMENOVÁN

Ministr zemûdûlství Jan Mládek jmenoval
v pondûlí 5. ãervna 2006 generálním fiedite-
lem státního podniku Lesy âeské republiky
Ing. Franti‰ka Koníãka.
Ing. Koníãek je absolventem Vysoké ‰koly
ekonomické. PÛsobil ve vedení fiady firem
a v letech 2003 aÏ 2005 byl námûstkem
ministra práce a sociálních vûcí. V ãervnu
2005 se stal poslancem Poslanecké snûmov-
ny Parlamentu âeské republiky za âSSD.
V lednu leto‰ního roku byl jmenován
námûstkem generálního fieditele LâR a nyní
generálním fieditelem. 

Redakce
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Natura Viva 2006
LâR se svou expozicí opût dominovaly
Ve dnech 25. 5. – 28. 5. 2006 na v˘stavi‰ti v Lysé nad Labem probûhla národní v˘sta-
va myslivosti, rybáfiství a vãelafiství Natura Viva. ¤ada vystavovatelÛ ze zahraniãí ale
dokazovala, Ïe se jedná o prestiÏní v˘stavu i pfies fakt, Ïe letos byla koncipována jako
v˘stava národní. To, Ïe v˘stava byla úspû‰ná dokazuje i úãast tuzemsk˘ch firem, které
se v minulosti nezúãastÀovaly. 

Patronát nad leto‰ním roãníkem pfievzaly v˘znamné osob-
nosti na‰eho politického Ïivota vãetnû premiéra Jifiího
Paroubka, ministrÛ Jana Mládka, Radko Martínka, Libora
Ambrozka, ale také hejtmana Stfiedoãeského kraje Petra
Bendla a pfiedsedy zemûdûlského v˘boru Parlamentu âR
Ladislava Skopala.
Doprovodn˘ program byl opût rozdûlen organizátory do
dvou ãástí. Jedna ãást probíhala na vnitfiním pódiu, kde se
stfiídaly nejrÛznûj‰í prezentace a pfiedná‰ky s ukázkami
vábení zvûfie nebo s módní pfiehlídkou odûvÛ do pfiírody.
Druhá ãást doprovodn˘ch akcí pak zpestfiovala náv‰tûvní-
kÛm pobyt na v˘stavi‰ti z krytého venkovního pódia.
O fakt, Ïe celá v˘stava mûla i vysokou odbornou úroveÀ,
se postarali jiÏ tradiãní spolupofiadatelé Natury âeskomo-
ravská myslivecká jednota, âesk˘ rybáfisk˘ svaz, âesk˘
zahrádkáfisk˘ svaz a âesk˘ svaz vãelafiÛ.
Neodmyslitelnou souãástí v˘stavy Natura Viva je i expozi-
ce státního podniku Lesy âeské republiky. Ta byla, stejnû
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jako v minul˘ch letech, umístûna ve druhém patfie hlavní-
ho v˘stavního pavilonu. Plocha zhruba 110 m2 dokazuje,
Ïe i tentokrát se LâR mají ãím pochlubit. Expozice byla
koncipována tak, aby zapadla do celkového rámce v˘sta-
vy, zejména aby se nesla v duchu myslivosti, která je
v˘znamnou a nedílnou souãástí ãinnosti podniku. DÛka-
zem byly silné trofeje jelenÛ z Ponû‰ické obory a daÀkÛ ze
Staré obory, které zapÛjãila lesní správa Hluboká nad Vlta-
vou. Pfiesvûdãit se o netradiãnosti prezentace podniku
a pochválit ji pfii‰li i nûktefií vzácní hosté, napfiíklad mi-
nistr pro místní rozvoj Radko Martínek, ministr zemûdûl-
ství Jan Mládek, ministr Ïivotního prostfiedí Libor
Ambrozek a o víkendu nás nav‰tívil i ministr prÛmyslu
a obchodu Urban.
O úspûchu, kter˘ mezi náv‰tûvníky expozice mûla, svûdãí
i nadprÛmûrná náv‰tûvnost a fakt, Ïe v nûkter˘ch chvílích
na ní doslova nebylo k hnutí. Zejména dûti byly ãast˘mi
náv‰tûvníky v prvních dnech, a to nejen z dÛvodu, Ïe Lesy
âeské republiky opût pfiipravily pro nejmen‰í celou fiadu
soutûÏí v rámci Dne s LâR. Na organizaci opût spolupra-
covali zamûstnanci podniku pod vedením Bc. AneÏky Pav-
li‰ové s kolegy lesními pedagogy z poboãky ÚHÚL v âes-
k˘ch Budûjovicích a pracovníky KI Brand˘s nad Labem LS
Nymburk, LS Mûlník, kter˘m patfií upfiímn˘ dík za jejich
obûtavou práci. 
Expozice a prezentace LâR netáhla náv‰tûvníky jen svou
majestátností a v˘jimeãností oproti jin˘m stánkÛm. K její
mimofiádnosti a zajímavosti pfiispûlo i zv˘‰ení interaktivi-
ty. KaÏd˘ si mohl vyzkou‰et svou znalost „stopafiství“
v ãásti expozice, kde byly vtipn˘m a zajímav˘m zpÛsobem
rozmístûné stopy zvûfie. O úspû‰nosti hádajícího pak roz-
hodovalo ãervené svûtlo, jeÏ se rozsvûcovalo po do‰lápnu-
tí na tu správnou stopu uprostfied ruãnû malovan˘ch
terãÛ, které znázorÀovaly ten kter˘ druh zvûfie.

Nedílnou souãástí prezentace LâR na v˘stavû, která také
mûla velk˘ úspûch, byla jiÏ tradiãní ukázka sokolnictví.
Realizace a odborného v˘kladu se opût ujal Ing. Petr Zvo-
lánek. Zde je nutno fiíci, Ïe právû ukázky a v˘klad nejen
o sokolnictví, ale i o ãinnosti LâR v oblasti pomoci ohro-
Ïen˘m ÏivoãichÛm, pfiilákaly do na‰í expozice velké mnoÏ-
ství náv‰tûvníkÛ v‰ech vûkov˘ch skupin.
Mezi vzácné sousedy LesÛ âeské republiky patfiila na
v˘stavû se svou expozicí i fakulta lesnická a environmen-
tální âZU v Praze. Proti minul˘m letÛm se leto‰ního roã-
níku zúãastnila rozsáhlou prezentací nejen obecnou
o fakultû a jejích studijních programech, ale pfiedstavila
i nov˘ studijní obor, jehoÏ hlavní náplní je myslivost.
Uznání za realizaci, zaji‰tûní a vedení prezentace FLE
vyslovil studentÛm, ktefií se svého nároãného úkolu zhos-
tili na v˘bornou i její dûkan prof. ing. Vilém Podráz-
sk˘, CSc.
Závûrem lze fiíci pouze jediné. Hodnocení prezentace LesÛ
âeské republiky na v˘stavû Natura Viva 2006 pfiíslu‰í jejím
náv‰tûvníkÛm, kter˘ch bylo 21 tisíc. Z ohlasÛ, které
zaznûly jiÏ bûhem v˘stavy je jisté, Ïe mûla obrovsk˘
úspûch a vzbudila velik˘ zájem zejména svou nekonvenã-
ností a lidsk˘m pojetím. Zajisté je mnoho vûcí, které je
potfieba dále zlep‰ovat, je mnoho zajímavého, co stojí za
to prezentovat. Je tfieba dále rozvíjet a roz‰ifiovat oblast
propagace a osvûty t˘kající se firmy, která se stará o více
neÏ polovinu lesÛ v na‰í republice. Je v‰ak jiÏ dnes jasné,
Ïe tato cesta, jejíÏ souãástí je i úspû‰ná expozice podniku
LâR, vede správn˘m smûrem. ■

Ing. Jaroslav Karas
Foto: Ing. J. Karas, Ing. Petr Zvolánek

¤editelství LâR, s. p.

Také prezentace FLE âZU v Praze se mimofiádnû vydafiila
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Jaká je v˘‰e ‰kod, kterou povodeÀ zpÛsobila LesÛm âeské
republiky?
Celkovou ‰kodu jsme vyãíslili na 241 milionÛ korun. Z toho
190 milionÛ korun na úseku vodního hospodáfiství, kde jsme
zaevidovali 226 pfiípadÛ, a 51 milionÛ korun na úseku les-
ního hospodáfiství, kde máme 252 pfiípadÛ po‰kození. Dal‰í
‰kody vznikly úhynem zvûfie, ale ty je‰tû nemáme vyãíslené
v korunách.

A pokud jde o druh ‰kod?
Zanesená koryta potokÛ, poru‰ení opevnûn˘ch i neopevnû-
n˘ch koryt, po‰kozená dopravní síÈ, zanesené trubní propus-
ti a odvodÀovací síÈ, erozní r˘hy a sesuvy pÛd a podobnû.

Které oblasti byly letos nejvíc po‰kozeny?
Nejvíce byla tentokrát postiÏena povodí Dyje a Moravy, ãás-
teãnû pak povodí Labe a Vltavy. Nejvût‰í ‰kody na lesních
porostech napáchala voda na Lesním závodu Îidlochovice,
celkem za 5 milionÛ korun. Îidlochovice také nahlásily nej-
více ‰kod na zvûfii. Ke 20. dubnu tam zjistili úhyn 124 kusÛ
srnãí zvûfie, 7 daÀkÛ, 5 kusÛ vysoké, 50 kusÛ ãerné zvûfie
a 55 zajícÛ. Utopenou zvûfi tam v‰ak nacházeli i po tomto
termínu, takÏe ‰kody budou je‰tû vy‰‰í.

PovodeÀ za ãtvrt miliardy
Leto‰ní jarní povodeÀ, na rozdíl od té z roku 2002, vznikla pomûrnû neobvyklou kom-
binací vy‰‰ího úhrnu sráÏek a rychlého tání snûhu ve stfiedních polohách. O ‰kodách,
které napáchala, jsme hovofiili s vedoucím odboru vodního hospodáfiství LesÛ âeské
republiky ing. Tomá‰em Hofmeisterem.

Pfiejdûme nyní k tomu, jak se budou ‰kody odstraÀovat.
Práce na odstraÀování následkÛ povodnû zaãaly  hned pfii
povodni v dobû zv˘‰en˘ch prÛtokÛ. Správy tokÛ ve spolu-
práci se smluvními vodohospodáfisk˘mi firmami zaãaly oka-
mÏitû zaji‰Èovat zprÛtoãÀování koryt v rizikov˘ch místech.
Neprodlenû se také zaãalo s opravami cest, zejména tûch
strategick˘ch pro zpfiístupnûní porostÛ. To v‰e se rozbûhlo
je‰tû dfiív, neÏ byly dohledány v‰echny ‰kody. Podle dané
metodiky jsme pak zji‰Èovali ‰kody na vodohospodáfiském
majetku a souãasnû navrhovali nápravná opatfiení. Ta vzni-
kala ve spolupráci se zástupci vodoprávního úfiadu a ochra-
ny pfiírody, aby byla zaji‰tûna jejich komplexnost.

Kdo bude povodÀové ‰kody hradit?
Ta prvotní opatfiení dûlaly Lesy âeské republiky na svoje
náklady. Na pokrytí rozhodující ãásti ‰kod na vodních tocích
budeme Ïádat státní dotace. O nû poÏádáme, aÏ ministerstvo
zemûdûlství sumarizuje v‰echny ‰kody a vytvofií program
dotaãních prostfiedkÛ. A samozfiejmû aÏ ho schválí vláda.

Kolik penûz roãnû vynakládají LâR na protipovodÀová
opatfiení?
Z vlastních zdrojÛ dávají LâR v posledních letech více neÏ 100
milionÛ korun roãnû na investiãní opatfiení v oblasti vodního
hospodáfiství. Tyto investice v podstatû slouÏí k zaji‰tûní pro-
tipovodÀové ochrany na vodních tocích ve správû LâR. Ale
protipovodÀová opatfiení nefinancujeme pouze z vlastních
zdrojÛ. VyuÏíváme také prostfiedky ze státního rozpoãtu
v rámci nejrÛznûj‰ích programÛ a v poslední dobû se nám uÏ
dafií získávat peníze také z fondÛ Evropské unie.

Jak dlouho bude trvat odstraÀování ‰kod?
Odstranûní ‰kod máme pfiedbûÏnû naplánováno do konce
roku 2007. V‰e v‰ak bude záviset na rychlosti pfiípravy navr-
hovan˘ch opatfiení vãetnû projednání s orgány státní správy
a moÏnostech financování. ■

Jaroslav Joná‰
¤editelství LâR

Lestínsk˘ potokPfiítok Vltavy u RoÏmberku
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Sesuv lesní cesty Sidonská – LS  Luhaãovice

Sesuv Madûrovec – LS Luhaãovice

LS TfieboÀ

Po‰kozená propust Dlúhá – LS  Luhaãovice
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Asociace EUSTAFOR byla vytvofiena s cílem pÛsobit jako
mluvãí státních lesÛ v rámci EU a jako lobbystická orga-
nizace se sídlem v Bruselu hájit zájmy státních lesÛ. Aso-
ciace je otevfiena spolupráci s dal‰ími zájmov˘mi organiza-
cemi, které uÏ obdobná uskupení vytvofiily. Jsou to: CEPF –
asociace sdruÏující soukromé vlastníky lesÛ, ELO – asociace
vlastníkÛ pÛdy, CEI-Bios – asociace dfievafiského prÛmyslu,
COPA-COGECA – asociace farmáfiÛ (v rámci ní pracuje sku-
pina pro lesnictví a korek, kde mají LâR rovnûÏ zastoupení),
FACE – asociace myslivcÛ atd.
„LâR vznik EUSTAFOR vítají,“ fiíká Franti‰ek Koníãek, gene-
rální fieditel podniku. Evropské instituce podle nûj naleznou
u EUSTAFOR partnera pro diskuzi k vydávan˘m nafiízením
a smûrnicím, které mají svÛj dopad na hospodafiení organi-
zací státních lesÛ v EU. „Státní lesy spravují v˘znamn˘ podíl
lesní pÛdy v EU (36 %). Asociace tak v˘znamnû pfiispûje
k posílení postavení státních lesÛ v rámci EU“.
Bûhem posledních nûkolika let byla obecnû vnímána potfie-
ba spolupráce a v˘mûny informací mezi jednotliv˘mi státní-
mi lesy. KaÏdoroãnû pofiádaná informaãní schÛzka vedla
pouze k v˘mûnû informací a zku‰eností, bylo v‰ak potfieba
aktivnû hájit zájmy státních lesÛ ve vztahu k Evropské unii,
neboÈ je zfiejmé, Ïe podmínky, ve kter˘ch budou státní lesy

spravovány v budoucnu, závisí pfiedev‰ím na orientaci EU
jako takové – na návrzích smûrnic a nafiízení pfiipravovan˘ch
a diskutovan˘ch v rÛzn˘ch institucích EU. 
I kdyÏ jsou dokumenty po schválení pfiístupné, vrcholní
pfiedstavitelé státních lesÛ poÏadují pfiímé a vãasné informa-
ce o záleÏitostech diskutovan˘ch v EU. ManaÏerská rozhod-
nutí, která uskuteãÀují, mají dlouhodob˘ vliv a mûly by b˘t
v souladu s nûkter˘mi zamûfieními EU. Nebudou-li tyto
informace brány v potaz, mÛÏe to v budoucnu zpÛsobit
váÏné komplikace.
Evropské instituce mûly dosud málo informací o situaci ve
státních lesích a jejich specifické roli v EU. V závislosti na
ãlensk˘ch státech pfiedstavují státní lesy v˘znamn˘ aÏ majo-
ritní podíl lesÛ v jednotliv˘ch státech. Jejich role je patrná
hlavnû v oblastech, kde jde o produkci dfieva, zejména kula-
tiny, vlákniny a palivového dfiíví. Podobnû je v˘znam stát-
ních lesÛ patrn˘ pfii fie‰ení problémÛ souvisejících s oblast-
mi Ïivotního prostfiedí a pfiístupu k implementaci soustavy
NATURA 2000, s oblastmi zábavních a turistick˘ch aktivit
(kdy jsou státní lesy, na rozdíl od soukrom˘ch, ve vût‰inû
ãlensk˘ch státÛ soustavnû pfiístupné vefiejnosti) ap.
Evropské instituce mají dokonce snahu vést diskusi bez
úãasti státních lesÛ. V‰eobecnû není prioritou EU zaãlenit

Zakládající ãlenové „EUSTAFOR“ (zleva): Jan Heino, Metsähallitus/Finland, Roberts Stripnieks, Latvijas valsts mezi/Latvia, Pierre-Olivier Drege, Office
National des Forets/France, Thomas Uher Österreichische Bundesforste, Austria. 

Lesy âR souãástí zájmové
organizace státních lesÛ pro Evropu
Dne 3. 5. 2006 se za úãasti reprezentantÛ stáních lesÛ v EU uskuteãnila ustavující valná
hromada asociace EUSTAFOR (the European State Forest Association). Uskupení, které
krystalizovalo uÏ od podzimu loÀského roku (LâR do ní byly zaregistrovány 3. 11. 2005),
tak oficiálnû zahájilo svoji ãinnost.



Hlavní úkoly
EUSTAFOR bude analyzovat a zkoumat existující prostfiedí
v rámci EU tak, aby pfiipravovala podmínky pro rozvoj trva-
le udrÏitelného obhospodafiování státních lesÛ.
EUSTAFOR bude pracovat jako servisní organizace, jejímÏ
cílem bude vyjadfiovat postoj k projednávan˘m legislativním
opatfiením – nafiízením a smûrnicím EU, které se t˘kají les-
ního hospodáfiství.
EUSTAFOR bude napomáhat v˘mûnû názorÛ a kontaktÛ
mezi organizacemi státních lesÛ v Evropû.
EUSTAFOR bude pravidelnû informovat své ãleny o téma-
tech a otázkách, které se t˘kají celé Evropy.

Témata pro nejbliÏ‰í období
Produkce dfieva
Smûrnice pro rozvoj venkova 
Natura 2000, biodiverzita
Biomasa
Kjótsk˘ protokol
V˘zkum
Benchmarking

âlenské zemû
V souãasné dobû EUSTAFOR sdruÏuje 14 plnoprávn˘ch
ãlenÛ, mezi kter˘mi figurují státní lesy v Rakousku, âR,
Estonsku, Finsku, Francii, nûmeck˘ch spolkov˘ch zemích
Baden-Wütenberg, Bavorsko, Sasko-Anthalsko, v Polsku,
Slovensku a jinde. ■

Alexandra KfiiÏková
mluvãí LâR
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majetek vlastnûn˘ jednotliv˘mi státy do procesu financová-
ní z rozpoãtu EU, kter˘ je navíc omezován. Tato aktivita
EUSTAFOR mÛÏe b˘t chápána jako protiklad vlivu globál-
ních koncernÛ. Zejména v lesnickém sektoru je nutn˘ pfied-
poklad politiky trvale udrÏitelného hospodafiení a tuto stra-
tegii uznává i EU. 
Lesy hrají díky své rozloze dÛleÏitou roli v rozvoji zemûdûl-
ství a venkova v celé Evropû. Zaujímají 160 mil. ha, tj. 36 %
celkové plochy EU. Státní lesy pfiedstavují dÛleÏitou ãást
tûchto evropsk˘ch lesÛ, v rozmezí od 8 do 100 % z celkové
plochy lesÛ v Evropû v závislosti na ãlensk˘ch státech.

VViizzee  aa mmiissee
Vize: Evropské státní lesy – pilífi trvale udrÏitelného hos-
podafiení
Lesní pozemky jsou v zemích EU na jedné stranû ekologic-
kou konstantou a prostorem pro rekreaci, coÏ napomáhá pfii
utváfiení identity. Na druhé stranû jsou základem pro nejdÛ-
leÏitûj‰í obnovitelnou pfiírodní surovinu v Evropû.
K tomu, aby evropské lesy udrÏovaly svoji mnohotvárnost,
krásu a bohatství, je zapotfiebí ‰iroké spolupráce mezi orga-
nizacemi státních lesÛ, které je jednotnû reprezentují.

Mise: EUSTAFOR – siln˘ hlas pro evropské lesy
EUSTAFOR jako diskusní skupina pro organizace státních
lesÛ v EU pfiiná‰í pozitivní pfiíspûvek pfiedev‰ím lesnímu hos-
podáfiství  a státním lesÛm.
Díky podpofie panevropské strategie trvale udrÏitelného roz-
voje se v‰emi jejími v˘hodami napomÛÏe EUSTAFOR sv˘m
ãlenÛm implementovat jejich vlastní strategii trvale udrÏitel-
ného hospodafiení. 

„Federální agentura lesního hospodáfiství Ministerstva pfiírod-
ních zdrojÛ Ruské federace“ a státní podnik „Lesy âeské
republiky“, uvádûné dále jako Strany,

si uvûdomují  spoleãné zájmy v oblasti fiízení lesních zdrojÛ,

vnímají moÏnost fie‰ení obecn˘ch úkolÛ v oblasti lesního hos-
podáfiství prostfiednictvím cílen˘ch a dohodnut˘ch opatfiení,

vnímají oboustranné úsilí k dosaÏení rozsáhlej‰í a hlub‰í
dlouhodobé spolupráce v oblasti lesního hospodáfiství,

vyjadfiují zámûr rozvíjet vûdecko-technickou a ekonomickou
spolupráci v následujících oblastech:

• legislativní a organizaãní aspekty fiízení lesního hospodáfi-
ství;

• ochrana lesa pfied poÏáry, ‰kodliv˘m hmyzem a chorobami;
• monitoring lesa a roz‰ífiení metod inventarizace lesa, jako

jeden z principÛ trvale udrÏitelného lesního hospodáfiství;
• úplné vyuÏívání lesních zdrojÛ;
• rozvíjení národních systémÛ dobrovolné certifikace lesÛ;
• zachování biologické rozmanitosti, zachování genofondu

lesních dfievin, selekce; 
• sjednocení postojÛ Stran v oblasti rozvoje obnovy a pûsto-

vání lesa v rámci smûrnic Kyótského protokolu;
• boj s ilegální tûÏbou dfieva v rámci procesu ENA FLEG

(Europa and North Asia Forest Law Enforcement and
Governance);

• v˘mûna vûdecko-technick˘ch informací, spoleãné v˘zkumy,
‰kolení a profesionální pfiíprava v oblasti lesního hospo-
dáfiství;

• rozvíjení investic do oblasti lesního hospodáfiství;
• projednání otázky vybudování spoleãn˘ch podnikÛ na

správu lesního hospodáfiství, tûÏby  a zpracování lesních
zdrojÛ na území Ruské federace. 

Strany se spoleãnû dohodly, Ïe koordinaci spolupráce v rámci
tohoto Memoranda o vzájemném porozumûní bude realizovat
rusko-ãesk˘ t˘m pracovníkÛ v oblasti lesního hospodáfiství.

Za úãelem zabezpeãení a garance realizace tohoto Memo-
randa o vzájemném porozumûní  bude t˘m pracovníkÛ usi-
lovat o pravidelné pofiádání schÛzek jednou za rok, a to jak
v âeské republice, tak i v Ruské federaci.

Rozsah nákladÛ, které vypl˘vají ze spolupráce dané tímto
Memorandem o vzájemném porozumûní, se bude upfiesÀovat
u kaÏdého konkrétního pfiípadu cestou jednání mezi Stranami.

Toto Memorandum o vzájemném porozumûní nab˘vá plat-
nosti momentem jeho podepsání obûma Stranami a je plat-
né po dobu  pûti let. Dále pak bude jeho platnost automa-
ticky prodluÏována vÏdy o dva roky, a to aÏ do doby, neÏ
jedna ze Stran uvûdomí písemnû Stranu druhou o svém
úmyslu od Memoranda o vzájemném porozumûní odstoupit.
Toto oznámení musí b˘t uãinûno nejpozdûji ‰est mûsícÛ pfied
vypr‰ením bûÏné lhÛty trvání Memoranda.

Memorandum je vypracováno ve tfiech exempláfiích v ruském
a ve tfiech exempláfiích v ãeském jazyce, pfiiãemÏ kaÏd˘
z tûchto textÛ má stejnou váhu.

Podepsáno v kvûtnu 2006 

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉM POROZUMùNÍ
v oblasti spolupráce v lesním hospodáfiství mezi „Federální agenturou lesního hospodáfiství“
Ministerstva pfiírodních zdrojÛ Ruské federace a státním podnikem „Lesy âeské republiky“
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âeská republika disponuje velmi schopn˘mi lidmi –
zejména pak v soukromém sektoru. S rychle rostoucí eko-
nomikou a exportem ve volném trhu EU nepatfií jiÏ dle
svûtové banky do rozvíjejících se zemí svûta.  
StupeÀ v˘voje spoleãnosti ukazuje v první fiadû také pfií-
stup ke správû a vyuÏití národního majetku. Prohlá‰ení
Hospodáfisk˘ch novin z 10. 3. 2006 o pronájmu státních
lesÛ soukrom˘m spoleãnostem, je pfiíkladem podivného
názoru státních orgánÛ, ale i zaráÏející neinformovaností
a profesní etikety pfiístupu k poslednímu ucelenému
národnímu bohatství.

Státní lesy – vÏdy a ve v‰ech vyspûl˘ch zemích – jsou
chloubou národního majetku. Nejinak i u nás pfiedev‰ím
za první republiky. SlouÏit u státních lesÛ bylo spojeno se
ctí a se vztahem i úctou k minul˘m generacím, které pro
nás  pfiipravily dfiíví, ze kterého kaÏd˘ vlastník lesa nyní
Ïije. Les prodat, pronajmout ãi zpenûÏit dfiíví nastojato
pfiedstavovalo hrubé poru‰ení etického tabu a jasn˘ dÛkaz
neschopnosti dobfie spravovat svÛj majetek. V této sou-
vislosti lze pfiipomenout nedávno vydanou knihu
prof.Opletala, kter˘ pÛsobil jako mimo jiné i jako gene-
rální fieditel státních lesÛ âR.

To platí i dnes – minimálnû ve v‰ech prÛmûrnû vyspûl˘ch
zemích svûta – a i pfies skuteãnost, Ïe mnohdy stát svoje
lesy dotuje (jako napfi. v Polsku), aby uchoval jeho poslá-
ní, tradice a národní identitu.

Svût se vyvíjí velmi rychle a i pro evropské lesní hospo-
dáfiství vzniky nové rámcové podmínky: Na jedné stranû
stoupající nároky na zabezpeãování celospoleãensk˘ch
a ekologick˘ch funkcí lesa, které budou neustále narÛs-
tat, na stranû druhé trval˘ pokles cen dfiíví a stoupající
provozní náklady. V 80t˘ch letech minulého století byla
tak vût‰ina hospodáfisky v˘znamn˘ch státních lesÛ Evro-
py konfrontována se situací, jak zajistit trvalou udrÏitel-
nost v‰ech základních funkcí lesa (v rovinû pfiírodní, spo-
leãenské a ekonomické) vãetnû jeho rostoucí prosperity
pro stát a lidi pracující v lesnicko-dfievafiském sektoru. 
DÛsledkem nebyla nikdy privatizace, rozdûlení státního
lesa ãi jeho pronájem soukrom˘m lesnick˘m firmám, ale
legislativní pfiemûna pÛvodních kameralisticky spravova-
n˘ch státní lesÛ s vysok˘mi náklady a byrokratick˘m fiíze-
ním na podnikatelsky orientovanou spoleãnost s jasn˘m
posláním a strategick˘mi cíli v plném vlastnictví a kon-
trole státu. Za právo hospodafiit se státním majetkem platí
státu pfiesnû definovan˘ odvod nad rámec zákonného
zdanûní, za to jí náleÏí podnikatelská samostatnost
a kontinuita.
Tak vznikly státní lesy Finska, ·védska, Rakouska
a v minulém roce i Bavorska. Spoleãn˘m jmenovatelem
jejich dynamicky se rozvíjející hospodáfiské prosperity je
logistické fiízení celého procesu produkce dfiíví vãetnû
jeho prodeje, coÏ je nezbytná podmínka úspûchu pro kaÏ-
dého velkého vlastníka lesa 

âeská republika – byÈ má daleko lep‰í produkãní podmín-
ky neÏ v˘‰e uvedené zemû – nezohlednila ve své trans-

formaci lesního hospodáfiství 1991 ani v˘vojové trendy
oboru a bûhem dal‰ích 14ti let ani zku‰enosti jin˘ch stát-
ních lesÛ s paralelním v˘vojem: V˘sledkem byl krajnû spe-
cifick˘ model fungování na‰ich státních lesÛ, kdy stát
plánuje a klíãové trÏní procesy jsou v rukou soukrom˘ch
spoleãností. Celkové vyhodnocení procesu transformace,
zejména ekonomická stránka, nebylo nikdy provedeno
resp. pfiedloÏeno vefiejnosti. 

Jak˘ je v‰ak skuteãn˘ ekonomick˘ potenciál na‰ich stát-
ních lesÛ, kdyÏ dnes soukromé spoleãnosti nabízejí minis-
terstvu za pronájem takovéto ãástky? Jak vysoké musí b˘t
pak zisky nájemce?

Zku‰enost jasnû hovofií o tom, Ïe tyto zisky rozhodnû
nebyly investovány v lesním hospodáfiství, ani státní sféfie,
dokonce se v drtivé vût‰inû pfiípadÛ nenachází  ani v sou-
krom˘ch investicích podporujících rozvoj pracovního trhu
odvûtví. 

LâR jsou posledním nejvût‰ím státním majetkem. Na trhu
vysoce poptávané obnovitelné zdroje jsou pfiedmûtem
obrovského zájmu mnoha podnikatelsk˘ch skupin. Kdo
chce dnes i v budoucnu efektivnû hospodafiit, musí sám
fiídit cel˘ proces pohybu dfiíví. V zahraniãí jsou to vlastní
podnikatelsky orientované organizace státních lesÛ, u nás
soukromé spoleãnosti. Transformací lesního hospodáfiství
v‰ak vznikl u nás zámûrnû jeden nadbyteãn˘ ãlánek
procesního fietûzce, pfiiná‰ející organizaãní problémy
a netransparentnost procesu v˘roby a ekonomiky LH.
Navíc zde stát jednoznaãnû, bez zbyteãn˘ch prodlev a pfie-
dev‰ím bez dal‰ích vynaloÏen˘ch nákladÛ, které by nájem-
ce bezesporu v krátké budoucnosti tvrdû vyÏadoval, uplat-
ní své zámûry v posilování celospoleãensk˘ch funkcí lesa.  

Nadále experimentovat je pro stát nev˘hodné. Podmínky
ãeského lesnictví nejsou v Evropû niãím specifické. To, co
státní lesy nejvíce potfiebují je funkãní model ovûfien˘
praxí nejlep‰ích státních lesÛ Evropy. Proklamovan˘ pro-
nájem LâR nebo jejich ãásti soukrom˘m spoleãnostem
v‰ak dokládá naprostou neinformovanost o reformách
státních lesÛ lesnick˘ch velmocí v zahraniãí. LâR jsou
schopny ve své jedineãné velikosti, kterou nám celá
vyspûlá Evropa závidí, ekonomicky vyuÏít a daleko lépe
investiãnû a strategicky zhodnotit ná‰ v˘born˘ potenciál
neÏ lesy pronajaté soukrom˘m firmám. 
Pfiedpokladem toho je skuteãná legislativnû podloÏená
systémová reforma LâR pfiípadnû spojená s úpravou práv-
ní formy, definicí strategick˘ch zámûrÛ a se zaji‰tûním
kontinuity práce (nezávislosti na politick˘ch zmûnách)
schopného vrcholového managementu.

Pronájem ãástí státního lesa soukrom˘m spoleãnostem
trvalou prosperitu lesnímu hospodáfiství ani státu rozhod-
nû nepfiinese.

Schváleno usnesením XVI. Valné hromady âeské lesnické
spoleãnosti dne 21. 4. 2006

Prohlá‰ení XIV. valné hromady âeské lesnické spoleãnosti
ze dne 21. dubna 2006

PRONÁJEM STÁTNÍHO LESA 
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V Ústeckém kraji nejsou jenom
lesy Kru‰n˘ch hor
Lesy âeské republiky, s.p. spravují v pÛsobnosti Ústeckého kraje pfiibliÏnû 111,5 tis. ha
lesní pÛdy. Krajsk˘ inspektorát má své sídlo v bezprostfiedním sousedství teplického
lázeÀského areálu, v budovû b˘val˘ch Severoãesk˘ch státních lesÛ. Budova je poplatná
socialistickému pojetí funkcionalistické architektury. Po fiadû dílãích úprav interiérÛ,
které zde byly provedeny v nedávné dobû, pÛsobí v‰ak dnes pfiívûtivû a modernû.

Pfiívûtivû a mladû pÛsobí i deset pracovníkÛ inspektorátu.
Zfiejmû na nû pÛsobí sv˘m pfiíkladem fieditel inspektorátu
ing. Jan Ferkl. Jeho zájem o v‰e, co se t˘ká lesÛ na území
inspektorátu, je motivující a nakaÏliv˘. Osobnû jsem si to
ovûfiil pfii rozhovoru s ním, s jeho zástupcem inÏen˘rem Sta-
nislavem Eiglerem a s lesním správcem LS Rumburk, inÏen˘-
rem Pavlem Bikem. 
Podmínky krajského inspektorátu jsou skuteãnû mimofiádné.
VyÏadují proto mimofiádn˘ zápal a v˘drÏ.  Má první otázka
tedy smûfiovala ke stavu porostÛ na
území, které inspektorát spravuje.
¤editel k tomu podotkl, Ïe jeho
vystoupení by bylo emotivní a pfiene-
chal slovo svému zástupci Ing. Eigle-
rovi, kter˘ nejprve struãnû popsal
ãlenûní inspektorátu. 
„V rámci Krajského inspektorátu LâR Teplice hospodafií ‰est
lesních správ a správa tokÛ. Jedná se o kru‰nohorské lesní
správy Klá‰terec a Litvínov, vnitrozemské lesní správy Îatec
a Litomûfiice a dále lesní správy Dûãín a Rumburk. Správa
tokÛ – Oblast povodí Ohfie sídlí rovnûÏ v Teplicích.“
Ing. Eigler pak charakterizoval specifické podmínky inspek-
torátu a pfiíãiny, které k nim vedly: „Od druhé poloviny
devadesát˘ch let do‰lo v Ústeckém kraji ke sníÏení zneãi‰tû-
ní ovzdu‰í. Zejména se sníÏilo zneãi‰tûní slouãeninami síry.
V niÏ‰ích polohách se stav lesa rychle zlep‰uje, ale ve vy‰-
‰ích polohách stále ovlivÀují kvalitu pÛdy kyselé depozice.
Dochází k úbytku Ïivin, hlavnû hofiãíku a draslíku. Inspekto-
rát a správy se tomu snaÏí ãelit pfiedev‰ím vápnûním a hno-
jením (v souladu s usnesením vlády âR ã. 22/2004). 
Grantová sluÏba LâR také vypsala komplexní v˘zkumn˘ pro-
jekt pro oblast Kru‰n˘ch hor, kde bude podrobnû vyhodno-
cen souãasn˘ stav a pfiedpoklad v˘voje prostfiedí. Spolu s tím
budou navrÏena vûdecky podloÏená opatfiení k fie‰ení této
tíÏivé situace. V˘sledky v˘zkumu budou známy v roce
2007.“
Ing. Eigler pfiitom zdÛraznil, Ïe limitujícím faktorem úspû-
chu lesnického hospodafiení v této oblasti zÛstávají neúnos-
nû vysoké stavy zvûfie, pfiedev‰ím jelení. Také je tfieba si uvû-
domit, Ïe se jedná o celkovou plochu 35 000 ha lesa, Lesy
âeské republiky z toho spravují pfiibliÏnû 24 000 ha . Na
tûchto plochách byly zaloÏeny porosty náhradních dfievin,
které v‰ak jsou dnes jiÏ na hranici své Ïivotnosti. 
„Dnes je nutné pfiistoupit k obnovû tûchto náhradních
porostÛ. Proto se od roku 1995 postupnû pfiechází na obno-
vu lesa pÛvodními dfievinami – smrkem ztepil˘m, bukem
lesním, javorem klenem ad. To je v‰ak finanãnû velmi
nákladné. Proto vedení podniku rozhodlo v roce 2005
o vytvofiení rozpoãtové rezervy ve v˘‰i 292 mil. Kã. Tyto
prostfiedky jsou úãelovû vázány na provádûní pfiemûn poros-
tÛ náhradních dfievin na Kru‰n˘ch horách nad rámec bûÏné-
ho rozsahu pûstební ãinnosti v letech 2006 – 2012. Pfiedpo-
kládáme pfiemûnu pfiibliÏnû 1300 ha lesa.“ To jiÏ hovofiil
fieditel krajského inspektorátu, kterému leÏí na srdci

obzvlá‰tû náprava star˘ch ‰kod a obnova porostÛ, která by
umoÏnila postupn˘ návrat k pÛvodnímu sloÏení a kvalitû
porostÛ.
„Kromû oblasti Kru‰n˘ch hor, kde máme dvû lesní správy
(Klá‰terec nad Ohfií a Litvínov) hospodafiíme i v pfiíznivûj‰ích
podmínkách lesních správ Rumburk, Dûãín, z vût‰í ãásti
Îatec a Litomûfiice. Podporujeme vytváfiení smí‰en˘ch dru-
hovû rozmanit˘ch porostÛ s vyuÏitím místního reprodukãní-
ho materiálu. Preferujeme obnovu lesa pod porostem s vyu-

Ïitím násekÛ a snaÏíme se omezit
vznik rozsáhlej‰ích holin. Podporu-
jeme melioraãní dfieviny pfii v˘cho-
vû a obnovû porostÛ a prosazuje-
me technologie, které by co
nejménû po‰kozovaly lesní poros-
ty, pÛdu a lesní dopravní síÈ.

Krajsk˘ inspektorát LâR Teplice je pfii svém hospodafiení
ztrátov˘. Máme lesní správy, které jsou schopny vytváfiet
kladné hospodáfiské v˘sledky, ale zároveÀ máme lesní sprá-
vy a oblasti, kde není reálné dosaÏení kladn˘ch ãísel v dobû
finanãnû nároãné pfiemûny porostÛ náhradních dfievin.
S platností nov˘ch LHP do‰lo k nav˘‰ení tûÏeb dfiíví na úro-
veÀ vût‰í neÏ 300 tis. m3, pfiedev‰ím na LS Rumburk a Dûãín.
Obchod se dfiívím, kter˘ jsme nastartovali v minulém roce,
pfiiná‰í na‰im správám lep‰í ekonomické podmínky a spolu
s nimi i lep‰í v˘sledky,“ doplnil ing. Ferkl informaci o ãin-
nosti správy o pohled z pfiíjemnûj‰í a ekonomicky efektiv-
nûj‰í stránky. 
Následnû k ní je‰tû pfiipojil krátkou charakteristiku jednotli-
v˘ch lesních správ: 

Krajsk˘ inspektorát
Teplice

Cínovec – smrk pichlav˘ po‰kozen˘ snûhem
>>



LLSS  ÎÎaatteecc
V˘mûra lesní pÛdy ãiní 13 973 ha.
Katastrální v˘mûra 104 000 ha.
V˘mûra pozemkÛ pro OLH je 1 570 ha.
Poãet revírÛ  9.
Pfievládá SM, BO, BK, DB.
Zastoupení cílov˘ch HS:  43: 31 %; 23: 22 %; 45: 14 %;
dále napfi. 13, 19, 25. 
Zastoupené lesní oblasti: Rakovnicko-kladenská pahorkati-
na, Mostecká a Îatecká pánev, Doupovské hory, âeské stfie-
dohofií a Polabí.
TûÏba v roce 2005 dosáhla 54 114 m3.

Lesní správa Îatec je v souãasné dobû tvofiena jedním lesním
hospodáfisk˘m celkem – LHC Îatec.  PfieváÏná vût‰ina území
LHC Îatec (75 %) se rozkládá na okrese Louny. Sv˘m úze-
mím zasahuje lesní správa do pûti PLO s rozdílnou lesnatos-
tí, prÛmûrná je 21 % (PLO Rakovnicko-kladenská pahorkati-
na 38 % lesnatosti). Vzhledem k veliké katastrální rozloze
zasahuje LS do 5 okresÛ a nûkolika krajÛ. Rakovnicko-kla-
denská pahorkatina zaujímá podstatnou ãást rozmanit˘ch
pomûrÛ LS Îatec v rozmezí nadmofiské v˘‰ky 240–600 m.
Jedná se o pozemky s rozmanit˘m geologick˘m podloÏím
od kfiídové tabule s opukou aÏ po bohaté jílovité pÛdy, tzv.
ãervenky. Po stránce klimatické pfiedstavuje tato oblast
jednu z nejsu‰‰ích oblastí republiky (úhrn sráÏek pod
450 mm). Lesní správa územnû spadá do 1. aÏ 4. LVS a lesy
hospodáfiské zde zaujímají 93 % rozlohy.
V˘znamnou úlohu plní tyto lesy po stránce mimoprodukãní,
kdy má kaÏd˘ i drobn˘ les pfii nízké lesnatosti svÛj zásadní
v˘znam. Byly zde vyhlá‰eny pfiírodní parky (DÏbán, Horní
Stfiela, Jesenicko, Doupovská pahorkatina) a dal‰í pfiírodní
rezervace a památky.
Vzhledem k podmínkám hospodafiení je zde lesnická ãinnost
velice rozmanitá a pestrá.

LLSS  DDûûããíínn
V˘mûra lesní pÛdy ãiní 21 859 ha.
Katastrální v˘mûra je 74 200 ha.
V˘mûra pozemkÛ pro OLH 491 ha.
Poãet revírÛ 12.
Pfievládá SM, BK, BO.
Zastoupení cílov˘ch HS: 53: 30 %; 45: 15%; 13: 12 %, dále
napfi. 43, 55, 51, 25, 01, 41.
Zastoupené lesní oblasti: LuÏická pískovcová vrchovina,
Kru‰né hory, âeské stfiedohofií, Podkru‰nohorské pánve.

TûÏba v roce 2005 dosáhla 50 367 m3.
Od roku 2006 vzroste tûÏba na úroveÀ 90 000 m3.

Souãasné hranice Lesní správy Dûãín jsou platné od
1. 1. 2001. Lesní správa je tvofiena LHC Telnice (pfiiãlenûno
z LS Litvínov) a LHC Dûãín (slouãené LS Dûãín a LS SnûÏník
k 1. 1. 1997). Správa územnû navazuje na Národní park
âeské ·v˘carsko. Pro LHC Telnice je charakteristická proble-
matika imisního zatíÏení z minul˘ch let, typická právû pro
Kru‰né hory. Na území zasahují ãtyfii pfiírodní lesní oblasti.
Roãní teploty, sráÏkové pomûry a zastoupení hornin a pÛd
jsou tedy znaãnû rozdílné. Nachází se zde nejniÏ‰í místo
v âeské republice (117 m. n. m.) a naopak vrcholy jako
Cínovec (863 m. n. m.).
PrÛmûrná lesnatost ãiní 30 %, 52 % lesÛ je v kategorii lesy
hospodáfiské a 38 % lesÛ patfií do lesÛ zvlá‰tního urãení. 
Na území LS Dûãín zasahují dvû CHKO - Labské pískovce
a âeské stfiedohofií. Z maloplo‰n˘ch chránûn˘ch území je zde
fiada pfiírodních rezervací a unikátních krajinotvorn˘ch
prvkÛ. Oblast lesní správy je turisticky velice vyhledávána. Ve
spolupráci s dal‰ími partnery zde byly uvedeny do provozu
cyklostezky. RovnûÏ byly vytipovány turisticky exponované
lokality. Lesní správa pro nû vyuÏívá finanãní prostfiedky
z Programu 2000 na obnovu studánek, zhotovení odpoãíva-
del, rozcestníkÛ apod.

LLSS  LLiittoommûûfifiiiccee
V˘mûra lesní pÛdy ãiní 16 927 ha.
Katastrální v˘mûra je 167 000 ha.
V˘mûra pozemkÛ pro OLH 4536 ha.
Poãet revírÛ 14.
Pfievládá DB, SM, BO, BR.
Zastoupení cílov˘ch HS: 25: 44 %; 45: 13 %; 23: 12 %;
21: 9 %, dále  napfi. 01, 13, 19, 29, 41.
Zastoupené lesní oblasti: âeské stfiedohofií, Podkru‰nohorská
pánev, Polabí, Severoãeská pískovcová plo‰ina.
TûÏba v roce 2005 dosáhla 39 747 m3.

Lesní správu Litomûfiice tvofií LHC Lovosice a Litomûfiice
a LHP konãí platnost rokem 2006. V souãasné dobû se zafii-
zuje nov˘ LHP, uÏ pouze na jednom lesním hospodáfiském
celku – LHC Litomûfiice. Bûhem uplynul˘ch deseti let do‰lo
v rámci lesní správy k postupn˘m zmûnám ve vlastnictví
lesa. Z pÛvodní v˘mûry 21 600 ha lesní pÛdy bylo postupnû
vydáno pfiibliÏnû 5 000 ha lesa. Restituãní nároky uplatnila
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Vrch Tfií pánÛ – ohryz kÛry jefiábÛ

Pramenáã – podsadba smrku pichlavého

>>



kromû drobn˘ch vlastníkÛ pfiedev‰ím mûsta v regionu. Res-
tituãní proces je v souãasné dobû témûfi ukonãen a dal‰í
vlastnické zmûny se oãekávají pouze v omezené mífie. 
Vzhledem ke znaãné katastrální rozloze území lesní správy
zasahuje i do sousedních krajÛ v rámci  ãtyfi pfiírodních les-
ních oblastí. Hospodafiení na lesní správû je dlouhodobû
ovlivÀováno zejména bufiení, suchem a ãásteãnû pÛsobením
imisí.

NejniÏ‰í poloha lesní správy je u Labe v nadmofiské v˘‰ce
129 m. n. m. a nejvy‰‰í je vrchol Mile‰ovky 837 m. n. m.
Roãní prÛmûrná teplota vzduchu se pohybuje kolem
7°C a roãní prÛmûrn˘ úhrn sráÏek se pohybuje mezi 460 aÏ
620 mm. Na území lesní správy zaujímá Chránûná krajinná
oblast âeské stfiedohofií plochu 9 200 ha, dále je zde fiada
pfiírodních rezervací a národních kulturních památek. Celá
oblast je turisticky velmi vyhledávaná. 

LLSS  RRuummbbuurrkk  
V˘mûra lesní pÛdy ãiní 18 127 ha. 
Katastrální v˘mûra je 44 800 ha.
V˘mûra pozemkÛ pro OLH 500 ha.
Poãet revírÛ  10.
Pfievládá SM, BK, MD, BO.
Zastoupení cílov˘ch HS: 53: 21 %; 43: 16 %; 55: 15 %, dále
napfi. 57, 45.
Zastoupené lesní oblasti: LuÏická pískovcová vrchovina,
LuÏická pahorkatina
TûÏba v roce 2005 dosáhla 50 367 m3.
Od roku 2006 vzroste tûÏba na úroveÀ 90 000 m3.

LLSS  KKlláá‰‰tteerreecc
V˘mûra lesní pÛdy ãiní 18 300 ha.
Katastrální v˘mûra je 53 800 ha.
V˘mûra pozemkÛ pro OLH 445 ha.
Poãet revírÛ  10.
Pfievládá SM, BK, náhradní dfieviny mají zastoupení 38 %.
Zastoupení cílov˘ch HS: 73: 17 %; 79: 11 %; 53: 4 %
a dal‰í napfi. 57, 77.
Zastoupené lesní oblasti: Kru‰né hory (94 % v˘mûry), Dou-
povské hory, Podkru‰nohorské pánve.
TûÏba v roce 2005 dosáhla 30 000 m3.

PfieváÏná ãást lesÛ LâR LHC Klá‰terec nad Ohfií (cca 65 %)
se nachází na náhorní zvlnûné planinû s dominantou Klí-
novce 1 244 m. n. m., nejniÏ‰í bod lesní správy je v nadmofi-
ské v˘‰ce 210 m. Pfievahu v této ãásti mají porosty náhrad-
ních dfievin v 1. aÏ 3. vûkovém stupni. JiÏní ãást tvofií svahy
se zafiízl˘mi táhl˘mi údolími, s pfiirozenûj‰í druhovou sklad-
bou a s normálnûj‰ím zastoupením vûkov˘ch tfiíd. V náhor-
ní oblasti ztûÏují hospodafiení zejména velké roãní úkoly
v zalesnûní (cca 255 ha), mrazové lokality a tlak jelení zvûfie.
Nejroz‰ífienûj‰ím pÛdním typem je kryptopodzol. Velmi
ãasto jsou tyto pÛdy technologicky degradované pfiedev‰ím
buldozerovou pfiípravou pÛdy v minulosti. Pfiedpokladem
obnovení úrodnosti tûchto pÛd je znovuvytvofiení svrchních
humusov˘ch horizontÛ (rozhrnutí valÛ, hnojení, vápnûní
apod.)

Celá lesní správa je velmi bohatá na vodní nádrÏe, rybníky
i vodoteãe a vût‰í ãi men‰í ra‰elini‰tû. Z vodních nádrÏí
mÛÏeme uvést nádrÏ Pfiíseãnice, Kfiímovskou nádrÏ, NádrÏ
Kameniãka ãi Nechranickou pfiehradu. Rybníky jsou zejména
v oblasti kolem V˘sluní, Hory sv. ·ebestiána a mezi Jirkovem
a Chomutovem se znám˘m Kamencov˘m jezerem.

Na území LS se rovnûÏ nachází dvû národní pfiírodní památ-
ky Cibou‰ov a DoutÀák, dvû pfiírodní rezervace a sedm pfií-
rodních památek. V návrhu je vyhlá‰ení pfiírodní rezervace
Novoveské ra‰elini‰tû.
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Vylej‰ov – val pfiipraven˘ na rozhrnutí

Dlouhá louka – podsadba rozpadající se bfiízy

Radní rybník – retenãní nádrÏ

Vylej‰ov – zalesnûní zemûdûlské pÛdy
>>
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LLSS  LLiittvvíínnoovv
V˘mûra lesní pÛdy ãiní 22 825 ha.
Katastrální v˘mûra je 65 500 ha.
V˘mûra pozemkÛ pro OLH 267 ha.
Poãet revírÛ 13.
Pfievládá SM, BR, SMp, BK, MD.
Zastoupení cílov˘ch HS: 73: 35 %; 55: 16 %; 79: 12 %;
53: 11 % a dal‰í,napfi. 51, 23, 45.
Zastoupené lesní oblasti: Kru‰né hory (91 %), Podkru‰no-
horské pánve, âeské stfiedohofií.
TûÏba v roce 2005 dosáhla 30 014 m3.

PfieváÏnou ãást lesní správy zahrnuje úboãí Kru‰n˘ch hor
a náhorní plo‰ina. V podhÛfií Kru‰n˘ch hor zasahuje do Pod-
kru‰nohorské pánve, kde zaujímá drobné lesní ãásti a rekul-
tivované plochy po dÛlní ãinnosti. Lesy LS Litvínov jsou
zafiazeny do dvou lesních hospodáfisk˘ch celkÛ – v západní
ãásti LHC âerven˘ Hrádek, kter˘ navazuje na lesní majetky
okolních mûst, a LHC Litvínov na v˘chodû. Dne‰ní lesní
správa vznikla slouãením LS âerven˘ Hrádek a Litvínov
v roce 2001.
Lesy LS se rozkládají od nadmofiské v˘‰ky 200 m. n. m.
(u Ohfie) aÏ po 956 m. n. m. (vrch Louãná). Geologick˘ pod-
klad je tvofien pfieváÏnû ãerven˘mi a ‰ed˘mi rulami a svory.
Roãní úhrn sráÏek se pohybuje mezi 430 – 980 mm podle
lokality. PrÛmûrná délka vegetaãní doby se pohybuje
v úrovni 120 dnÛ.
K charakteristice litvínovské a klá‰terecké lesní správy pfiipo-
jil ing. Ferkl je‰tû jednu závaÏnou informaci: „Problémem
jsou vysoké stavy jelení zvûfie, která pÛsobí znaãné ‰kody na
lesních kulturách. V porostech náhradních dfievin, které byly
zaloÏeny na imisních plochách, je zastoupen smrk pichlav˘
(28 %), modfiín (25 %), bfiíza (38 %), ol‰e a jefiáb (9 %).
S ohledem na zdravotní stav tûchto porostÛ dochází k jejich
postupné rekonstrukci. SniÏování ‰kod zvûfií je jedním z roz-
hodujících faktorÛ. Je nezbytné. 
Pro pfiedchozí generaci kru‰nohorsk˘ch lesníkÛ byla charak-
teristická pozornost, kterou vûnovali vysoké zvûfii. Péãe
o zvûfi pro nû byla motivací pfii jejich práci, pomáhala jim
pfiekonávat obtíÏe, které pfiiná‰el tehdej‰í systém. Na‰ím
úkolem je obnovit potfiebnou rovnováhu. Máme-li mít

v lesích zvûfi, musíme mít lesy. Stávající porosty náhradních
dfievin jsou pouze nezbytn˘m prvním krokem. Díky nim jiÏ
nejsou Kru‰né hory umírající ãi odlesnûné. Na‰ím úkolem je
pokroãit dál. Vrátit zpût pÛvodní dfieviny a postupnû obno-
vit zdej‰í pÛvodní porosty. Bez sniÏování ‰kod pÛsoben˘ch
vysokou zvûfií není tento krok moÏn˘. K tomu pfiispûje i síÈ
pfiezimovacích obÛrek, jejichÏ v˘stavbu jsme zapoãali v loÀ-
ském roce. Ve tfiech dokonãen˘ch na LS Litvínov a Klá‰terec
pfiezimovalo jiÏ pfies sto kusÛ jelení zvûfie.“
Závûrem fieditel inspektorátu pfiipomnûl, Ïe oblast lesní
správy má také znaãn˘ vodohospodáfisk˘ v˘znam a je proto
zahrnuta do chránûn˘ch oblastí pfiirozené akumulace vod.
V jejím obvodu se vyskytují nádrÏe na pitnou vodu, které
zásobují podkru‰nohorské obce. V˘znamné jsou i zdej‰í
zdroje podzemních vod.
Pfiírodní prostfiedí LS Litvínov je také cenné z hlediska
ochrany pfiírody. Za zmínku stojí dvû ptaãí oblasti. Pfiedmû-
tem ochrany na jejich území je mimofiádnû cenná populace
tetfiívka.

Vlastní honitby KI Teplice

LS Celkem reÏie ha

Îatec 13 1 9 241
Klá‰terec n. O. 13 1 20 805
Litvínov 19 2 22 490
Litomûfiice 10 2 8 954
Dûãín 17 2 22 788
Rumburk 17 2 21 221
Celkem 89 10 105 499

Závûrem na‰eho rozhovoru se ing. Ferkl zmínil o v˘stavbû
potfiebn˘ch retenãních nádrÏí (rybníãkÛ). Za dobu existence
LesÛ âeské republiky jich bylo v rámci inspektorátu vybudo-
váno nebo obnoveno 17. Celkové náklady na jejich v˘stav-
bu dosáhly 50 mil. Kã a byly z vût‰í ãásti kryty dotacemi
Ministerstva zemûdûlství. ■

Jan Brandejs
¤editelství LâR

Mackovská kfiiÏovatka – tfiicetilet˘ porost smrku pichlavého

>>
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Nové mûsto – zmlazení buku

Sídlo, adresa, kontaktní údaje:

Lesy âeské republiky, s.p.
KI Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
e-mail: oi33@lesycr.cz
tel: 417 538 708
fax: 542 513 214

¤editelem krajského inspektorátu je ing. Jan Ferkl. Patfií
mezi fieditele mladé, vûkem i sluÏebnû. Funkci fieditele kraj-
ského inspektorátu zastává dva roky. Pfiedtím pÛsobil na LZ
Dobfií‰ nejprve jako technik, pozdûji jako vedoucí polesí. Zná
proto problematiku lesního hospodafiení z obou stran,
v podmínkách pro lesáka témûfi optimálních i v podmínkách
nesmírnû sloÏit˘ch a obtíÏn˘ch. 
Za dva roky pÛsobení v severních âechách se z nûho stal
opravdov˘ „ochránce práv“ kru‰nohorsk˘ch lesÛ. Podmínky,
ve kter˘ch rostou, mu ãasto nedávají spát. Nesmírnû sympa-
tická je jeho snaha o jejich postupné zlep‰ování a zkvalit-
Àování. Se sv˘mi spolupracovníky na inspektorátu a pfiede-
v‰ím na správách se snaÏí vyuÏít kaÏdé moÏnosti, která pro-
spûje jejich obnovû. Pomoci by mûly napfi. v˘sledky kom-
plexního v˘zkumného projektu pfiipraveného pro oblast
Kru‰n˘ch hor. Pfii jeho realizaci bude podrobnû vyhodnocen
souãasn˘ stav i pfiedpoklady dal‰ího v˘voje prostfiedí. Spolu
s tím budou navrÏena vûdecky podloÏená opatfiení k fie‰ení
této tíÏivé situace. Ing. Ferkl pfiipomíná: „Rekonstrukce
porostÛ pfiijde na pofiádné peníze. VynaloÏí se na ni kaÏdo-
roãnû 150 mil. Kã.“
Pro ilustraci kru‰nohorsk˘ch pomûrÛ jmenuje napfi. trvalé
problémy s kyselou depozicí ve vy‰‰ích polohách a s devas-
taãními zásahy, které ji mûly kdysi fie‰it. Vysvûtluje: „Na plo-
chy byly v minulosti vysílány buldozery, které kyselou svrch-

ní zeminu tzv. odstranily. V praxi to znamenalo, Ïe ji shr-
nuly a vytvofiily dlouhé pásy vysok˘ch valÛ. V dÛsledku
tûchto  poãinÛ nelze porosty obnovit ani na srovnané mrtvé
plo‰e, ani na umûle vytvofien˘ch valech. Zeminu je tfieba
opût rozhrnout, upravit její Ph a zásoby Ïivin a poté zales-
nit.“ Práce je to obrovská, mravenãí. Navíc se v‰e dûje
v podmínkách, kdy stavy vysoké zvûfie mnohonásobnû pfie-
vy‰ují normál. Ing. Ferkl uvádí pfiíklad: „Na LS Klá‰terec je
normovan˘ stav 176 ks vysoké, loÀsk˘ odstfiel dosáhl 1 240
ks a letos se plánuje odstfiel 1 500 ks. Obnovované porosty
jsou niãeny opakovan˘m kaÏdoroãním okusem. PfiírÛstky
jsou v prÛmûru nûkolikacentimetrové, pouze tam, kde zvûfi
okus vynechá, dosahují normálního dvaceti aÏ tfiiceticenti-
metrového pfiírÛstu. Podobné je to i na náhradních poros-
tech jefiábu. V fiadû míst se témûfi nenajde kaÏdoroãnû neo-
loupan˘ kmínek. Jefiáb sice obvykle pfieÏije, jeho stav je v‰ak
více neÏ zuboÏen˘. Situace se kaÏdoroãnû opakuje. Zvûfi
porosty niãí a brání jejich normálnímu v˘voji. Vytváfií se tak
klasick˘ zaãarovan˘ kruh.“ 
¤editel zdÛrazÀuje, Ïe: „Cesta z nûho vede pouze pfies sni-
Ïování stavÛ zvûfie a návrat normálních pomûrÛ. Zájmy
nájemcÛ honiteb i lásku lesníkÛ je tfieba usmûrnit a sladit
s potfiebou pûstování lesa i ekonomikou hospodafiení. Zdej‰í
porosty by mûly plnit ve‰keré funkce lesa. Myslivost by mûla
b˘t souãástí lesního hospodafiení, ne jeho dominantou.“ ■

Jan Brandejs
¤editelství LâR

Musíme sníÏit stavy zvûfie v lesích
Rozhovor se fieditelem Krajského inspektorátu v Teplicích

¤editel KI Teplice – Ing. Jan Ferkl
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·kody snûhem se jako problém objevují jiÏ v první polo-
vinû 19. století, aãkoliv samozfiejmû existovaly i dfiíve.
Dost jiÏ o nich dnes víme z rozsáhlého v˘zkumu
a z mnoha praktick˘ch zku‰eností nûkolika generací les-
níkÛ, bohuÏel jen v paseãn˘ch lesích vûkov˘ch tfiíd.
„Velk˘ rozsah snûhov˘ch kalamit... ukazuje, Ïe hospodáfi-
sk˘ tvar vysokokmenného lesa s rozsáhl˘mi stejnovûk˘mi
a stejnorod˘mi porosty je abiotick˘mi ‰kodliv˘mi ãiniteli
velmi ohroÏován. Tento vysok˘ podíl ‰kod souvisí se v‰e-
obecn˘m zavedením holoseãného hospodáfiství. Proto
mnozí lesníci doporuãují návrat k lesÛm smí‰en˘m
a nestejnovûk˘m, popfiípadû k podrostnímu hospodáfiství
a k obnovám porostÛ s dostateãnû dlouhou zmlazovací
dobou. ·kody snûhem v porostech tûchto sloÏitûj‰ích
hospodáfisk˘ch tvarÛ budou více rozpt˘leny, a proto
se následky snûhov˘ch polomÛ rychleji a lépe zacelí,“
ãteme u autorÛ VICENA, PA¤EZ, KONOPKA (1979).
V tomto ãlánku se nejdfiíve zmíním o reakcích pralesÛ
a v˘bûrn˘ch lesÛ na pÛsobení snûhu, abychom odtud
mohli pfiípadnû nûco pfievzít do hospodáfisk˘ch lesÛ.

SSnnííhh  vv pprraalleessíícchh

V kapitole Velké katastrofické osvobození pí‰e REININGER
(1992): „Ve stfiední Evropû jsou katastrofické události
v pralesích v˘jimkou. K jedné takové do‰lo v pralese Peru-
cica. PoÏár tam zniãil plochu 4 ha. Její obnova zaãala suk-
cesí. Pod ochranou pfiípravného lesa, bfiízy, jívy, lísky aj.
nalétal smrk a jedle, které pfiípravn˘ porost brzy prorÛsta-
jí. Tyto porosty se pak vût‰inou vyvíjejí jednovrstevnû.
Obvykle jsou také brzy prolámány snûhem. Tím pfiíroda
pfiipravuje rÛstov˘ prostor pro ostatní porostní sloÏky nebo
pro vznik druhé vrstvy z pfiedchozího zmlazení. Také odol-
nost dolní vrstvy, chránûné proti snûhu stfiední a horní
vrstvou, je posílena jejím pfiíznivû se vyvíjejícím ‰tíhlostním
pomûrem hodnoty cca 50–60.“
U strukturální anal˘zy ‰esti ãesk˘ch pralesÛ uvádí
REININGER (2000) mj. to, Ïe atmosférické vlivy jsou
v pralesích podfiadné; efektivní podíl vûtrn˘ch a snûho-
v˘ch zlomÛ nebyl uveden, jelikoÏ nemûl v˘znam; pfieva-
Ïuje endogenní rozpad pfiirozen˘m stárnutím.

V˘chova k odolnosti proti snûhu
Na sníh bohatá zima 2005/2006 lesníkÛm opût ukázala, jak nebezpeãn˘m ‰kodliv˘m
ãinitelem mÛÏe b˘t sníh v lesích. Z abiotick˘ch ohroÏení lesa je rozsahem ‰kod po vûtru
druh˘m v fiadû. Proto je oprávnûná otázka, proã k tak rozsáhl˘m ‰kodám snûhem dochá-
zí, a co je vÛbec moÏné proti tomu konat. 

Práce v kalamitû
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vûtví vÛãi kmenu (vodorovnû aÏ ‰ikmo dolÛ) a o rozvol-
Àování porostního zápoje pro zv˘‰ení tlou‰Èkového pfií-
rÛstu, podporujícího zlep‰ení ‰tíhlostního pomûru jako
nejúãinnûj‰ího ukazatele pro zlep‰ení odolnosti proti
zlomu a pro zakotvení stromu v pÛdû.
O vlivu dlouhé koruny stromu pro pfiíznivé utváfiení jeho
stability informoval jiÏ HEGER (1943). Dvacetiletou pûs-
tební péãí v osmdesátilet˘ch porostech lze oãekávat pro-
dlouÏení korun z poãáteãních 25 % na 36 % v˘‰ky stro-
mu ve vûku 100 let. ·edesátileté porosty mohou bûhem
20 let prodlouÏit koruny z poãáteãních 25 % na 42 %
a ãtyfiicetileté porosty z 25 % na 57 %. V˘sledky v˘zku-
mu potvrzují, Ïe ãím krat‰í je koruna, tím vy‰‰í je pomûr
h/d a tedy tím vy‰‰í náchylnost ke zlomení.
Pfiíznivého ‰tíhlostního koeficientu z hlediska odolnosti
vÛãi po‰kození snûhem – u smrku pod 80 – lze ve smr-
kov˘ch porostech dosahovat buì jiÏ fiídk˘m zaloÏením
nepfiesahujícím v˘chozí poãet sazenic 2500 (3000) ks/ha,
nebo radikální redukcí poãtu stromÛ ve velmi mladém
vûku, je‰tû pfied dosaÏením plného zápoje v mlazinách
pfii v˘‰ce porostu do 4–5 m, a to na poãet okolo
2000 ks/ha. Pfii poãtech jedincÛ v mlazinách, dnes zpra-
vidla okolo 4000 ks/ha, to znamená odstranûní skoro
kaÏdého druhého stromu, resp. v jist˘ch men‰ích roze-
stupech zÛstávají v fiadû smrkÛ dva vedle sebe (jako
moÏn˘ základ velmi odoln˘ch tzv. blíÏencÛ). Jen takto
skuteãnû radikálním zásahem se mÛÏe udrÏet voln˘ zápoj
aÏ do fáze probírek a ‰tíhlostní koeficient zachovat pod
hodnotou 80. Je vyslovenû chybné odkládat velmi silnou
ranou seã aÏ do první probírky, kdy je zpravidla ‰tíhlost-
ní koeficient jiÏ nad hodnotou 100. Aãkoliv potfiebnost
takto velmi siln˘ch ran˘ch seãí v mlad˘ch smrãinách je jiÏ

O pralesové rezervaci Babia Gora uvádí KORPEª (1995):
„Fyzické Ïití a odumírání probíhá u smrku vût‰inou
na pni. K zemi stromy padají teprve pfii pokraãujícím roz-
kladu.“ O vlivech snûhu Ïádná zmínka.
Pfii studiu pralesní struktury zdÛrazÀoval SMEJKAL
(1995) vûtu: Les, kter˘ nemá nepfiátel. Vyjadfiuje jí,
Ïe prales existuje s vysokou nedotãeností vnûj‰ími vlivy,
bez viditelného v˘skytu ‰kÛdcÛ; o snûhu se také nezmi-
Àuje. Prales za to vdûãí rÛznovûkosti a ãlenité porostní
struktufie. Pfii vichfiicích obvyklé intenzity s periodicitou
3 aÏ 10 let opakovanû zji‰Èujeme, Ïe vichfiice, které pÛso-
bí v bûÏném hospodáfiském lese katastrofální plo‰né
po‰kození, vylomí v sousedním pfiírodním lese jen jedno-
tlivé stromy nebo skupiny. To proto, Ïe pro mechanickou
stabilitu porostu proti vûtru, snûhu a námraze má rozho-
dující v˘znam jednotliv˘ aÏ skupinov˘ v˘skyt vitálních
stromÛ horní vrstvy s hlubok˘mi korunami. Tím
se vyznaãují právû pfiírodní lesy. Pfiíkladem odolnosti
proti vûtru a snûhu je pro hospodáfisk˘ smrkov˘ a boro-
v˘ les jak severská jehliãnatá tajga, tak její stfiedoevrop-
ská analogie – horská smrãina: v obou pfiípadech pfievlá-
dá trvale rozvolnûná struktura s voln˘m stupÀovit˘m
zápojem s dlouhodobou pozvolnou obnovou. A právû to
je nutné v kritick˘ch oblastech i v niÏ‰ích polohách
stfiední Evropy napodobovat.

SSnnííhh  vvee vv˘̆bbûûrrnn˘̆cchh  lleessíícchh

O vysoké odolnosti v˘bûrn˘ch lesÛ, vãetnû smrkov˘ch,
proti vûtru existuje mnoho pozitivních zmínek.
O destrukãních úãincích snûhu nejsou vût‰inou Ïádné
informace. Ve v˘bûrném lese vzniká pfiízniv˘ stupeÀ ‰tíh-
lostního pomûru stromÛ stfiední vrstvy (pod hodnotu 100
aÏ 80), dÛsledkem je vysoká stabilita proti vûtru i snûhu.
Takov˘ stav je podmínûn citliv˘m provádûním v˘bûrné
tûÏby. MeziúrovÀové stromy pak vrÛstají do horní vrstvy
a mnohé ze stromÛ horní vrstvy mají vzhled solitérÛ,
proti vûtru a snûhu vysoce odoln˘ch (KORPEª-SANIGA,
1993). V‰eobecnû se o v˘bûrn˘ch lesích uvádí, Ïe jejich
vertikální struktury fie‰í stabilizaãní problémy vysoce
úãinnû. To se projevuje napfi. i jedním velmi zajímav˘m
jevem: jak známo, pfii hodnotách pomûru h/d nad
80 po‰kození stromÛ v dÛsledku zhor‰ujícího se ‰tíhlost-
ního pomûru rychle vzrÛstá a kulminuje pfii h/d 110, ale
poté opût mÛÏe klesat, a to tak, Ïe i stromy s h/d 140
s maximálním ohroÏením snûhem jeho zatíÏení vydrÏí,
dokonce pfieÏijí ve vût‰ím poãtu nûÏ odolné stromy s h/d
60 a 70. Vysvûtlení poskytuje „efekt podfiízenosti“
(Unterstellefekt), kter˘ umoÏÀuje pfieÏívat stromÛm niÏ-
‰ích stromov˘ch tfiíd s vysok˘m pomûrem h/d tím, Ïe pfii
nebezpeãí snûhového polomu je chrání úrovÀové stromy.
Tomuto efektu lze pfiiznat snad vÛbec nejvût‰í stabili-
zaãní vliv.

OOppaattfifieenníí  kkee zzlleepp‰‰eenníí  ssttaabbiilliizzaaccee  lleessaa  pprroottii  ‰‰kkooddáámm
ssnnûûhheemm

Jde jednak o okamÏit˘ program stabilizaãních náprav,
jednak o dlouhodobû pÛsobící opatfiení. Opatfiení s oka-
mÏit˘m úãinkem se t˘kají zpravidla stejnovûk˘ch, jedno-
vrstevn˘ch a dosud pfieváÏnû i hust˘ch, snûhem nejvíce
ohroÏen˘ch smrãin a bofiin. Sníh totiÏ ohroÏuje pfiede-
v‰ím husté a pfiehoustlé porosty, tzn. porosty nedosta-
teãnû profiezávané a probírané, a to zvlá‰tû na vodou
ovlivnûn˘ch stanovi‰tích. Odolnost paseãn˘ch porostÛ
jak proti vûtru, tak proti snûhu se opírá o dávno osvûd-
ãené v˘chovné zásady. Tj. o péãi o koruny, aby se bráni-
lo jejich zkracování a podporovalo správné postavení

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas

>>
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dlouho známá, stále se v praxi málo vyuÏívá, a to
i v oblastech s bûÏn˘m v˘skytem mokrého snûhu. To má
za dÛsledek zbyteãné ‰kody v mnoha smrãinách.
V˘voj smrãin, poãínaje odrÛstajícími kulturami, by mûl
smûfiovat k co nejvût‰í v˘‰kové a tlou‰Èkové diferenciaci
stromÛ, k porostní ãlenitosti. Ta je jedním z nejdÛleÏi-
tûj‰ích faktorÛ jejich ekologické stability, zahrnující
i odolnost proti snûhu. Îádn˘m v˘chovn˘m zásahem
se nemají odstraÀovat jen slabé a krátké podúrovÀové
stromy, ale jejich pfiimûfienou kvalitní ãást je tfieba
nechávat dále rÛst. Je sice pravda, Ïe pfii úrovÀové
v˘chovû b˘vá zpravidla ãást podúrovÀov˘ch stromÛ snû-
hem polámána, ale to v podstatû nevadí; jde totiÏ o pfii-
rozen˘ vyluãovací proces pfiírodním v˘bûrem tûch
nejménû adaptabilních jedincÛ, které mûly b˘t v˘chovou
jiÏ odstranûny.
Vedle v˘‰kové a tlou‰Èkové diferenciace je vhodné usilo-
vat i o nepravidelnost zápoje podle zásad „skupinové
probírky“. Bylo totiÏ vypozorováno, Ïe v malé hust‰í sku-
pinû o nûkolika jedincích (5–10) s neporu‰en˘m zápojem,
ale po obvodu zcela uvolnûné, si jednotlivé stromy
zachovávají vût‰í odolnost proti snûhu. Tomu lze napo-
moci napfi. takto: na porostní plo‰e se vyhledá nûkolik
„pfiíbuzensk˘ch shlukÛ“ v poãtu cca 10–15 na 1 ha (tfieba
se obepnou plastovou páskou); je vhodné, aby v nich
nemûl zastoupení Ïádn˘ nekvalitní strom, podúrovÀoví
jedinci tam nevadí. Tyto hlouãky se jako celek po obvo-
du zcela uvolní. Tzv. „blíÏenci“, tj. tûsnû vedle sebe ros-
toucí 2–3 pûkné smrky se vyhledají v rozestupech
10–15 m a také se po obvodu zcela uvolní. Samozfiejmû
se v kaÏdé smrãinû zcela uvolÀují vtrou‰ené Ïivotaschop-
né cílové listnáãe, byÈ ménû kvalitní, aby mûly nadûji

vrÛstat se smrkem do úrovnû, a nûkolik pûkn˘ch vtrou‰e-
n˘ch pfiedrÛstav˘ch bfiíz na 1 ha.
RovnûÏ borové porosty se v oblastech ohroÏovan˘ch
mokr˘m snûhem pûstují, poãínaje mlazinami, ve volnûj-
‰ím zápoji, aãkoliv nikoliv tak volném jako u smrku. Ze-
jména se podporují jedinci se symetrick˘mi korunami
a pfiedev‰ím se odstraÀují neÏádoucí obrostlíci a pfied-
rostlíci.

OOppaattfifieenníí  ss ppeerrssppeekkttiivvnníímmii  úúããiinnkkyy  nnaa ssttaabbiilliittuu
ssmmrrããiinn  vv bbuuddoouuccnnoossttii

Tato opatfiení mají rozhodovat o zásadním zv˘‰ení odol-
nosti na‰ich lesÛ pfiedev‰ím aÏ v dal‰í generaci. Poznat-
ky z pfiírodních a v˘bûrn˘ch lesÛ zcela jednoznaãnû uka-
zují, Ïe pro ekologickou a mechanickou stabilitu, vãetnû
odolnosti stromÛ proti po‰kozování snûhem, je rozhodu-
jící vnitfiní porostní v˘stavba spolu s víceménû vût‰ími
skupinami pfiimí‰en˘ch dfievin v dfievinû základní. V˘‰ko-
vû i tlou‰Èkovû diferencovaná struktura porostu umoÏní
vût‰í ãásti snûhu dobfie propadat pfieru‰ovanou a vlnitou
porostní klenbou.
Vysoká statická odolnost rÛznorodû uspofiádaného lesa
vypl˘vá z toho, Ïe kaÏdá rÛstová fáze stromÛ se vyzna-
ãuje odolností proti jinému druhu ohroÏení. Mladé rÛsto-
vé fáze jsou labilní vÛãi snûhu, star‰í fáze vÛãi vûtru atd.;
proti snûhu jsou v‰ak mlad‰í a niÏ‰í stromy více ãi ménû
chránûné vrstvou stfiední a horní. Z toho plyne první
zásada ochrany proti snûhu v pfiirozenû se obnovujících
porostech: zajistit vznik rÛznovûkého prostorovû diferen-
covaného lesa dlouhou obnovní dobou a postupnou
maloplo‰nou clonnou ãi v˘bûrnou obnovou, s udrÏením

Vítr a sníh nejvíce ‰kodí v pfie‰tíhlen˘ch, stejnovûk˘ch porostech
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dlouhotrvající clony matefiského porostu promûnlivého
stupnû zakmenûní asi 0,4–0,6 nad podrostem, nejlépe
do doby, neÏ dojde k jeho v˘raznému spontánnímu pro-
fiedûní a v˘‰kové diferenciaci (skuteãnû jen s ojedinûlou
pomocí umûlého v˘bûru nûjak vadn˘ch jedincÛ). Zbytek
intenzivního profiedûní se dokonãí ihned po dotûÏení
matefiského porostu a poté se probírkami nadále udrÏuje
fiid‰í zakmenûní víceménû nepravidelného stupnû
0,7–0,9. Cílem je zachovat stfiídání „velk˘ch“ a „mal˘ch“
stromkÛ (hlouãkÛ, skupin) a pfiírodnímu v˘bûru dát dlou-
hou pfiíleÏitost vybrat a zachovat co nejlépe adaptované
jedince.
V umûle zaloÏen˘ch smrkov˘ch a borov˘ch monokulturách
ve fázích odrÛstajících nárostÛ a mlazin nemáme po ruce
Ïádná jiná opatfiení k posílení jejich odolnosti proti snûhu,
neÏ ta uvedená v pfiedchozí kapitole. To znamená u smrku
ranou radikální redukci poãtu jedincÛ a záchranu v‰ech
zmlazen˘ch vtrou‰en˘ch listnáãÛ a modfiínu, u borovice
vãasné odstranûní v‰ech obrostlíkÛ a stejnou podporu
vtrou‰en˘ch listnáãÛ a modfiínu. Umûlé dodateãné vná‰ení
buku a jin˘ch cílov˘ch listnáãÛ vût‰inou jiÏ neb˘vá proti
snûhu funkãní, protoÏe tyto dfieviny poté málokdy dospûjí
aÏ do porostní úrovnû. Ale rozhodnû je moÏné z jin˘ch
dÛvodÛ. V oblastech asi do 6. LVS je nicménû vhodné vná-
‰et do mezer ve smrkov˘ch a borov˘ch kulturách jednotli-
v˘ modfiín (pfiíp. i v hlouãcích) v dobré vífie, Ïe pfiece jen
doroste do porostní úrovnû a proti snûhu se je‰tû funkãnû
uplatní.
V oblastech zvlá‰tû postihovan˘ch mokr˘m snûhem
neplatí obecnû, Ïe kaÏdé smí‰ení zvy‰uje odolnost proti
snûhu. Smí‰ené porosty smrku a jedle, smrku, jedle
a borovice, pfiíp. smrku a borovice jsou snûhem po‰kozo-
vány 2–3x více neÏ stejnovûké a stejnorodé smrãiny.
Naopak pfiímûs buku nebo jiného cílového listnáãe
v zastoupení aspoÀ 30-40 %, v˘slovnû v‰ak v porostní
úrovni a je-li v hranicích svého optima, je proti snûhu
dobfie úãinná (VICENA–PA¤EZ–KONOPKA, 1979). Buk
v podúrovni je pro ochranu lesa proti snûhu bezv˘znam-
n˘, stejnû jako jeho pfiimí‰ení jen ve vût‰ích skupinách.
Z toho plyne druhá zásada ochrany proti snûhu: zajistit
ve smrkov˘ch zmlazeních a kulturách pfiímûs buku, resp.
jiného vhodného cílového listnáãe (javoru, jasanu, jilmu,
lípy). Zajistit v‰ak tûmto dfievinám ve smrkovém porostu
úrovÀové postavení do poãátku jeho ohroÏení snûhem
b˘vá ãasto problém. KdyÏ jim stanovi‰tû vyhovuje jen
trochu hÛfie neÏ smrku, nebo jsou-li kultivovány souãas-
nû s jeho obnovou, skonãí zpravidla v podúrovni. Proto
je vhodné zajistit buku vy‰‰í pfiedpoklad cílového úrov-
Àového postavení jeho ãasovû pfiedstiÏnou kultivací je‰tû
ve starém porostu, a to podsadbami asi 10–20 let pfied
obnovou hlavního jehliãnanu (sm, bo), tak, aby byl sou-
ãasnû zaji‰tûn jeho plo‰n˘ rozptyl (vtrou‰ení), napfi.
minihlouãky po 3–5 sazenicích ve sponu 0,5–1 m s roze-
stupy 5–7 m.
Dostateãn˘ poãet odoln˘ch úrovÀov˘ch a vhodnû for-
movan˘ch stromÛ základní dfieviny (sm, bo) lze propû-
stovat vãasn˘m v˘bûrem odpovídajícího poãtu C1-stro-
mÛ (u smrku 250–300, u borovice 150–200 ks/ha)
a jejich úpln˘m uvolnûním 1–2 zásahy. Pfiitom se pone-
chávají zdraví, Ïivotaschopní podúrovÀoví jedinci jako
v˘chovn˘ podruÏn˘ porost k ãi‰tûní úrovÀov˘ch stromÛ
odspodu, ale i jako stromová rezerva pro náhradu zniãe-
n˘ch úrovÀov˘ch stromÛ. Siln˘m uvolnûním C-stromÛ
rostoucích v rozestupech 5–7 m se nejen podpofií pfiíz-
niv˘ v˘voj jejich korun, ale v pomûrnû mal˘ch vzdále-
nostech od sebe se i natolik pfieru‰í souvisl˘ zápoj,
Ïe jím mÛÏe sníh snadno propadat. V dÛsledku toho
nevzniká na korunové klenbû souvislá snûhová vrstva

jako podloÏka pro dal‰í ukládání snûhu do enormní niãi-
vé zátûÏe. Pûstování C-stromÛ lze proto povaÏovat
za tfietí zásadu v ochranû proti snûhu ve zvlá‰tû ohroÏe-
n˘ch oblastech. Pokud totiÏ vÛbec lze zajistit souãasnû
i vhodné, co nejvíce vodorovné, resp. ‰ikmo dolÛ smû-
fiující postavení vûtví na kmenech siln˘ch, odoln˘ch
stromÛ v jinak zpravidla spí‰e hustém nûÏ fiídkém zápo-
ji, pak to je moÏné snad nejlépe právû pomocí silnû
uvolnûn˘ch C-stromÛ jako stromové elity, relativnû
vynikající i svou individuální odolnosti proti vûtru
i snûhu.

ZZáávvûûrr

Nápadnost odolnostních rozdílÛ mezi lesem pûstovan˘m
paseãn˘mi a podrostními (clonn˘mi a v˘bûrn˘mi) postu-
py je tak velká, Ïe zvlá‰tû v oblastech ohroÏen˘ch mok-
r˘m snûhem by se tûm podrostním mûla dávat zcela
zásadní pfiednost a holoseãné i náseãné postupy by se
mûly na co nejvût‰í plo‰e systematicky omezovat. Obhos-
podafiovat snûhem ohroÏené porosty takov˘m zpÛsobem,
aby v‰eobecnû smûfiovaly pfiinejmen‰ím k dvouvrstevné
porostní v˘stavbû, nejlépe v‰ak pfiímo k vysoce ãlenité
struktufie v˘bûrného typu. Rozsah kalamitního po‰kozo-
vání ãesk˘ch lesÛ (nejen snûhem) je ve znaãné mífie
v rukou lesního hospodáfie. ■

Milan Ko‰uliã st.

Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Karas
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V dne‰ním ãísle zahájíme na‰e zastavení na Lesní správû
Ostravice, v centrální ãásti  Moravskoslezsk˘ch Beskyd,
na v˘zkumném povodí âervík.
Historie tohoto v˘zkumného povodí je spojena se jmé-
nem známé lesnické osobnosti Ing. Václava Zeleného,
CSc. Jeho  práce v tomto povodí a v Moravskoslezsk˘ch
Beskydách vÛbec byla zamûfiena na  v˘zkum vlivu lesa na
odtok vod a erozi pÛdy.
Celé povodí, leÏící v nadmofiské v˘‰ce 640 aÏ 959 m. n.
m., má v˘mûru 185 ha, je tvofieno dvûma dílãími povo-
dími A a B a z hlediska kategorizace lesÛ je zafiazeno do
kategorie  lesÛ zvlá‰tního urãení.
V roce 1953, kdy bylo mûfiení zahájeno, pokr˘valy celé
povodí m˘tné porosty s 85 % zastoupením jehliãnat˘ch
dfievin – pfieváÏnû smrku. Pfiímûs tvofiil buk a jedle.
PÛvodní metodika v˘zkumu mûla za cíl objasnit dÛsledky
nûkolikanásobnû zrychlené porostní obnovy a souãasnû
zámûny dfievin na odtok vody z povodí a moÏnosti jeho
cíleného ovlivÀování. Poãínaje hydrologick˘m rokem
1953–1954 bylo zahájeno mûfiení jednotliv˘ch prvkÛ
vodní bilance (zejména sráÏky a odtok vody) a základních
meteorologick˘ch prvkÛ. V prÛbûhu následujících let
nebyly na celém povodí provádûny úmyslné tûÏební zása-
hy, povodí bylo takzvanû kalibrováno. Od roku 1966 byla
na dílãím povodí A zahájena holoseãná obnova, oproti
bûÏné praxi trojnásobnû urychlená. Byla dokonãena

poãátkem 80. let. Dílãí povodí B bylo ponecháno bez
úmysln˘ch tûÏeb jako kontrolní. Na povodí A bylo pfii
obnovû plánováno souãasnû zv˘‰it zastoupení buku, to se
ale z provozních dÛvodÛ podafiilo jen ãásteãnû, takÏe
i v obnoven˘ch porostech stále v˘raznû pfievládá smrk.
DÛrazy kladené na experiment se samozfiejmû ve svûtle
nov˘ch poznatkÛ a spoleãensk˘ch poÏadavkÛ v prÛbûhu
nûkolika desetiletí mûnily a vyvíjely. Od pÛvodního cíle
zámûrného ovlivÀování hydrologického reÏimu lesnick˘-
mi zásahy se v˘znam experimentu dostával postupnû do
dal‰ích, ãasto zcela jin˘ch souvislostí. 
V 80. letech pfiispûly v˘sledky hydrologick˘ch a dal‰ích
mûfiení k pfiesnûj‰ímu odhadu dÛsledkÛ velkoplo‰n˘ch
imisních tûÏeb na vodní reÏim. Je‰tû pozdûji, spolu
s narÛstající délkou ãasové fiady mûfiení, se tyto v˘sledky
staly velmi cenn˘mi i z hlediska sledování vlivu klimatic-
k˘ch a antropogenních zmûn prostfiedí na lesní ekosysté-
my. Základní srovnatelnost unikátnû dlouhé fiady v˘sled-
kÛ mûfiení zÛstala zachována. Pfiesto se v posledních
letech dafií pfiizpÛsobovat zamûfiení objektu trendÛm,
probíhajícím v celém lesním hospodáfiství. Obnova dílãí-
ho povodí A byla jiÏ dokonãena a v˘chova porostÛ je zde
zamûfiena na podporu MZD, v tomto pfiípadû zejména
buku. Cílem v˘chovy je i zvy‰ování kvality mlad˘ch
porostÛ a jejich stability. Na kontrolním povodí B do‰lo
postupem doby vlivem vûtrné kalamity k lokálnímu

Náv‰tûva v˘zkumn˘ch povodí
na severní Moravû – 1. díl
Les a voda patfií nerozluãnû k sobû. Pfiízniv˘ vliv lesa na jakost vody a na vodní reÏim
celé krajiny je nesporn˘.  To je dávno známo nejen odborné lesnické vefiejnosti, ale  uvû-
domuje si to stále více i fiada laikÛ. Vztah lesa a vody má v‰ak i fiadu jin˘ch souvislostí
a mnohdy dosud málo znám˘ch skuteãností. Teprve jejich dlouhodobé sledování a detail-
ní rozbory mohou pfiispût k serioznímu poznávání vzájemn˘ch vazeb. Tomuto úãelu
slouÏí fiada rÛzn˘ch v˘zkumn˘ch objektÛ. K nim patfií i dlouhodobû sledovaná  povodí
V˘zkumného ústavu lesního hospodáfiství a myslivosti Jílovi‰tû – Strnady.  Tfii nejzná-
mûj‰í povodí, leÏící na území tfií organizaãních jednotek LâR, bychom Vám chtûli
postupnû pfiedstavit. 

Leteck˘ snímek v˘zkumného povodí âervík V˘zkumné povodí âervík s rozvodnicí

V¯ZKUM
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naru‰ení porostÛ. Tyto kalamitní plochy se staly v˘cho-
disky obnovy, která je zde provádûna dÛslednû malo-
plo‰nû. 
Spoleãn˘m zámûrem v˘zkumného pracovi‰tû i Lesní
správy Ostravice je zde preferovat pfiírodû blízké hospo-
dafiení. Vedle maloplo‰né obnovy, podpory pfiirozené
obnovy a del‰í obnovní doby jde i o podporu jedle. Ta se
zde zachovala ve zv˘‰ené mífie zejména v nejstar‰ích ãás-
tech m˘tn˘ch porostÛ. Urãitou pfiekáÏkou jemnûj‰ích
hospodáfisk˘ch zásahÛ  je nízké zpfiístupnûní porostÛ
a obtíÏné terénní podmínky.
Pfii usmûrÀování lesnického hospodafiení v povodí  trvá
i nadále zámûr udrÏet urãitou diferenciaci hospodafiení
mezi dvûma dílãími povodími. Vhodn˘m základem
k tomu jsou v souãasné dobû  rámcové smûrnice hospo-
dafiení, vypracované na základû vûdeck˘ch a praktick˘ch
poznatkÛ a rozpracované v platném LHP. Je moÏno kon-
statovat, Ïe jak pfii jeho tvorbû, tak i v praktickém uplat-
Àování jsou poÏadavky VÚLHM i LâR v souladu. To by se
mûlo pfiíznivû odrazit i v tom, Ïe v˘sledky mûfiení budou
dobfie reprezentovat jemnûj‰í zpÛsob hospodafiení, odpo-
vídající  poÏadavku trvale udrÏitelného obhospodafiování
lesa. Na jeho roz‰ífiení mají urãitû zájem v‰ichni, jimÏ
není stav lesa lhostejn˘. 
V této souvislosti je tfieba je‰tû zmínit skuteãnost, Ïe
pÛvodní modelovû a ryze úãelovû proveden˘ experiment
s pomûrnû drastickou holoseãnou obnovou nebyl nikdy
mínûn jako návod k takovému zpÛsobu hospodafiení
v praxi. To platí je‰tû více v pfiípadû dal‰ího povodí Malá
Ráztoka, které si pfiedstavíme v následujícím pokraãová-
ní. Tam do‰lo navíc i k pomûrnû drastické pfiemûnû  kva-
litních bukov˘ch porostÛ na smrkové monokultury. Je ale
cenné dÛsledky takov˘chto zásahÛ dlouhodobû sledovat
právû pro objektivizaci rizik a odhalení moÏn˘ch dal‰ích
ekologick˘ch souvislostí. 
Vedle hydrologick˘ch mûfiení jsou na povodí provádûny
také dal‰í v˘zkumy. Byl zde napfiíklad analyzován dlou-
hodob˘ tlou‰Èkov˘ pfiírÛst porostÛ za pouÏití dendro-
chronologické metody. Zajímavé v˘sledky pfiinesl ze-
jména u jedle. Byla potvrzena její nynûj‰í regenerace
i v této oblasti. Vedle toho byly s vyuÏitím metod iso-
enzymov˘ch anal˘z hodnoceny rovnûÏ genetické vlast-
nosti populací smrku. Bylo zji‰tûno, Ïe nejstar‰í smrko-
vé porosty na dílãím povodí B jsou autochtonní, s vel-
kou genetickou diverzitou. Naproti tomu umûle obno-
vené mlad‰í porosty na povodí A pfiedstavují nepÛvod-
ní populaci. To je také dal‰í dÛvod k tomu, aby pfii
poãínající obnovû v povodí B byla dÛslednû uplatÀová-
na pfiirozená obnova a pfiíznivé genetické vlastnosti
populace pÛvodních dfievin byly zachovány  v dal‰í
generaci lesa.
V neposlední fiadû je na povodí sledován i v˘voj depozi-
ce imisních látek, pÛdních vlastností, v˘Ïivy porostÛ
a chemismu vody ve vodním toku. Po období zv˘‰ené
depozice imisních látek, zejména oxidu sifiiãitého,
v 80. a poãátkem 90. let zde dochází od roku 1996
k postupnému sniÏování jejich koncentrací.
Dosavadní v˘sledky hydrologického v˘zkumu potvrzují
dlouhodobou ustálenost sráÏkoodtokového vztahu
v kaÏdé zkoumané lokalitû. MoÏnosti zámûrného ovlivÀo-
vání odtoku vody lesnick˘mi opatfieními jsou oproti dfií-
vûj‰ímu oãekávání velmi omezené. To se logicky t˘ká
i obtíÏnosti pfiípadn˘ch nápravn˘ch opatfiení po naru‰ení
ekologické rovnováhy. Proto je velmi dÛleÏité pfii pláno-

vání a provádûní v‰ech lesnick˘ch ãinností respektovat
ekologické nároky dfievin a vycházet ze stanovi‰tnû vhod-
né dfievinné skladby. Velk˘ v˘znam má stav lesní pÛdy.
UdrÏení jejích pfiízniv˘ch fyzikálních vlastností má zásad-
ní vliv na retenci vody v povodí. A rovnûÏ udrÏení dobr˘ch
chemick˘ch vlastností pfiispívá k vyváÏenému a dlouhodo-
bû udrÏitelnému kolobûhu Ïivin v lesním ekosystému.
Z praktického hlediska je dÛleÏité zabránit erozi pÛdy pfii
tûÏebnû-dopravním procesu. Dále pak omezit degradaci
pÛdní organické hmoty a pÛdní struktury. A právû v tom
spoãívá i dal‰í z mnoha v˘hod pfiírodû blízkého, ekolo-
gicky orientovaného hospodafiení, které ve sv˘ch dÛsled-
cích sk˘tá i vysok˘ ekonomick˘ efekt.
V mnoÏství dal‰ích v˘sledkÛ, které povodí poskytlo, nelze
opomenout ani podrobné zmûfiení prÛbûhu katastrofál-
ních povodní v roce 1997. I v tûchto obtíÏn˘ch podmín-
kách bylo za znaãného úsilí v mûfiení pokraãováno a byly
tak získány jinak tûÏko dostupné cenné údaje o tvorbû
povodÀov˘ch vln v extrémních podmínkách.
V dal‰ím pokraãování vás seznámíme s druh˘m objektem
v lesní oblasti Moravskoslezsk˘ch Beskyd – povodím
Malá Ráztoka na LS Fren‰tát pod Radho‰tûm. A na‰e
putování pak zakonãíme na LS Jeseník. ■

Ing. Milan Bíba, CSc, Ing. Zdenûk Vícha,
Ing. Zuzana Oceánská

VÚLHM Jílovi‰tû – Strnady
Ing. Karel Matula, Ing. Vladimír Pe‰l

LâR, s. p., LS Ostravice

Beskydy

Beskydy
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NejtûÏ‰í bobfii váÏí kolem 30 kg a jsou dokonale pfiizpÛso-
beni Ïivotu ve vodû. Mohutnû vyvinuté zadní nohy mají
opatfieny plovací blánou, hustota srsti je znaãná, na bfii‰e je
i 30 tisíc chlupÛ na 1 cm2. Bobr pod vodou vydrÏí aÏ
15 minut, pfiiãemÏ má uzavfieny nozdry a u‰ní otvory. Doba
bfiezosti je asi 105 dní a samice rodí 2 aÏ 7 mláìat. Den
bobfii pfieãkávají ve vyhraban˘ch
norách se vchody pfies 60 cm ‰irok˘-
mi a ukryt˘mi pod hladinou. Vûtrací
otvory jsou i nûkolik metrÛ od bfiehu
a ãasto jsou kryty natahan˘mi vûtve-
mi. Za v˘hradnû rostlinnou potravou
se bobfii vydávají aÏ se soumrakem.
Jak dokládají dochované prameny, bobr se dfiíve na na‰em
území vyskytoval hojnû. Podle uppsalského biskupa Olafa
Magnussona (kolem r. 1520) „...bobr objevuje se hojnû
v baÏinách moravsk˘ch a je‰tû severnûji.“ V tfieboÀském
archivu pochází první zmínka o bobrech z r. 1522.
V instrukci Nelahozevské (1588) ãteme: „KaÏd˘ rok od vyder
a bobrÛ pfii fiece a jinak na ostrovû veliká ‰koda se dûje, pro-
toÏ se k tomu oufiedník snaÏiti má, aby taková zvífiata zbíti
jsouce rozplemeÀovati se nemohli, kÛÏe z t˘chÏ zvífiat, téÏ
vlãí, li‰ãí a jiné pro pánovu potfiebu vydûlány b˘ti mají.“ 
Lov bobrÛ, tzv. bobrovnictví, byl v minulosti velmi roz‰ífie-
n˘. PouÏívali se k nûmu speciální psi bobráci (k tomuto lovu
vycviãení jezevãíci). Bobfii se lovili za mûsíãn˘ch nocí nebo
se chytali do pastí (siln˘ch Ïelez). Rybáfii je také ãasto zachy-
tili do sv˘ch sítí. „Byli povinni (rybáfii – pozn. red.) ze v‰ech
bobrÛ, které chytili, ocas a nohy na zámek pfiinésti, a tu se
jim za kaÏd˘ kus po gro‰i platívalo a pfiidala se jim konev
piva. Kter˘ ocas a nohy jinam prodal, propadl pokutû kopû
gro‰Û. Z bobrÛ nohy a ocas pfiipadl purkmistru a kon‰elÛm.“
(Podûbrady 1553). Za „ocas a nohy“ se povaÏovala masitá
bobfií záì, nikoliv málo osvalené pfiední nohy ãi ploch˘ ocas. 
K ochranû a lovu bobrÛ byli urãeni zvlá‰tní hlídaãi a lovci -
bobrovníci. Tito poddaní bydleli poblíÏ rybníkÛ a bobry hlí-
dali, chovali a lovili je. Proto jim byl, stejnû jako ostatnímu
královskému loveckému personálu, zaji‰tûn pfiíbytek. V Pol-
sku byli podfiízeni vrchnímu dozorci zvanému bobrov˘ pán.
Tak jako sokolníkÛm bylo poskytováno sokolné, bobrovní-
kÛm náleÏelo bobrovné. Na sklonku XVII. století se platilo
zástfielné za jednoho bobra ve v˘‰i 1 zl. a 30 kr.
Velké ‰kody, které bobfii páchali, a pravdûpodobnû i jejich

kvalitní koÏe‰ina byly pfiíãinou jejich vyhubení, k nûmuÏ
do‰lo kolem roku 1880. Napfi. poslední bobr z populace na
TfieboÀsku byl odchycen v r. 1871, na NeÏárce byl poslední
bobr vykopán z nory v r. 1878.
Témûfi po sto letech – v r. 1975 – byl bobr pozorován na

Dyji, pod soutokem s fiíãkou Kyjovkou. Na na‰e území pro-
nikl z Rakouska, z populace novû
zaloÏené pfii horním toku Dunaje.
Mimofiádnû vhodné prostfiedí luÏní-
ho lesa s mnoÏstvím tekoucích i sto-
jat˘ch vod v povodí Dyje, Moravy
a Kyjovky bobrÛm spolu s pfiísnou
ochranou vyhovovalo natolik, Ïe se

jiÏ v 90. letech v celé oblasti silnû rozmnoÏili. Dokonce
i v centru Bfieclavi se bobfii usadili a káceli vrby. 
Lesníci se zpoãátku s bobrem rádi setkávali a doposud mu
poskytují ve‰kerou praktickou ochranu. Av‰ak s jeho znaã-
n˘m rozmnoÏením zaãaly také prudce stoupat ‰kody nejen
na jednotliv˘ch stromech, ale i plo‰nû na lesních porostech.
BobrÛm totiÏ vedle travin, rákosu a dal‰ích druhÛ bylinné-
ho patra slouÏí za potravu také kÛra dfievin a jsou schopni
vzrostlé stromy v blízkosti nory úplnû zdecimovat. Nejedná
se v‰ak pouze o bfiehové porosty, ale bohuÏel i o pfiilehlé
lesy vãetnû ãerstvû zalesnûn˘ch kultur. Tak vytváfiejí a udr-
Ïují plo‰ky bezlesí (tzv. bobfií louky) podléhající pfiirozené-
mu sukcesnímu procesu. Jako první na tyto plo‰ky naletí
topoly a vrby. Bobr právû mûkké dfieviny (vrbu, topol)
upfiednostÀuje a poráÏí je. Vûtve o prÛmûru do 10 cm poté
odtahá do nor nebo je zapichuje do dna kanálÛ a fiek. Z tvr-
d˘ch dfievin mu nejvíce chutná jilm, dub a na posledním
místû jasan. Pfiíkladem bobrovy schopnosti odli‰it i jednotli-
vé druhy dfievin v rámci rodu je skuteãnost, Ïe v dubové kul-
tufie pfiilehlé k vodû (smûs dubu letního a ceru) v˘raznû pre-
feruje cer, jehoÏ fiady postupnû likviduje do vût‰í vzdálenos-
ti. Dubová kultura tak byla zniãena do vzdálenosti asi 50 m
od vody, pfiiãemÏ fiady ceru byly postupnû niãeny dále, takÏe
vznikl pruh bezlesí zasahující hluboko do jiÏ neporu‰ené
kultury dubu letního.  
Porazit vrbu nebo topol o prÛmûru 100 cm na pafiezu není
pro bobra problém, ale dokáÏe se pustit také do stejnû sil-
ného dubu. Mnohé stromy bobr nepokácí, pouze je ohryÏe.
I tyto stromy v‰ak ãasem hynou, protoÏe dochází k pfieru‰e-
ní kambia po celém obvodu kmene. 

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm

Tentokrát o bobru evropském
(Castor fiber)
Bobr je nejvût‰ím hlodavcem âeské republiky. Dosahuje maximální délky 136 cm, pfii-
ãemÏ ploch˘ ocas je dlouh˘ aÏ 35 cm a ‰irok˘ aÏ 17 cm. 

Tzv. bobfií louãka v zimûBobr evropsk˘ – Castor fiber. Foto O. PraÏák



LE
SU

ZD
AR

 

6 / 2006 25

O P¤ÍRODù

Ani k vodû pfiiléhající oplocenky nejsou pro bobra pfiekáÏ-
kou. Bez problémÛ je podhrabává a pokud je mu to zne-
moÏnûno, jeho nora mÛÏe vyústit aÏ nûkolik metrÛ za plo-
tem uvnitfi oplocenky. KdyÏ je zdecimována vegetace v blíz-
kém okolí nory, bobfii hledají dal‰í zdroje potravy a vzdále-
nost, kterou pfiitom urazí jak po vodû, tak i po sou‰i, se
postupnû zvût‰uje aÏ na stovky metrÛ.
·kody pÛsobené bobry nevznikají jen pfiímo na zniãen˘ch
porostech, ale i následnû v pfiípadû nutnosti odstraÀování
stromÛ a vûtví z vody, neboÈ napfi. soustava zavodÀovacích
kanálÛ v luÏním lese by jinak v krátkém ãase byla zcela
nefunkãní.
Vyhlá‰kou ã. 395/1992 Sb., která je provádûcím právním
pfiedpisem k zákonu o ochranû pfiírody a krajiny, byl bobr
fiazen do kategorie kriticky ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ, od 8. 5.
tohoto roku je pfiefiazen do niÏ‰í kategorie - silnû ohroÏe-
n˘ch ÏivoãichÛ. PfiestoÏe ‰kody bobrem mohou b˘t hrazeny
podle zákona ã. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad ‰kod
zpÛsoben˘ch vybran˘mi zvlá‰tû chránûn˘mi Ïivoãichy
(vydra, kormorán, bobr, rys, vlk, medvûd a los), je jiÏ dnes
zfiejmé, Ïe absolutní ochrana bobra je v na‰ich podmínkách
do budoucna nepfiijatelná. Jen náhrady ‰kod pfiiznané Lesní-
mu závodu Îidlochovice od r. 2003 dosáhly neuvûfiitelné
v˘‰e 5 111 412 Kã. ·kody se vyãíslují stanoven˘m postupem
a musí b˘t doloÏeny znaleck˘mi posudky a pfiedepsan˘mi
náleÏitostmi.
Je nesporné, Ïe bobfii jsou velmi zajímavá zvífiata a Ïe jsou
samozfiejmou souãástí pfiirozeného ekosystému. Pfiíroda v âR
v‰ak nemÛÏe b˘t ponechána samovolnému v˘voji, neboÈ se
jedná o kulturní, hustû osídlenou a lidmi intenzivnû obhos-
podafiovanou ãi jinak vyuÏívanou krajinu, která jiÏ zdaleka
není pÛvodním, pfiirozen˘m ekosystémem. Se zvy‰ováním
poãtu bobrÛ, v jehoÏ dÛsledku do‰lo k pfiefiazení bobra do
niÏ‰í kategorie ochrany, dochází i k nárÛstu zpÛsoben˘ch
‰kod. Vyplácení stále se zvy‰ujících finanãních náhrad stá-
tem ale nemusí b˘t jedin˘m akceptovateln˘m fie‰ením.
Bude-li pfiijato ménû nákladné opatfiení, mohou b˘t u‰etfie-
né finanãní prostfiedky pouÏity úãelnûji. ¤e‰ení mÛÏe spoãí-
vat ve stanovení normovaného stavu populace bobra na
konkrétním území (nikoliv plo‰nû v celé âR) a v udrÏování
tûchto stavÛ mysliveck˘m obhospodafiováním. Bobr totiÏ na
na‰em území nemá pfiirozeného nepfiítele a v souãasné dobû
bobfií populaci nelimituje ani Ïádn˘ jin˘ faktor. ■

Jifií Netík, LZ Îidlochovice, Polesí Soutok
Ing. Petr Zvolánek, ¤editelství LâR 

Bobfií „chodník“

Bobr se nelekne ani siln˘ch stromÛ

Beze slov
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Ponû‰ice slavily na Kypru
Malebná jihoãeská vesniãka leÏící 11 km od Hluboké nad Vltavou – Ponû‰ice. V zimû
tûÏko dostupná, tichá, do snûhu zabalená. A léto je tu nádherné s krásn˘mi v˘hledy do
prÛmyslové krajiny, na jejímÏ horizontu se tyãí jaderná elektrárna Temelín. 

O kousek dál, po kovovém ro‰tu, kter˘ zlehka zahuãí pod
koly auta, pfiijíÏdíte do obory, která dostala název podle ves-
niãky leÏící za oborním plotem – Obora Ponû‰ice. Patfií
k nejv˘znamnûj‰ím oborám v âeské republice vzhledem
k vysoké kvalitû uloven˘ch trofejí jelena lesního, kter˘ je zde
dominantní zvûfií vedle pfiidruÏené zvûfie ãerné a srnãí.
První zmínka pochází z roku 1628 a hovofií o Malé ponû‰ic-
ké obofie. PfiibliÏnû v dne‰ních hranicích byla zaloÏena v roce
1853 o rozloze 1 664 ha. 
·piãkov˘ chov jelení zvûfie vedle genové základny smrku,
dubu, buku a lípy vedl Lesy âeské republiky, s. p., k zámûru
vyhlá‰ení demonstraãního objektu v obofie. Jelení trofeje
dosahují vysok˘ch bodov˘ch hodnot, stavy zvûfie jsou opti-
málnû nízké vzhledem k úÏivnosti obory a misky na vahách
jsou v rovnováze. A to v‰echno je dílem. Obraz namaluje
malífi, hudbu sloÏí skladatel a vynález se zrodí v chytré
hlavû. Dílo ponû‰ické je o zku‰enostech a práci personálu
obory, kterému od roku 1985 stojí v ãele Franti‰ek ¤ehofi.
Narodil se na konci cesty z Ponû‰ic pfies oboru v obci Vitín
31. 7. 1955. Vyuãil se v Lesnickém odborném uãili‰ti
v Bechyni, poté absolvoval SLT· v Písku, kde v roce 1976
sloÏil maturitu. V roce 1988 ukonãil pomaturitní studium na SLT· Písek obor myslivost – obornictví. V zamûstnání pro‰el

funkcemi lesníka u Vojensk˘ch lesÛ a statkÛ Horní Planá, na
LS Hluboká nad Vltavou pracoval jako technik a 1. kvûtna
1985 pfievzal funkci oborníka v obofie Ponû‰ice, kde pÛsobí
dodnes.
Sv˘m nenapodobiteln˘m postojem k práci, skromností
a lehkou ironií pfii fie‰ení zásadních problémÛ spojen˘ch
s provozem obory dotlaãil svÛj „pracovní kámen“ k datu
14. 9. 2001. V obofie byl ten den uloven nov˘ národní rekord
jelena lesního. Kdyby tady na louce, kter˘ch je v obofie
dostatek, svítila svûtelná cedule jako na velkém fotbalovém
stadionu, psalo by se tam 250, 89 CIC po dlouh˘ch 271 le-
tech, kdy se datuje dosavadní národní rekord.
Mimo úspûchy v chovu jelení zvûfie dafií se zde i práce se
zvûfií ãernou. Nejsilnûj‰í kÀour z obory Ponû‰ice má na ‰tít-
ku napsáno 122,20 CIC.
A kdo nûco umí, má stát tam, kde je ho tfieba. V roce 2004
byl Franti‰ek ¤ehofi námûstkem ministra zemûdûlství ing.
Karlem Machem jmenován ãlenem ústfiední hodnotitelské
komise trofejí. 
A kdo nûco umí, obãas stojí na stupních vítûzÛ. Za dobré

MYSLIVOST

Ponû‰ická parta Malá oslava na LS Hluboká n. Vltavou

Oborník Franti‰ek ¤ehofi pfiebírá cenu E. Blanca v kyperském Limasolu.

Blahopfiejeme
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vûci se dávají odmûny a ceny. V myslivosti je takov˘m
vrcholn˘m ohodnocením v˘sledkÛ cena Edmonda Blanca.
V dostupn˘ch zdrojích se pí‰e, Ïe Edmond Blanc b˘val
generálním administrátorem International Council for Game
and Wildlife Conservation  ( CIC ) a zakladatelem ceny Tro-
fej Edmonda Blanca. PÛvodnû byla cena udûlována za dosa-
Ïení svûtového rekordu. Je‰tû b˘valé âeskoslovensko ji zís-
kalo za 2 svûtové rekordy muflona. Pozdûji se cena udûlo-
vala organizacím a v souãasné dobû patfií managenentu. Do
âeské republiky mífií cena Edmonda Blanca v leto‰ním roce
díky LesÛm âeské republiky, s. p., LS Hluboká nad Vltavou,
obofie Ponû‰ice a Vojensk˘m lesÛ a statkÛm âR, s. p.
LIBAVÁ, divize VLS Lipník nad Beãvou.
Slavností akt pfiedání probûhl 5. 5. 2006 v kyperském
Limasolu na generálním zasedání CIC. Cenu z rukou expre-
zidenta CIC Nicolase Franca pfiebíral za oboru Ponû‰ice
oborník Franti‰ek ¤ehofi, za Vojenské lesy a statky âR
Ing. Jan Jeni‰. 
Diplom je popsan˘ papír vyjadfiující dosaÏené v˘sledky,
jmenovitû udûlen˘, povolan˘mi podepsan˘ a urãen˘
k zarámování do pasparty. Ve star˘ch klubovnách jich visí
desítky a pfiipomínají ãasy slávy a vrcholu. Na Lesní správû
Hluboká nad Vltavou bude „papír v rámu“ pfiipomínat
místa, kde o slávu nejde ani v posledním pfiípadû. 
TakÏe alespoÀ na závûr. Blahopfiejeme kolektivu obory
Ponû‰ice i Vojensk˘m lesÛm a statkÛm âR, s. p., a tû‰íme se
na dal‰í krásné záÏitky, které nám pfiipravíte. ■

Ing. Miloslav Louda

V‰e je stvrzeno

Ponû‰ická zvûfi

2. Hájenka Cirhan v rekonstrukci rok 2003

Souãasnost v Ponû‰ické obofie

Rybník Kafírna

NaplÀování Programu 2000

Franti‰ek ¤ehofi s národním rekordem jelena – rok 2001
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V hlavní roli - srnci
Pfiíroda má zpoÏdûní, ale kaÏd˘m dnem dohání deficit, kter˘ zaznamenala díky leto‰ní
velmi dlouhé a tuhé zimû. Ozimy nejsou na polích je‰tû tak vysoké, jak b˘vá v pÛlce
kvûtna zvykem, a fiepky teprve zaãínají kvést. Nic z toho v‰ak nemÛÏe ovlivnit fakt, Ïe
je tady kvûten a v nûm pro spoustu myslivcÛ magické datum 16.

a genetick˘ základ hrají nejvût‰í roli. Málokdo mû v‰ak pfie-
svûdãí, Ïe 16ti kilov˘ srnec paliãkáfi nemûl zÛstat v revíru
minimálnû je‰tû dva roky a ukázat, co v nûm je. JenÏe mlu-
víme o ãase stráveném v revíru. Mysliveckou ranou ulovíme
„velkého“ paliãkáfie a s nad‰ením budeme mluvit o roãním
srnci, kter˘ je sice vyhubl˘, ale má ‰pice nad slecha. Ve dru-
hém roce nad ním budeme stát my nebo na‰i sousedé
a vzdávat mu pocty jako slabému vidlákovi. A tfieba tady
místo nûj mohl vycházet na paseku slu‰nû zaloÏen˘  „‰este-
ráãek“, tfieba.
Star˘ srnec – chlouba kaÏdého lovce, maliãké vítûzství nad
slab‰ím, zadostiuãinûní nad ãasem, finanãními prostfiedky,
ãasto i zdravím, které trpí na studen˘ch posedech i mokr˘ch
mezích, náplast na poznámky, které si kaÏd˘ z nás vyslechne
doma, v rodinû. Opût je tu odborná literatura, opût jsou tu
léty provûfiené skuteãnosti, a pfiesto jsem i zde obãas na
pochybách a realita je jiná. Stafií srnci se loví v fiíji, o dva mûsí-
ce pozdûji, neÏ zaãíná lov. Je jedno, zda v pÛlce ãervence
nebo na zaãátku srpna. Jsou nositeli budoucí generace srnãí
zvûfie v revíru. JenÏe já tvrdím, Ïe potkám-li starého srnce
v revíru a mÛÏu lovit, budu lovit tfieba na konci kvûtna. Proã?
Podívejte se po pfiehlídkách, jak˘ pomûr je mezi zvûfií mladou
a star‰í. A kam se podûli v‰ichni ti srnci ponechaní do chovu?
Jsou to zku‰ení „matadofii“ a ulovit je není nic snadného.
MÛÏeme mít náhodou ‰tûstí a potkat starého srnce za poled-
ne mezi polem a lesem, kde bere pa‰i na svém pastevním
cyklu, ale kolik tûch náhod je. V hor‰ím pfiípadû máte starého

Právû tento den úderem pÛlnoci, ale spí‰e brzy zrána, kdy
normální smrtelníci je‰tû spí, zaãíná v pfiírodû soupefiení
mezi myslivci a srnci, zaãíná lov. Doba plná radostí, zkla-
mání, nov˘ch záÏitkÛ, starostí a ãasu, kter˘ musí kaÏd˘
dÛslednû vûnovat v‰em zásadám prÛbûrného odstfielu.  
PrÛbûrn˘ odstfiel je pojem uvádûn˘ v literatufie jako snaha
ulovit zvûfi, která není  vhodná pro dal‰í chovatelské zámûry
v revíru. Mluvíme u zvûfii slabé, nemocné, spatnû pfiezimující.
U zvûfie trofejové je dal‰ím znakem prÛbûrného odstfielu tro-
fej. U zvûfie srnãí pfiicházejí první na fiadu srnci I. vûkové
tfiídy, mysliveckou mluvou naz˘vaní paliãkáfii, knoflíkáfii atd.
díky své drobné ozdobû na je‰tû dûtské hlaviãce. Odborná
literatura tvrdí, Ïe do chovu nepatfií a je tfieba je ulovit je‰tû
v dobû, neÏ poãnou v revíru potomstvo, jenÏe…
Paliãkáfii jsou lovní pro spoustu mysliveck˘ch hospodáfiÛ, ale
málokter˘ z nich dokáÏe pfied sezónou pfiedstoupit pfied
ãlenstvo a sdûlit v‰em fakt, Ïe v revíru sice jsou paliãkáfii a je
jich tady dost, trofej Ïádná, minimálnû jedna tfietina je v‰ak
ve v˘borné kondici, ãasto lep‰í neÏ trofejovû silnûj‰í jedinec.
A známka kvality ve zvûfiinû mÛÏe hrát v˘znamnou roli pfii
nasazování trofeje ve druhém roce Ïivota. Není to zásada, ale
jsem pfiesvûdãen, Ïe posuzování chovatelské kvality podle
trofeje, zvlá‰tû v prvních letech Ïivota, je velmi nepfiesné
a zavádûjící. Proto kdyÏ na pfiehlídkách uloven˘ch srncÛ
vidím mnoÏství paliãkáfiÛ, kter˘mi se py‰ní kaÏdé sdruÏení,
zajímá mû více neÏ lovec, údaj o váze. Beru v potaz, Ïe
nestejné pfiírodní a klimatické podmínky, úÏivnost honitby

Ponû‰ice

MYSLIVOST
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o kila zvûfiiny, o peníze, které utrÏíme za zvûfiinu, nebo
o ãlenské podíly? VÏdyÈ zvûfiina ze silného kusu bude asi
lep‰í neÏ ze slab‰ího. 
Je to velká vûda. Stohy popsan˘ch papírÛ uÏ mudrovaly nad
hospodafiením se zvûfií. Je to ãas, kter˘ musíme vûnovat na‰í
lásce. âasto se pfii lovu dopustí chyby i ãlovûk, kter˘ cel˘
Ïivot Ïije se zvûfií a zámûrnû by nelovil. Tfiílet˘ srnec má
masku sedmiletého, star˘ ‰esterák se chová jako kluãina
a hravû poskakuje pfied na‰í kulovnicí. Tak se v tom nûkdy
vyznejte. Cel˘ Ïivot se vûnovali srnãí zvûfii a pfiesto sousedi
za fiekou slavili na kaÏdé pfiehlídce vût‰í úspûchy
s trofejemi. DodrÏovali v‰echny zásady správného lovu,
krmili a starali se. Proã za fiekou kaÏd˘ rok bodovali medai-
li? ProtoÏe pfiíroda tam byla ‰tûdfiej‰í a na ni jsou v‰echny
lidské ãáry krátké. Klobouk dolÛ pfied tûmi, ktefií léta tuto
„kfiivdu“ sná‰eli a snaÏili se. Tady byl kaÏd˘ dobr˘ srnec
„medailov˘“, i kdyÏ nemûl body.
Zaãátek sezóny není nikdy. Myslivost je koníãek i zamûstná-
ní trvající 24 hodin dennû. Nikde není oznaãen zaãátek ani
konec. Je jen doba lovu, pfiesnû vymezená dle jednotliv˘ch
druhÛ zvûfie, jsou ãtyfii roãní období, kdy je tfieba kaÏdé zvûfii
dát tolik, kolik si Ïádá, je spousta nezodpovûzen˘ch otázek.
Zaãíná soupefiení mezi lovci a srnci, které skonãí za 137 dní.
Jsme dobfie pfiipraveni splnit povinnost danou nám moÏnos-
tí fiíkat si hrdû myslivec. Jsme ochotni ráno vstát a prodlou-
Ïit si veãer. Obûtujeme dovolenou s rodinou a ãekáme celé
dny na svého srnce. NeÏ budeme brát do dlaní jeho hlavu
s krásnou trofejí, vezmûme rozum do hrsti. Není lep‰í odchá-
zet z lesa s pocitem krásnû stráveného veãera v lÛnû pfiírody,
neÏ schovávat hlavu do písku? S rozumem v hrsti a s pfiáním
úspûchu pfieji vám v‰em dobr˘ pocit na nekonãícím konci
sezóny, kdy budete bilancovat nad „prÛbûrn˘mi srnci“ leto‰-
ního roku.   

Ing. Miloslav Louda

srnce obeznaného v revíru a mÛÏete se tam na mûsíc odstû-
hovat, protoÏe to bude stát úsilí a na konci nemusí b˘t
úspûch, prostû se srnec nûkam ztratí. A pokud je i v tomto
pfiípadû konec „dobr˘“ a s dojetím stojíme nad zhasl˘ch srn-
cem, je na místû popfiát upfiímné LOVU ZDAR. Vidûl jsem na
pfiehlídkách staré, pfiestárlé srnce, u kter˘ch chybûl lovec. Na
jeho místû se py‰nil v posledních letech velmi oblíben˘ pojem
– úhyn. A to není známka dobrého mysliveckého hospodafie-
ní. Zvûfi má právo sejít z tohoto svûta se v‰emi poctami, mys-
liveckou ranou, a ne sama kdesi v ústraní zhasínat stáfiím.
Pokud ulovím starého srnce v kvûtnu, vím, Ïe se jiÏ o potom-
stvo postaral v letech minul˘ch a kdo ví, zda paliãkáfi /velk˘/,
kter˘ bude vedle nûj na pfiehlídce trofejí uvádûn˘ jako „zele-
n˘ bod“, není náhodou jeho loÀsk˘ potomek, kdo ví? Sázím
u srncÛ  na pojem II. vûková tfiída. Pokud se nám podafiilo
dostat aÏ sem na‰e nejlep‰í srnce v revíru, je vyhráno a mÛÏe-
me staré srnce lovit na poãkání. Kdo zná srnãí fiíji a mrzuté
staré srnce, ví, o ãem je fieã.
O srnãí fiíji psát nebudeme. Je ãas se na ni dobfie pfiipravit.
Stále je‰tû mám na hrotu tuÏky my‰lenku, o kterou se s vámi
chci podûlit ve chvíli, kdy do doby, neÏ padnou první v˘stfie-
ly na zvûfi samiãí, zb˘vají mûsíce. Samiãí zvûfi je vût‰í polo-
vinou problému, naz˘vaného ‰patn˘ prÛbûrn˘ odstfiel.
A pokud nûkdo napsal vystfiíleno „na matku“, mûl na mysli
naprosto ‰patn˘ genetick˘ základ chovu v revíru a ze zku-
‰eností vûdûl, Ïe dobr˘ samec nemÛÏe poãít silného potom-
ka se ‰patnou samicí. Opût zde bude paliãkáfi /slab˘/, pfií-
padnû jeden z ‰esterákÛ, ktefií nemÛÏou b˘t niãím vyjimeã-
ní. Jenom mûli to ‰tûstí, Ïe byli ‰esteráãci a stále unikali
prÛbûrnému odstfielu. Základ dobrého chovu srnãí zvûfie je
v kvalitních matkách. Plán lovu by mûl s touto skuteãností
poãítat a místo dvou srncÛ naplánovat radûji tfii srny. Podí-
vejte se na pomûr pohlaví v jednotliv˘ch revírech. Kvantita
na úkor kvality. A kdo se s tím bude tolik pfiebírat? Jde o ãas
stráven˘ v revíru a plán lovu je neúprosn˘. Nejde taky obãas

Srnec

MYSLIVOST



Díl desát˘:
Stavba fotografick˘ch krytÛ
Fotografujeme-li v pfiírodû plaché obyvatele, musíme se k nim pfiiblíÏit co nejblíÏ. Nûkdy
se nám to podafií, jindy zase ne. Proto vût‰ina fotografÛ, ktefií se specializují na Ïivot
v pfiírodû, staví fotografické kryty. 

Obr. ã. 2

Obr. ã. 1

Obr. ã. 3
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Jindy zase vyuÏívají myslivecká zafiízení. Jsou to rÛzné
posedky, kryté kazatelny, krmelce nebo velké seníky. DÛle-
Ïité je, aby nás zvífiata nevidûla a hlavnû nenavûtfiila. Proto
se musíme i pfii fotografování chovat tak, jako se chovají
lovci. Musíme dokonale sledovat vítr a podle nûho se za zví-
fiaty vydat. A tak musíme nûkdy velk˘m obloukem obejít
louku a srnãí zvûfii nadejít. Jindy musíme vylézt na vysok˘
posed a odtud pozorovat jelení zvûfi, která v podveãer
vychází na fiíji‰tû. Pokud fotografujeme ptáky, tak si musí-
me postavit své vlastní fotografické kryty. Nûkdo tomu fiíká
– boudy. Tyto pozorovatelny stavíme vût‰inou z pfiírodního
materiálu. To znamená, Ïe vyuÏijeme v lese vûtve, trávu,
mech a jiné ((oobbrr..  11)). UÏ z toho dÛvodu, Ïe tato stavba do
pfiírody velmi dobfie zapadne a neru‰í tak okolí ani obyvate-
le lesa. Fotografické kryty stavíme podle libosti, není na to
Ïádné pravidlo. Jen musíme mít v krytu dostatek místa, kde
potom ãekáme dlouhé minuty a hodiny. A tak je velmi dÛle-
Ïité tam instalovat pohodlné sedátko. Je to jedna z nejdÛ-
leÏitûj‰ích vûcí. VÏdyÈ tam mÛÏeme sedût pût i více hodin. 
Fotografické kryty stavíme vût‰inou nûkde v blízkosti hnízd.
Se stavbou zaãneme aÏ po vylíhnutí mláìat, aby ptáci hníz-
do neopustili. Podle druhu ptákÛ si musíme poãínat velmi
opatrnû. Divoká husa je velmi plachá a citlivá na vyru‰ová-
ní v dobû hnízdûní. Kryty stavíme vÏdy ve vût‰í vzdálenosti
od hnízda a pak podle potfieby je posuneme blíÏ k hnízdu.
Na druhé stranû hnízdící s˘kory nebo ‰paãci se nebojí
a klidnû nás nechají dva metry od hnízda vybudovat kryt.
Nûktefií fotografové také vyuÏívají skládací fotografické
kryty. Jde nûkdy o vlastní v˘robu, kdy si opatfiíme lehkou
kovovou konstrukci, na kterou potom natáhneme zelenou
maskovací plachtu ((oobbrr..  22)). Nûco podobného se dnes jiÏ
dokonce v zahraniãí prodává. Je to takové pfienosná pozo-
rovatelna. Toto zafiízení je velmi v˘hodné, ale na druhé stra-
nû zde hrozí nebezpeãí, kdyÏ tuto boudu chceme nechat
nûkde v lese nûkolik dní, Ïe nám ji nûkdo odcizí. Proto se
mÛÏe tato bouda pouÏít jen krátkodobû a po ukonãení foto-
grafování zase sbalit a vzít s sebou domÛ. Takov˘ kryt ze
smrkov˘ch vûtví tam mÛÏe stát fiadu dní ãi mûsícÛ. Pfii stav-
bû fotografického krytu mÛÏeme v lese vyuÏít i dfievûné
oplocenky, kam kryt umístíme a snadno zamaskujeme
plachtou nebo vûtvemi ((oobbrr..  33)).. Nûkdo vyuÏívá na stavbu
krytu i rákosové rohoÏe ((oobbrr..  44)), kdy byl kryt postaven na
poli nedaleko hnízda ãejky, kde je vidût na snímku i hnízdo
s vejci. Nûktefií opeãenci snesou i to, kdyÏ se s fotoaparátem
zamaskujeme do hust˘ch smrkov˘ch vûtví stojícího stromu
((oobbrr..  55)). Velmi ãasto pfii stavbû krytu pouÏíváme i padlé
kmeny, v˘vraty ãi pafiezy, které domaskujeme plachtou ãi
vûtvemi stromÛ. Pfii fotografování velmi plach˘ch ptákÛ
vyuÏíváme lesklou plechovku ãi dno láhve, kterou vládáme
do otvoru, kde potom vysuneme objektiv. Ptáci si tak zvyk-
nou na lesk, kter˘ vytváfií sklo objektivu. Nejlep‰í je, kdyÏ
postaven˘ kryt necháme nûkolik dní v klidu, aby si ptáci
zvykli, a potom teprve jdeme fotografovat.
V‰echny kryty, které stavíme, musí b˘t „neprÛsvitné“, proto-
Ïe by ptáci zahlédli ná‰ pohybující se stín uvnitfi. ■

JJaarroommíírr  ZZuummrr  sstt..



Obr. ã. 4

Obr. ã. 5
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V ekologické olympiádû
Libereckého kraje studenti uspûli
Lesy âeské republiky, s. p., uÏ osm˘m rokem odbornû i finanãnû podporují ekologickou
olympiádu pro studenty stfiedních ‰kol na regionální i celostátní úrovni. Pracovníci LâR
jsou ãleny odborn˘ch komisí, spoluautory testov˘ch otázek a v neposlední fiadû i odbor-
n˘mi garanty v problematice lesnictví.
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Víte, co je genová základna? Zaujali savci na Zemi vÛdãí
postavení v tfietihorách? Je vztah mezi kukaãkou a rákosní-
kem hnízdním parazitizmem? Jak˘ je poãet CHKO v âeské
republice? Patfií trepka velká mezi konzumenty II. fiádu? Co
je to ektotrofní mykorrhiza? Znáte-li odpovûdi na podobné
otázky, pak byste jistû mûli nadûji uspût v testu Ekologické
olympiády pro Libereck˘ kraj.
Ten leto‰ní, jiÏ 11. roãník, se konal u pfiíleÏitosti oslav Dne
Zemû ve dnech 21.–23.4. 2006 v malebné podje‰tûdské
vísce Oseãná. Zdej‰í zrekonstruovaná ‰kola byla po tfii dny
dobr˘m zázemím i v˘chozím bodem ãtrnácti tfiíãlenn˘ch hlí-
dek ze stfiedních ‰kol celého kraje.
Tradiãními partnery projektu jsou SdruÏení Mlad˘ch ochrán-
cÛ âSOP, Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR, Lesy âeské
republiky, s. p. (dále LâR), a Libereck˘ kraj, resort rozvoje
venkova, zemûdûlství, Ïivotního prostfiedí a informatiky.
Zá‰titu nad akcí pfievzal námûstek hejtmana Libereckého
kraje Mgr. Petr DoleÏal. Projekt finanãnû podporují LâR
(v rámci naplÀování smlouvy o spolupráci s âSOP) spoleãnû
se SdruÏením MOP âSOP (z prostfiedkÛ Ministerstvem ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR) a Libereck˘m krajem.
Páteãní veãer byl vyhrazen testu. ·edesát otázek, mnohdy
velmi nároãn˘ch a záludn˘ch, provûfiilo nejen znalosti
v oblasti obecné ekologie, ochrany pfiírody, botaniky, krajin-
ného rázu a geologie, ale v neposlední fiadû i problematiky

lesnictví. Pro lesníka není jistû bez zajímavosti vyhodnocení
ryze lesnick˘ch otázek. Tak napfi. s bionomií bekynû mni‰ky
se úspû‰nû vypofiádalo 76 % studentÛ, problematiku zvûfie
ve vztahu k lesnímu ekosystému zvládla pfiesnû polovina
z nich. Mechanizmus usychání stromu vlivem Ïíru l˘koÏrou-
ta smrkového byl správnû vyhodnocen ze 79 %. Znalost
zákazu nûkter˘ch ãinností v lesích podle lesního zákona
prokázalo 59 % zúãastnûn˘ch.
Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno terénní pochÛzce. Stu-
denti, vybaveni mapou zájmového území, blokem i digitál-
ními fotoaparáty, procházeli, posuzovali a dokumentovali
fie‰ené území z hlediska pfiírodovûdného, krajináfiského, hos-
podáfiského… Za modelové území bylo organizátory zvoleno
táhlé údolí s mokfiady, lemované z jedné strany lesem,
z druhé pak pastvinou. Souãástí území je i vysídlená
a následnû zlikvidovaná obec Holiãky. Do souãasnosti se
dochovaly pouze zbytky hospodáfisk˘ch objektÛ vytesan˘ch
do skal. Nejstar‰í z nich jsou datovány do 1. poloviny
18. století.
Zatímco studenti svûdomitû urãovali rostlinné i Ïivoãi‰né
druhy, hodnotili ekologické zátûÏe, fie‰ili otázky ekologie
krajiny a v‰e peãlivû zaznamenávali, pedagogick˘ dozor se
spoleãnû se ãleny poroty vypravil do b˘valého Vojenského
v˘cvikového prostoru Ralsko. Po druhé svûtové válce odtud
byla vysídlena nûmecká vût‰ina, v‰echny obce byly postup-

Pohled z hradu Dûvína na lesní spoleãenstva kvûtnat˘ch buãin

DùTI A MLÁDEÎ



Páteãní veãer byl vyhrazen testÛm Vítûzné druÏstvo ve sloÏení Petra ·edivá, Ondfiej Hodaã a Lubomír
Valtr pfii obhajovû projektu

Chlév vysídlené obce Holiãky je datován rokem 1868

Dûvín – rozsáhlá zfiízenina královského hradu PfiemyslovcÛ
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nû zru‰eny. Od roku 1968 po dobu dlouh˘ch 22 let zde síd-
lila a cviãila také okupaãní Sovûtská armáda. S jejími „poby-
tov˘mi znaky“ bylo moÏno setkat se na kaÏdém kroku.
Cílem pochÛzky byla pfiírodní památka Dûvín. Jedná se
o vypreparovan˘ kuÏel zpevnûn˘ch pískovcÛ, vystupující
z rovinaté krajiny okolí Hamru pod Ralskem. Lesy na svazích
Dûvína mají charakter lesÛ ochrann˘ch. Na samém vrcholu
stojí rozsáhlá stejnojmenná zfiícenina královského hradu
PfiemyslovcÛ.
I kdyÏ byla oblast ve stfiedovûku ze strategick˘ch dÛvodÛ
odlesnûna, postupnû se zde opût vyvinula pfiírodû blízká
lesní spoleãenstva kvûtnat˘ch buãin s bohat˘m podrostem.
Bez zajímavosti není ani historicky doloÏená tûÏba Ïelez-
n˘ch rud jako limonitu a jílov˘ch minerálÛ s obsahem Ïele-
za. Je jen ‰koda, Ïe vzhledem k chladnému v˘voji poãasí
nebyl je‰tû plnû rozvinut jarní aspekt.
V odpoledních hodinách do‰lo na „lámání chleba“. Bûhem
15 minut mûla kaÏdá hlídka moÏnost obhájit navrÏené
úpravy i opatfiení ke zv˘‰ení pfiírodní i krajináfiskoestetické
hodnoty a ekologické stability v oblasti. V odborné ‰esti-
ãlenné komisi zasedli zástupci âSOP, Správ CHKO Jizerské
Hory, CHKO LuÏické hory i LâR. Ke slovu pfii‰ly i pofiízené
digitální obrázky. Mnohé z nich byly z hlediska kompozice
i dokumentu velmi zdafiilé. Celé odpoledne bylo ve znamení
jiÏ tradiãní vysoké úrovnû znalostí dané problematiky,
schopností studentÛ pfiesnû a odbornû formulovat své pfied-
stavy. Tréma byla neznám˘m pojmem. Studenti ãasto pre-
sentovali velmi originální fie‰ení, zohledÀující i ekonomickou
stránku vûci. V návrzích se prolínal soulad s udrÏiteln˘m
Ïivotem lidí na venkovû. To bylo oproti loÀskému roku
novinkou.
Vítûzem 11. roãníku Ekologické olympiády, krajského kola
pro Libereck˘ kraj, se stalo druÏstvo SO· âeská Lípa III pod
vedením RNDr. Jaroslavy Formanové. Spoleãnû s druÏstvem
Podje‰tûdského gymnázia Liberec II postupují do celostátní-
ho kola olympiády. To leto‰ní se koná ve dnech 18. – 20. 5.
2006 v NP âeské ·v˘carsko.
Závûrem nelze jinak neÏ podûkovat v‰em organizátorÛm
a zejména krajskému koordinátoru a kamarádovi v jedné
osobû Tomá‰i Klimoviãovi ze ZO âSOP 36/02 pfii Správû
CHKO Jizerské hory, kter˘ byl po tfii dny nezastupitelnou
a nenahraditelnou osobou. Bez problémÛ a vÏdy s úsmûvem
zaji‰Èoval v‰e potfiebné, od nákupu ãerstvého ranního peãi-
va pfies profesionální kytarov˘ doprovod ne vÏdy profesio-
nálního sborového zpûvu aÏ po vyúãtování cestovních v˘loh
studentÛ. Hlavnû díky nûmu se leto‰ní roãník biologické
olympiády Libereckého kraje nesl v kamarádském ovzdu‰í,
v duchu zdravého soutûÏení a vysoké odborné úrovnû. ■

Ing. Libor Dostál
KI Liberec V b˘valém VVP Ralsko se náv‰tûvník setká s „pobytov˘mi znaky“ po

Sovûtské armádû na kaÏdém kroku
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45. v˘roãí Lesnické ‰koly
(Lesnického uãili‰tû) ve Svobodû nad Úpou
První Stfiedisko pracujícího dorostu (SPD) oboru „lesafi“ v Krkono‰ích vzniklo v roce
1948 ve Svatém Petru ve ·pindlerovû Ml˘nu pod správou Lesního závodu ve Vrchlabí.
V následujícím roce bylo pfievedeno do hotelu „Pfiehrada“ na Krausov˘ch Boudách –
Labská u ·pindlerova Ml˘na.

V roce 1961 bylo pfiemístûno do rekonstruovaného objektu
Zotavovny v Horské ulici ve Svobodû nad Úpou. Po celé fiadû
zmûn názvu ‰koly a uãebních oborÛ absolvovalo uãili‰tû v prÛ-
bûhu 45 let 1348 ÏákÛ. 
Poãátkem devadesát˘ch let do‰lo pod vedením fieditele Mgr.
Jana Korbeláfie k velké pfiestavbû celého objektu, moderniza-
ci domova mládeÏe, stravovacího zafiízení, uãeben a technic-
kého zázemí ‰koly.  Prostavûn˘ch témûfi 97 mil. Kã je na are-
álu ‰koly vidût na první pohled. Dne‰ní Stfiední ‰kola lesnic-
ká a zemûdûlská je vybavena nejmodernûj‰í lesní technikou
a v rámci âeské republiky je jako jediná zamûfiená na v˘uku
tûÏby dfieva harvestory, na vyváÏecí soupravy, lanovky
a lanové systémy. Kvalifikaci v tûchto profesích poskytuje
i pro Ïáky ze Slovenské republiky. V tomto ‰kolním roce stu-
duje na ‰kole 160 ÏákÛ ve ãtyfiech tfiídách tfiíletého uãebního
oboru „Mechanizátor lesní v˘roby“ a dvou tfiídách nástavbo-
vého maturitního studia „Mechanizace zemûdûlství a lesního

hospodáfiství“. V záfií otvírá tfiídu ãtyfiletého maturitního
oboru „Mechanizace a sluÏby“ zamûfieného na tûÏebnû
dopravní stroje.  
·kola má ‰irokou spolupráci se zahraniãními ‰kolami. Inten-
zivní kontakty udrÏuje se ‰kolami ve Finsku (Valtimo, Jäm-
säkoski). Je vzdûlávacím stfiediskem MZe âR s vystavenou
akreditací. V oblasti vzdûlávání dospûl˘ch ãerpala finanãní
prostfiedky z evropského fondu Sapard v programu 3.1 Pro-
fesní vzdûlávání pracovníkÛ v lesním hospodáfiství realizací
krátkodob˘ch semináfiÛ zamûfien˘ch na tûÏebnû dopravní
stroje. Podrobnûj‰í informace lze najít na www.sslz.cz 
Do dal‰ích let pfiejeme ‰kole hodnû úspûchÛ ve v˘chovû
nov˘ch odborníkÛ pro lesní hospodáfiství, ochranu Ïivotního
prostfiedí a úspû‰nou pfiípravu na 60. v˘roãí ‰koly v roce
2008. ■

Zdenûk Balcar 

PANORAMA
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LOVU ZDAR aneb PÛvab star˘ch
mysliveck˘ch pohlednic
V Mûsíci lesÛ – v dubnu 2006 – vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce
v Kostelci nad âern˘mi lesy unikátní reprezentativní barevnou obrazovou publikaci
LOVU ZDAR! 

PÛvab star˘ch mysliveck˘ch pohlednic. Jejími autory jsou Ing. Jifií
Dort, lesní inÏen˘r, sbûratel mysliveck˘ch pohlednic, a Ing. David Vaca,
Ph.D., ‰éfredaktor ãasopisu Svût myslivosti. Celobarevná kniha formá-
tu 220 x 300 mm (A4) je kvalitnû vyti‰tûna na kvalitním kfiídovém
papífie, má pevnou vazbu, rozsah 220 stran a je rozdûlena do 29 kapi-
tol podle druhÛ zvûfie a témat souvisejících s myslivostí. Napfiíklad
baÏant, ãerná, danãí, jelení a srnãí zvûfi, dravci a sovy, humor, divoké
kachny, kamzík, koroptev, li‰ka, lovecké v˘jevy, loveãtí psi, malífii,
milostné pohlednice, myslivost, myslivecké v˘stavy, na lovu, osobnos-
ti, ostatní zvûfi, památná místa, pozvánky na lov, pytláctví, sluka, ‰tva-
nice, tetfiev, tetfiívek, Vánoce a nov˘ rok, zajíc a záti‰í. Opravdu velmi
kvalitnû je reprodukováno celkem 400 barevn˘ch pohlednic se zasvû-
cen˘mi popiskami a rejstfiíkem vydavatelÛ . U nás byly oblíbené
pohlednice s reprodukcemi obrazÛ Julia Mafiáka, Stanislava Lolka
a Viléma Trska, pozdûji Jifiího Îidlického, Arno‰ta Paderlíka a Franti‰-
ka Sály. Za na‰eho nejv˘znamnûj‰ího tvÛrce pohlednic v‰ak lze pova-
Ïovat Václava Leo Aderleho. Autory fotografií reprodukovan˘ch na
pohlednici byli Karel Hájek, Jaroslav Holeãek a Sláva ·tochl.
Podnût k vydání knihy Lovu zdar dali ãtenáfii star˘ch pohlednic
ãasopisu Svût myslivosti, ktefií si oblíbili rubriku Staré zlaté ãasy.
Pod její hlaviãkou vycházel v letech 2003 a 2004 seriál vûnovan˘
star˘m mysliveck˘m pohlednicím. Kniha obsahuje reprezentativní
tématick˘ v˘bûr pohlednicové tvorby s motivy zvûfie a myslivosti
z období od 90. let 19. století do poloviny 20. století. Jde o 400
pohlednic zahraniãních i na‰ich tvÛrcÛ a vydavatelÛ, vyrobené nej-
rÛznûj‰ími technikami. U kaÏdé pohlednice je uvedeno období, z níÏ
pochází. Na pouÏit˘ch pohlednicích pro‰l˘ch po‰tou se objevovala

ãasto zajímavá sdûlení. Nûk-
terá z nich byla vyuÏita ke
zpestfiení textové ãásti knihy.
Jde skuteãnû o velmi zajíma-
vou, hodnotnou a pfiínosnou
obrazovou publikací oboha-
cující na‰e myslivecké píse-
mnictví a filokartii, tj. sbûra-
telství pohlednic, které se
zejména v posledním deseti-
letí tû‰í velké pozornosti také
ãesk˘ch nakladatelÛ knih.
Tuto recenzovanou knihu
LOVU ZDAR! PÛvab star˘ch
mysliveck˘ch pohlednic lze si
objednat na adrese redakce:
Lesnická práce, s.r.o., Zámek
1, P.O.BOX 25, 281 63 Koste-
lec nad âern˘mi lesy nebo
telefonicky na ãíslech 321 679 414, 604 211 171 (paní Dagmar
·edivá), pfiípadnû e-mailem na adrese – predplatne@lesprace.cz.
K cenû 499,- Kã bude pfiipoãítáno po‰tovné a balné. Touto knihou
potû‰íte v‰echny milovníky myslivosti i pfiírody u pfiíleÏitosti Mûsíce
myslivosti (ãervna) a jde o velmi hodnotn˘ a vhodn˘ dárek za pûkné
vysvûdãení ãi úspû‰nou maturitu a pfiijetí na vysokou ‰kolu. ■

PhDr. Jifií Uhlífi

âeská zemûdûlská univerzita v Praze, katedra pûstování lesÛ fakul-
ty lesnické a environmentální uspofiádala v˘bornû zorganizovan˘
semináfi Îivot a dílo Prof. Ing. ZdeÀka Polena, DrSc., a vydala velmi
hodnotn˘ a pfiínosn˘ stejnojmenn˘ sborník referátÛ ve ãtvrtek 27.
dubna 2006 v sále Smifiick˘ch v zámku Kostelec nad âern˘mi Lesy.
Zdafiil˘ sborník 26 pfiíspûvkÛ od 18 autorÛ editovali na vysoké
vûdecké a odborné úrovni Doc. RNDr, Stanislav Vacek, DrSc., odbor-
n˘ garant, a Ing. Pavla Neuhöferová, CSc., organizaãní garant,
z FLE âeské zemûdûlské univerzity v Praze. BroÏovaná kniha velké-
ho formátu A4 s barevnou obálkou má 140 stran a 11 ãernobíl˘ch
fotoreprodukcí a byla vydána v nákladu pouh˘ch 100 v˘tiskÛ
a jeden její exempláfi stojí 300 Kã a lze jej objednat na katedfie
pûstování lesÛ FLE âeské zemûdûlské univerzity Praha, Kam˘cká
1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, ISBN 80-213-1485-0.
Úãastníci semináfie mûli hned k dispozici tento kvalitnû vyti‰tûn˘ sbor-
ník, zpracovan˘ na vysoké odborné úrovni s abstrakty v ãe‰tinû i ang-
liãtinû i s cennou bibliografií prací Prof. Zd. Polena a soupisem litera-
tury o nûm. Na sborníku technicky spolupracovalo nakladatelství Les-
nická práce, s.r.o. – Sborník, kter˘ inicioval Docent RNDr. Stanislav
Vacek, DrSc., blízk˘ spolupracovník jubilantÛv, je velmi promy‰lenû
zkomponovan˘ a obsahuje relevantní informace o Ïivotû a díle profe-
sora Zd. Polena. V podstatû obsahuje dva bloky, a to odborné studie
a dále vzpomínky, které skládají ucelen˘ obraz, jakousi podrobnou
mozaiku biografie i díla ve v‰ech jeho Ïivotních etapách a rozmanit˘ch
aktivitách této v˘znamné lesnické osobnosti. Dûkan FLE âZU v Praze
Prof. Ing. Vilém Podrázsk˘, CSc., Ing. Eva Skalská, CSc., od r. 1968
Ïivotní partnerka Prof. Polena., Doc. RNDr. St. Vacek, DrSc., a PhDr.
Pavel S˘kora z Ministerstva zemûdûlství âR, Ing. Jifií Reme‰, Ph.D., Doc.

Ing. Ivo Kupka, CSc., Ing. Václav Malík, Ph.D., v˘stiÏnû mapují Ïivot
Prof. Zd. Polena, ãelného pfiedstavitele PraÏské pûstební ‰koly na
ekologick˘ch základech.Autorsk˘ kolektiv Vacek, Podrázsk˘ a Reme‰
zpracovali od roku 1959 do roku 2001 bibliografii publikovan˘ch
prací Prof. Polena. Celkem 101 zázn. Podle nûkter˘ch odborníkÛ je
to soupis neúpln˘. – Dal‰í autofii zkoumají Polenovo pojetí pûstová-
ní lesÛ, jeho v˘zkumnické aktivity, pÛsobení na LF âZU v Praze, ·LP
a VÚL v Kostelci n.â.l., pedagogické pÛsobení na SL· v Trutnovû,
pÛsobení v západních, jiÏních, v˘chodních âechách, na MLVH, ve
VÚLHM Jílovi‰tû-Strnady, v Národním lesnickém komitétu atd.
Cenné jsou také ve druhé ãásti sborníku osobní vzpomínky na toho-
to ãestného, poctivého, pracovitého a velmi erudovaného ãeského
lesnického odborníka a v‰estrannou osobnost, „lesnického polyhisto-
ra a politika“. Do sborníku pfiispûli pfiedev‰ím ti, ktefií Prof. Zd. Pole-
na dobfie znali a spolupracovali s ním del‰í nebo krat‰í dobu.
Je dobfie, Ïe vûdeckopedagogiãtí pracovníci katedry pûstování lesÛ
FLE âZU v Praze  dÛstojnû semináfiem, nadãasov˘m sborníkem
a také vkusn˘m pískovcov˘m památníkem v lesích ·LP Kostelec
n.â.l. dÛstojnû uctili památku u pfiíleÏitosti nedoÏit˘ch 85. naroze-
nin univerzitního profesora  Ing. ZdeÀka Polena, DrSc.,  v˘znaãné-
ho pfiedstavitele a tvÛrce PraÏské pûstební ‰koly, lesnického pûsti-
tele evropského v˘znamu. Jeho odkaz pfiipomene i objemné tfiídíl-
né kniÏní kompendium Pûstování lesÛ, jehoÏ vydání pfiipravil
k tisku Doc. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., ve spolupráci s katedrou
Pûstování lesÛ FLE âZU v Praze  pro léta 2006 aÏ 2007. Je tfieba
podûkovat v‰em, ktefií se na tûchto zdafiil˘ch akcích podíleli. ■

PhDr. Jifií Uhlífi 

Sborník k poctû prof. Polena
Hodnotn˘ sborník k poctû univerzitního profesora Ing. ZdeÀka Polena, DrSc., (1921–2002)
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Vybíráme z tisku
MoÏnosti náhrady energií z obnovitekln˘ch
zdrojÛ
HALÓ noviny, 3. 5. 2006

Volební program Strany zelen˘ch vãetnû jeho ãásti energetika je
obsáhl˘. Snad nejvíce ãní poÏadavek „V oblasti vytápûní domác-
ností lokálními a blokov˘mi v˘topnami zakázat, pouÏívat pro
vytápûní ve‰kerá pevná uhlovodíková paliva“.
âím chtûjí nahradit elektfiinu z jadern˘ch elektráren (v r. 2005
v âR asi 30 % v˘roby), není zfiejmé. Nabízí se úspory a obnovi-
telné zdroje. Ropa pro topné úãely nebude k dispozici, zemní
plyn je nejist˘. Zdá se, Ïe pfiírÛstky jeho spotfieby chtûjí spí‰e
smûfiovat do dopravy. Do dopravy je nutné smûfiovat i celou
v˘robu bionafty, pokud se jí podafií pfiesmûrovat z v˘vozu na
domácí trh, a pfiípadnou v˘robu biolihu z obilí. Zb˘vají obnovi-
telné zdroje. Nejv˘znamnûj‰ím je zfiejmû dfievo. V âR se roãnû
tûÏí asi 15 mil. m3 dfieva, aniÏ by byly ohroÏeny mimoprodukãní
funkce i produkãní funkce lesa. Z 1 m3 dfieva se získá asi 600 kg
dfieva, z toho asi jedna polovina je su‰ina. Lze tedy konstatovat,
Ïe pokud by ‰lo v‰echno vytûÏené dfievo na energetické úãely,
budeme mít k disposici 4,5 mil. Tdfieva – su‰iny. Vezmeme-li
elektrárnu na hnûdé uhlí s úãinností 32 %, vyrobíme v ní 1 MWh
elektfiiny z asi 11 GJ tepla. Roãní celková tûÏba dfieva v âR, nebu-
deme- li uvaÏovat energii potfiebnou na jeho svoz do elektrárny
a odhlédneme-li potfiebu i jin˘ch zpÛsobÛ vyuÏití dfieva, by
umoÏnila z nûj vyrobit asi 7 772 727,3 MWh elektfiiny, tj. 14,75
– 15,59 % elektfiiny vyrobené v âR v r. 2005 z uhlí a jeho deri-
vátÛ. To je asi polovina elektfiiny vyrobené v jadern˘ch elektrár-
nách âR v r. 2005.
Nedávno konstatoval gen. fied. a. s. âEZ ing. Roman Ïe loni
pokusnû spalovali v elektrárnû Tisová dfievo a byli obvinûni
nábytkáfisk˘m prÛmyslem, Ïe zruinovali trh se dfievem.

Vûdci: Nejvíce ‰kodí lesníci
Lidové noviny, 4. 5. 2006 

âeská republika má jeden nedostatek: lesy. Stromy v nich jsou
slabé, trpí asi ãtvrtinov˘m úbytkem listÛ a jehliãí. Lesníci zavinili,
Ïe na mnoha místech je skladba lesa nepfiirozená. Pro stromy to
znamená riziko, Ïe podlehnou ‰kÛdcÛm. Pod tato tvrzení se pode-

Pracovníci lesÛ zkrotí neposlu‰n˘ huntífiovsk˘
potok
Deník Jablonecka, 9. 5. 2006

Skuhrov – Huntífiovsk˘ potok uÏ nebude v dobû tání zaplavovat
okolní pozemky. Zamûstnanci LesÛ âeské republiky se letos
koneãnû pustili do regulace potoka, jeÏ podemílal i místní cestu.
Práce mají skonãit letos v fiíjnu. 

UÏ i vûdci stfiílejí na myslivce
T˘den, 15. 5. 2006 

Televize Nova ukazovala zábûry uhynulé srnãí zvûfie, která
nepfieÏila leto‰ní zimu, dala prostor náfiku myslivcÛ. Realita je
ale jiná. „Divím se, co v‰echno si majitelé lesÛ od myslivcÛ
nechají líbit,“ prohlásil docent Jan Kirschner, fieditel Botanické-
ho ústavu Akademie vûd âR. PfiemnoÏené zvûfii totiÏ pfiírodo-
vûdci pfiipisují znaãn˘ podíl na tom, Ïe se stav lesÛ od roku
1989 víceménû nezlep‰il. „Normované stavy“ b˘vají stanoveny
zbyteãnû vysoko, aby myslivci mûli vût‰í moÏnosti stfiílet. Sou-
ãasnû si muÏi v kamizolách vybírají k odstfielu trofejovou zvûfi;
ostatní jeleny, natoÏ srnãí a daÀãí, si na mu‰ku neberou. Umûle
pfiemnoÏená zvífiata (poãty srnãího vzrostly v letech 2002–2005
oficiálnû z 259 tisíc na 301 tisíc kusÛ) pak spásají mladé strom-
ky, zejména listnáãe. Právû listnáãÛ je pfiitom málo. „Za les se
mylnû povaÏují plantáÏe smrkÛ,“ vysvûtluje docent Kirschner.
Smrky by totiÏ na ãeském území pfiirozenû rostly na sotva dese-
tinû celkové rozlohy lesÛ; nyní jich je 53 procent a tvofií zhru-
ba 40 procent nové v˘sadby. A pokud nemají k dispozici
„pÛvodní“ horské klima plné sráÏek a mlh, tak chfiadnou
a lámou se, navíc vysu‰ují a okyselují pÛdu. Les pr˘ mÛÏe spa-
sit jediná vûc: mohutnûj‰í v˘sadba listnat˘ch stromÛ. A jejich
ochrana pfied zvûfií. Státní podnik Lesy âR (spravuje necelé dvû
tfietiny ãesk˘ch lesÛ) na ni za uplynul˘ch ‰est let vynaloÏil 1,7
miliardy korun (231 milionÛ korun v roce 2005). Lesníci muse-
jí budovat ploty, natírat stromy, kolem milionÛ sazenic instalu-
jí plastové tubusy. Myslivci sice mají povinnost platit prokáza-
né ‰kody, ty v‰ak tvofií mizivou ãást celkov˘ch nákladÛ na
ochranu proti zvûfii. Krajní fie‰ení doporuãuje v nadsázce Milan
Ko‰uliã, lesník ve v˘sluÏbû z Mûsta Albrechtice v podhÛfií Jese-
níkÛ: „Vypovûdût nájemní smlouvu na honitbu, najmout profe-
sionální lovce a nasadit do lesa rysa.“

Motorkáfii pla‰í v horách zvûfi
Mladá Fronta Dnes, 5. 5. 2006

Morávka – PfiestoÏe na nûkter˘ch místech Beskyd leÏí je‰tû
v tûchto dnech poslední zbytky snûhu z kruté zimy, lesníci uÏ
zaãínají zaznamenávat v horách jeden ze spí‰e letních ne‰varÛ
bezohledn˘ch náv‰tûvníkÛ. V lese, na lesních cestách, sváÏnicích
i lesních stezkách v pomûrnû strm˘ch svazích se zaãínají opût po
zimû objevovat hluboké stopy po pneumatikách motorkáfiÛ. Ti na
sv˘ch ãasto upraven˘ch rachotících terénních strojích nejen niãí
lesní cesty, ale také stresují a pla‰í lesní zvûfi. Lesníci a myslivci
z Beskyd zaznamenávají v posledních letech znaãn˘ nárÛst poãtu
motorkáfiÛ vyznávajících terénní styl enduro, ktefií si zvy‰ují adre-
nalin v krvi prohánûním se v zakázan˘ch oblastech. 
Petr Kasparek z lesní správy státního podniku Lesy âeské repub-
liky pro území beskydské Morávky fiíká, Ïe motorkáfii, ktefií poru-
‰ují lesní zákon a zákon o ochranû pfiírody a krajiny, jsou ãasto
profesionálními terénními jezdci. „To, co pfiedvádûjí, by totiÏ
nesvedl bûÏn˘ majitel motorky. Ti ãasto tak nebezpeãné a ris-
kantní terény nezvládnou,“ fiíká Petr Kasparek s tím, Ïe díky sil-
n˘m strojÛm se stává, Ïe zku‰ení motorkáfii postihu uniknou.
Nûktefií ale skonãí v rukou lesníkÛ. Napfiíklad v loÀském roce pfii-
stihli lesníci pfii poru‰ování zákazÛ vjezdu do lesa dva motorkáfie
z Havífiova. „Stíhali jsme je autem a nakonec nám pomohla závo-
ra, která je zastavila. Museli jsme na nû volat policisty, jejich stro-
je nemûly ani poznávací ãísla,“ fiekl Petr Kasparek. 

psalo 230 ãesk˘ch vûdcÛ. Varující zprávu poslali na ministerstva
zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí a Ïádají o nápravu. TûÏafii vyká-
cejí kus lesa a jako náhradu vysadí mladé stromky. Odoln˘ les musí
b˘t rozmanit˘. Tvofií ho mladé stromy, staré stromy, odrÛstající
stromy. Les má b˘t smí‰en˘. V ãesk˘ch lesích ale pfievaÏuje smrk,
kter˘ se na trhu prodává v˘hodnûji. Lesníci jej proto vysazují, kde
se dá. Vûdci varují: pokud bude smrk i nadále pfievaÏovat, hrozí
potíÏe kvÛli postupnému oteplování. Podmínky, ve kter˘ch smrk
není schopen rÛst, se vlivem klimatick˘ch zmûn posunou do vy‰-
‰ích nadmofisk˘ch v˘‰ek. Smrky pak zaãnou hynout i ve vy‰‰ích
polohách. Odborníci také upozorÀují na riziko holoseãí. Josef
Rusek z Ústavu pÛdní biologie tvrdí, Ïe na plo‰nû vykácen˘ch mís-
tech na ·umavû zahyne ve‰kerá pÛdní fauna. V takto vyãerpané
pÛdû se uÏ podle Ruska mlad˘m sazenicím nebude dafiit. Lesníci ale
varování vûdcÛ povaÏují za nepravdivá. „¤ada podkladÛ je pouÏita
úãelovû, vytrÏena z kontextu. Materiál je znaãnû nevyváÏen˘,“
uvedl Petr Zahradník, fieditel V˘zkumnéo ústavu lesního hospodáfi-
ství a myslivosti. Podle ministra Ïivotního prostfiedí Libora Amb-
rozka jsou ale údaje reálné. „Moje pfiedstava o opatfieních, která je
potfieba provést, se se stanoviskem odborníkÛ z velké ãásti pfiekr˘-
vá. Souãástí novelizovaného lesního zákona by urãitû mûlo b˘t
vylouãení holoseãí ãi v˘sadba stromÛ odpovídajících pfiirozené dru-
hové skladbû,“ fiekl. Vûdci fiíkají, Ïe na neutû‰en˘ stav ãesk˘ch lesÛ
upozorÀovali uÏ pfied ãtyfimi lety. Od té doby se ale nic nezmûnilo. 

Jan Brandejs
¤editelství LâR
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ
Lesnick˘ v˘zkum v Kru‰n˘ch horách
Recenzovan˘ sborník z ‰estého roãníku celostátní vûdecké konfe-
rence (Teplice, 20. 4. 2006) se zab˘vá v˘sledky v˘zkumu v oblasti
Kru‰n˘ch hor v letech 2004 a 2005.
Vyd. V˘zkumn˘ ústav lesního hospodáfiství a myslivosti, V˘zkumná
stanice Opoãno, 2006
/darováno technické knihovnû LâR HK/

Hospodafiení v mûstsk˘ch a pfiímûstsk˘ch lesích
Sborník z odborného semináfie (Praha, 11. 4. 2006), kter˘ je voln˘m
pokraãováním pfiedchozích akcí – „LázeÀské a rekreaãní lesy“
(2004), „Turistika, sporty v lesních majetcích a hospodafiení v nich“
(2005).
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2006
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické knihovnû
LâR HK/

Dal‰í v˘voj myslivosti po vstupu âR do EU
Sborník z konference, Brno, 16. 5. 2006.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2006
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické knihovnû
LâR HK/

Dfievo od A do Z
/z anglického pfiekladu “Wood” ‰panûlského originálu z roku 2001/
Jorgi Vigué a kolektiv
Takfika od poãátku historie lidstva byli lidé obklopeni pfiedmûty
a nástroji zhotoven˘mi ze dfieva, pfiiãemÏ právû jeho ‰iroká vyuÏi-
telnost vedla k neustávajícímu zájmu ãlovûka o tento pfiírodní
materiál. Kniha Dfievo od A do Z nabízí podrobn˘ v˘klad o rÛzn˘ch
druzích dfieva, li‰ících se strukturou, barvou, tvrdostí a dal‰ími
v˘znamn˘mi vlastnostmi, obsahuje mnoÏství informací o rozliãn˘ch
zpÛsobech opracování dfieva, ãtenáfi v ní nalezne popis bûÏn˘ch
nástrojÛ a nejdÛleÏitûj‰ích pracovních postupÛ. V ãásti vûnované
v˘robû nábytku se ãtenáfi seznámí se v‰ím, co patfií k práci truhláfie
- tedy nejen se základním opracováním dfieva, ale i s jeho soustru-
Ïením, fiezbováním, zhotovováním intarzií a renovacemi nábytku.
Na cestû k porozumûní dfievu a práci se dfievem provází text na
2000 barevn˘ch fotografií a ilustrací. Tak vznikl vyãerpávající obrá-
zek nabízející pouãení o rozliãn˘ch zpÛsobech opracování dfieva
a práce s ním. Celkové uspofiádání knihy souãasnû respektuje sku-
teãnost, Ïe jednotliví ãtenáfii k ní usedají s rÛzn˘m stupnûm znalostí
o samotném dfievu.
Vyd. Rebo Productions CZ, s.r.o., âestlice, 2006

Dfievo – historick˘ lexikon
sestavil: Jan Nûmec, novû uspofiádali a doplnili: Václav Jandáãek
a Bohumil Hurda
Dfievo je odedávna esteticky pÛsobiv˘m materiálem s nekoneãn˘mi
moÏnostmi uplatnûní. V‰em zájemcÛm o krásy dfieva i jeho praktic-
ké vlastnosti je urãena v˘jimeãná kniha, sestavená ze tfií historic-
k˘ch dokumentÛ vznikl˘ch v prÛbûhu 150 let a vytvofien˘ch ve
zcela rozdíln˘ch podmínkách. Dílo Dfieva vydané v roce 1939 klade
dÛraz na domácí zdroje materiálu pro dfievozpracující prÛmysl -
exaktní pfiístup a nenápadná estetika jednoduchosti dávají pomÛcce
nadãasové kouzlo. Nejstar‰ím dokumentem a zároveÀ vzorníkem je
Icones Lignorum z roku 1789 – dílo v sobû spojuje osvícensk˘
zájem o pfiírodu s barokní krásou povrchÛ cizokrajn˘ch dfiev. Bur-
kartova sbírka dfiev vznikla v roce 1883 - soubor vzorkÛ slouÏil jako
pomÛcka pro odborné ‰koly a mûl pomûrnû rozsáhl˘ textov˘ dopro-
vod. Historick˘ lexikon otevírá pfiedmluva b˘valého generálního
fieditele LesÛ âeské republiky, s. p., ing. Vladimíra Blahuty.
Poznámka technické knihovny: Dílo Dfieva z roku 1939 je k dispo-
zici k nahlédnutí v technické knihovnû LâR.
Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Nejlep‰í rady pro myslivce
/z 2. vydání nûmeckého originálu „Die besten Tipps für Jagd und
Jäger“ z roku 2004/
Gert G. von Harling a Carsten Bothe

Dva velice zku‰ení myslivci ve více neÏ stovce rad nabízejí vyzkou-
‰ené, léty osvûdãené triky, jak si poradit pfii údrÏbû pu‰ky, pfii v˘bû-
ru nábojÛ, s optikou, s trofejemi, se psem, pfii pobytu daleko od
civilizace, pfii lovu, s vozidlem, kolem lovecké chaty a kolem kamen
a s mysliveck˘m obleãením a v˘strojí. KdyÏ lovec bude vûdût, jak na
to, pak teprve pfiijde ta pravá radost  z lovu!
Vyd. Vydavatelství Víkend, s.r.o., Praha, 2006
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad âern˘mi lesy, pro
technickou knihovnu LâR HK/

Praktické rady pro lov srnãí zvûfie.
Jak ji úspû‰nû vábit, rozeznat a lovit
/z 2. vydání nûmeckého originálu „Praxis Tipps Rehwildjagd“ z roku
2005/
Gert G. von Harling a Birte Keil
V Nûmecku mají myslivci spoustu zku‰eností, jak srnãí zvûfi úspû‰-
nû vábit, jak ji spolehlivû rozeznat a /napfiíklad srnu od ãiplenky/
a jak˘m zpÛsobem rychle a v souladu s mysliveckou morálkou
v honitbû lovit. Kromû tûchto okruhÛ se ãtenáfi v knize seznámí
s chování srnãí zvûfie v prÛbûhu celého roku. Gert G. von Harling je
uznávan˘ odborník v oboru a Birte Keil jiÏ léta ilustruje knihy
s mysliveckou tematikou.
Vyd. Vydavatelství Víkend, s.r.o., Praha, 2006
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad âern˘mi lesy, pro
technickou knihovnu LâR HK/

Lovíme se psy – moÏnosti pouÏití, poÏadavky, 
plemena, v˘cvik
/z nûmeckého originálu „Jagen mit Hunden“ z roku 2004/
Bernd Krewer
Tato praktická pfiíruãka nabízí myslivcÛm pomoc pfii rozhodování,
které plemeno je nejvhodnûj‰í pro specifické podmínky jejich honi-
teb - v lese, na polích, ve vodû, v norách nebo pro dosledy. Nez-
bytnou podmínkou pro plné rozvinutí loveck˘ch vloh loveckého psa
v‰ak zÛstává jeho v˘cvik a dÛsledné vedení. I tomu se v pfiíruãce
autor vûnuje stejnû jako pfiíbûhÛm ze Ïivota psÛ nebo i tomu, kde
mohou myslivci své ãtyfinohé kamarády získat. Lov zvûfie podléhá
neustálému v˘voji a zmûnám. Vlivem úbytku drobné zvûfie na
polích, vzrÛstu v˘fiadÛ spárkaté zvûfie v lesích a zmûny strategie
lovu se zmûnily i moÏnosti uplatnûní loveck˘ch psÛ - i k této sku-
teãnosti kníÏka pfiihlíÏí.
Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006, v edici Myslivost v praxi
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Zemû jako skleník. Proã se bát SO2?
Lubomír Nátr
Kniha se vûnuje aktuálním otázkám, na které bychom mûli v‰ichni
ve vlastním zájmu hledat odpovûdi. Îijeme ve skleníku? Kdo nebo
co stojí za globálním oteplováním? Co je pfiíãinou zv˘‰eného v˘sky-
tu extrémních klimatick˘ch jevÛ? Je na vinû nejznámnûj‰í skleníko-
v˘ plyn, oxid uhliãit˘? MÛÏeme jeho koncentraci v atmosféfie nûjak
sníÏit? Jaké dÛsledky bude mít dal‰í zvy‰ování koncentrace oxidu
uhliãitého? Na rozdíl od senzacechtiv˘ch ãlánkÛ a reportáÏí autor
hledá odpovûdi ve vûdeck˘ch v˘zkumech. Poskytuje tak ãtenáfii
dostateãn˘ základ k tomu, aby sám kvalifikovanû posoudil vûro-
hodnost a v˘znam mediálních zpráv.
Vyd. Academia, Praha, 2006, v edici PrÛhledy
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Jifií Uhlífi
¤editelství LâR

PANORAMA

UPOZORNùNÍ

V minulém ãísle si na této stránce zafiádil tiskafisk˘ ‰otek, kter˘
knize Strategie ochrany biologické rozmanitosti âeské republi-
ky pfiifiadil název ZalesÀování zemûdûlsk˘ch pÛd, v˘zva pro lesnic-
k˘ sektor. Omlouváme se ãtenáfiÛm i autorovi této rubriky Jifiímu
Uhlífiovi.
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âeská lesnická spoleãnost, Novotného lávka 5, 16 68  Praha 1,
ve spolupráci se Zemûdûlskou akademií vûd âR,
pod odbornou zá‰titou a s finanãním pfiispûním 

Ministerstva zemûdûlství âR, úseku lesního hospodáfiství

si Vás dovolují pozvat na semináfi

ÚLOHA LESNÍKÒ V OCHRANù
P¤ÍRODY A KRAJINY

Obsahem semináfie je projednání a zvefiejnûní v˘sledkÛ práce ve
v˘zkumu i praxi lesníkÛ v ochranû pfiírody a krajiny. Cílem
semináfie je ukázat fie‰ení praktick˘ch problémÛ a fie‰ení
v ochranû pfiírody a krajiny lesníky v rÛzn˘ch sférách ãinnosti.
Semináfi má ukázat styãné body lesnick˘ch aktivit v ochranû
pfiírody a lesnické praxi a pfiispût k hledání spoleãn˘ch oblastí
zákona ã. 289/95 Sb. o lesích a zákona 114/92 Sb. o ochranû
pfiírody a krajiny a k informaci o jejich fie‰ení v NLP.

ãtvrtek, 22. ãervna 2006
Srbsko, hotel ELMA

Odborn˘ garant:
Doc. Ing. Vladimír ·vihla, DrSc.,
Správa CHKO âesk˘ kras, Karl‰tejn 1/85, 267 18 Karl‰tejn
tel.:  311 681 713
Ing. Petr Moucha, CSc.,
AOPK âR, Praha,Nuselská 39, 140 00 Praha 4
tel.: 214 082 411, e-mail: moucha@schkocr.cz

Organizaãní garant:
Ing. Pavel Kyzlík, tajemník âeské lesnické spoleãnosti
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155, 
mobil: 603 163 409, e-mail: cesles@csvts.cz
Mgr. Iva Kubátová, âeská lesnická spoleãnost
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155, 
mobil: 731 576 727, e-mail: cesles@csvts.cz

âasov˘ program odborné akce:
8.30– 9.00 hod.   prezence 
9.00–12.00 hod.   zahájení a pfiedná‰ky

12.00–12.45 hod.   pfiestávka na obûd
13.00–15.30 hod.   odborná exkurze
15.30–16.00 hod.   závûr 

Po kaÏdé pfiedná‰ce následuje vûcná diskuse

Odborné referáty:
Ing. Petr Moucha, CSc., AOPK âR Praha:
Ochrana pfiírody v lesích ve zvlá‰tû chránûn˘ch územích
Ing. Franti‰ek Davídek, LâR, s .p. LS NiÏbor:
Pfiíspûvek LâR jako státního podniku k ochranû pfiírody a krajiny
Dr. Ing. Tomá‰ Vr‰ka, AOPK âR Brno:
Samovoln˘ v˘voj lesa – teoretická v˘chodiska, souãasn˘ rozsah
a organizace v˘zkumu a monitoringu
Ing. D. Janík, AOPK âR Brno:
Monitoring vybrané ãásti NPK Karl‰tejn ponechané samovolnému
v˘voji – metodika a pfiedbûÏné v˘sledky
Doc. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., âZU FLE Praha:
MoÏnosti managementu v habrov˘ch doubravách âeského krasu
Ing. P. Stloukal, MÎP âR Praha:  
Zaji‰tûní ochrany a péãe v maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch úze-
mích z hlediska MÎP
Ing. Tomá‰ Stanûk, CSc., Ing. Vladimír Ferkl, MÎP âR Praha:
Pfiechod k pfiírodû blízkému obhospodafiování lesÛ – vize MÎP
Ing. Franti‰ek Pásek, MZe âR Praha:
Ochrana pfiírody v lesích z hlediska Mze
Doc. Ing. Vladimír ·vihla, DrSc., SCHKO âesk˘ kras:
Mimoprodukãní funkce lesÛ v NPR Kar‰tejn, jejich hodnota
a v˘znam
Ing. Vladimír Ferkl, MÎP âR Praha:
Ochrana pfiírody v lesích mimo ZCHÚ
Dr.Ing. Tomá‰ Vr‰ka, Ing. D. Janík, AOPK âR Brno:
Exkurze na lokalitu Doutnáã v NPR Karl‰tejn ponechané samovol-
nému v˘voji.

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

padesátiny
Bednáfi Jifií Ing. ST OP Moravy
Dvofiák Vladislav Ing. LZ Boubín
Pencová Anna LZ Boubín
Borovsk˘ Ladislav LS ChoceÀ

‰edesátiny
Spûvák Josef LS Ledeã n. S.
Mencák Jan LS ChoceÀ
Jan‰to ·tefan Ing. LS Bruntál
Dostál Ale‰ Ing. LS Vítkov
Sur˘ Milan LS JindfiichÛv Hradec
Lenc Antonín LZ Boubín
Sedláãek Petr Ing. LS Nové Hrady
PlaÀansk˘ Milo‰ Ing. KI Jihlava
Fischerová Marie LS Kraslice
Brda Franti‰ek LZ Boubín
Král Antonín LS DvÛr Králové nad Labem

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

Česká lesnická společnost,Novotného lávka 5,116 68  Praha 1,
Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Horní Planá,

pod odbornou záštitou a s finančním přispěním 
Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství

si Vás dovolují pozvat na seminář

OBNOVA HORSKÝCH SMRČIN

Horské smrčiny zaujímají 5 % plochy lesů v ČR. Vyskytují se ve všech
okrajových horách ohraničující území republiky. Jejich růstové pro-
středí je předurčeno k vyváženému plnění všech funkcí lesy s důra-
zem na funkce mimoprodukční. Péče o horské smrčiny začíná a končí
jejich obnovou.

úterý, 27. června 2006
Horní Planá – Olšina

Odborný garant:
Ing. Ivan Žlábek, poradce senátora Ing. Petra Smutného 
tel.: 602 294 237,e-mail: zlabeki@senat.cz      
Ing. Slavomil Brandtl, VLS ČR s.p., divize Horní Planá
tel.: 380 704 310, e-mail:divize@hplana.vls.cz

Organizační garant:
Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické společnosti
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, fax: 222 222 155, 
mobil: 603 163 409, e-mail: cesles@csvts.cz
Mgr. Iva Kubátová, Česká lesnická společnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
el.: 221 082 384, fax: 222 222 155, 
mobil: 731 576 727, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:
8.30– 9.00 hod. prezence 
9.00–12.00 hod. zahájení a přednášky

12.00–12.45 hod. přestávka na oběd
13.00–15.30 hod. odborná exkurze
15.30–16.00 hod. závěr 

Po každé přednášce následuje věcná diskuse

Odborné referáty:
Ing. Slavomil Brandtl, VLS ČR,s.p. divize Horní Planá: Historie
VLS s.p. divize Horní Planá a hospodaření v prostoru     
Ing. Vladimír Hladilin, Ph.D, typolog: Růstové prostředí v horských
smrčinách
Ing. Miloš Juha, Správa NP Šumava: Škodliví činitelé horských smrčin
Ing. Ivo Vicena,CSc., Volary: Kalamity  šumavských lesů
Ing. Josef Jirátko, taxátor, Hluboká nad Vltavou: Obnovní postupy
v horských smrčinách

Exkurzní část:
Ing. Ivan Žlábek: Obnovní postup v komplexu smrkových porostů
lokality Knížecí stolec.

PANORAMA



V pátek 21. dubna 2006 na Den Zemû uspofiádala LS Ostrava pro dûti Den s LâR. Z deseti pozvan˘ch se akce zúãastni-
lo osm základních ‰kol, z nichÏ kaÏdá vyslala 9 zástupcÛ ze ãtvrt˘ch aÏ ‰est˘ch tfiíd. Celkem se tedy na akci se‰lo dvaa-
sedmdesát dûtí. Objednané krásné poãasí jim vykouzlilo ve tváfiích úsmûvy a zajistilo pohodu celého dne, kter˘ se ode-
hrával v pfiíjemném prostfiedí hájenky „MS Bohumín – Záblatí“ a pfiilehlém okolí.

Prvním bodem programu po uvítání úãastníkÛ bylo témûfi hodinové vystoupení sokolníka s poutav˘m vyprávûním
a ukázkou práce s dravci. Po jeho vystoupení zaãala samotná soutûÏ. Dûti mûly za úkol absolvovat 7 stanovi‰È, kde jim
pracovníci LS udûlovali body za úspû‰né zvládnutí otázek. Dûti si tak vyzkou‰ely své znalosti bylin, ptákÛ, savcÛ, vycpa-
nin a trofejí, dfievin a hmyzu,  a také hod ‰i‰kou na panáka. Zvlá‰È se vyhodnocovala soutûÏ jednotlivcÛ v Lesnicko -
pfiírodovûdném testu. V nûm bojoval o pûkné ceny kaÏd˘ sám za sebe. Dal‰í doprovodn˘ program se skládal ze stfielby
vzduchovkou, z ovládání lesnického traktoru a z opékání párkÛ na ohni. Obãerstvení v podobû gulá‰e, oplatkÛ, bufitÛ
a pití bylo zaji‰tûno po cel˘ den.
Závûr celé akce tvofiilo vyhodnocení soutûÏí. Dárek za snahu dostal kaÏd˘ z úãastníkÛ,  ti nejlep‰í v‰ak navíc získali hodnot-
né ceny poskytnuté LâR a dodavateli prací na LS Ostrava jako Lesostavby Fr˘dek-Místek, DVO¤ÁK, LESY, SADY, ZAHRADY,
s.r.o., Lesy Beskydy, a.s., a MS Bohumín - Záblatí. Odpoledne pak spokojené dûti odjíÏdûly a odcházely domÛ. Také my, pra-
covníci LS Ostrava, jsme odcházeli domÛ spokojení a nad‰ení z toho, jak to pûknû klaplo, a hlavnû z toho, Ïe se dûtem na‰e
akce líbila. JiÏ dnes se v‰ichni moc tû‰íme na setkání s dûtmi pfii dal‰ím Dni s LâR, kter˘ plánujeme na pfií‰tí rok.

Marek Va‰enda
LS Ostrava

Den s LâR na Ostravsku
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