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úvodní slovo 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v letošním suchu a teplu stále častěji odpovídám na otázku „Jak dopadne letošní 
rok z pohledu ochrany lesa proti kůrovcům?“. Odpověď na ni je v letošním roce snad 
nejméně jednoduchá za celou historii Lesů České republiky.

Souběh negativních faktorů je totiž mimořádný a dá se srovnat snad jen s úpl-
ným začátkem našeho podniku. Rojení kůrovců začalo, možná symbolicky, v pá-
tek 13. dubna, což je nejméně o týden dříve, než je obvyklé. Teploty sice nebyly 
extrémní, ale v podstatě trvale nad průměrem a sucho trvá již od podzimu. To jsou 
všechno faktory, které kůrovcům mimořádně přejí. K tomu samozřejmě orkán Kyrill.

Již nyní je jasné, že pokud nepřijde mimořádné dlouhodobé ochlazení, budou 
tři generace kůrovců i ve středních polohách. Každá generace představuje přibližně 
pětinásobný nárůst, a je to právě v současnosti založená druhá generace, která je 
dlouhodobě nejhůře zachytitelná, neboť se vyvíjí při nejvyšších teplotách a má tudíž 
nejkratší vývoj. První generace obvykle ráda využije nabídnutá obranná opatření či 
kalamitu, třetí generace bude dokončovat vývoj na podzim a bude možné ji v zim-
ním období dohledat a do jarního rojení asanovat.

Kromě počasí a otázky zpracovatelských kapacit a odbytu dříví souvisí konečný 
stav kůrovců i s jejich stavem počátečním. Tam, kde byl kalamitní základ nízký, zů-
stala podstatná část kalamity bez napadení nebo je napadena slabě, což umožňuje 
rozložení jejího zpracování bez výrazného nárůstu rizika kalamitního přemnožení. 
Kalamita přitom současně splní i funkci obranných opatření až do jejího zavadnutí 
nebo zpracování. Tam, kde byl kalamitní základ vysoký a kalamity bylo málo, lze 
očekávat problémy již v druhé generaci kůrovců. Určitý nárůst kůrovcového dříví 
v letošním roce a tím i kalamitního základu pro rok příští lze však očekávat na celém 
území. V souvislosti se suchem dojde i ke gradaci lýkožrouta lesklého, který je obtíž-
něji regulovatelný obrannými opatřeními.

Byli bychom špatní hospodáři, kdybychom seděli s rukama v klíně a nechali 
věcem volný průběh. Kromě průběžného zpracování kalamity (v polovině června již 
bylo zpracováno více než 3,9 milionů m3, což je cca 75  % objemu škod způsobených 
Kyrillem) bylo v letošním roce instalováno 38 000 lapačů a do konce května polo-
ženo 121 000  ks lapáků (z nich bylo již v květnu po napadení asanováno 36 tisíc m3) 
a dále asanováno 66 500 m3 kůrovcem napadených stromů. Další měsíce ukážou, 
jak tato opatření byla účinná a kolik kůrovcového dříví se objeví. Věřím, že se neleh-
kou situaci i přes všechna protivenství podaří zvládnout bez větších excesů.
Ladislav Půlpán
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memorandum 
Mze a KLDS

Memorandum Ministerstva zemědělství České republiky a Konfederace lesnických 

a dřevozpracujících svazů ze dne 27. června 2007 o principech hospodaření se státním lesním 

majetkem do roku 2010.

1. Níže podepsaní představitelé Ministerstva 
zemědělství a Konfederace lesnických 
a dřevozpracujících svazů jednomyslně prohlašují, 
že v oblasti smluvních vztahů mezi správcem 
státního lesního majetku Lesy ČR, s. p., a smluvními 
subjekty, zastoupenými Konfederací lesnických 
a dřevozpracujících svazů, bylo dosaženo shody na 
období do konce roku 2010.
2.  Po několika kolech jednání, na nichž obě strany 
prosazovaly rozdílný model správy státního lesního 
majetku, se s ohledem na jeho neoddiskutovatelný 
ekonomický, společenský a environmentální význam 
dohodly na následujícím:

Lesnická zakázka na provádění prací dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů, pro Lesy ČR, s. p., bude v rámci notářsky 
ověřeného losování objektivně a transparentně roz-
dělena na poloviny (vždy samostatné smluvní územní 
jednotky) s tím, že na každé polovině bude uplatněn 
odlišný model správy lesního majetku. S cílem dosáh-
nout přibližně vyrovnaného podílu obou modelů bude 
losování provedeno územně podle Krajských inspekto-
rátů. Losování proběhne za přítomnosti dvou zástupců 
Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů.

—

Modely správy lesního majetku se rozumí:
a)  Lesnické zakázky typu A – lokalita „OM“:

nákup služeb v pěstební a těžební činnosti bez 
prodeje dříví (dříví zůstává ve vlastnictví Lesů České 
republiky, s. p., které jej obchodují).
b)  Lesnické zakázky typu B – lokalita „P“:

nákup služeb v pěstební i těžební činnosti s prodejem 
veškerého dříví v rámci zakázky na lokalitě „P“ (forma 
salda), přičemž cena dříví, která vzejde z tohoto výbě-
rového řízení, bude kvartálně upravována o procentní 
změnu ceny dříví, zjištěné na základě indexů cen dříví 
dle šetření Českého statistického úřadu za předchozí 
období (v případě, že tato změna je větší než 5  %).

Výběrové řízení podle bodu 2b) bude vypsáno nej-
později do 30 dnů od data vypsání výběrového řízení 
dle bodu 2a). Otvírání obálek z obou modelů výběro-
vého řízení proběhne ve stejném termínu.
3.  Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude 
vycházet z výše uvedených principů, bude konzultována 
s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a bude plně 
ve shodě se zákonem o veřejných zakázkách a platnou 
legislativou v oblasti hospodářské soutěže. Veškeré 
změny v zadání výše uvedených veřejných zakázek a při 
jejich realizaci budou průběžně zveřejňovány.
4.  Lesnické zakázky uvedené v bodech 2a) a b) budou 
vypsány na období do konce roku 2010. Na konci roku 
2009 bude provedeno srovnání hospodářských výsledků 
alternativních modelů a na jeho základě bude do konce 
prvního pololetí roku 2010 vypsáno nové výběrové 
řízení.
5.  Po dobu trvání tohoto období bude zřízena 
nezávislá komise za účasti zástupců Ministerstva 
zemědělství, Lesů ČR, s. p., a Konfederace lesnických 
a dřevozpracujících svazů, která bude trvale porovnávat 
a vyhodnocovat ekonomickou výhodnost použitých 
modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu při 
zachování ekologických a sociálních funkcí lesa. 
Ministerstvo zemědělství svým vlivem zajistí takové 
nastavení sledování nákladů a výnosů v obou typech 
zakázky samostatně, které umožní objektivní porovnání 
modelů.
6.  Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR, s. p., po veřejné 
politické celospolečenské diskuzi a provedení výše 
uvedeného srovnání obou modelů připraví návrh 
zákona o správě státního lesního majetku. Zákon by měl 
zaručit stabilitu a dlouhodobou strategii správy lesního 
majetku, jejíž parametry vyplynou z vyhodnocení dle 
bodu 5.

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství České republiky 

Ing. Ivo Klimša, prezident Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů

—

—
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Na polovině státních Lesů začnou soukromníci hospoda-
řit tak, jak stále navrhovali: sami si budou obchodovat 
se dřevem. Na druhé polovině bude platit opačný mo-
del: fi rmy pro státní Lesy jen zajistí práce (včetně těžby 
dřeva), ale obchod bude v rukou státu.

Po dvou letech budou výsledky porovnány a od roku 
2011 bude vybrán ten model, který je pro stát výhod-
nější.

Čerstvá dohoda má podle všech zúčastněných velkou 
naději na úspěch. Přijímá ji i největší lesnická fi rma 
CE Wood, která proti státnímu podniku dosud vystupo-
vala nejostřeji.

Podnikatelé se shodli s ministerstvem i na tom, 
že obor potřebuje nový speciální zákon o hospo-
daření ve státních lesích. Spolupracovat na jeho 

—

—

—

přípravě budou také soukromí podnikatelé. Ti budou 
i v komisi, která vyhodnotí obě varianty obchodu 
se dřevem.

V BUDOVĚ LESŮ ČR SE LOSOVALO 
ROZDĚLENÍ SMLUVNÍCH ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
Za přítomnosti notáře Mgr. Jana Krčka proběhlo lo-
sování k rozdělení SÚJ na dvě části, na kterých budou 
v období 2008–2010 uplatněny dva odlišné modely 
lesnických zakázek. Z jedné poloviny celkového objemu 
dříví to bude nákup služeb v pěstební a těžební činnosti 
bez prodeje dříví dodavatelem (lokalita odvozní místo 
„OM“) a z druhé poloviny nákup služeb v pěstební 
i těžební činnosti s prodejem veškerého dříví v rámci 
zakázky (lokalita na pni „P“ ).

výsledky otevřeného 
zadávacího řízení

Čtyřletý spor soukromých lesnických fi rem se státem končí, dodávky dřeva do roku 2010 budou 

zajištěny. Lesnické fi rmy i zpracovatelé se totiž konečně dohodli s ministerstvem na principu, jak 

budou soukromí podnikatelé pro Lesy pracovat a kolik dřeva mohou samy fi rmy prodávat.

Výsledky losování

kód SÚJ  číslo LS název LS číslo KI název KI
těžba realizované 

hmoty [m3]
lokalita 
výroby

10101 Jindřichov 101 Město Albrechtice 11 Frýdek-Místek 93 000 P
10102 Holčovice 101 Město Albrechtice 11 Frýdek-Místek 133 500 OM
10103 Hošťálkovy 101 Město Albrechtice 11 Frýdek-Místek 97 200 OM
10104 Cvilín 101 Město Albrechtice 11 Frýdek-Místek 37 800 P
10201 Karlovice 102 Karlovice 11 Frýdek-Místek 153 360 OM
10202 Praděd 102 Karlovice 11 Frýdek-Místek 84 240 OM
10301 Bruntál 103 Bruntál 11 Frýdek-Místek 165 540 OM
10302 Nová Pláň 103 Bruntál 11 Frýdek-Místek 78 830 OM
10303 Nové Heřminovy 103 Bruntál 11 Frýdek-Místek 31 350 P
10401 Janovice 104 Janovice u Rýmařova 11 Frýdek-Místek 282 900 P
10402 Hvězda 104 Janovice u Rýmařova 11 Frýdek-Místek 37 200 OM
10403 Oskava 104 Janovice u Rýmařova 11 Frýdek-Místek 36 900 P
10501 Vítkov 105 Vítkov 11 Frýdek-Místek 210 000 OM
10502 Fulnek 105 Vítkov 11 Frýdek-Místek 105 000 P
10601 Opava 106 Opava 11 Frýdek-Místek 329 000 P
10602 Bor 106 Opava 11 Frýdek-Místek 9 000 P
10603 Pustá Polom 106 Opava 11 Frýdek-Místek 30 000 P
10901 Šenov 109 Ostrava 11 Frýdek-Místek 62 700 P
10902 Borek 109 Ostrava 11 Frýdek-Místek 14 400 P
10903 Louky 109 Ostrava 11 Frýdek-Místek 7 200 OM
10904 Šenov – západ 109 Ostrava 11 Frýdek-Místek 43 200 P
10905 Šilheřovice 109 Ostrava 11 Frýdek-Místek 7 500 P
11001 Frýdek-Místek 110 Frýdek-Místek 11 Frýdek-Místek 139 320 P
11002 Komorní Lhotka 110 Frýdek-Místek 11 Frýdek-Místek 43 740 P
11003 Lysá hora 110 Frýdek-Místek 11 Frýdek-Místek 60 480 P
11101 Jablunkov 111 Jablunkov 11 Frýdek-Místek 113 400 P
11103 Písek 111 Jablunkov 11 Frýdek-Místek 198 900 OM
11201 Lysá hora 112 Ostravice 11 Frýdek-Místek 67 800 OM
11202 Staré Hamry 112 Ostravice 11 Frýdek-Místek 53 100 P
11203 Bílá 112 Ostravice 11 Frýdek-Místek 108 600 OM
11204 Ostravice 112 Ostravice 11 Frýdek-Místek 73 800 P
11205 Čeladná 112 Ostravice 11 Frýdek-Místek 54 600 OM
11501 Frenštát 115 Frenštát pod Radhoštěm 11 Frýdek-Místek 109 365 OM
11502 Lipník 115 Frenštát pod Radhoštěm 11 Frýdek-Místek 71 985 OM
11503 Hukvaldy 115 Frenštát pod Radhoštěm 11 Frýdek-Místek 65 370 OM
11511 Jindřichov 115 Frenštát pod Radhoštěm 11 Frýdek-Místek 20 400 OM
12101 Javorník 121 Javorník 13 Šumperk 116 100 P
12102 Vápenná 121 Javorník 13 Šumperk 110 700 OM
12103 Černá Voda 121 Javorník 13 Šumperk 45 900 P
12104 Lipová 121 Javorník 13 Šumperk 51 300 P
12201 Jeseník 122 Jeseník 13 Šumperk 196 670 P



12202 Česká Ves 122 Jeseník 13 Šumperk 36 720 OM
12203 Borek 122 Jeseník 13 Šumperk 26 460 P
12204 Šumná 122 Jeseník 13 Šumperk 43 550 OM
12205 Červenohorské sedlo 122 Jeseník 13 Šumperk 76 980 OM
12301 Loučná 123 Loučná nad Desnou 13 Šumperk 108 600 P
12302 Sobotín 123 Loučná nad Desnou 13 Šumperk 92 000 P
12401 Hanušovice 124 Hanušovice 13 Šumperk 226 320 P
12402 Ostružná 124 Hanušovice 13 Šumperk 22 005 P
12403 Branná 124 Hanušovice 13 Šumperk 50 475 OM
12501 Ruda nad Moravou 125 Ruda nad Moravou 13 Šumperk 164 730 OM
12502 Nový Malín 125 Ruda nad Moravou 13 Šumperk 13 770 P
12504 Zábřeh 125 Ruda nad Moravou 13 Šumperk 129 600 OM
12505 Maletín 125 Ruda nad Moravou 13 Šumperk 32 411 P
12507 Jedlí 125 Ruda nad Moravou 13 Šumperk 27 002 P
12901 Šternberk 129 Šternberk 13 Šumperk 63 180 P
12902 Jívová 129 Šternberk 13 Šumperk 138 306 OM
12905 Litovel 129 Šternberk 13 Šumperk 187 170 OM
12906 Bouzov 129 Šternberk 13 Šumperk 63 180 P
13104 Konice 131 Prostějov 13 Šumperk 85 030 OM
13105 Prostějov 131 Prostějov 13 Šumperk 77 625 P
13106 Přerov 131 Prostějov 13 Šumperk 37 254 OM
11601 Rožnov 116 Rožnov pod Radhoštěm 15 Zlín 172 800 OM
11602 Dolní Bečva 116 Rožnov pod Radhoštěm 15 Zlín 29 700 P
11701 Velké Karlovice 117 Vsetín 15 Zlín 194 400 OM
11702 Vsetín 117 Vsetín 15 Zlín 113 400 OM
13404 Bystřice pod Hostýnem 134 Bystřice pod Hostýnem 15 Zlín 198 180 P
13405 Lukov 134 Bystřice pod Hostýnem 15 Zlín 32 670 P
13406 Májová 134 Bystřice pod Hostýnem 15 Zlín 31 050 P
13603 Luhačovice 136 Luhačovice 15 Zlín 143 460 P
13604 Vizovice 136 Luhačovice 15 Zlín 24 000 P
13624 Brumov 136 Luhačovice 15 Zlín 116 100 OM
13801 Koryčany 138 Buchlovice 15 Zlín 82 890 P
13802 Buchlov 138 Buchlovice 15 Zlín 63 450 OM
13803 Orlová 138 Buchlovice 15 Zlín 76 950 P
13804 Tabarky 138 Buchlovice 15 Zlín 95 310 P
13709 Vacenovice 137 Strážnice 16 Brno 48 600 P
13712 Hodonín 137 Strážnice 16 Brno 41 850 OM
13713 Přívoz 137 Strážnice 16 Brno 49 950 OM
13714 Karpaty 137 Strážnice 16 Brno 86 400 P
14101 Kobersko 141 Bučovice 16 Brno 23 220 OM
14102 Bučovsko 141 Bučovice 16 Brno 111 240 P
14103 Pavlovsko 141 Bučovice 16 Brno 65 340 OM
14104 Drnovsko 141 Bučovice 16 Brno 71 010 OM
14105 Lhotky 141 Bučovice 16 Brno 67 230 OM
14106 Olšansko 141 Bučovice 16 Brno 58 860 OM
14401 Bedřichov 144 Černá Hora 16 Brno 103 950 P
14402 Tišnov 144 Černá Hora 16 Brno 17 550 OM
14404 Přehrada 144 Černá Hora 16 Brno 27 000 P
14405 Kunštát 144 Černá Hora 16 Brno 28 350 P
14406 Letovice 144 Černá Hora 16 Brno 37 665 P
14408 Černá Hora 144 Černá Hora 16 Brno 25 380 OM
14501 Náměšť 145 Náměšť nad Oslavou 16 Brno 63 450 P
14502 Osová 145 Náměšť nad Oslavou 16 Brno 19 800 OM
14503 Okrouhlík 145 Náměšť nad Oslavou 16 Brno 45 900 P
14504 Zastávka 145 Náměšť nad Oslavou 16 Brno 144 000 OM
14506 Bučín 145 Náměšť nad Oslavou 16 Brno 21 150 P
14901 LUH 149 Znojmo 16 Brno 24 360 OM
14903 ZÁPAD 149 Znojmo 16 Brno 56 806 OM
14801 Třebíč 148 Třebíč 18 Jihlava 109 800 OM
14802 Jaroměřice 148 Třebíč 18 Jihlava 130 110 OM
14803 Dukovany 148 Třebíč 18 Jihlava 45 525 OM
15401 Devět skal 154 Nové Město na Moravě 18 Jihlava 117 126 P
15402 Měřín 154 Nové Město na Moravě 18 Jihlava 68 229 OM
15403 Bystřice 154 Nové Město na Moravě 18 Jihlava 100 845 OM
15501 Ledeč nad Sázavou 155 Ledeč nad Sázavou 18 Jihlava 139 050 P
15502 Humpolec 155 Ledeč nad Sázavou 18 Jihlava 116 100 OM
15503 Havlíčkův Brod 155 Ledeč nad Sázavou 18 Jihlava 55 350 P
19101 Jihlavsko 191 Pelhřimov 18 Jihlava 40 470 P
19102 Kamenicko 191 Pelhřimov 18 Jihlava 116 220 P
19103 Pacovsko 191 Pelhřimov 18 Jihlava 85 980 P
15701 Nasavrky 157 Nasavrky 19 Choceň 68 400 P
15702 Slatiňany 157 Nasavrky 19 Choceň 49 410 OM
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15703 Ronov 157 Nasavrky 19 Choceň 84 690 P
15704 Choltice 157 Nasavrky 19 Choceň 39 600 OM
16101 Svitavy 161 Svitavy 19 Choceň 162 450 P
16102 Mladějov 161 Svitavy 19 Choceň 25 410 P
16103 Hartinkov 161 Svitavy 19 Choceň 34 410 OM
16104 Křenov 161 Svitavy 19 Choceň 30 140 P
16105 Moravská Třebová 161 Svitavy 19 Choceň 86 040 P
16301 Lanškroun 163 Lanškroun 19 Choceň 224 400 OM
16401 SÚJ Choceń 164 Choceň 19 Choceň 54 270 P
16403 SÚJ Vysoký les 164 Choceň 19 Choceň 69 900 OM
16404 SÚJ Polička 164 Choceň 19 Choceň 69 300 OM
17401 Nymburk 174 Nymburk 21 Brandýs nad Labem 101 100 OM
17402 Polabí 174 Nymburk 21 Brandýs nad Labem 44 700 P
17403 Žehrov 174 Nymburk 21 Brandýs nad Labem 35 100 OM
17601 Mělník 176 Mělník 21 Brandýs nad Labem 58 050 OM
17602 Hlavenec 176 Mělník 21 Brandýs nad Labem 25 650 OM
17603 Újezd nad Lesy 176 Mělník 21 Brandýs nad Labem 8 100 OM
17604 Doksy 176 Mělník 21 Brandýs nad Labem 51 450 P
17901 Lužná 179 Lužná 21 Brandýs nad Labem 116 515 OM
17902 Kozojedy 179 Lužná 21 Brandýs nad Labem 9 450 P
17903 Hubert 179 Lužná 21 Brandýs nad Labem 26 780 P
18001 Křivoklát 180 Křivoklát 21 Brandýs nad Labem 95 532 P
18002 Buková 180 Křivoklát 21 Brandýs nad Labem 20 760 OM
18004 Kolna – Pustá Seč 180 Křivoklát 21 Brandýs nad Labem 35 640 P
18101 Nižbor 181 Nižbor 21 Brandýs nad Labem 63 711 P
18102 Karlštejn 181 Nižbor 21 Brandýs nad Labem 34 000 OM
18103 Kladno 181 Nižbor 21 Brandýs nad Labem 38 387 P
18701 Kácovsko 187 Kácov 21 Brandýs nad Labem 156 300 P
18702 Vlašimsko 187 Kácov 21 Brandýs nad Labem 79 800 P
18703 Blaník 187 Kácov 21 Brandýs nad Labem 49 200 OM
19201 Český Rudolec 192 Český Rudolec 28 České Budějovice 191 600 OM
19202 Číměř 192 Český Rudolec 28 České Budějovice 20 600 OM
19203 Nová Bystřice 192 Český Rudolec 28 České Budějovice 20 800 OM
19301 OZR – J. Hradec 193 Jindřichův Hradec 28 České Budějovice 162 000 OM
19302 OZR – Kolence 193 Jindřichův Hradec 28 České Budějovice 22 800 P
19303 OZR – Vřesná 193 Jindřichův Hradec 28 České Budějovice 23 100 OM
19401 OZR Třeboň 194 Třeboň 28 České Budějovice 108 000 P
19402 OZR Rapšach 194 Třeboň 28 České Budějovice 37 800 P
19403 OZR Ledenice 194 Třeboň 28 České Budějovice 16 200 P
19701 Stříbrné Hutě 197 Tábor 28 České Budějovice 28 500 OM
19702 Tábor 197 Tábor 28 České Budějovice 116 400 OM
19703 Milevsko 197 Tábor 28 České Budějovice 43 200 P
19901 Vodňany 199 Vodňany 28 České Budějovice 157 950 P
19902 Sedlice 199 Vodňany 28 České Budějovice 36 449 P
19903 Čížová 199 Vodňany 28 České Budějovice 43 200 P
20204 Kaplice 202 Český Krumlov 28 České Budějovice 56 700 OM
20205 Český Krumlov 202 Český Krumlov 28 České Budějovice 131 100 P
20206 Bory 202 Český Krumlov 28 České Budějovice 38 100 OM
20207 Poluška 202 Český Krumlov 28 České Budějovice 63 000 P
20209 Hořice 202 Český Krumlov 28 České Budějovice 35 100 OM
20401 Vyšší Brod 204 Vyšší Brod 28 České Budějovice 138 870 P
20402 Hrudkov 204 Vyšší Brod 28 České Budějovice 85 050 OM
20403 Frymburk 204 Vyšší Brod 28 České Budějovice 46 080 P
20501 Hluboká n. Vlt. 205 Hluboká nad Vltavou 28 České Budějovice 189 780 OM
20506 Č. Budějovice 205 Hluboká nad Vltavou 28 České Budějovice 34 020 OM
20601 Nové Hrady 206 Nové Hrady 28 České Budějovice 126 000 P
20602 České Velenice 206 Nové Hrady 28 České Budějovice 12 600 P
20603 Benešov nad Černou 206 Nové Hrady 28 České Budějovice 25 200 P
20604 Pohoří 206 Nové Hrady 28 České Budějovice 62 100 P
20903 Železná Ruda 209 Železná Ruda 30 Plzeň 97 650 P
20904 Javorná 209 Železná Ruda 30 Plzeň 9 000 P
20906 Sušice 209 Železná Ruda 30 Plzeň 76 950 P
21202 Vysoká 212 Přeštice 30 Plzeň 32 100 OM
21203 Spálené Poříčí 212 Přeštice 30 Plzeň 144 200 P
21204 Přeštice 212 Přeštice 30 Plzeň 117 150 OM
21602 Plasy 216 Plasy 30 Plzeň 184 800 OM
21603 Špankov 216 Plasy 30 Plzeň 50 480 OM
21604 Zelený Důl 216 Plasy 30 Plzeň 24 000 OM
21706 Plzeň 217 Stříbro 30 Plzeň 22 887 OM
21707 Stříbro 217 Stříbro 30 Plzeň 218 643 P
21708 Vlčí hora 217 Stříbro 30 Plzeň 68 790 P
22003 Královský Hvozd 220 Klatovy 30 Plzeň 112 050 P



22005 Chudenice 220 Klatovy 30 Plzeň 24 300 OM
22007 Horažďovice 220 Klatovy 30 Plzeň 14 850 OM
22008 Nepomuk 220 Klatovy 30 Plzeň 91 800 OM
22101 Trhanov 221 Domažlice 30 Plzeň 249 000 OM
22102 Herštýn 221 Domažlice 30 Plzeň 28 500 OM
22201 Horšovský Týn 222 Horšovský Týn 30 Plzeň 143 040 OM
22202 Sedmihoří 222 Horšovský Týn 30 Plzeň 62 166 P
22301 Přimda 223 Přimda 30 Plzeň 189 719 P
22302 Žebráky 223 Přimda 30 Plzeň 52 976 P
22401 Planá 224 Planá 30 Plzeň 157 500 P
22402 Kosí Potok 224 Planá 30 Plzeň 18 450 P
22403 Tišina 224 Planá 30 Plzeň 32 400 OM
22602 Bečov 226 Toužim 32 Karlovy Vary 72 900 P
22603 Nevděk 226 Toužim 32 Karlovy Vary 105 300 P
22604 TEPLÁ 226 Toužim 32 Karlovy Vary 132 300 P
22605 Štenská 226 Toužim 32 Karlovy Vary 27 000 OM
22606 Vitriolka 226 Toužim 32 Karlovy Vary 27 000 P
22607 Lázeňské lesy 226 Toužim 32 Karlovy Vary 8 100 OM
22801 Františkovy Lázně 228 Františkovy Lázně 32 Karlovy Vary 109 276 OM
22802 Mohelno 228 Františkovy Lázně 32 Karlovy Vary 61 842 OM
22803 Luby 228 Františkovy Lázně 32 Karlovy Vary 23 310 P
22804 Mír 228 Františkovy Lázně 32 Karlovy Vary 45 900 OM
22901 Kraslice 229 Kraslice 32 Karlovy Vary 64 531 OM
22902 Jidřichovice 229 Kraslice 32 Karlovy Vary 42 390 OM
22903 Kynšperk 229 Kraslice 32 Karlovy Vary 91 380 OM
23001 Ostrov 230 Horní Blatná 32 Karlovy Vary 17 709 P
23003 Horní Blatná 230 Horní Blatná 32 Karlovy Vary 31 812 OM
23004 Plešivec 230 Horní Blatná 32 Karlovy Vary 32 331 OM
23005 Nejdek 230 Horní Blatná 32 Karlovy Vary 88 527 OM
18201 Žatec 182 Žatec 33 Teplice 117 184 OM
18202 Kružín 182 Žatec 33 Teplice 31 312 P
23301 Blatno 233 Klášterec nad Ohří 33 Teplice 12 617 P
23302 Vejprty 233 Klášterec nad Ohří 33 Teplice 24 719 OM
23303 Perštejn 233 Klášterec nad Ohří 33 Teplice 45 048 P
23501 Loučná 235 Litvínov 33 Teplice 18 510 OM
23502 Pramenáč 235 Litvínov 33 Teplice 12 752 P
23503 Svatá Anna 235 Litvínov 33 Teplice 7 005 P
23504 Lesná 235 Litvínov 33 Teplice 23 485 OM
23601 LITOMĚŘICE 236 Litoměřice 33 Teplice 57 175 OM
23602 ÚŠTĚK 236 Litoměřice 33 Teplice 38 660 OM
23603 MILEŠOVKA 236 Litoměřice 33 Teplice 31 991 P
24001 Děčín 240 Děčín 33 Teplice 81 360 P
24002 Sněžník 240 Děčín 33 Teplice 106 046 P
24004 Povrly 240 Děčín 33 Teplice 15 881 OM
24005 Telnice 240 Děčín 33 Teplice 25 490 OM
24101 Rumburk 241 Rumburk 33 Teplice 124 572 P
24102 Rybniště 241 Rumburk 33 Teplice 121 134 OM
23901 Česká Lípa 239 Česká Lípa 36 Liberec 139 500 OM
23902 Zákupy 239 Česká Lípa 36 Liberec 42 000 OM
23904 Mařenice 239 Česká Lípa 36 Liberec 53 700 P
24601 Rozkoš 246 Ještěd 36 Liberec 69 060 P
24602 Karlov 246 Ještěd 36 Liberec 69 846 OM
24603 Klokočka 246 Ještěd 36 Liberec 67 618 OM
24701 Jablonec – OZŘ 2008 247 Jablonec nad Nisou 36 Liberec 108 270 P
24702 Harcov – OZŘ 2008 247 Jablonec nad Nisou 36 Liberec 59 130 P
24703 Navarov – OZŘ 2008 247 Jablonec nad Nisou 36 Liberec 18 900 P
24901 Bulovka 249 Frýdlant 36 Liberec 39 700 P
24902 Nové Město 249 Frýdlant 36 Liberec 56 000 OM
24904 Hejnice 249 Frýdlant 36 Liberec 34 000 P
16501 Rychnov nad Kněžnou 165 Rychnov nad Kněžnou 37 Hradec Králové 124 500 OM
16503 Opočno 165 Rychnov nad Kněžnou 37 Hradec Králové 43 200 OM
17001 Hořice 170 Hořice v Podkrkonoší 37 Hradec Králové 179 993 P
17002 Český ráj 170 Hořice v Podkrkonoší 37 Hradec Králové 32 998 P
17203 Vrchlabí 172 Dvůr Králové nad Labem 37 Hradec Králové 54 900 P
17204 Trutnov 172 Dvůr Králové nad Labem 37 Hradec Králové 47 400 OM
17250 Broumov 172 Dvůr Králové nad Labem 37 Hradec Králové 129 900 OM
17251 Trutnov – Poříčí 172 Dvůr Králové nad Labem 37 Hradec Králové 48 900 OM
17252 Adršpach 172 Dvůr Králové nad Labem 37 Hradec Králové 70 800 OM
15001 Javořice 150 Telč 18 Jihlava 94 107 OM
15002 Bába 150 Telč 18 Jihlava 98 031 OM
15003 Ostrůvek 150 Telč 18 Jihlava 100 710 P
15004 Aleje 150 Telč 18 Jihlava 126 528 P
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VÝSLEDKY OTEVŘENÉHO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Lesy České republiky, s. p., vyhlásily 6. 4. 2007 standard-
ním a transparentním způsobem otevřená zadávací 
řízení na pěstební a těžební práce v lesích na druhé 
pololetí roku 2007. Výběrová řízení, vyhlášená dle 
zákona č. 137/2006 Sb. na téměř celém území lesů 
spravovaných státním podnikem LČR, tedy na všech 
278 smluvních územních jednotkách, již mají výsledky. 
13. 6. 2007 se začaly výsledky výběrových řízení zasílat 
zainteresovaným zájemcům.

Realizací jednotlivých zakázek státní podnik Lesy 
České republiky řeší veškeré práce ve státních lesích 
v resortu ministerstva zemědělství pro rok 2007.

Výběrová řízení na druhé pololetí roku 2007 proběhla 
po vzájemném jednání s jednotlivými podnikatel-
skými skupinami. První smlouvy je možné uzavřít již 
30. 6. 2007.

Hodnota zakázky na práce v lesích ve správě Lesů ČR 
je přibližně 1,7 miliardy korun.

Jan Bercha

—

—

—

Výsledky otevřeného zadávacího řízení na práce v lesích ve správě Lesů ČR na druhé pololetí 2007

SÚJ č. výměra těžba Název vybraného uchazeče
10101 13 307 28 879 CE WOOD, a. s.
10103 1 348 6 250 Opavská lesní, a. s.
10104 1 445 4 236 ALBRECHTICKÁ LESNÍ, a. s.
10105 728 1 555 LESS & FOREST, s. r. o.
10201 6 276 18 567 Luděk Plachký
10202 4 562 15 243 PRADĚDSKÝ LESNÍ ZÁVOD, a. s.
10203 1 415 4 505 PRADĚDSKÝ LESNÍ ZÁVOD, a. s.
10301 8 913 11 825 Opavská lesní, a. s.
10302 4 479 4 215 Opavská lesní, a. s.
10303 1 414 2 350 LDF ROŽNOV, a. s.
10401 14 180 49 464 KATR, a. s.
10402 1 912 6 743 LESS & FOREST, s. r. o.
10403 1 505 7 704 Dušan Panáček – INTER PAN
10501 8 818 50 000 CE WOOD, a. s.
10502 1 136 4 600 LESOOPTIMA, s. r. o.
10504 989 3 000 LESS & FOREST, s. r. o.
10601 10 867 56 806 Opavská lesní, a. s.
10602 1 600 2 260 AGROFOREST, a. s.
10603 1 396 6 950 AGROFOREST, a. s.
10901 3 356 5 913 Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
10902 1 231 1 680 DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY, s. r. o.
10903 1 211 1 170 LESS & FOREST, s. r. o.
10904 2 319 3 576 LDF ROŽNOV, a. s.
10905 1 168 1 520 MORAVIA LES, s. r. o.
11001 6 120 21 910 Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
11002 2 010 7 650 Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
11003 3 559 11 800 LESS & FOREST, s. r. o.
11101 6 394 15 000 LESS & FOREST, s. r. o.
11103 6 483 24 060 Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
11201 3 359 3 402 LESY BESKYDY, a. s.
11202 1 648 2 732 MORAVIA LES, s. r. o.
11203 1 769 2 550 Vladimír Mareček
11204 1 915 2 000 CE WOOD – Slovakia, s. r. o.
11205 5 115 14 317 AGROFOREST, a. s.
11206 4 180 7 831 AGROFOREST, a. s.
11501 5 613 22 332 Frenštátská lesní, a. s.
11502 2 413 9 966 Lesy Beskydy, a. s.
11503 3 211 8 845 Hranická lesní, a. s.
11511 1 119 2 405 Hranická lesní, a. s.
11633 6 735 28 094 CE WOOD, a. s.
11643 1 549 8 152 LDF Rožnov, a. s.
11710 11 367 38 250 CE WOOD, a. s.
11711 2 109 11 390 Dušan Panáček – INTER PAN
12101 14 150 36 800 CE WOOD, a. s.
12102 1 450 2 050 CE WOOD, a. s.
12103 3 142 11 550 AGROFOREST, a. s.
12201 8 415 30 055 CE WOOD, a. s.
12202 1 569 7 342 SOLITERA s. r.o.
12203 1 460 2 806 LARIX Jeseník, s. r. o.
12204 1 482 6 178 MORAVIA LES, s. r. o.
12205 4 489 14 025 CE WOOD, a. s.
12301 10 655 17 690 DESNÁ, a. s.
12302 1 840 3 800 KATR, a. s.
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12303 1 762 1 500 LESNÍ ZÁVOD HANUŠOVICE, s. r. o.
12401 14 249 34 283 HANUŠOVICKÁ LESNÍ, a. s.
12402 1 443 849 AGROFOREST, a. s.
12403 3 507 5 158 AGROFOREST, a. s.
12531 7 798 22 420 LESY RUDA, a. s.
12532 748 1 359 LESY JEDLÍ, s. r. o.
12534 7 473 22 473 Zábřežská lesní, a. s.
12535 1 512 4 087 LESY JEDLÍ, s. r. o.
12537 1 037 3 870 LESY JEDLÍ, s. r. o.
12901 8 834 15 200 CE WOOD, a. s.
12902 1 264 1 800 Zábřežská lesní, a. s.
12905 6 848 22 116 CE WOOD, a. s.
12906 2 597 6 650 LESPOL Olomouc, s. r. o.
13101 6 861 19 839 CE WOOD, a. s.
13103 1 221 4 694 ARMILA ŠTERNBERK v. o. s.
13111 2 834 7 993 Kloboucká lesní, s. r. o.
13443 9 649 38 219 CE WOOD, a. s.
13453 1 155 7 800 Dušan Panáček – INTER PAN
13463 1 305 6 707 LESS & FOREST, s. r. o.
13634 8 956 31 251 CE WOOD, a. s.
13644 1 229 4 863 Dušan Panáček – INTER PAN
13682 6 728 23 116 CE WOOD, a. s.
13709 3 373 9 040 SOLITERA, s r.o.
13712 3 900 6 927 Jiří Prášek, s. r. o.
13713 3 482 7 786 LESS & FOREST, s. r. o.
13714 4 301 23 229 CE WOOD, a. s.
13833 1 754 4 100 Kloboucká lesní, s. r. o.
13863 1 091 4 540 sdružení: Dušan Panáček – INTER PAN, Ing. Lubomír Panáček
13873 2 829 7 760 Lesy Lukov, a. s.
13883 1 574 4 280 LESS & FOREST, s. r. o.
14101 2 910 5 396 PETRA, s r.o.
14102 7 454 24 988 PETRA, s r.o.
14103 4 014 13 675 PETRA, s r.o.
14104 2 983 11 471 FORST MORAVIA, s. r. o.
14105 3 271 10 165 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
14106 3 898 10 187 EKOBBENA, s r.o.
14401 5 842 18 200 DŘEVO – MÁLEK s.ro.
14402 1 838 4 122 DŘEVO – MÁLEK s.ro.
14404 2 178 6 280 Kloboucká lesní, s. r. o.
14405 1 367 4 890 DŘEVO – MÁLEK s.ro.
14406 1 664 7 746 LES CUS CETKOVICE, s. r. o.
14408 1 250 4 318 DŘEVO – MÁLEK s.ro.
14591 4 553 8 218 CE WOOD, a. s.
14592 1 671 3 938 LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ
14593 2 270 5 079 PETRA, s r.o.
14594 7 909 23 094 PETRA, s r.o.
14595 1 565 2 522 MADREV, s. r. o.
14811 5 448 3 600 LESS & FOREST, s. r. o.
14812 1 544 1 000 FORST MORAVIA, s. r. o.
14813 1 527 1 000 LST, a. s.
14814 7 322 4 400 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
14901 2 500 5 953 MADREV, s. r. o.
14902 6 000 13 285 CE WOOD, a. s.
14903 7 500 5 820 CE WOOD, a. s.
15001 8 634 12 538 Jihočeské lesy České Budějovice, a. s.
15022 1 876 1 286 LESS & FOREST, s. r. o.
15023 1 334 1 335 Jiří Drastich
15024 4 575 3 944 LESNÍ SPOLEČNOST JIHLAVA, a. s.
15401 9 613 11 440 LESS & FOREST, s. r. o.
15416 1 524 2 230 LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ
15417 1 671 1 210 LESNÍ SPOLEČNOST JIHLAVA, a. s.
15418 1 523 100 LESNÍ SPOLEČNOST HRADEC KRÁLOVÉ, a. s.
15550 1 809 1 400 Jiří Drastich
15560 1 371 3 911 LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU, a. s.
15701 3 771 3 600 Ing. Josef Vávra
15703 1 820 650 LESS & FOREST, s. r. o.
15704 2 134 1 141 PROGRES, v. o. s.
15705 5 095 3 050 LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU, a. s.
15706 1 668 3 223 Ing. Josef Vávra
15707 1 476 1 863 DEBLICE – LESY, s. r. o.
16101 9 192 25 955 LESNÍ SPOLEČNOST HRADEC KRÁLOVÉ, a. s.
16102 1 217 5 244 LESPOL Olomouc, s. r. o.
16103 1 870 7 485 LESPOL Olomouc, s. r. o.
16104 1 806 4 000 LESPOL Olomouc, s. r. o.



16105 4 534 11 090 AGROFOREST, a. s.
16301 9 760 26 810 LESNÍ SPOLEČNOST HRADEC KRÁLOVÉ, a. s.
16401 5 136 8 892 LESNÍ SPOLEČNOST HRADEC KRÁLOVÉ, a. s.
16403 3 164 11 263 FOREST SVITAVY, a. s.
16404 5 881 1 000 FOREST SVITAVY, a. s.
16501 7 340 7 200 LESNÍ SPOLEČNOST HRADEC KRÁLOVÉ, a. s.
16503 2 750 2 500 LESNÍ SPOLEČNOST OPOČNO, a. s.
17003 12 260 5 227 LESNÍ SPOLEČNOST HRADEC KRÁLOVÉ, a. s.
17004 2 260 773 LESS & FOREST, s. r. o.
17210 5 246 1 600 LESS & FOREST, s. r. o.
17211 4 414 1 600 LESS & FOREST, s. r. o.
17212 11 608 4 095 LESS & FOREST, s. r. o.
17213 1 976 659 GEODET A LES, a. s.
17401 8 377 28 446 Josef Novák – lesnická činnost
17402 2 464 5 319 Josef Novák – lesnická činnost
17403 2 576 6 970 LESY MLADÁ BOLESLAV, a. s.
17601 6 980 11 453 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
17602 1 629 4 005 JACER – CZ, a. s.
17603 1 083 1 238 Ing. Josef Vávra
17604 3 956 10 654 Ing. Josef Vávra
17605 897 1 869 Ing. Josef Vávra
17901 8 272 19 659 Ing. Josef Vávra
17902 535 1 069 JACER – CZ, a. s.
17903 4 081 5 691 DŘEVAŘSKÁ A LESNICKÁ SPOLEČNOST, s. r. o.
18001 8 150 13 453 SOLITERA, s r.o.
18002 1 528 2 248 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
18004 2 907 5 022 LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE, a. s.
18101 8 562 10 128 CE WOOD, a. s.
18102 915 945 FORSYTHIA, s r.o.
18103 1 428 998 Ing. Josef Vávra
18104 3 344 5 544 Ing. Josef Vávra
18201 11 044 11 282 DŘEVAŘSKÁ A LESNICKÁ SPOLEČNOST, s. r. o.
18202 3 431 2 915 SOLITERA, s r.o.
18751 9 242 6 500 LESS & FOREST, s. r. o.
18752 1 270 500 LESS & FOREST, s. r. o.
18753 671 1 000 LESY NOLY, s. r. o.
18754 1 639 1 000 LESS & FOREST, s. r. o.
18755 1 300 500 LESS & FOREST, s. r. o.
18756 1 299 500 LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE, a. s.
19104 8 739 8 131 LESNÍ SPOLEČNOST LEDEČ NAD SÁZAVOU, a. s.
19111 3 389 6 400 Jiří Drastich
19115 2 700 1 750 Ing. Chmel Milan
19261 11 935 4 159 LESY ČESKÝ RUDOLEC, a. s.
19262 1 732 636 LST, a. s.
19263 1 852 758 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
19371 11 176 0 LESY ČESKÝ RUDOLEC, a. s.
19372 1 914 0 SILVA-K, s r.o.
19373 1 708 0 LESY ČESKÝ RUDOLEC, a. s.
19491 10 100 0 Jihočeské lesy České Budějovice, a. s.
19492 2 300 0 LESS & FOREST, s. r. o.
19711 1 206 364 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
19712 8 390 1 824 LESY TÁBOR, a. s.
19714 487 50 LESY TÁBOR, a. s.
19912 9 759 2 122 LESY TÁBOR, a. s.
19923 2 453 520 Jihozápadní dřevařská, a. s.
19934 2 832 1 893 LESY TÁBOR, a. s.
20294 5 017 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
20295 7 020 0 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
20296 2 060 0 JULEFA, s. r. o., Josef Jungvirt
20299 1 600 0 AGROWALD ROŽMBERK, s. r. o.
20414 13 729 0 Dušan Panáček – INTER PAN
20415 3 804 0 AGROWALD ROŽMBERK, s. r. o.
20418 1 568 0 AGROWALD ROŽMBERK, s. r. o.
20592 9 435 0 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
20595 1 595 0 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
20694 11 448 0 Jihočeské lesy České Budějovice, a. s.
20695 1 970 0 Jihočeské lesy České Budějovice, a. s.
20696 1 557 0 LESY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, a. s.
20963 7 067 0 LESS & FOREST, s. r. o.
20964 2 526 0 LESS & FOREST, s. r. o.
20966 4 308 0 LESS & FOREST, s. r. o.
21263 6 708 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
21264 8 344 0 LESNÍ SPOLEČNOST PLASY, a. s.
21267 1 829 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
21268 835 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
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21665 1 606 1 830 CD les, v. o. s.
21667 12 680 23 392 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
21668 3 138 6 122 František Kroc
21766 2 113 4 069 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
21767 10 808 24 893 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
21768 1 700 4 200 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
21769 1 568 4 990 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
22063 6 892 0 Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.
22064 1 313 0 LESNÍ SPOLEČNOST ŽELEZNÁ RUDA, a. s.
22065 2 560 0 LST, a. s.
22067 1 176 0 LST, a. s.
22068 3 474 0 CE WOOD, a. s.
22069 1 469 0 LST, a. s.
22161 11 198 0 LST, a. s.
22162 2 317 0 LESS & FOREST, s. r. o.
22261 10 079 0 LST, a. s.
22262 2 404 0 LST, a. s.
22361 9 381 0 LESNÍ SPOLEČNOST PŘIMDA, a. s.
22363 1 727 0 SOLITERA, s r.o.
22364 1 672 0 LESS & FOREST, s. r. o.
22461 11 208 0 LESNÍ SPOLEČNOST PŘIMDA, a. s.
22462 1 197 0 Ing. František Novák
22463 1 546 0 SOLITERA, s r.o.
22464 2 045 0 LST, a. s.
22602 4 912 2 000 LESNÍ SPOLEČNOST BEČOV, s. r. o.
22603 6 551 2 000 SOLITERA, s r.o.
22604 8 132 4 127 LESNÍ SPOLEČNOST TEPLÁ, a. s.
22605 1 320 306 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
22606 1 497 1 500 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
22607 470 300 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
22871 12 079 4 538 SOLITERA, s r.o.
22872 1 516 333 LESNÍ SPOLEČNOST PŘIMDA, a. s.
22873 1 460 320 LESNÍ SPOLEČNOST PLASY, a. s.
22874 1 182 963 SOLITERA, s r.o.
22981 14 590 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
22982 1 511 0 Ing. František Novák
22983 1 802 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
22984 1 673 0 Ing. František Novák
23001 2 841 0 SOLITERA, s r.o.
23003 16 780 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
23004 2 283 0 LST, a. s.
23005 3 532 0 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
23301 3 388 1 495 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
23321 13 618 8 852 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
23502 1 646 47 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
23503 1 652 948 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
23504 1 662 240 UNIFORST, s. r. o.
23533 7 740 6 543 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
23541 10 127 6 974 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
23601 9 970 11 011 LESNÍ SPOLEČNOST LITOMĚŘICE, a. s.
23602 3 957 2 234 UNILES, a. s.
23603 5 235 3 462 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
23901 12 740 6 333 FOREST ČESKÁ LÍPA, a. s.
23902 2 744 1 243 UNILES, a. s.
23904 3 720 1 396 FOREST ČESKÁ LÍPA, a. s.
24001 6 162 6 102 UNILES, a. s.
24002 7 735 14 466 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
24004 1 564 1 792 JACER – CZ, a. s.
24005 4 967 5 888 KRUŠNOHORSKÉ LESY, a. s.
24006 1 433 2 117 LESNÍ SPOLEČNOST STŘÍBRO, a. s.
24181 7 346 8 807 UNILES, a. s.
24182 10 311 7 246 UNILES, a. s.
24603 3 906 988 LESY MLADÁ BOLESLAV, a. s.
24604 7 792 1 334 CE WOOD, a. s.
24605 4 470 1 034 LESY MLADÁ BOLESLAV, a. s.
24606 864 388 LESS & FOREST, s. r. o.
24701 1 334 421 FOREST ČESKÁ LÍPA, a. s.
24702 1 458 520 FOREST ČESKÁ LÍPA, a. s.
24704 13 705 3 323 CE WOOD, a. s.
24705 1 951 450 LESS & FOREST, s. r. o.
24706 1 916 1 081 LESS & FOREST, s. r. o.
24901 1 575 1 829 DENDRIA, s. r. o.
24902 7 164 5 788 UNILES, a. s.
24903 1 525 1 400 UNILES, a. s.
24904 7 420 3 152 CE WOOD, a. s.



Nadační fond Plaváček byl založen manžely Deanou a Jurajem Jakubiskovými. Původně jako 

nadace pro podporu kinematografi e pod názvem Profi lms v říjnu 1997. Myšlenka podporovat 

talentované děti ze sociálně slabých skupin se objevila během povodní v roce 2002, kdy 

nadace pořádala dětské tábory, ve kterých děti ze zasažených oblastí trávily dobu nezbytně 

nutnou k odstranění největších následků záplav. Následující rok došlo k přejmenování 

na Nadační fond Plaváček, který se od té doby specializuje na vyhledávání nadaných dětí 

(zejména) v dětských domovech, které pak podporuje v rozvoji jejich talentu a osobnosti.

Plaváček
Nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových

K hlavním úspěchům nadačního fondu patří fakt, že 
projekt funguje již pátým rokem, působí na celém 
území České republiky a počet jím podporovaných dětí 
se každoročně zvyšuje. Současně roste počet spolu-
pracujících subjektů – dětských domovů, společností 
a fi rem, médií i konkrétních osob.

ČINNOST NADAČNÍHO FONDU
Pilotním projektem fondu je VÍTR DO PLACHET. V jeho 
rámci Nadační fond Plaváček vypisuje každoročně 
výběrové řízení, kde děti z dětských domovů v České 
republice předstupují před odborné komise, které 
posuzují vhodnost jejich zařazení do projektu. Vybrané 
děti jsou pak podporovány jak materiálně, tak příspěvky 
na školné v lidových školách umění, stipendia, kurzy, 
kroužky a soustředění.

Současně těmto dětem zprostředkováváme možnost 
veřejně vystupovat. Tím jim pomáháme získat zkuše-
nosti, další motivaci, potřebnou sebedůvěru a ulehču-
jeme jim integraci do společnosti. Rozvoj talentu jednotli-
vých dětí celoročně sledujeme a dále je motivujeme 
k jejich činnosti – pořádáme koncerty, veřejná vystou-
pení, soutěže, zábavné a populárně naučné akce pro děti.

Během posledního roku děti vystupovaly např. na 
předvánočním setkání prezidenta republiky se členy 
vlády, na křtu nové lokomotivy Českých drah, na spole-
čenských akcích významných fi rem a také v rámci vyhlá-
šení výsledků golfových turnajů společnosti AMSA 2002.

Díla mladých výtvarníků se v dubnu s úspěchem 
vystavovala v prostorách Parlamentu ČR.

V roce 2006 bylo do projektu zařazeno více než 120 
dětí ze všech krajů České republiky.

Zde je možno zmínit např. 6. místo jedné z našich ta-

—

—

—

—

—

nečnic stepu na Mistrovství světa v loňském roce a sou-
časně první místo na Mistrovství ČR v dětské kategorii.

Dále přijetí již 3 dětí do výběrového gymnázia 
v Babicích, přijetí 1 chlapce na VŠ Pedagogickou, 5 dětí 
na gymnázium, 1 chlapce na konzervatoř, 1 dívenky na 
uměleckou školu grafi ckou a vynikající umístění na ce-
lorepublikové soutěži DD „Nejmilejší koncert“, kde naše 
děti obsadily ve všech kategoriích první místa.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI INSTITUCEMI
Už ze samotné podstaty věci spolupracujeme s řediteli 
dětských domovů a výchovnými spolupracovníky, stejně 
jako s úředníky a terénními pracovníky sociálních od-
borů městských a obecních úřadů. Ti nejen doporučují 
zařazení konkrétních dětí do projektu, ale také monito-
rují dosažené výsledky a přicházejí s mnoha náměty, jak 
dětem zkvalitnit jejich vzdělávání.

Ve výběrových komisích fondu zasedají známé osob-
nosti, např. Hana Kynychová, Lubomír Brabec, Tomáš 
Dvo řák, Vlastimil Harapes, Martin Koukal, Jaroslav Svě-
cený, Kristián Kodet, Iva Hüttnerová, Tomáš Janků, Jiří Von-
dráček a další. Již jejich jména představují pro děti silný 
motivační prvek, podobně jako skutečnost, že svoji účast 
v projektu musí před nimi každým rokem znovu obhájit.
Během celého roku nám přicházejí přihlášky z dětských 
domovů z celé České republiky, obracejí se na nás jejich 
ředitelé, výchovní pracovníci a často i samy děti. Na 
zajímavé děti a výjimečné talenty ze svého okolí nás 
upozorňují sociální pracovnice i další lidé. Poměrně 
často se hlásí i fi rmy a společnosti, které dětem nabízejí 
materiální pomoc, případně je zvou na vystoupení na 
své fi remní akce.

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ OD NAŠEHO PODNIKU
Pro každé dítě jednotlivě je vypracován tzv. vzdělávací 
plán a na jeho základě roční fi nanční rozpočet, do kte-
rého je zahrnuto školné a kurzovné do kroužků a umě-
leckých souborů, potřebné vybavení – taneční nebo 
sportovní oblečení a obuv, malířské potřeby, hudební 
nástroje, sportovní výzbroj, hudební podklady, studijní 
materiál ad. Finanční prostředky poskytnuté státním 
podnikem Lesy České republiky jsou použity právě na 
tuto konkrétní materiální pomoc.

Samozřejmě budeme rádi s Českými lesy i nadále 
spolupracovat. Podniku rádi nabídneme vystoupení nej-
lepších dětí při podnikových akcích. Pokud se naskytne 
i jiná forma spolupráce, ochotně a rádi takovou mož-
nost projednáme. Podle našich zkušeností lze očekávat, 
že bude přínosem pro obě strany.  

Lucie Frolichová, ředitelka Nadačního fondu Plaváček, Jan Brandejs

—

—

—
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Ing. Jakubec totiž patřil v lesnické branži k několika 
málo lidem, kterých si vážil snad každý, kdo je někdy 
potkal. Síla jeho osobnosti spočívala v tom, že vedle 
svých odborných znalostí a schopností měl široký, 
doslova polyhistorický přehled, díky kterému doká-
zal svoje kroky řídit i jinými hledisky než výhradně 
odbornými nebo ekonomickými. Určitě u něho sehrála 
velkou roli jeho praxe, ve které prošel všemi provozními 
úrovněmi. 

Svoje jednání vždy spojoval s kolegiálním a hlavně 
lidským přístupem vůči všem, se kterými jednal. To mu 
vysloužilo úctu a vysokou prestiž a autoritu nejenom 
u Lesů ČR, ale i ve všech odborných a stavovských 
organizacích, kde pracoval, a i v celé odborné lesnické 
veřejnosti.

Přestože dlouhá léta pracoval v poměrně vysokých 
řídicích funkcích, nikdy neopustil status obyčejného 
venkovského člověka, kterému byly cizí arogantní 
a poručnické způsoby, který nade vše cenil svoji rodinu, 
obdivoval se a rozuměl výtvarnému umění stejně jako 
péči o hospodářství. Byl výjimečným člověkem a lesní-
kem, který žil v souladu s lesem, přírodou i lidmi.

Čest jeho památce.
J. Oliva

—

—

—

ohlédnutí za 
Ing. Břetislavem Jakubcem

5. července 2007 zemřel v pardubické nemocnici Ing. Břetislav Jakubec. Tato zpráva nebyla 

zcela nečekaná, ale přesto pro lesnickou veřejnost nesmírně smutná.

Ing. Břetislav Jakubec se narodil dne 

27. 1. 1949 v České Lípě. Po ukončení 

základní školy nastoupil v roce 1963 na 

Střední všeobecně vzdělávací školu Josefa 

Kajetána Tyla v Hradci Králové, kterou 

zakončil maturitní zkouškou v roce 1967. 

Poté pokračoval ve studiu na Vysoké škole 

zemědělské, lesnické fakultě. Studium 

ukončil v roce 1972 státní zkouškou.

V období od 1. 7. 1972 do 28. 2. 1979 

pracoval u Východočeských státních lesů, 

Lesní závod Vysoké Chvojno ve funkcích 

provozní inspektor, technolog a vedoucí 

střediska. Od 1. 3. 1979 přešel na Školkařský 

závod Řečany nad Labem, kde pracoval do 

30. 4. 1987 ve funkcích vedoucí provozu 

a zástupce ředitele závodu. Dne 1. 5. 1987 

byl jmenován ředitelem semenářského 

závodu Týniště nad Orlicí. Tuto funkci 

vykonával do 31. 12. 1990. Od 1. 1. 1991 byl 

jmenován technickým náměstkem ředitele 

Východočeských státních lesů.

Od 1. 1. 1992, kdy vznikl podnik Lesy České 

republiky, s. p., byl jmenován Správním 

ředitelem Lesů České republiky, s. p. Tuto 

funkci vykonával do 14. 3. 2004.

V období 15. 3. 2004–23. 7. 2004 vykonával 

funkci poradce generálního ředitele.

24. 7. 2004 odešel do plného invalidního 

důchodu.



Ministerstvo zemědělství ČR představilo ucelenou pře-
hlídku a činnost všech významných správců toků. Vedle 
jednotlivých správců státních podniků Povodí a Země-
dělské vodohospodářské správy se zde prezentovaly 
také Lesy České republiky, s. p.

Kromě samotné expozice zaměřené na činnost 
správců toků, zejména pak na jejich úlohu při proti-
povodňové ochraně, probíhala pod záštitou MZe v rámci 
doprovodného programu třídenní konference, která se 
zabývala kompletní problematikou jak z hlediska vodo-
hospodářů, tak ochrany životního prostředí. Jednalo se 
především o semináře z oblasti fi nancování projektů, 
environmentálního účetnictví, legislativy vodní politiky 
EU a mnohé jiné.

Expozice se těšila hojné účasti nejen odborné, ale 
i laické veřejnosti. LČR, s. p., měly pro návštěvníky při-
praveny propagační materiály týkající se problematiky 
vod, pracovníci správy toků často odpovídali na dotazy 
hlavně z oboru protipovodňové ochrany, zániku povo-
lení k nakládání s vodou a územní působnosti jednotli-
vých správ toků.

Mezi vzácné návštěvy patřil především pan RNDr. Pa-
vel Punčochář, vrchní ředitel úseku vodního hospodář-
ství ministerstva zemědělství.

—

—

—

Již podruhé se ve dnech 29. 5.–31. 5. 2007 uskutečnily na brněnském výstavišti společně 

mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu životního prostředí ENVI a mezinárodní vodohospodářská 

výstava Vodovody-kanalizace VOD-KA. Mezi 330 vystavovateli z 12 zemí se letos poprvé 

prezentovalo se svojí ofi ciální expozicí také Ministerstvo zemědělství ČR.

správci toků na 
ekologickém veletrhu 

Celý veletrh znamenal velký přínos v získání infor-
mací v oblasti životního prostředí, zejména pak vodního 
hospodářství.

Unikátní v celé Evropě byla i praktická ukázka proti-
povodňových opatření a odstraňování následků povodní 
na bazénu u pavilonu Z v nově vybudovaném školicím 
a poradenském středisku věnovaném možnostem 
ochrany proti povodním.

Správa toků, oblast povodí Dyje

—

—
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Školení připravilo generální ředitelství našeho státního 
podniku. Postupně jím budou procházet zaměstnanci 
z jednotlivých lesních správ. Cílem školení je obeznámit 
každého jeho účastníka blíže s moderní harvestorovou 
technologií. Proškolení zaměstnanci pak budou moci 
lépe a se znalostí celé problematiky připravit a ovlivňo-
vat proces harvestorové těžby, skloubit ho s potřebnou 
ochranou porostů a předcházet jejich zbytečnému 
poškozování v průběhu těžby.

Poučení revírníci získají schopnost přesněji formu-
lovat své požadavky na těžbu a vyvezení sortimentu 
dříví vůči operátorům a předcházet tak dosavadním 
problémům vznikajícím při nedokonalé koordinaci 
harvestoru a vyvážecího traktoru. Proškolený revírník se 
stane odborným partnerem operátora a bude připraven 
výrazným způsobem naprogramovat snadnější vyhledá-
vání vytěžených a vytříděných sortimentů. Ovlivněním 
procesu těžby a vyvážení dřeva pomůže snížit ztráty, 
které zde dosud často vznikají, a dosáhnout maximál-
ního zpeněžení dřeva.

Vzhledem k významu školení zahájil jeho první běh 
osobně PhDr. Jiří Pospíšil, vedoucí odboru lidských 
zdrojů generálního ředitelství podniku, který stál u jeho 
zrodu i organizace jeho přípravy. Zdůraznil význam ško-
lení pro podnik i každého účastníka a všem přítomným 
revírníkům popřál získání maxima potřebných poznatků 
a úspěšné absolvování celého školení.

Výuku poté zahájil prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., 
z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně 
stručným obeznámením všech účastníků s cílem školení 
a jeho základními tematickými okruhy i s ostatními 
přednášejícími.

Zde je třeba dodat, že školení není pouhým poseze-
ním při zajímavém výkladu. Jde o precizně připravenou 
výuku všech důležitých otázek, které nasazení harves-
torové technologie provází. Účastníci získají erudovaný 
přístup k výběru porostů, přípravě pracoviště a průběhu 
práce harvestoru. Seznámí se s významem a možnostmi 
kalibrace, zpracování dat a výstupní sestavy. Získají 
potřebné technické informace i znalosti zásad organi-
zace a bezpečnosti práce při nasazení těžebně-doprav-
ních strojů. Významnou součástí školení jsou podrobné 
informace o škodách, které tato těžká technika může 
v lese způsobit, a především o tom, jak jim lze spolu-
prací revírníka s operátorem předejít.

Každý účastník školení dostává také přehlednou 
a srozumitelnou příručku harvestorových technologií, 
jejímž autorem je právě profesor Ulrich s kolektivem. 
Příručka poslouží nejen jako studijní literatura, ale díky 
pečlivě vybraným přílohám i jako vzor, resp. i praktický 
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Střední lesnická a rybářská škola v Bzenci přivítala v úterý 25. května první účastníky třídenního 

školení „Integrované těžebně-dopravní technologie“, a to revírníky Lesů České republiky.

harvestorové technologie 
pro revírníky LČR

manuál. Pro každého je v ní připraven i bohatý seznam 
literatury, který umožní následné doplnění probraných 
témat studiem doporučené odborné literatury.

Lze tedy říci, že při přípravě a realizaci školení se 
potkal zájem a potřeba praxe s odbornou erudicí 
a osobním fandovstvím. Především se však potkali znalí 
a přemýšliví lidé, kteří dokáží přenést široké odborné 
znalosti do praxe.

Každé kvalitní odborné školení předpokládá i získání 
potřebného osvědčení. Proto také úspěšní účastníci 
školení harvestorových technologií takové osvědčení 
obdrží.

V současných podmínkách českého lesnictví však 
nejde o osvědčení běžné. Absolventi tohoto školení zís-
kají nesmírně potřebnou odbornou přípravu, která jim 
bude v praxi stále častěji užitečná. Dodejme, že nejen 
jim, ale i každé lesní správě, celému podniku a přede-
vším každému porostu, do kterého bude harvestorová 
technika nasazena. Školení se tak vyplatí a následně 
jistě i bohatě zaplatí.

Jan Brandejs

—

—

—



 1 Výklad u kalamitních 
ploch z roku 1996

2 Štefánikova chata
Ing. Pňáček

3 Vrchol Ďumbiéru

4 Ing. Kmec při výkladu 
k Dobročskému pralesu

5 Ubytování Osrblie

6 Společné foto před 
návratem domů

Eliáš

exkurze LS Jeseník 
na Slovensko

Ve dnech 13. až 17. června 2007 zorganizovala Lesní správa Jeseník s Jesenickou lesnickou 

společností odbornou exkurzi do oblasti Odštěpného závodu š. p. Lesy SR v Čiernom Balogu.

V rámci této exkurze jsme navštívili GŘ Lesů SR v Bán-
ské Bystrici. Z výkladu Ing. Petra Slobodníka jsme se 
dověděli, že státní podnik Lesy Slovenské republiky 
vznikl 29. 10. 1999 sloučením 6 státních podniků. 
Podnik je největším lesnicky hospodařícím subjektem 
na Slovensku. Hospodaří na rozloze 1 010 252 ha, což je 
50,4 % rozlohy lesů na Slovensku. Organizační struktura 
je tvořena 26 odštěpnými lesními závody, 169 lesními 
správami a 2 specializovanými závody (Semenoles 
Liptovský Hrádek a OZ lesní techniky Bánská Bystrica). 
Generální ředitelství má sídlo v historické budově z roku 
1916 v Bánské Bystrici.

Na Odštěpném závodu Čierny Balog nás 
přijal Ing. Stanislav Kmec. Z jeho výkladu jsme si 
poznamenali, že území tohoto závodu leží v centrální 
části Slovenského Rudohoří a Nízkých Tater. Jeho 
hranice tvoří – na východě Fabova hoľa (1450  m n. m.), 
na západě Ľubietovský Vepor (1277  m n. m.), na 

—

jihu Klenovský Vepor (1338  m n. m.) a na severu 
hřeben Nízkých Tater mezi Chopkem (2024  m n. m.) 
a Ďumbierem (2043  m n. m.). Na katastrální výměře 
40 000 ha spravuje odštěpný závod 32 000 ha lesních 
porostů v dřevinné skladbě 58 % smrk ztepilý, 24 % 
buk lesní, 8 % jedle bělokorá, 3 % javor horský, 7 % 
modřín opadavý, jilm, jasan, limba, vrba, olše, osika 
a bříza. 

Na území se nachází 2 národní parky (Nízké Tatry 
a Muránská planina), 6 národních přírodních rezervací 
(Dobročský prales, Klenovský Vepor, Ľubietovský Vepor, 
Hrončenský Grúň, Fabova hoľa a Zadná Polana), 4 pří-
rodní rezervace (Havranie skaly, Latinský Jarok, Blatá 
a Rosiarka) a chráněné přírodní výtvory Havranka, 
 Meandre Kamenitého potoka, Kamenitý potok, Vodo-
pád Spády. Na území závodu je rovněž CHKO Poľana 
s Biosférickou rezervací Poľana a v rámci  Natury 
2000 pak chráněné ptačí území, chráněné území 
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 evropského významu a chráněné biotopy. V lesích 
žije zvěř jelení, srnčí, černá, tetřev, čáp černý, dále pak 
medvěd, vlk, rys a orel křiklavý.

Organizačně je závod členěn na 4 lesní správy 
(Osrblie, Hronec, Krám a Šaling), dále má 2 expedič-
ní sklady, mechanizační dílnu a sběrnu zvěřiny. 
Součas né roční úkoly jsou 180 000 m3 těžby dřeva 
(z toho průměrně tvoří kalamita 40 000 m3), 1200 ha 
probírek (z toho 850 ha do 50 let věku), 650 ha 
prořezávek, 120 ha umělé obnovy lesa. Na lesnických 
úsecích je jeden odborný lesní hospodář, který má 
1 až 2 lesníky.

Na venkovních ukázkách na LS Osrblie nás Ing. Ján 
Paroš, vedoucí lesní správy, a Ing. Michal Kofi ra, 
zástupce lesního správce, seznámili s průběhem 
a postupem zpracování kalamity z 8. července 1996, 
kdy během 5 minut, za silného větru (200  km/hod.) 
a hustého deště padlo 900 000 m3 kalamitního 
dříví na ploše přes 1000 ha. Původní harmonogram 
zpracování této kalamity byl stanoven na 3 roky. Dnes 
jsme již viděli z větší části zajištěné plochy s maxi-
málním využitím přirozené obnovy. U umělé obnovy 
byla využita výjimka ze zákona co do počtu sazenic na 
hektar (smrk 3 000, jedle 5 000, buk 7 000). Cíl zvýšit 
podíl listnatých dřevin byl vyhodnocen při novém LHP, 
kdy činilo zvýšení 9 % proti roku 1994. Podařilo se na 
těchto plochách dosáhnout dřevinné skladby 38 % 
smrk, 38 % buk, zbytek modřín, jedle, javor, jasan, jilm 
a další dřeviny.

Dobročským pralesem nás opětně doprovázel 
Ing. Stanislav Kmec. Prales se nachází ve Veporských 
vrších. Je chráněn již od roku 1913. Hlavními dřevi-
nami zde je jedle, buk, smrk, méně javor horský, jasan 
ztepilý a jilm horský. Jedle se přirozeně dožívá 450 roků, 
smrk 350 a buk 250. Rozloha pralesa činí 103,85 ha, 
průměr ná teplota je 5,4–6,5  °C, průměrný úhrn srážek 
760–920  mm. Největší strom „Dobročská jedle“ o výšce 
56  m, průměru kmene v prsní výšce 193  cm a váze 
38 tun byla větrem zlomena v roce 1964. V současné 
době je Dobročský prales pro veřejnost uzavřen a vstup 
je možný pouze s doprovodem pracovníka Odštěpného 
závodu v Čiernom Balogu.

Následně jsme lesní železnicí přejeli ze stanice 
Čierny Balog do Vydrovské doliny, kde se nachází „Les-
nický skanzen“. Lesní železnička existovala od 8. 1. 1909 
do 31. 12. 1985 ve správě státních lesů. V té době 
dosáhla celková délka tratí 132  km. Sloužila výhradně 
ke svozu dříví. Po jejím zrušení byla zachráněna jen díky 
několika nadšencům a dobrovolníkům. Od 1. 5. 1992 
provozuje tuto Národní kulturní památku v délce 
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16  km nezisková organizace vytvořená sdružením obcí 
Čišeny Hron.

Lesnickým skanzenem, který je dílem podniku Lesy 
Slovenské republiky, š. p., Bánská Bystrica, nás doprová-
zel Ing. Eduard Tomkuliak. Budování a provoz skanzenu 
zajišťuje Odštěpný závod Čierny Balog. Veřejnosti byl 
zpřístupněn na ploše 150 ha roku 2003. Na 64 zastave-
ních na naučné stezce je znázorněna veškerá činnost 
lesníků včetně ekologického významu lesa. Motto 
skanzenu „Ľudská kultura sa začala vyrubovaním lesov 
a udržať se može len s ich ochranou“ je rozvedeno 
následující modlitbou:

Dávam Ti kyslík, zadržiavam pre Teba vodu.
Zvyšujem vlhkost vzduchu.
Chránim pôdu pred vodnou a vzdušnou eróziou.
Pohlcujem prach, hluk, redukujem rádioaktivitu.
Vylučujem antibakteriálne látky, poskytujem 
ochranu pred ozónovou dierou.
Som príbytkom lesných živočíchov.
Poskytujem drevo. Dávam Ti lesné plody.
Som zdrojom obnovy Tvojich síl.
Som symbolom mieru, života a nádeje.

Lesnický skanzen se s námi rozloučil: „Ďakujem Ti, milý 
priateľu, za chvíle, ktoré si mi venoval. Viem, že neboli 
zbytočné. Na ,chodníku lesného času‘ som Ti nedokázal 
poodhaliť všetky svoje tajomstvá, no jedno áno: som 
naj úžasnějším systémom Zeme a zdrojom jej života. 
 Nezabudni na to, prosím. A vrať sa. Budeš tu vždy 
vítaný. Tvoj les.“

Sobotním turistickým výjezdem lanovkou ze stanice 
Srdiečko do stanice Kosodrevina a odtud s jednou 
skupinou výšlapem na Chopok, Ďumbiér a chatu 
gen. M. R. Štefánika nebo s druhou skupinou lehčí tra-
sou přímo na chatu a následnou společnou prohlídkou 
Jeskyně mrtvých netopýrů jsme se s krásami tohoto 
území rozloučili.

V Bešeňovském Thermal parku při nedělní zpáteční 
cestě jsme již jen zregenerovali své tělesné schránky 
a završili tak všechny příjemně strávené chvíle na 
Slovensku.

Exkurzi absolvovalo celkem 42 účastníků z řad 
pracovníků LČR – 27 (LS Rychnov n. K. 1, LS Hanušo-
vice 2, LS Jeseník 13, LS Ruda n. M. 9, LS Loučná n. D. 1, 
LZ Kladská 1), CE WOOD, a. s., 4, ALL WOOD, a. s., 2, 
LARIX, s. r. o., 1, Lesy Jedlí 1, obecní lesy 1, OVČ 2, SSL 3 
a MŽP 1.
 Ing. Jaromír Latner, CSc., lesní správce
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1 Tabule cti na GŘ 
Lesů SR – Josef Opletal

2 Kosterní pozůstatky 
v Jeskyni mrtvých netopýrů
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Již tradičně se slavnostního zahájení účastnili zástupci 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 
prostředí. Přítomni byli též zástupci Českomoravské 
myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu, Českého 
zahrádkářského svazu, Českého svazu včelařů a dalších 
společenských a zájmových organizací. Tradiční zde byla 
i účast zástupců státního podniku Lesy České republiky. 
Zastoupení našeho podniku bylo podloženo skutečným 
bonbónkem celé výstavy, expozicí Lesů České republiky. 
Nefalšovaný lesní srub poutal zájem naprosté většiny 
návštěvníků výstavy již při vstupu do výstavní haly, 
v 1. patře pavilonu. Zástupci generálního ředitelství tu 
vítali společně s domácími pány a hostiteli (pracovníky 
Krajského inspektorátu Brandýs nad Labem) významné 
hosty, zástupce partnerských organizací a fi rem a často 
také zvědavé a nadšené návštěvníky, příznivce lesů 
a lesníků. Před srubem, na kašírované mýtině, si mohl 
každý návštěvník prohlédnout spárkatou, černou 
i drobnou zvěř, která tu postávala či zalehla doslova jako 
živá. Mistři preparátoři se skutečně „vytáhli“ a tak se tu 
mohli všichni, především však děti, opravdu pokochat.
Pro děti to nebylo jediné zajímavé místo na výstavě. 
Jako každoročně jim náš podnik připravil v rámci vý-
stavy i Den dětí s Lesy České republiky. Druhý výstavní 
den se před pavilonem objevilo deset stolků, na kterých 
si každý dětský návštěvník mohl ověřit své znalosti lesa, 
lesní fauny a fl ory. Poznávala se zvěř, její mláďata, stopy, 
lesní ptactvo, hmyz a zdolávala se i řada dalších rafi -
novaně uchystaných překážek. Podle čichu se rozezná-
valy pochutiny, poznávaly se plody, květy, vzorky dřev 
a mnoho dalších, pro znalost lesa významných vzorků. 
Získávaly se tak body a na závěr i pěkné odměny. Vlídné 
zkušební komisařky a pobavení komisaři neodháněli ani 
dospělé zájemce. A tak byla některá zkušební kolečka 
záležitostí nejen dětí, ale i maminek a někdy i celých 
rodin. Někdy se dokonce zdálo, že se mezi den dětí 
zamíchal i den dospělých. Lesy České republiky dokázaly 
přitáhnout všechny. Mezi opravdu pestrou pastvou pro 
oči i ostatní smysly to byl výkon skutečně obdivuhodný. 
Vždyť např. hned vedle stály obrovské kádě s pěknými 
exempláři naší i dovozové sladkovodní rybí fauny. A při 
vstupu do pavilonu se mohl každý vyznavač Hubertova 
cechu pokochat loveckými zbraněmi. Expozic zbraní 
však byla v pavilonu celá řada, podobně jako stánků 
s lesnickým, mysliveckým, stopařským, traperským 
apod. oblečením. Oči přitahovaly naleštěné terénní vozy 
i naleštěné stolní soupravy na přípitek po vydařeném 
lovu. Domácí fi rmy soutěžily se zahraničními vystavova-
teli z Belgie, Německa, Slovenska a Maďarska.

Letošní vystavovatelé se přihlásili a předvedli v re-—

Letošní Natura viva otevřela své brány návštěvníkům 23. května. Jako každoročně se i letos 

pořádala na Výstavišti Lysá nad Labem.

letošní Natura viva 
v Lysé nad Labem

kordním počtu za celou historii této výstavy. Expozice 
nabízely potřeby pro rybáře, včelaře, pro chov a lov 
zvěře, kynology, vystavovalo se střelivo, optika, mysli-
vecké a rybářské oděvy, obuv a mnoho dalších potřeb-
ných i méně potřebných doplňků. V rámci expozice 
Česko moravské myslivecké jednoty byly vystaveny 
trofeje z Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Představila se i Česká preparátorská unie a také Národní 
zemědělské muzeum Kačina a Ohrada.

Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky preparace zvěře, 
vábení zvěře, sokolnický výcvik dravců a seznámit se 
s mysliveckou kynologií. Klub sokolníků si tu připomněl 
40. výročí založení a Český rybářský svaz a Český zahrád-
kářský svaz dokonce půl století svého trvání.

Ochutnávala se zvěřina, víno i medovina. Svůj um 
předvedli myslivečtí trubači i dechovky, konaly se pře-
hlídky mysliveckého oblečení, divácké soutěže, probí-
haly poradny pro myslivce, rybáře, včelaře i zahrádkáře. 
Letošní Lysá vskutku zářila a snad každý si z ní odnesl 
pěkný nákup či alespoň zážitek.

Přes pestrou paletu lákavých nabídek je třeba zdůraz-
nit, že Lesy České republiky v této obrovské konkurenci 
obstály se ctí a v řadě ohledů byl jejich vklad vrcho-
lem výstavy. Přechod z babylonu prodejních stánků 
a dravého fi remního marketingu do expozice našeho 
podniku byl přechodem do pohody, k příjemnému, 
klidnému a voňavému prostředí, které činí lesy vzácné, 
nepostradatelné a nedocenitelné. To, že se podařilo 
přenést tuto vůni a chuť lesa na výstaviště v Lysé, svědčí 
o tom, že lesníci „umí“ nejen v lese, ale také mimo něj.

Lesní osvětu a pedagogiku zvládly Lesy České repub-
liky letos v Lysé na výbornou. Jan Brandejs
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Úderem šesté hodiny odpolední dne 11. 7. se počal do 
plně obsazeného přírodního amfi teátru v zámeckém 
parku na Konopišti valit nekončící průvod střeleckých 
družstev z 30 zemí. Na podiu je vítali představitelé me-
zinárodní střelecké federace F.I.T.A.S.C., zástupci hostitel-
ského státního podniku Lesy České republiky a celá řada 
významných hostů. Moderování slavnostního nástupu 
soutěžících střelců se ujal ředitel pořádajícího Lesního 
závodu Konopiště Ing. Miroslav Jankovský. Přivítal každé 
družstvo a početnému doprovodu v hledišti je vždy 
krátce charakterizoval. Je třeba říci, že úloha to byla ne-
lehká, vždyť ke střeleckému klání nastupovala početně 
velmi silně zastoupená družstva gigantů, jakými jsou 
např. Velká Británie, USA, Německo, Austrálie, Rusko ad., 
spolu s družstvy menších zemí či družstvy relativních 
nebo úplných nováčků na tomto klání.

Družstva nastupovala za hudebního doprovodu 
a v areálu na jejich počest zazněla vždy státní hymna 
příslušné země. Každé družstvo vítal bouřlivý aplaus 
přihlížejících, který nerozlišoval jeho velikost ani dosa-
vadní úspěchy. Bouřlivého přivítání se dostalo stejně 
tak účastníkům známým i méně známým, z velkých 
i malých zemí. Diváci shodně přivítali za sebou nastupu-
jící Austrálii a Rakousko, Kanadu a Kypr, Anglii a Maďar-
sko, Rusko a Jižní Afriku, USA a Venezuelu. Nejlépe tato 
vzájemná úcta a shoda vynikla při nástupu jediného 
střelce Tunisu, jehož nástup byl provázen mimořádně 
bouřlivým aplausem.

Shromážděná družstva poté přivítal Ing. Jankovský 
za pořádající lesní závod. Po něm soutěžící i jejich do-

—
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mistrovství světa 
v loveckém parkúru

Ve dnech 12.–15. července hostil Lesní závod Konopiště účastníky jedinečné světové akce 

loveckých střelců – 29. Mistrovství světa v loveckém parkúru.

S výrobně technickým ředitelem podniku 
Ing. Vladimírem Dolejským jsem se setkal v průběhu 
závěrečného dne mistrovství. Na moji otázku, jak 
mistrovství hodnotí, odpověděl:

„Především je tu všude znát obdivuhodná práce všech 
organizátorů a pořadatelů. Pracovníci Lesního závodu 
Konopiště dokázali, že jsou schopni skutečně mimořád-
ného výkonu, který po zásluze vysoce hodnotí všichni 
účastníci mistrovství. Pro podnik je takto zvládnuté 
pořadatelství mistrovství světa tou nejlepší reklamou. 
O to cennější, že nás pozitivně zviditelňuje v mnoha 
zemích světa.

slovo zástupce vrcholového managementu

provod pozdravil a přivítal president F.T.A.S.C. a Ing. Bo-
humil Kos, obchodní ředitel Lesů České republiky. Poté 
již následovaly organizační pokyny předsedy komise 
rozhodčích.

Připomeňme jen, že první takové mezinárodní klání 
střelců v loveckém parkúru se odehrálo před 37 lety. 
Tehdy při něm nastoupila družstva Velké Britanie, 
Francie, Belgie a Portugalska. Původně několikačlenné 
týmy, soutěžící v jedné disciplíně, se rozrostly do desítek 
a některé dnes přivádějí na mistrovství i přes 150 velice 
kvalitních střelců – mužů, žen i mladých. Také kate-
gorie postupně narůstaly a nyní se soutěží již v pěti 
ustálených kategoriích – ženy, senioři, junioři, veteráni 
a superveteráni.

Pro Lesy České republiky bylo proto pořadatelství tak 
rozsáhlého světového mistrovství nejen záležitostí mi-
mořádně prestižní, ale především mimořádně náročnou. 
Pracovníci Lesního závodu Konopiště, na jejichž bedrech 
celá organizace spočinula, museli prokázat maximální 
připravenost, odbornou znalost, organizační zdatnost 
i notnou dávku diplomacie. S počtem dnů vystupoval do 
popředí jejich klid a potřebný nadhled, který si dokázali 
uchovat v celém průběhu mistrovství světa.

Přání příjemného a hladkého průběhu celého mistrov-
ství, které v úvodu vyslovil Ing. Kos, obchodní ředitel 
Lesů České republiky, se tak postupně beze zbytku 
naplnilo. Po nástupu následoval raut, při kterém se 
přátelsky zdravila družstva a jejich doprovody, a poté již 
nastupovali jednotliví střelci na linie a střeliště tak, jak 
byli vylosováni.

—

—

—

Vedení podniku podporovalo snahu Lesního zá-
vodu Konopiště uspořádat tuto akci a připravit ji pro 
všechny účastníky co nejlépe. Teprve zde, na místě 
samém, je však možné lépe zhodnotit její rozsah, 
význam i přínos pro náš podnik.

Věřím proto, že napříště bude podpora vedení 
podniku podobným akcím ještě větší. Jejich význam 
i obdivuhodné nasazení pracovníků Lesního závodu 
Konopiště si zvýšenou podporu podniku plně zaslu-
hují.

Všem organizátorům a pořadatelům mistrovství 
světa děkuji za mimořádně úspěšnou práci a repre-
zentaci státního podniku Lesy České republiky.“

—

—

—
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Dejme nyní slovo řediteli Lesního závodu Konopiště 
Ing. Jankovskému, kterého jsem požádal o krátký 
rozhovor v průběhu třetího dne mistrovství.

Co vedlo F.I.T.A.S.C. k tomu, aby pořadatelství letošního 
mistrovství světa svěřilo právě vašemu lesnímu závodu?

„Zájemců o pořádání letošního ročníku bylo více. 
Rozhodlo zřejmě to, že jsme se dobře zhostili pořadatel-
ství mistrovství Evropy. Z podnětu některých zástupců 
F.I.T.A.S.C. jsme proto požádali o pořadatelství mistrov-
ství světa a následně jsme byli F.I.T.A.S.C. vybráni. Pro 
dokreslení významu tohoto výběru připomínám, že 
předloni pořádala mistrovství Velká Britanie a loni USA 
v Minnesotě. Příští rok se mistrovství bude konat na 
Kypru a v roce 2009 v Austrálii.“

K tomu Ing. Jankovský dodal: „Lovecký parkúr je dis-
ciplínou, která se rychle rozvíjí. Soutěž je zajímavá a při-
tažlivá v celém svém průběhu. Výsledek není dopředu 
určen jedním či dvěma „úlety“ a navíc se vše odehrává 
v přírodním prostředí, které je střelcům velmi blízké. 
Střelec střílí během dne dvě položky 25 terčů. Každá 
trvá zhruba jednu a čtvrt hodiny a mezi střelištěm se 
přechází i několik set metrů. Je tu tedy i potřebný pohyb 
pro střelce a čas na jejich krátkou relaxaci.“
Řekněte několik „nej“ letošního mistrovství.

„Asi nejvýznamnějším je počet soutěžících střelců, 
který poprvé v historii tohoto mistrovství světa překonal 
jeden tisíc (1001). Počty účastníků předchozích mistrov-
ství byly obvykle o poznání nižší. Počtem se nám blíží 
pouze mistrovství světa pořádané v roce 2001 ve Francii, 
kterého se zúčastnilo 936 střelců. My jsme původně 
uvažovali také o „menším“ mistrovství. Původně sta-
novený počet střelců se nám však naplnil již za tři dny 
od vyhlášení, a proto jsme se rozhodli mistrovství co do 

—

—

—

počtu střelců rozšířit. Dalším „nej“ se může pochlubit 
Anglie, která k nám vyslala 167 soutěžících střelců.

Mezi „nej“, která se týkají vzdáleností, kterou museli 
střelci urazit ze svých domovů, stojí v popředí Austrálie, 
ale také Venezuela, USA, Kanada.

Za zmínku stojí i to, že se snažíme mistrovství pořádat 
úsporně. Převážnou část veškeré organizace si proto za-
bezpečujeme sami, vlastními silami. Např. bohatý raut, 
pořádaný pro účastníky mistrovství v jeho úvodu, nás tak 
stál pouze 130 000 Kč. Když jsme zjišťovali ceny, které 
bychom museli zaplatit dodavatelské fi rmě, zjistili jsme, 
že bychom zaplatili za srovnatelný raut asi 1,5 mil. Kč. 
S hotely jsme uzavřeli provizní smlouvy a účastníkům 
jsme zajišťovali ubytování. I tento krok se nám ukázal 
jako výhodný a přínosný. Lze tedy říci, že díky zvýšenému 
vlastnímu nasazení také „nej“ uspoříme.“
Jaká kritéria jste upřednostňovali při přípravě mistrov-
ství?

„Akce, jakou je mistrovství světa, má velmi mnoho 
priorit. Zdůraznit bych však chtěl bezpečnost. Více než 
tisíc střelců znamená logicky i zvýšené riziko. Tomu jsme 
museli předejít a bezpečnosti jsme se proto věnovali 
především.

Projekt jsem připravoval spolu s Ing. Sahulou a po-
chopitelně jsme jej připravili tak, abychom neohrozili 
ani bezpečnost střelců, ale ani stávající zeleň. Pozor 
jsme museli dát i na slunce, které je v červenci význam-
ným faktorem. Naší snahou bylo připravit parkúr tak, 
aby byl co nejrozmanitější a aby střelcům přinesl sku-
tečný zážitek. Zapomenout nešlo ani na dopravu, střelci 
se musí na linie dostat pohodlně a rychle. Od velkého 
parkoviště před hotelem byla proto vedena kruhová 
dopravní linka k liniím. Dopravu na ní zabezpečovaly tři 
autobusy a na oddělené linie čtyři minibusy.“

—

—

—

—



Při každém mistrovství světa jsou jeho významnou 
součástí rozhodčí. Kolik jich pracuje zde?

„Při letošním mistrovství světa působí 55 rozhodčích, 
z toho 35 našich. Jejich úroveň musí být přinejmenším 
velmi dobrá. Celkově je bude hodnotit F.I.T.A.S.C. Mohu 
však říci, že naši jsou výborní.“
Vyskytly se protesty?

„Pokud vím, tak doposud ne. Menší problémy byly 
snad pouze s televizními kamerami, které se občas 
dostaly blízko střelcům. Sice nevadily, ale v některých 
případech bylo třeba najít vzájemný kompromis 
a shodu.“
A terče?

„Ty jsou samozřejmě významné. Snažili jsme se, aby 
jejich let nebyl příliš snadno čitelný. Parkúr je o od-
hadu vzdálenosti, předsazení, rychlosti, přečtení terčů. 
Připravili jsme proto i terče nezvyklé a klamavé. Zkušený 
střelec většinu z nich poměrně spolehlivě trefí, ale i ti 
nejlepší by měli dostat příležitost předvést vše ze svého 
umění. Myslím, že se to podařilo.

Pro představu rozsahu mistrovství mohu uvést také 
pár čísel. Na mistrovství máme 170 vrhaček, 250 baterií 
a celková zásoba terčů dosáhla zhruba půl milionu kusů. 
Také střelivo jsme zabezpečovali a prodávali ve vlastní 
režii. K původně připraveným 250 000 kusů jsme museli 
ještě další dokoupit. Někteří střelci si však vozí střelivo 
vlastní.“
Které fi rmy mistrovství sponzorují?

„Hlavními sponzory jsou Lesy České republiky a mla-
doboleslavská Škoda Auto. Ta věnovala i cenu pro nej-

—

—

—

—

—

lepšího střelce, mistra světa. Cenou je osobní automobil 
Škoda Octavia Scout.

Dalšími sponzory jsou světově renomovaní výrobci 
zbraní a potřeb pro střelectví, fi rmy Beretta, Blaser, 
Browning, Hull, Krieghoff , Laporte, Renato Gamba 
a Stora Enso. Sponzoři mají v areálu své expozice a pro-
dejní stánky.
Jaké máte zkušenosti se střelci?

„Jednoznačně pozitivní. Přijeli k nám nejen sou-
těžit, umí se i dobře bavit, a to i při soutěži. Pochopi-
telně vidíme rozmanitost a odlišnost jejich tempe-
ramentu podle zemí. Jižané jsou temperamentnější 
a seveřané klidnější. Reakce v průběhu soutěže 
jsou proto různé. Pokud se někdy dostávají ke slovu 
emoce, je to vždy pouze vůči vlastní osobě, ať již 
ve chvílích radostných, nebo naopak při stresových 
situacích. Pokud však někomu „uletí“ dva či dokonce 
více terčů, následují situace, které lze označit za 
standardní. 

Napětí je při takovéto soutěži mimořádné a po-
dobná situace lehce „rozhodí či vytočí“ snad každého. 
Střílet se prostě musí umět a na mistrovství světa se 
musí umět i soutěžit. Proto jsme nezaznamenali žádné 
odchýlení od standardu a s účastníky máme skutečně 
velmi dobré zkušenosti.

Rád bych ještě řekl, že při přípravě a i v samotném 
průběhu mistrovství jsme se setkali s podporou a poro-
zuměním generálního ředitelství Lesů České republiky. 
Při pořádání tak významné akce jsme ji skutečně po-
třebovali. Účast zástupců vrcholového managementu 

—

—

—

—

S Ing. Janem Ferklem, ředitelem Krajského 
inspektorátu Teplice, jsem se na mistrovství potkal 
několikrát. Mistrovství se účastnil jako soutěžící 
v nejobsazenější a nejprestižnější kategorii seniorů. 
V přestávce mezi střelbami jsem ho požádal o krátký 
rozhovor. První otázka se týkala jeho přípravy na 
mistrovství. Při ní se Ing. Ferkl jen pousmál:

„Různé podmínky přípravy účastníků jsem si plně 
uvědomil až poté, kdy jsem slyšel hovořit soutěžící 
Angličany o tom, že v posledních týdnech před mis-
trovstvím se mohli v přípravě věnovat střelbě pouhé 
tři hodiny denně. Když jsem to srovnal s úkoly, které 

slovo soutěžícího dnes ve své práci řešíme a z nich plynoucích časových 
možností pro náš trénink, byly mi jasné naše limity. 
Musím přitom říci, že takto hovořící angličtí soutěžící 
soutěžili „jen“ v kategorii veteránů.

Jde však pouze o „poznámku na okraj“. Celé naše 
družstvo je v dobré pohodě a já sám jsem velmi rád, 
že se mistrovství mohu zúčastnit. Jde o neocenitelnou 
zkušenost.“
Jaké jsou rozdíly oproti soutěžím, kterých se účastníte 
doma?

„Rozdíl je obrovský. Nechci se dále zabývat mož-
nostmi přípravy. Velký význam na mistrovství má právě 
zkušenost z velkých akcí. Na nich je vše jiné. Zvlád-
nutí významu, odpovědnosti z reprezentace a dalších 
psychických faktorů je tu často zásadní podmínka. 
Nováčkovi stačí „naskočit“ trochu později a ztrátu již 

—

—
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podniku při zahájení i při závěrečném ceremoniálu to 
potvrdila.

Vidíme, že Lesy České republiky jsou prezidentem 
a nejvyššími představiteli F.I.T.A.S.C. a účastníky mis-
trovství vnímány jako perfektní podnik, který dokáže 
připravit i tak náročnou akci, jakou je mistrovství světa. 
U tak velkých podniků to není běžné. F.I.T.A.S.C. a náš 
podnik zde propojili své zájmy a upevnili své partnerství. 
Pro obě strany to je přínosné a Lesy České republiky zís-
kaly věhlas v řadě zemí světa, kam by povědomí o jejich 
existenci a práci jinak jen stěží proniklo.

Zmínit je třeba i to, že toto mistrovství je v České 
republice největší mezinárodní sportovní událostí v prů-
běhu celého roku 2007. I zde dokázal náš podnik, že umí 
dobře připravit a prodat svoji práci.“

Ing. Janovský si přitáhl pásek o jednu dírku a přitom 
poznamenal, že za tři týdny je to již čtvrtá. Pak pokra-
čoval:

„Na úplný závěr bych rád poděkoval také Ing. Vlas-
timilu Sahulovi a všem svým spolupracovníkům, kteří 
odvedli obrovský kus práce při přípravě i v průběhu 

—

—

—

—

nevyrovná. Proto považuji za rozhodující okamžité 
zapojení se do soutěže a úspěšné zvládnutí prvních 
střeleb. Následně získá motivaci již téměř každý. I když 
se pak rve o výsledky a zlepšuje se, počáteční výpadek 
zůstává. Ostřílení borci to již znají a právě zde nasbírají 
body i respekt.“
Jací jsou ostatní střelci?

„Na jejich pozorování nezbývá příliš času. Lze však 
zjistit větší temperament jižanů. Osobně jsem se 
zájmem sledoval kolegu Tunisana, který má při soutěži 
své vlastní typické rituály. Uklidňuje a koncentruje 
se osobitým protřepáváním a vlněním rukou a často 
i celého těla. Dosud jsem se tím neinspiroval, ale občas 
mě to pobavilo.“
Zažil jste již nějaký protest?

„Dokonce řadu, ale vždy střelec protestoval proti 

—

—

sobě samému, proti svému výkonu. Nikdy proti 
verdiktu rozhodčích. Podávaly se tak protesty slovní 
i jiné. Při těch důraznějších létaly patrony, případně 
i celá krabice, do koše. Kupodivu tu však nehrála 
národnost žádnou roli. Po dvou, případně i více zaho-
zených terčích reagovali všichni střelci podobně, ať 
seveřané, nebo jižané.“
A vaše taktika do dalších kol?

„Eliminovat výkonnostní výkyvy a především ne-
ztratit lehké terče. Ten, kdo to umí, má velkou naději 
umístit se v první třetině. Blýsknout se zvládnutím 
těžkého terče je jistě efektní, rozhodující je však stří-
let na jistotu a zbytečně neztrácet.

Mohu říci, že jsem se takto poučil již v úvodu, 
a nyní se mi střílí lépe. Jde o taktiku, která nováčka 
uklidní a vrátí mu potřebnou jistotu.“

—

—

mistrovství světa. Organizační tým patnácti lidí pracoval 
v posledních třech týdnech v průměru 15 hodin denně. 
Práce, kterou odvedl, byla obrovská, její kvalita byla na 
skutečně světové úrovni.

Poděkování všech účastníků letošního mistrovství 
světa v loveckém parkúru i poděkování mé jim plným 
právem náleží. Díky jim získal státní podnik Lesy České 
republiky velmi dobré hodnocení účastníků z třiceti 
zemí.“

POZNÁMKA
Úplné výsledky 29. Mistrovství světa v loveckém 
parkúru jsou zveřejněny na internetových stránkách 
http://www.parcour.cz/

Jan Brandejs

—



MÁM TO NA HÁČKU
Dne 17. 6. 2007 se konalo v režijní 

honitbě ředitelství LČR, u rybníka 
přezdívaného Dlabakos, zábavné 
odpoledne s příznačným názvem 
„Mám to na háčku“. (Pozn.: ryby to 
měly také na háčku, protože skoro 
vůbec nebraly.) Tato akce byla určena 
nejen pro všechny zaměstnance LČR, 
ale především pro jejich rodinné 
příslušníky v čele s těmi nejmenšími. 
Pořadatelé – zaměstnanci LČR coby 
členové Gastronomicko myslivec-
kého sdružení Koliba – se této akce 
v době svého volna zhostili s veške-
rou zodpovědností a připravili pro 
účastníky hezké zábavné odpoledne 
v krásném prostředí. Dle zájmu pří-
tomných dětí byly nejatraktivnějšími 
disciplínami jízda na poníkovi, které 
se zúčastnily i některé maminky, 
dále pak střelba ze vzduchovky, la-
nová dráha, poznávání zvířat a rost-
lin a jiné. Zajímavou součástí tohoto 
odpoledne byla účast dvou rarohů, 
kteří se ochotně nechali od dětí hla-
dit a fotografovat. Jsem velice rád, 
že se v naší společnosti najdou lidé, 
kteří věnují svůj volný čas v dnešní 
uspěchané době na organizaci 
takového dne. Ti, kteří se nemohli 
zúčastnit, bohužel přišli o hezký den 
v malebném prostředí mezi dobrými 
lidmi a jsem přesvědčen, že většina 
z vás si příště čas najde a prožije ho 
s námi společně.

Děkuji všem pořadatelům a přeji 
jim, aby neztratili chuť do takovéto 
práce, která je oceněna „pouze“ 
roztomilým úsměvem dětí a jejich 
rodičů.

tatínek Miloš Pochobradský

—

—

DEN S LESY ČESKÉ REPUBLIKY 
NA LZ DOBŘÍŠ POLESÍ 
ROŽELOV

Dne 16. 6. 2007 od 9.00 hodin se 
uskutečnil na Lesním závodu Dobříš 
na polesí Roželov den s LČR.

Zahájení provedl vedoucí polesí 
Roželov Ing. Tomáš Čabrádek na 
loveckém zámečku Vacíkov. Ten se 
nachází v překrásném kraji jižních 
Brd, v kraji pod vrcholem Třemšín.

Všichni hosté byli vřele přivítáni 
a dětem bylo popřáno mnoho štěstí 
a úspěchů při plnění soutěžních 
disciplín. Poté byly děti rozděleny 
do šesti skupin podle věku a školní 
třídy, kterou navštěvují. Byla určena 
trasa, na které byla stanoviště, a na 
nich děti plnily různé soutěžní úkoly. 
Soutěžilo se v poznávání zvířat 
a rostlin, v poznávání zvuků zvířat, 
skákání v pytli, z postřehu, v zatlou-
kání hřebíků, v chůzi na chůdách, 
přelézání po laně, ve střelbě ze 
vzduchovky, v chytání dřevěných ryb 
prutem, v přeřezávání polena ruční 
pilou, v sestavování puzzle a ve vě-
domostní soutěži.

Na každém stanovišti byla 
zkušená obsluha, která podle pořadí 
udělovala body, a ty zapisovala do 
průkazky. Po absolvování všech dis-
ciplín následovalo občerstvení. Jako 
zpestření této akce proběhla ukázka 
výcviku služebních psů z chovu pana 
Šmatláka ze střediska výcviku psů 
ve Volenicích. Tato akce se všem 
účastníkům velice líbila a byla 
i přínosem pro děti. Všechny děti 
viděly, že když je pes cvičen, není pro 
lidi nebezpečný. Součástí akce byla 
i malá přehlídka lesní techniky na 
polesí Roželov.

Odpoledne proběhlo vyhodno-
cení nejlepších dětí z každé skupiny 
a předání cen. Všichni dětští účast-
níci byli odměnění malými dárky, 
které obdrželi od podniku LČR. Na 
závěr proběhlo opékání buřtů za 
asistence rodičů.

Vedoucí polesí Roželov na konec 
poděkoval všem zúčastněným za 
úspěšný průběh dne s Lesy ČR na 
LZ Dobříš v kraji pod Třemšínem.

Ing. Tomáš Čabrádek, LZ Dobříš

—

—

—

—

—

—

RETRÍVŘI OVĚŘOVALI 
VLASTNOSTI

Litohlavy – malebná obec neda-
leko Rokycan – je známá přede-
vším díky mysliveckým aktivitám.  
O uplynulém víkendu přibyla další, 
tentokráte kynologická. Uskutečnilo 
se zde totiž ověřování vrozených 
vlastností retrívrů. Organizování 
tohoto zajímavého kynologického 
podniku se úspěšně zhostila Petra 
Tomášová, která je nejen členkou 
tamní myslivecké společnosti, ale 
především chovatelkou a cvičitelkou 
retrívrů.

Vše začalo srazem v útulné 
hospůdce „Kajetánka“ v Litohlavech, 
veterinární kontrolou a drobným 
občerstvením. Po úvodním slově 
zástupce myslivecké společnosti, 

—

—

DNY S LČR NA LS BRUNTÁL
Třetí červnová sobota patřila na 

Lesní správě Bruntál výstupu na Uh-
lířský vrch. Lesy České republiky, s. p., 
lesní správa Bruntál, se již tradičně 
zapojily do této akce v rámci pro-
gramu „Dny s LČR“. Letos spolupraco-
valy s organizacemi Centrum osvěty 
pro životní prostředí při Městském 
úřadě Bruntál a Krajským střediskem 
volného času Juventus Karviná.

Akce probíhala s výstupem na 
vyhaslou bruntálskou sopku „Uhlíř-
ský vrch“ v čtyřřadé historické lipové 
aleji od 13.00 do 16.00 hodin.

Lesní správa Bruntál připravila 
celou řadu soutěží a poznávaček, na 
kterých si učastníci akce mohli ověřit 
své znalosti z přírody a lesa. Za své 
snažení obdrželi sladkou odměnu 
s malým dárečkem. Šanci získat 
odměnu dostali i ti nejmenší, kteří 
si zkusili poskládat dřevěné puzzle 
našich nejznámějších brouků.

Celkem se akce zúčastnilo cca 100 
dětí a stejné množství dospělých.

O přípravu a celý průběh „dnů“ se 
postarala zástupkyně LS Ing. Če-
chová a revírník Ing. Hrabec.

Z úsměvů dětí a spokojenosti 
dospělých bylo vidět, že se akce LS 

Bruntál vydařila.  AP

—

—

—

—

—

—

troubení Přátel z Rokycan a poky-
nech organizátorů se retrívři pustili 
do plnění disciplín stanovených 
zkušebním řádem. Jak již samotný 
název napovídá, jedná se o přezkou-
šení především vrozených vlastností, 
které nejsou dosud ovlivněné vyšším 
stupněm výcviku. Navíc jsou důležité 
i z hlediska uznání chovnosti.

Přátelská atmosféra, která pano-
vala po celý den, provázela dvanáct 
psů při posuzování jejich vrozených 
vlastností. Jednalo se zejména 
o povahové vlastnosti – neagresivitu 
vůči ostatním psům, chuť k práci či 
chování po výstřelu. Mimo tyto disci-
plíny se posuzovala chůze na vodítku 
i bez něj, aport na suchu a z vody 
a v průběhu celého dne i posluš-
nost a řada dalších. Kromě plnění 
disciplín byly udělovány i cenné rady 
rozhodčích – zkušených kynologů 
pro práci vůdce a předávání vlastních 
poznatků z výcviku, což uvítali 
především méně zkušení vůdci, kteří 
vedli čtyřnohé přátele poprvé.

Ověřování vrozených vlastností 
retrívrů konané v Litohlavech splnilo 
tedy očekávání. Většina psů obstála 
a ti, kteří tentokráte neobstáli, jsou 
cennější o rady, kterými zkušení 
rozhodčí rozhodně nešetřili, což je 
jen dobře. Sympatické je, že byl po-
ložen základní kámen pro pořádání 
kynologických akcí v Litohlavech, kde 
pracuje velice aktivně myslivecká 
společnost. Příznivci retrívrů se tak 
mohou těšit na další akci, která se 
zde uskuteční 21. října, a doufejme, 
že bude stejně tak úspěšná.

Závěrem je tedy vhodné poděko-
vání nejen vůdcům psů, kteří obstáli, 
ale i trojici rozhodčích za korektní 
posuzování, Přátelům z Rokycan za 
jejich hudební vystoupení a pocho-
pitelně i Honebnímu společenstvu 
Litohlavy – Klabava, kde se ověření 
retrívrů konalo.

Pokud Vás problematika retrívrů 
zajímá či máte zájem se v říjnu ově-
řování vrozených vlastností zúčast-
nit, kontaktujte paní Petru Tomášo-
vou na tel. 723 058 342, případně na 
e-mailu tomasdan@quick.cz.

Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

—

—

—

—
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ŘEDITELÉ ORGANIZACÍ 
STÁTNÍCH LESŮ V EVROPĚ 
SE SEŠLI VE SKOTSKU

Každoroční setkání generálních 
ředitelů podniků státních lesů 
v Evropě se letos konalo ve dnech 
5.–8. 6. 2007 ve skotském Dunkelku 
nedaleko Edinburghu. Zúčastnili se 
jej zástupci z celkem 18 zemí EU. 
Vrcholní představitelé státních lesů 
si vyměnili názory na problematiku 
lesnictví nejenom v Evropě. Uvedené 
schůzky se za Lesy České republiky 
zúčastnil generální ředitel Ing. Jiří 
Holický.

Nosným tématem setkání byla 
problematika produkce respektive 
ukládání skleníkových plynů v evrop-
ských lesích (následně se počátkem 
června 2007 k tématu též vyslovili 
zástupci G8). Les je společenstvem, 
které je potřeba chránit, zvyšovat 
jeho podíl a zachovat jeho různoro-
dost. V tomto stavu jej pak můžeme 
s úspěchem použít i k vázání CO

2
. 

Na setkání byl deklarován zájem 
zapojit podniky státních lesů v Evro-
pě do systému obchodu s imisními 
povolenkami. Lesáci z podniků 
státních lesů v Evropě by měli být 
celkově více slyšet, znělo jednotně 
ve Skotsku.

Řediteli Holickému přinesli ab-
solvované rozhovory podporu v jeho 
snaze komplexního vnímání lesnické 
problematiky doma v ČR. „Evropští 
kolegové musí řešit i jiné problema-
tiky než privatizaci lesů, pronájem 
nebo prodej dříví. Organizace ev-
ropských státních lesů sebevědomě 
spravují své lesy a dříví prodávají 
sami, aby mohli úspěšně plnit svoji 
roli při zajišťování ostatních funkcí 
lesa pro společnost.“

Zajímavá fakta přinesla i diskuze 
nad informacemi o hospodářských 
výsledcích a způsobech prodeje dříví 
ve vybraných podnicích státních lesů 
(Lotyšsko, Estonsko, Rakousko, Ba-
vorsko apod.), které jsou v dnešních 
dnech s různou mírou objektivity 
předkládány odborné lesnické veřej-
nosti. K tomu výkonný ředitel EUSTA-
FOR (Evropská asociace organizací 
státních lesů) Erik Kosenkranius říká: 

—

—

—

—

TURNAJ V MINIKOPANÉ 
O POHÁR KRAJSKÉHO 
ŘEDITELE KI ŠUMPERK

Dne 6. 6. 2007 pořádala lesní 
správa Prostějov v obci s příznač-
ným názvem Vrahovice turnaj 
lesních správ v minikopané o pohár 
krajského ředitele. Svůj tým sestavily 
všechny lesní správy kromě Jeseníku. 
Byly rozlosovány 2 skupiny po 
třech družstvech a zhruba v půl 
desáté se rozběhly zápasy na dvou 
hřištích současně. Hrálo se 4+1 
a 2  × 10 minut. I přes výheň na 
hřišti nám bylo ve stínu mohutných 
kaštanů dobře, zvláště když se o nás 
kolegové z Prostějova tak dobře 
starali. Krom chladivého zlatavého 
moku připravili pro nás výbornou 
tlačenku a ještě lepší klobásky.

Na hřišti se během dopoledne 
vyprofi lovala dvě družstva, která 
díky suverénním výsledkům mířila 
do fi nále. LS Šternberk převálcovala 
jak domácí Prostějov, tak i Javorník. 
LS Hanušovice, nejen díky dravým 
a mladým hráčům z Klemsova klanu, 
ale i díky dobře rozestříleným star-
ším harcovníkům přestřílela LS Rudu 
nad Moravou i vzdorující LS Loučnou 
nad Desnou.

V zápase o 5. místo nakonec 
uspěla LS Ruda nad Moravou na úkor 
Javorníku. Třetí místo po infarkto-
vém penaltovém rozstřelu vybojovali 
domácí, čtvrtá skončila také velmi 
dobře hrající LS Loučná nad Desnou. 
V emocionálně hodně vyhecovaném 
fi nále nakonec LS Hanušovice koru-
novala svůj dosavadní výkon výhrou 
6:2 nad nebezpečnou LS Šternberk.

Následující oslavy a přátelské 
posezení s kolegy nenarušilo ani 
krátké krupobití. Na příští turnaj 
jsme přijali pozvání od LS Ruda nad 
Moravou.

   Petr Havlíček

—

—

—

—

RATIBOŘICE OŽILY DĚTSKÝM 
SMÍCHEM – „DEN S LESY ČR“ 
NA LESNÍ SPRÁVĚ RYCHNOV 
NAD KNĚŽNOU

V sobotu 2. června přivítal 
symbolický „Smrček z Orlických hor“ 
v krásném prostředí Babiččina údolí 
více než 100 dětských návštěvníků 
s rodiči i prarodiči na dětském 
dnu – Dnu s Lesy ČR. Letos již po 
čtvrté. Naše velké obavy z nepřízně 
počasí, které předchozí tři ročníky 
příliš nepřálo, rozptýlilo během 
odpoledne sluníčko. A sluníčko 
určitě patří k rozzářeným dětským 
tvářičkám.

Pro děti bylo připraveno deset 
stanovišť, kde si mohly ověřit své 
znalosti i svou šikovnost. Postupně 
poznávaly zvířata, stromy, zdolávaly 
překážky v podobě dřevěné „Opičí 
dráhy“, vyzkoušely si jak se chodí 
na chůdách, jak je těžké se trefi t 
míčkem do „Klauna“ a také, že není 
úplně jednoduché chytit rybičku na 
udici… Ale asi nejvíc zaujala střelba 
ze vzduchovky a luku a jízda na koni. 
A vůbec od věci nebylo, když děti 
určovaly, které věci do přírody patří 
a které ne.

K dobré pohodě odpoledne při-
spěli i skauti – indiáni, kteří pomohli 
a také se postarali o občerstvení pro 
malé i velké návštěvníky. A nemohl 
chybět ani zmrzlinář.

Děti se těšily na závěrečné 
losování o ceny a zdařilou teč-
kou – zvláště pro menší děti 
(těch bylo mimochodem opravdu 
hodně) – bylo veselé vystoupení 
pani Inky Rybářové s písničkami 
a soutěžemi.

Odpoledne se vydařilo. Největší 
odměnou (pro nás všechny, ale 
zvláště pro pana Huberta Polončeka, 
ratibořického revírníka, jehož záslu-
hou především tato akce vznikla) 
jsou každoročně se vracející návštěv-
níci, spokojenost dětí a vědomí, že 
čas, který takto věnujeme dětem, se 
nám v jiné podobě nepochybně vrátí.

Tak zase za rok, v Ratibořicích…

Jana Trejtnarová, LS Rychnov nad Kněžnou

—

—

—

—

—

—

„Tok managementu dříví je klíčovým 

procesem většiny našich členů. Jejich 

společným cílem je maximální efek-

tivita a ziskovost z tohoto procesu. 

V této souvislosti plně rozumím 

připravovaným změnám v obchodní 

politice vašeho státního podniku.“ 

Připomenul, že také v Estonsku, 
odkud pochází, došlo v roce 1998 
k podobné změně, jaká se chystá 
u nás. „Tyto změny položily základ 

pro vznik silného a stabilního podniku 

státních lesů – Riigimetsa Majanda-

mise Keskus, který je dobrým partne-

rem jak pro stát, tak pro podnikatel-

ské subjekty, které zajišťují lesnické 

služby,“ řekl Erik Kosenkranius.
Představitelé EUSTAFORu dále 

informovali ředitele podniků 
státních lesů v Evropě o aktuálních 
tématech na úrovni EU. EUSTAFOR 
v současnosti zakládá dvě pracovní 
skupiny – pro biomasu a pro otázky 
Kjótského protokolu, v obou z nich 
budou mít Lesy České republiky 
zastoupení. Pracovní skupina pro 
biomasu si klade za cíl analyzovat 
situaci na úrovni EU a v jednotlivých 
členských státech prostřednictvím 
metody benchmarkingu. Skupina 
pro Kjótský protokol je zaměřena na 
analýzu možností zapojení podniků 
státních lesů do systému obchodu 
s imisními povolenkami.

Setkání rovněž umožnilo výměnu 
názorů s předními představiteli 
organizací státních lesů Evropy na 
aktuální téma v Lesích ČR – podni-
katelský koncept LČR 2008–2010 
a jeho nezbytnou součást – změnu 
obchodní politiky. Představený 
koncept LČR je plně v souladu 
s moderními trendy správy státních 
lesních podniků v Evropě. Předsta-
vené cíle ředitelem Holickým zaujaly 
přítomné natolik, že Lesy České 
republiky byly navrženy jako kandi-
dát na uspořádání 10. konference 
generálních ředitelů podniků stát-
ních lesů v roce 2009. Konání této 
akce bude bezesporu velkou událostí 
přesahující hranice ČR.

Více informací naleznete na: 
http://www.forestry.gov.uk/

dunkeld2007 VO

—

—

—



bílé krasavice

Labutě jsou ozdobou rybníků i řek. Patří k největším vrubozobým ptákům. V rozpětí křídel 

dosahují kolem 240  cm. Někdy mohou vážit až 13  kg. Výborně létají, ale potřebují dlouhou 

„rozjezdovou“ dráhu. S přistáním je to obdobné. Než labuť totiž vzlétne, tak dlouho běží po 

hladině, kde se odráží plováky. Po chvíli teprve vzlétne. Za letu vydávají jejich křídla daleko 

slyšitelný svištivý zvuk.

Tito krásní a oblíbení ptáci se živí většinou vodními 
rostlinami, které jsou schopny získat i hluboko pod hla-
dinou. Díky dlouhému krku se mohou dostat až na dno. 
Ve větších hloubkách se dovedou na hladině jednoduše 
„překlopit“ a panáčkovat, podobně jako to dělají kachny. 
Tu a tam pod hladinou seberou drobné živočichy. Příleži-
tostně spásají i trávu.

Labutě jsou známé svou monogamií. O jejich věrnosti 
se traduje mnoho vyprávění. V případě, že jeden z part-
nerů uhyne, druhý si většinou najde náhradu. Pouze 
někteří jedinci, hlavně samci vázaní na své teritorium, 
zůstávají osamoceni i několik let.

Hnízdo labutí může být ukryto jak na vodě v rákosí, 
tak i na pevném břehu nebo nějakém ostrůvku. Staví 
ho oba partneři a často využívají jako základ své staré 
hnízdo z minulého roku. Někdy již v březnu můžeme 
spatřit labutě, jak budují své hnízdo. Stavebním materi-
álem je většinou rákos nebo stonky orobince. V případě, 
že je hnízdo stavěno na souši, tak ptáci využívají trávu, 
kopřivy, listí i slabé větvičky, které naleznou v okolí. 
V případě, že pak ptáci využívají hnízdo několik roků 

—

—

po sobě a stále ho přistavují, může být 3 nebo 4 metry 
široké a okolo 1 metru vysoké. Mělký důlek vystele 
samice peřím, které si vyškube z hrudi a břicha. Snáší 
5–7 šedozelených vajec, které zahřívá pouze sama. 
Výjimečně ji samec zastupuje jen na nezbytně nutnou 
dobu, kdy si jde hledat potravu. Přibližně po 35 až 38 
dnech se líhnou mláďata. Zůstanou na hnízdě většinou 
jen jeden den a pak se vydávají s rodiči na vodu.

Na rybníku Blatec v Jižních Čechách jsem viděl labu-
ťáka, jak plul po vodě s prvními mláďaty a samice ještě 
seděla na zbývajících vejcích. O mláďata se pečlivě sta-
rají oba rodiče a v případě, že jeden z páru během péče 
uhyne, je schopen druhý úspěšně mláďata vychovat.

Mladí ptáci jsou schopni létat ve věku necelých pěti 
měsíců. Celá rodina je pohromadě až do zimy, kdy se 
potom mláďata na zimovištích oddělují. Je zajímavé, že 
se někdy mláďata na jaře vrací do míst, kde se narodila, 
a hledají si zde své nové hnízdiště. Ovšem labuťák je 
nelítostně odhání, i když jde o jeho vlastní potomky. 
Nesnese na svém rybníce jiné labutě a tak dochází 
k častým potyčkám. Jaromír Zumr st., foto autor

—

—
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černí rytíři našich lesů

Prase divoké dostalo pro své zbarvení přezdívku – černá zvěř. V myslivecké mluvě se běžně 

používá název divočáci.

Tělesná velikost a hmotnost divočáků značně kolísá 
nejen v závislosti na jejich věku, ale i na vzrůstových 
schopnostech jedinců a také na jejich výživě. Je zají-
mavé, že tělesný růst samic (bachyní) je ukončen ve 
věku 3 let, ale samci (kňouři) jej ukončují až ve věku 
4–5 let. Dospělý samec může vážit až 200  kg. Samice 
jsou vždy menší a nedosahují takové hmotnosti.

Výrazným znakem divočáků je jejich chrup, který je 
i vyhledávanou trofejí. Jde o tzv. špičáky (zbraně). Horní 
se nazývají klektáky, jsou kratší a širší. Dolní se nazývají 
páráky, jsou vždy delší a mírně klenuté. Samice mají 
špičáky podstatně menší a jsou nazývány háky.

Od listopadu probíhá u divočáků říje, která je dopro-
vázena souboji samců. Často se protáhne až do ledna. 
Může probíhat i v jiných měsících. Bachyně může být 
oplodněna v kteroukoli roční dobu.

Za povšimnutí stojí i zmínka o tom, že tělesně 
vyspělá bachyně ve věku 8 měsíců již může být 
oplodněna. Bachyně jsou březí 16–20 týdnů. Převážná 
část mláďat přichází na svět v březnu a dubnu. Není 
výjimkou najít selata již v lednu či únoru. Počet selat je 
závislý na věku bachyně. Nejmladší bachyňky mají po-
prvé 2–3 selata. Dospělé mohou mít až 10, výjimečně 
i 12 selat.

S výjimkou dospělých a přestárlých samců žijí divo-
čáci v rodinných tlupách, které vytváří bachyně se svými 
loňskými a jednoročními selaty. Divočáci jsou všežravci 
a tak v přírodě seberou vše od kořínků přes různé plody 
až po uhynulá zvířata. Často se vydávají do polí, kde 
vyhrnují brambory či zaseté obilí. V lese mohou „očistit“ 
značné plochy od různých ponrav hmyzích škůdců. S ob-
libou vyhledávají vývojová stadia sosnokaze, bekyně, 
bourovce, chrousta a jiných. Lesníci si toto rytí v lese 
pochvalují, protože do rozryté půdy se uchytí semena 
stromů, která potom snadno vyklíčí.

Divočáci mají dobře vyvinut čich i sluch. Čich využí-
vají jednak při vyhledávání potravy, tak i při zjišťování 
bezpečí ve svém okolí. Čich je tak dokonalý, že divočáci 
najdou i pod sněhem ukryté žaludy či bukvice. Ne-
unikne jim ani myší hnízdo, které pak rypákem vyryjí. 
Také je speciálně vyvinuta u divočáků rozlišovací schop-
nost chutě. Chuťové buňky jsou soustředěny na konci 
jazyka a proto mohou rozlišit sladké, slané i hořké. Mají 
na výběr, tak vždy přednostně konzumují tu nejchut-
nější potravu.

Po celý rok se rádi „kaliští“. Válejí se v bahně a pak 
otírají o stromy, kameny nebo pařezy. Tím zanechávají 
po sobě tzv. omalovánky. V jedné oboře jsem našel 
„omalovánky“ i na žebříku vysokého posedu.

Jaromír Zumr st., foto autor

—
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Přesně v 11:05 Vítězslava Klimtová, spisovatelka, gra-
fi čka a ilustrátorka v kostýmu dobrotivé čarodějky s les-
ním správcem Františkem Davídkem společně přestřihli 
pásku a slavnostně otevřeli Dendrologickou stezku LČR 
a Dětskou pohádkovou stezku. Paní Klimtová přestři-
žení pásky uvedla slovy: „Vstupujeme do nepoznaného 
světa“. A pak už bouchly zátky od šampaňského a zú-
častnění si přiťukli na šťastný začátek.

Území mezi Bubovicemi a Svatým Janem pod Skalou 
je tvořeno několika terasami bývalého vápencového 
lomu Na Parapleti a Solwayovými lomy. V r. 1993 několik 
mladých nadšenců založilo Společnost Barbora – spo-
lečnost pro zachování důlních a průmyslových památek. 
A tak vznikl Skanzen Solwayovy lomy – muzeum těžby 
a dopravy vápence v Českém krasu s funkční úzkoroz-
chodnou železničkou o délce 400  m a pojízdným důlním 
vláčkem pro pasažéry. Zároveň touto oblastí vede již 
nepříliš udržovaná naučná stezka Svatojánský okruh.

—

jak nahlédnout 
do pohádky

Kdo z nás bez rozdílu věku by neměl rád pohádky? V sobotu 16. 6. 2007 se mi podařilo 

do pohádky, tedy spíše do části pohádkové země, nahlédnout nedaleko Bubovic v Českém krasu 

na Lesní správě Nižbor, revíru Karlštejn, kde hospodaří revírník LČR, s. p., Jaroslav Horejc.

Vítězslava Klimtová – spisovatelka, grafi čka, ilustrátorka a objevitelka pohádkové země plné skřítků, víl a rusalek.
Hlavně děti si oblíbily její lexikony o strašidýlkách. Paní Klimtová si podle svých vlastních slov vymalovává, vypisuje 
a vybásňuje svět, který nelze nikde koupit, ale dá se rozdat. A ten, kdo dává, mnohonásobně dostává nazpět.

Houbábinka nazelenalá
Anicula mycophyta subviridis

Je
malá, asi 20 cm 

vysoká lesní ježibaba, která 
s oblibou vyhledává naleziště jedo-

vatých hub (mochomůrka zelená, tyg-
rovaná a další). Velmi o ně pečuje a stará 

se, aby se jedovaté houby co nejvíce podobaly 
houbám jedlým. I přes svůj roztomilý zjev může 

být nebezpečná. Má ráda lesní podrost s roz-
ptýleným mihotavým slunečním světlem a drob-
né noční deštíky. V zimě se stahuje do podhoubí 
anebo spává v prázdných chalupách, kde pěs-
tuje dřevomorku, též jednu ze svých oblíbe-
ných hub. S podhoubníkem podkořen-

ným žije v klidném sousedství, bez 
hádek. Jdou si navzájem 

z cesty.
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Jed-
na z nejkrásnějších 

rusalek naší přírody. Její výskyt 
je tak vzácný, že badatel může mluvit 

o štěstí, vidí-li ji alespoň jednou v životě, a to 
ještě nemůže být řeči o detailním zkoumání. V lese 

se objevuje pouze jediný den v roce, kdy kapradina roz-
kvétá svým pověstným zlatým květem. V tu dobu je Kap-

radinka velmi aktivní a tančí hlavně nad místy, kde může 
být umístěn poklad. K ránu pak uléhá pod kořeny kapradin, 

aby zase na celý rok usnula. Na zlatý květ kapradí je velice 
choulostivá a nedoporučuje se brát jí ho násilím. Případnému 
zájemci ho však může odevzdat dobrovolně; to je ovšem velice 
vzácný případ. Tento květ má kouzelnou moc a přináší svému 
majiteli štěstí. Přesto že je Kapradinka velmi malá a nepře-
vyšuje svou postavou výšku kapradiny, rozzlobená může být 
nebezpečná. Jelikož se budí pouze jednou za rok, jsou její 
psychické i fyzické síly velmi koncentrované a případnému 
lidskému vetřelci dokáže pořádně zatopit. Odtud prame-
ní některé lidové pověsti o utancování mládenců rusal-
kou. V posledních letech ubývá neporušených lesů, 

kde rostou rozsáhlá houští kapradin, a tím 
pravděpodobně ubývá i Kapradinek 

zlatokvětých.

Kapradinka zlatokvětá
Plagiochila Aureoflora

Protože se jedná o mimořádně zajímavé a navště-
vované území, rozhodla se Lesní správa Nižbor v rámci 
„Programu 2000“ také přispět svou „troškou do mlýna“. 
V těsném sousedství skanzenu na rekultivované skládce 
v mírně zvlněném terénu je ve skupinách zasázeno na 
80 druhů dřevin – stromů i keřů, zatím velmi mla-
dých. S jejich výsadbou se započalo na jaře 2005. Mezi 
dřevinami vede zpevněná cesta s lavičkami lákajícími 
k odpočinku. U cca 50 druhů dřevin jsou již umístěny 
informační tabule Dendrologické stezky LČR. Na jejich 
zpracování (texty, fotografi e) se podílel zástupce lesní 
správy Rostislav Žampach.

A mezi nimi se nachází dalších 38 menších tabulí 
s textem a obrázky paní Vítězslavy Klimtové – Dětská 
pohádková stezka. Na sloupcích v provedení výtvarnice 
Evy Sýkorové jsou obrázky zajišťované magnetem. 
A protože děti mají rády překvapení a tajemství, oteví-
rání obrázků na magnet se jim obzvlášť líbí. Zvláště těm 
malým, co ještě neumějí číst. Na obrázcích před nimi 
defi lují lesní skřítci s povídáním vztahujícím se k určité 
dřevině či bylině nebo k samotnému skřítkovi. 

A tak máme možnost se seznámit s Hejkálkem 
travním (Mugiolus herbosus) patřícím mezi Kvildy 

—

—

—

nejmenší, s Bluďákem obludným (Error  monstruosus) 
nebo Koukačem listnatým (Spectator frondeus), 
Borinou divou a dalšími a dalšími. Ale také s popi-
sem jeřabin a borůvek a dalších rostlin. Stačí jenom 
trošinku popustit uzdu fantazii a záhy zjistíte, že těch 
dobrotivých skřítků a tajemných postaviček je kolem 
nás určitě víc než namalovaných obrázků na pohád-
kové stezce.

Ostatně okolní příroda nabízí ještě další zajíma-
vosti. Přirozené skalní stepi s krásnou trávou, kavylem 
Ivanovým, lidově zvaným vousy svatého Ivana, skalní 
kostel v pěnovci – zvláštním druhu vápence vysráže-
ného ze studené vody. Vedle naší dendrologické stezky 
je průřez půdním profi lem, který stačí jenom popsat 
atd. atd.

Tak neváhejte, a až budete plánovat výlet na 
 Karlštejn, nezapomeňte navštívit také Bubovice. Určitě 
vás jejich okolí nezklame.

Ostatně, nejlepší bude, když si sem naplánujete výlet 
na sobotu 8. září 2007. Výše popsané bude doplněno 
ještě dalšími lákadly v rámci Dne s Lesy České republiky.

Těšíme se na vás!
Zdeňka Hajleková – KI Brandýs n. L..

—

—

—

—



Školní rok zakončilo 30 dětí doslova dle mota celého 
projektu a ze školních lavic se na tři dny (20.–22. 6. 
2007) společně se svými pedagogy rozjely do Hájenky 
uprostřed lesa u obce Brumov. Odměnou za celoroční 
práci jim byl zajímavý program, který jsme společně 
s koordinátory projektu ze Sdružení TEREZA pro děti 
připravili.

Po zahájení celého pobytu, kdy se pětičlenné týmy 
vzájemně představily, následovala nejtěžší část – jed-
notlivé skupiny prezentovaly svou celoroční práci v pro-
jektu. Úkol to byl nelehký, neboť obecenstvo vrstevníků 

—

slunovrat ve vůni 
orchidejových luk

Specifi ka krajiny Bílých Karpat prozkoumaly nejlépe oceněné týmy z šesti škol (ZŠ Rychvald, 

ZŠ Lysice, ZŠ a MŠ Choryně, Gymnázium Česká Třebová, ZŠ a MŠ Raškovice, Gymnázium Teplice), 

které se zapojily do celorepublikového projektu „Les ve škole, škola v lese“.

bylo náročné a v oblasti lesní moudrosti poučené. 
Příspěvky byly zpracovány nejrůznější formou. Od dra-
matického ztvárnění přes moderní počítačové prezen-
tace až k názorně zpracovaným posterům. Všichni to 
zvládli na výbornou.

Ve čtvrtek jsme společně vyrazili na exkurzi do nitra 
CHKO Bílé Karpaty, trochu se podívat těm orchidejo-
vým loukám na zoubek. Průvodcem nám byl pan Janík 
z Kosenky, který nás upozornil na botanické i geomorfo-
logické zajímavosti. Děti nejvíce ocenily lilii zlatohlávka, 
pětiprstku a jemně růžové mečíky. V průběhu celé ex-
kurze děti bojovaly v připravených soutěžích za získání 
mušliček a oříšků, aby je pak na závěr pobytu směnily 
s lesním skřítkem.

Večer před naším odjezdem jsme slavili Slunovrat. 
Jako lesní bytosti, v něž jsme se večer proměnili, jsme 
měli možnost poslat lidem vzkaz. Mnohé z těchto 
lesních tvorů trápí nepořádek a neukáznění návštěv-
níci lesa, proto všechny nabádají k větší ohleduplnosti, 
všímavosti a tichosti.

Co by to bylo za vítězný pobyt bez diplomů a odměn? 
Nejinak tomu bylo i tentokráte. Děti si odvezly pěkné 
ceny a diplomy se speciálním oceněním.

Děkujeme všem účastníkům setkání za atmosféru, 
kterou se podařilo vytvořit. Také děkujeme všem 
účastníkům projektu „Les ve škole, škola v lese“ v roce 
2006/2007 a doufáme, že s námi budou pokračo-
vat dále a setkáme se opět za rok. Zároveň chceme 
pozvat i nové kolektivy k účasti v projektu a zajímavé 
školní lesní činnosti. Více informací můžete najít na 
www.terezanet.cz/lesveskole/.

S pozdravem Lesu Zdar
 Anežka Pavlišová

—

—

—

—

—

 ZŠ Rychvald –  za zapojení celé školy a předávání 
 znalostí o lese staršími žáky mladším

 ZŠ Lysice – za celoškolní znalostní soutěž o lese, 
 kterou připravovali sami žáci

 ZŠ a MŠ Choryně – za intenzivní spolupráci školy, ro-
dičů a veřejnosti a za prezentaci své činnosti v médiích

 Gymnázium Česká Třebová – za umělecké ztvárnění 
podzimních proměn lesa ve fotografi i

 ZŠ a MŠ Raškovice – za třídní projekty na téma Zima 
v lese – živočichové

 Gymnázium Teplice – za odvážnost, s jakou se hned 
první rok do projektu pustili, a za vtipné rodokmeny 
lýkožrouta

�

�

�

�

�

�

zvláštní ocenění:
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Na Drakov dočasně přesunula své působiště i Lesní 
správa Město Albrechtice. Její zaměstnanci tu připravili 
několik zábavných atrakcí pro děti. Dominantou pro-
storu vyhrazeného Lesům České republiky se letos stal 
suchý smyk na dopravu dřeva. Ten, spolu s informačními 
texty a obrázky, představil zájemcům jeden z historic-
kých způsobů dopravy dřeva. Otcem myšlenky a vedou-
cím týmu stavitelů smyku byl revírník Robert Polách. 
Doprovodné texty a obrázky poskytlo Národní země-
dělské muzeum Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti 
a rybářství. Samozřejmě šlo jen o krátký úsek smyku, ale 
zato zcela funkční.

Hned vedle, pěkně pohromadě, byly tradiční zábavné 
soutěže pro děti – poznávání rostlin a lesní zvěře a la-
nová „prožitková“ dráha, kterou s chutí, bosky a poslepu 
mezi kořeny smrků a borůvčím okusili i mnozí rodiče. 

—

lapkové na Drakově

O víkendu 14. a 15. července bylo v lesích mezi Vrbnem pod Pradědem a Rejvízem rušno. Kdo sem 

v těchto dnech zavítal, byl přepaden, „okraden“, ale propuštěn. Konala se zde totiž již tradiční 

lesní slavnost „Lapkové na Drakově“. Několik tisíc návštěvníků vidělo a mohlo se přímo zúčastnit 

mnoha atrakcí. Nejvíce jich bylo soustředěno přímo na Drakově, bývalé hornické a dřevařské 

osadě u Heřmanovic.

1 Ruční výrobu štípaných 
modřínových šindelů 
předváděl pan Fojtek 
z Třemešné

2 Přímo na Drakově 
si mohli zájemci zasadit 
často asi jediný strom 
ve svém životě

3 Klapající vodní kolo 
bylo kulisou pro pikle 
zeleného mužíka

4 Suchý smyk 
na dopravu dřeva 
při prvním použití

Byla tu také šišková střelnice zvaná „šiškovaná“, a rov-
něž dvě letošní novinky: výtvarná dílna „O nejstrašněj-
šího draka na Drakově“ a nabídka „Zasaď si svůj strom“. 
Obě hodně zaujaly. Mezi zájemci o sázení byli i lidé, 
kteří přiznali, že motyku drží v ruce poprvé v životě.

Ani Lesní správa Jeseník zde nechyběla. Její pracovníci 
připravili na svém území – u „První pily“ na Revízu pod 
hradem Kobrštejnem – ukázku her lesní pedagogiky a vý-
cviku plemen loveckých psů. Stánek byl tak trochu mimo 
hlavní dění, asi 3  km od posledního stanoviště na Dra-
kově, i přesto se zde zúčastnila her spousta návštěvníků.

Loni jsme na Drakově postavili a pálili milíř s obavou, 
že z něj bude jen velká vatra, letos to byl smyk na dřevo 
s pojistkou – plechovkou mazlavého mýdla.

Těšme se, co vymyslíme za rok.
Ing. Milan Košulič, zástupce lesního správce LS Město Albrechtice

—

—

—
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V kategorii mladších (do 6. třídy včetně) se sešlo 9 maxi-
málně šestičlenných družstev a v kategorii starších (7.–9. 
třída) 10 družstev v celkovém počtu 105 dětí z celkem 11 
škol a dětských oddílů mladých ochránců přírody.

V pátek v podvečer při slavnostním nástupu přišli 
všechny přivítat paní starostka Sněžné paní Anna Hav-
líková, vedoucí LS Nové Město na Moravě pan Ing. Josef 
Pollak a pan Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

V sobotu na soutěžící ve starší kategorii vydali na 
odbornou exkurzi po CHKO Žďárské vrchy v doprovodu 
pracovníků LS Nové Město a Správy CHKO. Pracovníci 
LS účastníky seznámili přímo v terénu a na konkrétních 
příkladech s výchovou lesa a s hospodařením v lese, 
který je součástí CHKO. Jelikož cesta vedla přes Dráte-
níčky, oblíbené místo horolezců, byla pro účastníky jako 
překvapení připravena instruktáž a názorná ukázka ho-
rolezectví, kterou provedla vedoucí dětského horolezec-
kého oddílu Vysočina ze Žďáru paní Zdena Oubrechtová.

Na soutěžící v mladší kategorii čekala soutěžní 
stezka. Stezka vedla v okolí Sněžné přes Buchtův 

—

—

—

kopec a měřila asi 3,5  km. Na trase bylo připraveno 10 
stanovišť – příroda CHKO Žďárské vrchy, Les, Zeměpis, 
Myslivost, Entomologie, Meteorologie, Ornitologie, 
Savci, Obojživelníci a plazi a Botanika.

Nahoře na Buchtově kopci na soutěžící čekala od-
měna – se svolením Řízení letového provozu ČR mohli 
vystoupat na věž a rozhlédnout se do širokého dalekého 
okolí. Počasí jim přálo a rozhledy stály za to.

Sobotní odpoledne se linulo v duchu obhajob celo-
roční činnosti pro přírodu a o přírodě. V tříčlenné komisi 
zasedli manželé Mgr. Květoslava a Ing. Vladislav Burešovi 
a vedoucí Střediska ekologické výchovy Ostrůvek 
Mgr. Jana Audy. Manželé Burešovi jezdili se svými dět-
skými oddíly ochránců přírody, tehdy při Lesním závodě 
Jihlava, na Zlatý list již od konce šedesátých let. Jsou tedy 
osobami z nejpovolanějších. Velice je potěšilo, že za těch 
10 let, kdy se znovu pořádá krajské kolo Zlatého listu 
na Vysočině, se podařilo, že i družstva ze škol prezentují 
velmi bohatou a prospěšnou činnost pro přírodu.

Ještě večer bylo slavnostní vyhlášení pořadí v mladší 

—

—

—

1 Stanoviště Les – 
Ing. Svoboda prověřuje 

znalosti soutěžících 
(A. Kratochvílová)

2 Krása Žďárských vrchů
(M. Chudárková) 

3 Stanoviště Myslivost
(P. Holánek)

4 Exkurze – 
Ing. Josef Pollak ukazuje 

dětem feromonový lapač 
(P. Holánek)

mladší nasadili vysoko 
laťku starším

To se stalo v jubilejním 10. ročníku krajského kola přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý 

list v kraji Vysočina ve dnech 18.–20. května 2007. Celá akce probíhala v malebném prostředí 

CHKO Žďárské vrchy a za vynikající spolupráce s pracovníky LS Nové Město na Moravě 

a Správy CHKO Žďárské vrchy.

1 2
3 4
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kategorii. Soutěžící v této kategorii tak v neděli mohli 
s klidem vykročit na exkurzi po CHKO Žďárské vrchy. 
Kategorie starších měla ještě to podstatné před sebou 
a pozici měli nelehkou. Mladší jim svými překvapujícími 
znalostmi nasadili vysokou laťku a všichni jsme byli 
zvědaví, jak oni si s úkoly poradí. Nezklamali. Výsledky 
byly velmi těsné a až návrat poslední hlídky v tom udě-
lal jasno. Družstvo se při soutěži dělí na dvě hlídky a až 
celkový součet je rozhodující.

S vavříny z 10. ročníku krajského kola přírodovědné 
soutěže Zelená stezka – Zlatý list odjeli a barvy Vysočiny 
na národním kole hájili družstvo z Primátů z Gymnázia 
Chotěboř v mladší kategorii a družstvo Sciurus z Gym-
názia Pelhřimov v kategorii starších.

—

Ještě jednou bych jménem ČSOP Kněžice a všech 
účastníků chtěla poděkovat pracovníkům LS Nové Město 
na Moravě za velmi kvalitní přípravu otázek a stanovišť, 
za odstání stanovišť, za vedení odborné exkurze a za 
odměny, které pro soutěžící zajistili. A také pracovníkům 
Správy CHKO Žďárské vrchy za všestrannou pomoc při 
přípravě a realizaci soutěže.

V minulých ročnících naše organizace úzce spolupra-
covala při zajištění této soutěže s LS Jihlava a následně 
s LS Telč a LS Znojmo, se kterými spolupracujeme také 
při soutěži pro středoškoláky Ekologická olympiáda. 
I jim patří náš dík a budeme se těšit na další společné 
přípravy dalších ročníků. 

Iveta Vorlíčková,  ZO ČSOP Kněžice

—

—

1 
2 3

1 Ukázky horolezecké 
výstroje a horolezectví
(P. Holánek) 

2 Ing. Rudolf Vašek 
při odborné exkurzi
(J. Pollak) 

3 Pan Jaromír Čejka 
ze Správy CHKO Žďárské vrchy 
při výkladu o CHKO
(P. Holánek)



procházka s Kaštánkem 
a Lesankou

Z BŘÍZY NA DOUBEK

HOPKY HUPKY SKÁČU

HLEDÁM NĚCO NA ZOUBEK

DALA BYCH SI SVÁČU

Hop, hop, z větvě na větev jsem přiskákala. Nejlépe se 
cítím v korunách stromů. Co tu vlastně pohledávám? 
Já tu bydlím. Své hnízdo si stavím z nejrůznějších 
větviček a listí.  Než svůj domov začnu připravovat, 
pozorně si své okolí prohlédnu a vybírám to nejlepší 
místo. Někdy se mi zalíbí i v opuštěném ptačím 
hnízdě, dutině stromu nebo ptačí budce. Bydlím 
tu i se svými potomky, kterých může být najednou 
i sedm. Dlouho se z nich však neraduji, malé zrzky 
se mají k světu, rychle sílí a po dvou měsících je jim 
můj byteček malý. Dají mi pac a pusu a vydají se po 
větvoví do světa. Co se dá dělat, život jde dál. Ještě 
vám prozradím jedno tajemství – víte, kdy je les 
nejkrásnější? Brzy ráno. Na jehličí ulpívají kapky rosy 
a sluníčko si o ně rozbíjí své paprsky. To mám nejra-

ději. Jsem na nohou sice celý den, ale nejvíce si užívám 
ta kouzelná lesní rána.  A jestli mi není zima? Není, 
stále mě hřeje huňatý zrzavý kožíšek. A kdyby přece, 
zaskáču si ze stromu na strom. Je to sice vysoko, ale 
můžu se plně spolehnout na svůj huňatý ocas, který 
při skocích používám jako kormidlo a padák zároveň. 
Když mám toho skotačení do sytosti, pochutnám si 
na něčem dobrém. Teď v létě miluji různé sladké lesní 
plody jako borůvky, houby, maliny, ale především 
lískové oříšky. Na podzim, kdy se listí zbarví do zlatova 
a dozrávají šišky jehličnatých stromů, vyloupávám 
z nich malinkatá semínka. Před zimou si je schovávám 
v dutinách stromů a připravuji tak bohaté zásoby na 
nepříznivé časy. Na jaře si smlsnu na prvních šťavna-
tých pupenech. Dost ale povídání. Kdo ví, co jsem zač?

Kdo se skrývá v lese?

ZKUSTE UHÁDNOUT, KDO SE SKRÝVÁ ZA TÍMTO POPISEM. NAMALUJTE NÁM HO A K OBRÁZKU 

PŘIPIŠTE, JAK SE ZVÍŘÁTKO JMENUJE. 

ZNÁTE TAKÉ NĚJAKOU OBORU? NAPIŠTE NÁM JEJÍ NÁZEV A ZVĚŘ, KTERÁ V NÍ BYDLÍ.

Své příspěvky zasílejte do 20. srpna na níže uvedenou adresu pod heslem „Kdo se skrývá v lese“. 

Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho a odměníme ho dárkem.

„Kdo se skrývá v lese“, Redakce časopisu Lesu Zdar, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Třeba 

právě v lese. Vždyť 

zde se dá dělat tolik zajíma-

vých věcí. S Kaštánkem jsme 

si pro vás připravili jednu 

zajímavou výpravu.

Naši milí 

kamarádi, tak jsme se 

dozvěděli, že vám skončila škola 

a máte prázdniny. Přejeme vám tedy, 

abyste si řádně odpo ča li a nabrali 

dostatek nových sil.

REZAVÁ JSEM JAKO LIŠKA

ŠIKOVNÉ MÁM TLAPIČKY

S OŘÍŠKEM ŠUP DO BŘÍŠKA

Z HNÍZDA MI TRČÍ VĚTVIČKY ( jkob)
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Z minulého 

setkání jsme rádi 

za vaše krásné 

obrázky – hádejte 

koho? No přece 

jezevce – posledně 

jsme vás zkoušeli 

a všichni jste 

odpověděli správně, 

a navíc jste poslali 

obrázky. Dárky si 

tentokrát zaslouží 

všichni, kdo nám 

obrázky zaslali.

Pojďte s námi do přírody na procházku. Společně zku-
síme zjistit, kdo se tady zabydlil a komu patří království, 
do kterého vstupujeme. Když se budeme chovat tiše 
a budeme mít štěstí, můžeme zpozorovat pasoucí se 
zvěř na louce nebo vyrušit z pelíšku ušatého zajíce. Ne 
vždy se nám to však podaří, mnohdy před námi zvěř 
uteče dřív, než ji stačíme zpozorovat. V takovém případě 
si všímáme pobytových znaků, to jsou signály, které 
nám prozradí, kdo tu před námi pobýval. Nejčastěji si 
můžeme všimnout stop, ty jsou v jarní rozměklé půdě 
nebo v zimní sněhové peřině dobře zřetelné. Nebo škrá-
banců na kůře stromů, zbytků žrádla, trusu, způsobu 
spásání rostlin a mnoho dalších důkazů.

Dokaž, že tu byl Že je příroda plná života, napoví i zbytky potravy, 
které zůstávají po hostině. Na jaře a v létě všichni býlo-
žravci, kterými jsou srny, jeleni nebo zajíci, nadšeně spá-
sají mladé výhonky vyrašených rostlin. Způsob spasení 
takových rostlin poradí, kdo si zaplnil bříško.

Jestliže je větvička ukousnutá rovně a nachází se 
nevysoko nad zemí, pak je to stopa po králíkovi divokém 
nebo zajícovi, kteří mají ostré řezáky.

Je-li větvička na konci roztřepená, pak ji ukousl  nejspí še 
některý z jelenovitých, kteří v horní čelisti nemají řezáky. 

Když jsou větvičky okousané ve výšce přes 2  m, byl tu 
na návštěvě jelen, pokud níže, hodoval tu srnec, zvlášť 
když po některých listech zůstaly na větvích řapíky.

Zkuste tedy prozkoumat, který býložravec hodoval na 
zeleném paloučku.

—

—

—

—

—

1 
2 3
4 5 

1 Marie Bokrová, Chodov

2, 3 Andreas Fugger, Plzeň

4, 5 Věra a Jana Šubertovy, 
Radonice



Lesy ČR mají zájem o ochranu ohrožených druhů 
rostlin včetně jejich biotopů a touto spoluprácí jsou 
zajištěny solidní podklady a informace o výskytu ohro-
žených druhů, aby při hospodaření v lesích nedochá-
zelo k případnému poškozování těchto druhů a jejich 
biotopů.

Neustále diskutovanou otázkou, v souvislosti 
s činností našeho podniku, je také druhová ochrana na 
pozemcích obhospodařovaných Lesy České republi-
ky, s. p. (dále Lesy ČR). I v lesních biotopech a biotopech 
lesních okrajů, jak známo, roste řada vzácných a chrá-
něných druhů rostlin. Na LS Nižbor v oblasti CHKO 
Český kras roste celá řada takovýchto taxonů. CHKO 
Český kras je botaniky a fl oristy považována za malou 
botanickou zahradu ve volné krajině s neuvěřitelnou 
druhovou rozmanitostí způsobenou specifi ckými pod-
mínkami klimatu, říčního fenoménu a geologického 
podloží.

PRAKTICKÁ POMOC OHROŽENÝM ROSTLINÁM
LS Nižbor zajišťuje zásahy v zarůstajících vápencových 
stepích, teplomilných lemech a šipákových doubravách 
odstraňováním nežádoucích rostlin a keřů (vyřezávání 
trnky (Prunus spinosa), skalníku (Cotoneaster sp.) aj.) 
a výsadbou mladých šipáků (Quercus pubescens), které 
sama pěstuje. V posledních letech komplikují sběr 
pozdní mrazy a velká sucha, která nedovolují dokončit 
proces růstu a zrání semen.

Dále lesní správa zajišťuje likvidaci odumírajících 
borovic černých (Pinus nigra), které v posledních letech 
chřadnou díky houbovým patogenům a velkému 
suchu.

Na základě „Dohody o ponechání lesů samovol-
nému vývoji“ vzniklo v roce 2004 na LS Nižbor v Ná-
rodní přírodní rezervaci Karlštejn bezzásahové území 
Doutnáč o rozloze 67,64 ha, které zahrnuje jižně 
exponovanou stepní lokalitu přecházející v šipákovou 
doubravu.

VĚDA A VÝZKUM
Lesy ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců 
přírody (ČSOP) se v rámci národního programu ČSOP 
„Ochrana biodiverzity“ podílejí na ochraně biodiverzity 
v lesích (deklarace o spolupráci s ČSOP byla podepsána 
již v roce 1998).

Každoročně přispívají Lesy ČR na granty záchranných 
programů, studií a vědeckých výzkumů zaměřených na 
problematiku biodiverzity rostlin ve dvou programech 
Ohrožené druhy bylin v lesích a Ohrožené druhy dřevin, 
které projdou výběrovým řízením.

—

—

—

—

ČESKÉ ORCHIDEJE
Mezi vzácné a často ohrožené druhy našich lesů a les-
ních okrajů patří zcela určitě jedna z nejatraktivnějších 
čeledí naší květeny, čeleď vstavačovitých  (Orchidaceae). 
Orchideje naší květeny jsou většinou celkem nená-
padné, relativně malokvěté druhy rostoucí často na 
nekulturních loukách s původním hospodařením (tedy 
pastvou, kosením), jsou zde zastoupeny i druhy lesních 
okrajů a světlin a druhy lesní. Jedná se o vytrvalé 
rostliny, jejichž těžištěm rozšíření jsou vlhké tropické 
a subtropické oblasti. Orchideje jsou pověstné svými 
neobvyklými tvary květů, vůní, vylučováním aromatic-
kých látek – fero monů a napodobováním tvaru samiček 
opylujícího hmyzu.

Rudohlávek jehlancový (Anacamptis pyramidalis) 
je podle vyhlášky 395/1992 Sb. silně ohrožený; podle 
Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin v kate-
go rii C1/ kriticky ohrožený – KO.  Rudohlávek je celkem 
nenápadný drobný druh orchideje, který roste na vápen-
cových podkladech. Vyskytuje se například na výslun-
ných, výsušných stráních stepních lokalit Českého krasu, 
kde nezřídka zabíhá do lesních okrajů teplomilných 
šipákových doubrav. V době květu sladce voní a jeho 
květensví je v barvách od světle růžové do nachové ve 
tvaru pyramidy.

Okrotice červená (Cephalanthera rubra) je podle 
vyhlášky 395/1992 Sb. silně ohrožená; podle Černého 
a červeného seznamu cévnatých rostlin v kategorii C2/ 
silně ohrožený – SO. Okrotice červená je jedním z ná-
padnějších druhů našich orchidejí díky větší velikosti 
květu a růstem převážně ve skupinách. Druh se vysky-
tuje například v Českém krasu nebo Českém ráji.

Vstavač nachový (Orchis purpurea) je podle vyhlášky 
395/1992 Sb. silně ohrožený; podle Černého a červe-
ného seznamu cévnatých rostlin v kategorii C2/ silně 
ohrožený – SO. Vstavač nachový je středně velká orchi-
dej s nachově kropenatým pyskem a tmavší nachovou 
přilbou. Druh vyhledává hlubší, živinově bohatší 
stanoviště na vápencovém podkladu spíše v polostínu 
světlých teplomilných lesů a lesních okrajů. Občas 
vybíhá i do lučních společenstev, například v Českém 
krasu.

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je podle 
vyhlášky 395/1992 Sb. Ohrožený druh; podle Černého 
a červeného seznamu cévnatých rostlin v kategorii C3/ 
ohrožený – O. Okrotice bílá je podobně jako výše zmiňo-
vaná okrotice červená nápadnějším druhem naší fl óry 
vzhledem k větší velikosti květu (průměrně kolem 2  cm). 
Roste většinou samostatně nebo v malých skupinkách 
výhradně na bazických podkladech. Druh se vyskytuje 

—

—

—

—

Program „Ohrožené druhy bylin v lesích“ je zaměřen především na ochranu bylin v lesích, lesních 

okrajích, světlinách a dalších lokalitách na pozemcích Lesů ČR a mimo maloplošná, zvláště 

chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky 

a přírodní památky). 

LČR pomáhají 
ohroženým druhům
Vzácné a chráněné druhy rostlin v našich lesích
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spíše v teplejších oblastech v listnatých lesích, ale i leso-
stepích a patří k typickým druhům habrových doubrav 
a květnatých bučin.

OSTATNÍ VZÁCNÉ DRUHY
Dalšími druhy, které budou jmenovány, jsou třemdava 
bílá a sasanka lesní. Tyto druhy už nepatří do výše 
zmiňované čeledi, nicméně se jedná o chráněné taxony, 
které jsou v době květu poměrně výrazné a málokdo 
kolem nich projde bez povšimnutí.

Třemdava bílá (Dictamnus albus) je podle vyhlášky 
395/1992 Sb. ohrožená; podle Černého a červe-
ného seznamu cévnatých rostlin v kategorii C3/ 
ohrožený – O. Třemdava patří do čeledi routovitých 
(Rutaceae) a je to velmi krásný a v přírodě nepřehléd-
nutelný druh. K zajímavostem tohoto taxonu jistě 
patří, že se jedná zároveň o poměrně nebezpečnou 
aromatickou rostlinu s citronovou vůní. Rostliny 
obsahují velké množství vonných silic, které nejen při 
dotyku a spolupůsobením slunce dokáží popálit, ale 
při horkém slunném dni i velmi snadno hoří. Jedná 
se o druh teplomilných lesních okrajů a světlých lesů, 
který ovšem dokáže velmi dobře přežít a expanzivně 

—

1 2 3
4 5 6

1 Rudohlávek jehlancový 
(K. Pekařová 2005, Český kras)

2 Okrotice červená
(K. Pekařová 2005, Český ráj)

3 Vstavač nachový 
(K. Pekařová 2004, Český kras)

4 Okrotice bílá 
(K. Pekařová 2004, Český kras)

5 Třemdava bílá 
(K. Pekařová 2003, Český kras)

6 Sasanka lesní 
(K. Pekařová 2005, Český kras)

se šířit na výslunných a výsušných stepních lokalitách 
(např. Český kras, Doutnáč).

Sasanka lesní (Anemone sylvestris) je podle vyhlášky 
395/1992 Sb. ohrožená; podle Černého a červeného 
seznamu cévnatých rostlin v kategorii C3/ ohrože-
ný – O. Tato sasanka patří do čeledi pryskyřníkovi-
tých (Ranunculaceae) a podobně jako celá tato čeleď 
obsahuje jedovaté látky. Tento druh je nápadný svými 
bílými květy, které mohou být i 4  cm velké. Jedná se 
opět o druh teplomilných lesních okrajů a lesních 
světlin, který občas vybíhá i do výslunných lesních 
spole čenstev.

Kateřina Pekařová

—



LČR, s. p., se přímé podpoře populací sokola stěhovavého a raroha velkého – obou našich 

největších zástupců sokolovitých dravců – intenzivně věnují od r. 1995, kdy se přihlásily 

k programu na jejich záchranu v ČR. Ochrana obou uvedených druhů u LČR do té doby 

zahrnovala běžná provozní opatření, především zavedení ochranného režimu v lokalitách 

jejich výskytu usměrňováním pěstebních a těžebních prací do období mimo hnízdění.

1 2 3

V r. 1995 se však LČR poprvé podílely na reintrodukci 
(vypouštění) mladých rarohů a sokolů do přírody na 
Broumovsku. A právě prvnímu z obou jmenovaných 
dravců – rarohu velkému – je věnován tento článek.

Raroh velký evropský (Falco cherrug cherrug) je větší 
než sokol stěhovavý. Má i v dospělosti na spodině těla 
podélné hnědé skvrnění, světlou hlavu s jen úzkým 
vousem a širší křídla. Zvláštností jsou bledě modré nohy 
u mladých ptáků, které do tří let věku zežloutnou. Do-
spělý samec váží přes tři čtvrtě kilogramu, samice přes 
jeden kilogram. Na rozdíl od sokola, který loví téměř vý-
hradně ve vzduchu, raroh dokáže běžně lovit i na zemi. 
Dříve se často vyskytoval v blízkosti kolonií syslů, kteří 
tvořili významný podíl v jeho kořisti, z větších savců 
dokáže zřídka ulovit i králíka či zajíce. Dnes je výskyt 
sysla vzácností, králík z přírody prakticky vymizel a tak 
jsou v jeho kořisti více zastoupeni ptáci. S oblibou rarozi 
loví holuby, kromě hřivnáče a doupňáka především 
městské, ale i domácí holuby. Ty ostatně loví i sokol, 
a proto účinnou a současně nezbytnou součástí ochrany 
obou druhů se nutně musí stát soustavná spolupráce 
s chovateli holubů včetně pružného řešení způsobených 
škod.

STAVY RAROHŮ
Lovecká odvaha a síla rarohů je důvodem jejich využí-
vání v sokolnictví. Z historie jsou dochované četné 
zá zna my o lovu volavek, divokých hus, luňáků, dropů 
oboj kových a dokonce malých druhů asijských antilop.
Důkazy najdeme nejen v literárních, ale i ve výtvarných 
pramenech, kde jsou lovecké výjevy motivem četných 
obrazů, tapisérií a gobelínů. Raroh je díky širším křídlům 
při vodorovném letu rychlejší než sokol, proto se také 
na rozdíl od sokola běžně používá k tzv. „lovu z pěsti“. To 
znamená, že je k útoku na odlétající či odbíhající kořist 
vypouštěn přímo ze sokolnické rukavice, kdežto sokol 
se téměř výhradně cvičí k tzv. „krouživému čekání“, kdy 
lovecký pes vypíchne (vyžene z krytu) vystavenou zvěř 
ve výšce kroužícímu sokolovi.

—

LČR pomáhají 
ohroženým druhům
Podpora populace raroha velkého

V druhé polovině minulého století došlo k rapidnímu 
poklesu stavů rarohů v přírodě v důsledku používání 
velmi toxických pesticidů na bázi chlorovaných uhlo-
vodíků, především nechvalně známého DDT. Reakcí na 
tuto krizi bylo zvýšené úsilí sokolníků o jejich umělý 
odchov a úspěchem je, že dnes jsou odchovy těchto 
dravců naprosto běžné. Mladí rarozi jsou odchováváni 
v dostatečném množství jak pro potřeby sokolnictví 
a dalšího chovu, tak i pro reintrodukce.

Navzdory přísné ochraně se prozatím stavy rarohů ne-
daří výrazněji zvýšit (raroh je spolu se sokolem vyhláškou 
č. 395/1992 Sb. řazen do kategorie kriticky ohrožených 
živočichů) a podle některých prognóz tento druh může 
dokonce na Zemi v dohledné době vyhynout. Protože 
rarozi v současné době hnízdí i v lesích spravovaných LČR, 
na LZ Židlochovice a jinde, je též důvodem, proč se LČR 
snaží stávající velmi slabou a zranitelnou populaci pod-
pořit vypouštěním sokolníky odchovaných mláďat.

V letošním roce bylo rozhodnuto vypustit tři rarohy 
v těsném sousedství ředitelství LČR v Hradci Králové. 
Jedná se o dvě samice a jednoho samce, přibližně dva 
měsíce staré. Stejně jako loni u sokolů jsme použili 
metodu volného letu z vypouštěcí klece. Tato metoda 
využívá možnosti fi xace dravců na místo vypouštění 
pomocí předkládané potravy. Praktické řešení spočívá 
v umístění mladých dravců do vypouštěcí klece asi deset 
dnů před dosažením vzletnosti (letuschopnosti). Mláďata 
jsou vzletná, když je růst jejich opeření téměř ukončen,  
tedy když jsou pera v křídlech a v ocase téměř dorostlá. 
Denně se jim do klece předkládá čerstvá potrava. Během 
pobytu v kleci si dravci vizuálně zafi xují svoji polohu 
podle výhledu na okolní orientační body. Díky tomu se 
pak po vypuštění dokáží vrátit zpět a nakrmit se před-
loženou potravou. Zpočátku létají těžkopádně a neznají 
nástrahy okolního prostředí. Není proto divu, že i v přiro-
zených podmínkách dochází v období opouštění hnízda 
k největším ztrátám. Pokud se totiž dostanou na zem, 
jsou ohrožováni srstnatými predátory, především kunou 
a liškou. V přírodě se je v takovém případě jejich rodiče 

—

—

—

1  Rarozi na stromě

2 Mláďata v odchovně

3 Instalace vypouštěcí klece
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snaží vyvést na vyvýšené místo, kde by byli v bezpečí, 
při vypouštění z klece tuto péči musí zajistit člověk. Ale 
i na stromě či na skále si vždy nemohou být před kunou 
jisti, navíc je zde ohrožují i jejich soukmenovci, predátoři 
pernatí – výři, jestřábi a orli.

OTEVŘENÁ VRÁTKA
Naši rarozi po otevření klece ještě nějakou dobu otáleli, 
jako by se jim do toho velkého, neznámého světa ani 
nechtělo. Pak odletěla starší samice a samec. Ti se po 
opsání nevelkého oblouku vrátili zpět a usadili na okol-
ních stromech. Po chvíli se i osiřelá samice, nejmladší ze 
sourozenců, odhodlala ke svému prvnímu letu. Namířila 
si to však přímo k budově ředitelství, jako by se chtěla 
zblízka seznámit s lesáky, kteří zpoza oken celý děj 
sledovali. Nedokázala se však zachytit na okně a slétla 
dolů na parkoviště. Tam jsme ji také odchytili. Při její 
prohlídce jsme se ujistili, že nijak neutrpěla. Rozhodli 
jsme se, že ji ještě alespoň jeden den ponecháme ve vy-
pouštěcí kleci, ve které je všechno dění zaznamenáváno 
nainstalovanou kamerou a obraz je přenášen na moni-
tor do vestibulu ředitelství. Měli jsme tak možnost do 
detailu posoudit její zdravotní stav a chování a ověřit, 
že je opravdu v pořádku. Současně bylo pro oba vylétlé 
rarohy připevněno krmení na střechu vypouštěcí klece.

Následující tři dny nám rarozi dělali radost. Všichni se 
pravidelně vraceli nakrmit ke kleci, odpočívali na okolních 
střechách nebo poletovali po okolí. Třetího dne večer však 
byla mladší ze samic lokalizována v komíně domu souse-
dícího s ředitelstvím. Po nezbytných přípravách se rozjela 
v pravém slova smyslu záchranná akce. Jako návnada po-
mohla košile přivázaná na provázek a následně shozená 
na raroha. Raroh se do ní jako do domnělého nepřítele 
zasekl drápy a po několika nezdařených pokusech se jej 
podařilo na provázku vytáhnout ven. A nezraněného! 
Ohromnou radost nemohlo nic zkazit. Naštěstí bylo na 
místě dohodnuto opětovné zazdění mřížky a samice 
mohla být umístěna zpět do klece a po nezbytném pozo-
rování vypuštěna do přírody.

—

Od té doby se zatím nic zvláštního nepřihodilo. Všichni 
tři rarozi se den ze dne zdokonalují v letu a pravidelně 
se v kleci krmí předkládanou potravou. Pomalu se blíží 
doba, kdy se nepochybně budou vydávat na čím dál větší 
průzkumné lety po širokém okolí, až se jednoho dne již 
přestanou vracet zpět ke kleci s předkládanou potravou. 
Budou soběstační, dokonalí letci a lovci své přirozené 
kořisti. Snad se jim podaří překonat všechny nástrahy, jež 
je na každém kroku ohrožují. Nejen jejich predátory a ne-
moci, ale i zranění ať už při lovu, nebo na zařízeních, která 
jim my lidé stavíme do cesty – kromě jedovatých látek 
v potravním řetězci také smrtelně nebezpečná nadzemní 
elektrická vedení a prosklené plochy.

Snad všechna nebezpečí překonají a dožijí se dospě-
losti. Pak mohou, přibližně ve třech letech, zahnízdit 
a vyvést vlastní potomstvo. To je také hlavním a ko-
nečným cílem jejich reintrodukce, podpora ohrožené 
přirozené populace.

Na vypouštění rarohů je zainteresováno značné 
množství lidí a různých subjektů. Poděkování za pomoc 
náleží Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Agentuře ochrany přírody, Krajskému úřadu 
v Hradci Králové, Českomoravské myslivecké jednotě, 
Policii ČR, Městským lesům Hradec Králové, Telefó-
nice O

2
, Radiokomunikacím, MS Diana Nový Hradec 

Králové, podniku Ryna, s. r. o., a dalším. Není možno 
neocenit maximální snahu zaměstnanců ředitelství 
včetně pracovníků z recepce, které všechny jmenovat 
není možné. Zvláštní poděkování pak náleží Bc. Petře 
Krásové a Ing. Pavlu Čackému za neocenitelnou pomoc 
při krmení a sledování rarohů a RNDr. Pavlu Pecinovi za 
pomoc při řešení odborných aspektů reintrodukce. Ne-
lze nepoděkovat ani Klubu sokolníků, jeho členům, kteří 
kromě poskytnutí mláďat v případě potřeby stejně jako 
při minulých reintrodukcích i jinak kvalifi kovaně pomá-
hají, vždyť v erudici při práci s dravci je sotvakdo může 
předčit. V neposlední řadě děkujeme též obyvatelům 
Nového Hradce Králové za cenné podněty a pozorování.

Ing. Petr Zvolánek, ředitelství LČR, s. p.

—

—

Před vypuštěním



památky 
schované v lese

Někdejší mocná hradiště, pevné hrady, ale i drobné tvrze, strážní hrádky, středověké vesnice 

a jiné drobné památky jako kolomazné pece, zaniklé sklárny, mohylová pohřebiště či jiné 

technické památky pohltil pod svou ochranu svým zeleným objetím les. Někdy jsou zříceniny 

ještě docela patrné, někdy již jen oko odborníka rozezná drobné terénní stopy někdejších valů, 

hradeb, bran, studní.

Lesníci na těchto místech les obhospodařují, někdy 
s ohledem na takové památky, někdy bez něj, ze zcela 
prostého důvodu, že o nich jednoduše nevědí.

Ochranu tohoto archeologického dědictví v území 
s archeologickými nálezy lze však považovat za zájem 
obecný, chráněný již od úrovně mezinárodních smluv. 
Naproti tomu je však také obecným zájmem zajištění 
trvale udržitelného rozvoje krajiny a lesa, jenž je její 
nedílnou a nezastupitelnou součásti.

Mělo by tak být v zájmu státu vypracovat postupy, 
které by při zachování všech funkcí lesa umožnily 
archeologické dědictví nacházející se v území s archeo-
logickými nálezy chránit a zachraňovat, a to při plném 
vědomí jeho nenahraditelnosti a konečného množství.

K vypracování takových postupů je však základním 
předpokladem zajištění kvalitních informací o přesné 
poloze území s archeologickými nálezy, které budou 
vyznačeny v lesnických mapách, a ke každému z nich 
zpracovány pokyny, které by při minimálním možném 
omezení činností souvisejících s hospodařením v lese 
zajistily integritu daného území s archeologickými 
nálezy.

Celá problematika je ovlivňována několika faktory.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
V případě, že je území s archeologickými nálezy a v něm 
se nacházející archeologické dědictví součástí kulturní 
památky a jejího prostředí, upravuje povinnosti vlast-
níka a uživatele stejně jako všech právnických a fyzic-
kých osob zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči. Ochrana širšího zázemí kulturní památky je zajiš-
ťována prostřednictvím ochranného pásma, které je na 
základě zákona č. 20/1987 Sb. vymezeno rozhodnutím 
věcně a místně příslušného správního úřadu. Zmíněné 
správní rozhodnutí přitom zahrnuje přesné prostorové 
určení daného ochranného pásma a specifi kaci způsobu 
ochrany, včetně omezení či přímého zákazu některých 
činností.

Další, přísnější ochranou archeologického dědictví 
je památková rezervace a archeologická památková 
rezervace – v tomto případě je jednoznačnou priori-
tou ochrana archeologického dědictví a další činnosti 
v území jsou tomuto faktu jednoznačně podřízeny.

ČINNOSTI SPOJENÉ S HOSPODAŘENÍM V LESE
V souvislosti s péčí o archeologické dědictví v území 
s archeologickými nálezy jde o činnosti spojené s těžbou 
dřeva, organizací lesní dopravy a s realizací biologických 
a technických opatření zaměřených na ochranu půdy 
a péči o vodohospodářské poměry v lesích. Uvedené 

—

—

—

—

—

činnosti mají společné to, že při jejich provádění dochází 
k různě intenzivnímu pozměňování konfi gurace terénu, 
což má na archeologické dědictví nacházející se v do-
tčené oblasti zásadní neblahý dopad.

STAV ARCHEOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ZÁKLADNY
Základním předpokladem účelné ochrany archeolo-
gického dědictví v území s archeologickými nálezy 
jsou kvalitní informace o jeho prostorovém umístění. 
V případě území s archeologickými nálezy, které se 
nachází v areálech kulturních památek a v památkových 
rezervacích, je to především soupis polohově přesně ur-
čených pozemků identifi kovaných příslušným parcelním 
číslem.

ZPŮSOB OCHRANY 
ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT
Základním předpokladem prevence poškození je obecná 
informovanost o území s archeologickými nálezy, jeho 
přesném umístění a způsobech, jakými je třeba o toto 
území pečovat, nebo lépe jakých zásahů se vyvarovat. 
Takové věci je nutné specifi kovat na nejvyšší možnou 
úroveň, s ohledem na charakter příslušného území 
s archeologickými nálezy. V případě pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, školek a plantáží lesních dřevin se 
k uvedení těchto informací nabízejí tři dokumenty, a to 
oblastní plány rozvoje lesů a dále lesní hospodářské 
plány a osnovy. Žádný z nich však není k takové evidenci 
údajů určen.

NAŠE MOŽNÉ PŘISPĚNÍ
Lesy České republiky jsou výjimečné tím, že obhos-
podařují majetek státu, v jehož zájmu je i ochrana 
zmiňovaných památek. K poznání naší historie mohou 
lesníci přispět právě vhodným lesnickým obhospodařo-
váním míst, která kdysi byla spojena s lidským životem 
a nyní je pohltil les. Takových míst je jistě na území 
spravovaném naším státním podnikem přehršel. Vzorná 
péče o ně tak může přispět ke zvýšení prestiže podniku 
a zachrání tak kulturní dědictví pro další generace.

O existenci všech objektů, i těch nepatrných, je však 
nejdříve nutné vědět. Rádi tedy uvítáme vaše zkuše-
nosti a příklady, jak se o taková místa starat. Na svých 
revírech jistě každý zná nějaké takové místo a rád se 
s ním a zkušenostmi pochlubí. Na vaše příspěvky se 
těšíme.

Jan Bercha

—

44 45
L

E
S

U
 Z

D
A

R
 —

—
 č

er
ve

n
ec

–s
rp

en
 2

00
7 

 —
—

 in
fo

rm
u

je
m

e 
—

—
 



nové knížky docenta 
MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc.

Plodný a náš nejvýznamnější žijící 
český spisovatel literatury faktu 
z oboru historie a kultury české 
myslivosti docent MUDr. Jaromír 
Kovařík, CSc., obohatil české mysli-
vecké písemnictví v edici Myslivost 
do kapsy o tři pozoruhodné tituly, 
a to: Zvěř, lov a myslivost v české 
lidové slovesné kultuře (Praha 2006, 
88 stran), dále Myslivecké ceremo-
niá ly, Praktická příručka (Praha 
2007, 96 stran) a konečně rovněž 
unikátní kniha Myslivecký Slavín. 
Významné osobnosti se vztahem 
k české myslivosti (Praha, květen 
2007, 128 stran). Všechny sličné 
knížky ilustroval známý výtvarník 
Miroslav Míča a kvalitně je grafi cky 
a polygrafi cky zpracovalo a vydalo 
vydavatelství DRUCKVO, spol. s r. o., 
Táboritská 23, 130 87 Praha 3.

Dovolte, abychom nyní o jednotli-
vých knížkách pojednali podrobněji. 
Jde o velmi hutně a odborně fundo-
vané, hodnotné a přínosné knížky 
s tematikou velmi aktuální a neoby-
čejně zajímavě podanou. Jistě tyto 
práce naleznou vděčné čtenáře a uži-
vatele nejen v řadách praktikujících 
myslivců, lesníků a přátel přírody, ale 
i u široké veřejnosti.

Nebývá obvyklé, aby náš přední 
lékař-neurolog, docent s vědeckou 
hodností kandidáta věd, s takovou 
zaníceností, troufám si říci přímo 
posedlostí, vášní, znaleckým zauje-
tím profesionála věnoval se svému 
celoživotnímu koníčku – tzn. kultuře, 
tradicím i osobnostem české mysli-
vosti, jako to učinil právě náš přítel, 
docent MUDr. Jaromír Kova řík, CSc., 
narozený před 81 lety 24. září 1926 
v Olomouci. Už to je výjimečné, 
a troufám si říci navýsost unikátní, 
aby člověk byl plnohodnotně tvořivý 
v tak vysokém a požehnaném věku. 
Vždyť docent Kovařík má na svém 
kontu přes 800 příspěvků v mysli-
veckých časopisech a je autorem 
mnoha mysliveckých monografi í 
vedle dalších prací z oboru lékařství 
a neurologie. Tuto životní vitalitu 
a kreativitu mu lze jedině závidět. Je 
to velmi imponující a úctyhodné.

—

Soustřeďme se nyní na jeho 
poslední tři práce z oblasti mys-
livecké kultury. Doc. J. Kovařík se 
už desetiletí soustavně a sou-
středěně věnuje dějinám lovu 
a myslivosti, mysliveckým zvykům 
a tradicím, mysliveckým motivům 
v kultuře.

V 90stránkové knižní publikaci 
ZVĚŘ, LOV A MYSLIVOST V ČESKÉ 
LIDOVÉ SLOVESNÉ KULTUŘE 
(Praha 2006, 88 stránek s ilustra-
cemi) zasvěceně pojednává v šesti 
kapitolách o myslivosti v našich 
českomoravských národních písních 
(s. 5–18) s hojnými citacemi úryvků 
písní. Autor čerpal z bohaté stud-
nice pramenů českých sběratelů, 
etnografů, etnologů, folkloristů 
a národopisců a systematicky 
zpracovává motivy hajných, fořtů, 
polesných, lovců, myslivců, ale 
i pytláků a honců, čižby, revírů, 
bažantnic nebo i pušek, fl int 
a ručnic. Dále se věnuje motivům 
jednotlivé zvěře, zejména pernaté. 
Stejně důkladně je ztvárněno téma 
Lov a zvěř v našich lidových rčeních 
a příslovích (s. 19–30). Následuje 
zajímavý Myslivecký pranostikon 
(s. 31–46) o předpovědích počasí 
během jednotlivých svátků církev-
ního roku. Další kapitola rekapitu-
luje Naši zvěř v lidových říkadlech 
a hrách (s. 47–55). Následuje po-
jednání Zvěř a lov v našich lidových 
hádankách (s. 56–64), kapitolka 
Zvěř v českých výročních obyčejích 
a lidových zábavách (s. 65–67) 
a knížku uzavírá pozoruhodný, 
zábavný a originální Myslivecký snář 
(s. 69–83), těžící z pověr. Na závěr lze 
říci, že nikdo před docentem J. Ko-
vaříkem tak souhrnně, komplexně, 
přehledně a přitom do hloubky 
neuchopil a dosud neztvárnil toto 
zajímavé téma, které mono grafi cky 
a zdařile zpracoval náš autor. Knížka 
je pozoruhodná též z aspektu meto-
dologického přístupu k ná rodopisné 
látce, zpracované přitom vědecky 
a zároveň podané velmi čtivě i pro 
nenimrody na 80 stranách textu. 
Vtipné jsou též ilustrace M. Míči.

Ve stejném formátu vyšla 

—

—

—

 Kovaříkova praktická příručka 
MYSLIVEC KÉ CEREMONIÁLY 
(Praha 2007, 94 stran). Opět jde 
o jedinečnou, bez nadsázky unikátní 
příručku seznamující do detailu 
se soubory pravidel pro slavnostní 
obřady, která v našem mysliveckém 
písemnictví dosud chyběla. Docent 
Kovařík zde v recenzované knížce 
soustředil a zevrubně popsal lovecké 
a myslivecké ceremoniály. Důklad-
nou příručku jistě kladně ocení 
všichni praktikující myslivci, lovci, 
lesníci i honci. Myslím si, že autor 
opravdu nic neopomněl. Komplexně 
popisuje obřad přijímání mezi mys-
livce, hon na drobnou zvěř, společný 
lov na černou (spárkatou) zvěř 
včetně nástupního útvaru, výlože, 
výřadu. Připomenut je úlomek, paso-
vání na lovce, král honů, myslivecký 
soud. Nechybí ani slib mysliveckého 
hospodáře, prohlášení myslivecké 
stráže, myslivecká svatba i křtiny, 
oslava životního jubilea myslivce 
včetně smutečního rozloučení s mys-
livcem. Myslivecká veřejnost ocení 
též mnohé návrhy mysliveckých 
tiskovin (s. 61–93).

Třetí unikátní Kovaříkovou 
monografi í je už 2. vydání původní 
knížky s názvem v prvním vydání 
 Biografi cký slovník výzamných 
o sobností se vztahem k české 
myslivosti (1. vyd. Praha, ČMMJ 
a Myslivost 2001, s. 5–66). V pon-
dělí 21. května 2007 vyšlo už 2., 
doplněné vydání knížky s názvem 
 MYSLIVECKÝ SLAVÍN. Významné 
osobnosti se vztahem k české mys-
livosti (2. vyd., Praha 2007, 126  s., 
s ilustracemi). Už první vydání z roku 
2001 zahrnulo přes 400 biografi í. 
Druhé, podstatně rozšířené vydání 
z roku 2007 je nesporně zcela uni-
kátní abecední biografi cká encyklo-
pedie typu KDO JE (BYL) KDO v české 
myslivosti. Autor docent MUDr. Jaro-
mír Kova řík, CSc., zpracoval díky své 
mravenčí píli, dlouholeté soustavné 
práci i pečlivosti zcela ojedinělou 
knížku ve světovém, ale i českém 
mysliveckém písemnictví. Už od 
roku 1978 zpracovává a publikuje 
vzpomínkové medailonky v časopise 

—

Myslivost. Nyní jde tedy o první pokus 
o jakýsi „český myslivecký Slavín“. 
Toto druhé vydání obsahuje 593 hesel 
(biografi í, biogramů) osobností nejen 
lesníků, myslivců, ale i umělců, spi-
sovatelů, malířů, sochařů, hudebních 
skladatelů, zkrátka osobností, které 
do svých aktivit zahrnuly myslivecké 
motivy ve své tvorbě. Slovník přináší 
abecedně seřazená hesla osobností 
a je uzavřen k 31. 12. 2006.

Slovník zahrnuje osobnosti jak 
už zesnulé, z minulých věků, tak 
i osobnosti dosud žijící. Údaje jsou 
vyvážené, zároveň přesné, detailní 
a biogramy přísně dodržují osnovu 
jednotlivých stručných hesel. Tato 
obdivuhodná přesnost a výstižnost 
jednotlivých personálních hesel, 
množství potřebných dat si vyžádaly 
mimořádnou časovou náročnost, 
pracnost, úsilí i preciznost. Hodnocení 
je jen faktologické, a pokud mohu 
posoudit, fakta jsou vyvážená, přesně 
ověřená, přesná a detailní. V pasáži 
Předmluva jsou uvedeny i použité 
zkratky. Z hlediska encyklopedické 
lexikografi e odevzdal veřejnosti 
docent J. Kovařík zcela profesionální 
a kvalitní dílo, jež snese i přísnější 
vědecká a metodická kritéria. Odkazy 
na literaturu čtenář však nalezne 
u podrobnější medailonků, otisko-
vaných v časopise Myslivost. V této 
knížce se literatura za jednotlivými 
hesly už neuvádí. Přesto slovník 
jako literatura faktu může užitečně 
sloužit nejen myslivcům, lesníkům, 
milovníkům a ochráncům přírody, ale 
i studentům, knihovníkům, histori-
kům, archivářům, historikům umění 
a vůbec široké veřejnosti. Vkusnými 
ilustracemi opět doprovodil výtvarník 
Miroslav Míča. Zároveň lze o 81letém 
autorovi doc. J. Kovaříkovi uvést 
výstižnou a přiléhavou myšlenku: 
„Kdo lovu se věnuje, získá z něj 
mnoho; neboť zjednává tělu zdraví, 
více bystrosti zraku a sluchu, poma-
leji stárne.“ Toto tvrzení starověkého 
řeckého spisovatele Xenofóna ze 
4. století před Kristem má však 
nadčasovou platnost. Autorovi k hod-
notným a přínosným dílům můžeme 
jedině gratulovat. PhDr. Jiří Uhlíř

—



nové odborné publikace 
a knihy z oboru lesnictví 
a příbuzných oborů

ODKAZ DOC. ING. VLADIMÍRA 
PEŘINY, CSC., PRO LESNICKÝ 
VÝZKUM V HISTORII 
A SOUČASNOSTI

Sborník ze semináře, Opočno, 
3. 5. 2007. Cílem příspěvků v tomto 
sborníku je připomenout při příleži-
tosti 80. výročí narození Vladimíra 
Peřiny (1927–1990) nejdůležitější 
momenty jeho vědecké, odborné 
a manažerské práce, včetně jeho 
podílu na rozvoji lesního hospo-
dářství České republiky. V historii 
Výzkumné stanice Opočno vytvořil 
nesmazatelnou stopu, protože 
pracoviště lesnického výzkumu 
v oboru pěstování lesa řídil v letech 
1956–1990. Dokázal zde vytvo-
řit tým schopných výzkumných 
pracovníků a rámec pro týmovou 
tvůrčí práci. Dařilo se mu nasměro-
vat, obhájit a prosadit dlouhodobý 
výzkumný program, který byl vždy 
velmi aktuální a uplatnitelný v praxi 
lesního hospodářství.
Vyd. VÚLHM, v. v. i., Výzkumná stanice 
Opočno, 2007,
darováno Výzkumnou stanicí VÚLHM 
v Opočně technické knihovně LČR HK

MONITORING ZDRAVOTNÍHO 
STAVU LESA V ČESKÉ REPUBLICE. 
ROČENKA PROGRAMU FOREST 
FOCUS/ICP FORESTS 2005

V ročence jsou uvedeny metody 
hodnocení a výsledky získané při 
hodnocení stavu lesa na plochách 
systematické sítě a plochách 
intenzivního monitoringu (úrovně 
I a úrovně II). Výsledky hodnocení 
v rámci ploch systematické sítě 
zahrnují hodnocení lesních porostů 

—

—

v roce 2005 a vývoj zdravotního 
stavu vyjádřený změnami ve stup-
ních defoliace, a to pro jehličnany 
od roku 1986 až do současnosti 
a pro listnáče od roku 1998 až do 
současnosti. 

Od roku 1998 je sledování 
rozšířeno o mladší porosty věkové 
kategorie do 59 let. Výsledky šetření 
na plochách intenzivního moni-
toringu shrnují všechny dostupné 
základní informace získané na 
všech 16 založených plochách a dále 
pravidelné hodnocení zdravotního 
stavu dřevin a vývoj defoliace od 
doby založení plochy do současnosti. 
Speciální hodnocení, které se provádí 
jen na vybraných plochách, zahrnuje 
meteorologická měření, hodnocení 
změn v úrovni listové výživy, měření 
depozice a chemismu půdní vody, 
hodnocení symptomů poškození 
vegetace ozonem. 

Připojen je také přehled důleži-
tých akcí, které se v rámci projektu 
uskutečnily. Uveden je i přehled 
projektů a prací publikovaných 
v roce 2005, které data projektu 
využily.
Vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, Jíloviště-Strnady, 2007, 
přiděleno technické knihovně LČR HK

ŽIVOT A DÍLO ING. EDUARDA 
PRŮŠI, CSC.

Sborník referátů ze semi-
náře (Kostelec nad Černými lesy, 
17. 10. 2006) u příležitosti nedo-
žitých 85. narozenin Ing. Eduarda 
Průši, CSc. (27. 7. 1921–28. 2. 2002), 
pečlivého a přesného pozorovatele 
života lesa, jednoho ze zakladatelů 

—

—

—

ZJIŠŤOVÁNÍ POČETNÍCH STAVŮ 
ZVĚŘE A MYSLIVECKÉ PLÁNOVÁNÍ

Sborník ze semináře (Most, 
24.–25. 5. 2007), který uspořádaly 
Česká lesnická společnost, Ústav 
biologie obratlovců AV ČR v Brně, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí 
nad Labem, Lesy České republi-
ky, s. p., Krajský inspektorát Teplice, 
a Lesnická a dřevařská fakulta MZLU 
v Brně pod odbornou záštitou a s fi -
nančním přispěním Ministerstva 
zemědělství ČR, Praha, úseku lesního 
hospodářství.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007, darováno Českou lesnickou 
společností, Praha, technické knihovně 
LČR HK

POSTAVENÍ A SMYSL STÁTNÍHO 
VLASTNICTVÍ LESA

Sborník z 10. sněmu lesníků 
(Hradec Králové, 7. 6. 2006), který 
uspořádaly Česká lesnická společ-
nost, Praha, a Lesy České republiky, 
s. p., Hradec Králové, pod odbornou 
záštitou a s fi nančním přispěním 
Ministerstva zemědělství ČR, 
Praha, úseku lesního hospodářství.
Vyd. Česká lesnická společnost, Praha, 
2007, darováno Českou lesnickou 
společností, Praha, technické knihovně 
LČR HK

PŘÍRUČKA HARVESTOROVÝCH 
TECHNOLOGIÍ
Radomír Ulrich a kolektiv

Příručka se komplexně zabývá 
nasazením těžebně-dopravních 
strojů a vznikla v součinnosti Lesů 
České republiky, s. p., a Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy 

—

—

—

české lesnické typologie, propagá-
tora diferencovaného hospodaření 
na typologických základech, propa-
gátora jemnějších a přírodě bližších 
hospodářských způsobů a zakla-
datele monitoringu pralesovitých 
rezervací. 

Součástí sborníku je CD, které 
obsahuje fi lm „Vzpomínka na 
Ing. Eduarda Průšu, CSc.“, „Archiv 
obrazů E. Průši“, fotografi e, 
referáty a prezentace. Film 
„Vzpomínka na Ing. Eduarda 
Průšu, CSc.“ s materiály Měst-
ských lesů Hradec Králové (1998), 
Ministerstva životního prostředí 
ČR (2001) a Hartola fi lmu (2002) 
obsahuje i přiložené DVD.
Vyd. Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Fakulta lesnická 
a environmentální, ve spolupráci 
s Ústavem pro hospodářskou úpravu 
lesů Brandýs nad Labem, Praha, 2006, 
darováno Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů Brandýs nad Labem 
technické knihovně LČR HK

TRVALE UDRŽITELNÉ 
HOSPODAŘENÍ V LISTNATÝCH 
A SMÍŠENÝCH LESÍCH

Sborník ze semináře (Vyš-
kov – Dědice, 17. 5. 2007), který 
uspořádaly Česká lesnická spo-
lečnost a Vojenské lesy a statky 
ČR, s. p., divize Plumlov, pod 
odbornou záštitou a s fi nančním 
přispěním Ministerstva země-
dělství ČR, Praha, úseku lesního 
hospo dářství.
Vyd. Česká lesnická společnost, 
Praha, 2007,
darováno technické knihovně LČR HK

—

—
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zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně, s podporou a s využitím 
výsledků řešení dílčího výzkumného 
záměru č. MSM 6215648902 „Zá-
sady hospodaření a optimalizace 
druhové skladby lesů v antropicky 
se měnících podmínkách pahorka-
tin a vysočin“.
Vyd. Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita, Brno, 2007,
přiděleno technické knihovně LČR HK

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ 
SORTIMENTNÍCH TECHNOLOGIÍ 
VE SPRÁVĚ LČR, S. P.
Radomír Ulrich a kolektiv

Publikace by měla sloužit jako 
soubor informací pro zvýšení 
úrovně plánovacích, řídicích 
a rozhodovacích procesů pracov-
níků Lesů České republiky, s. p., 
a také vyplnit mezeru mezi přímou 
organizací výroby smluvními part-
nery a ulehčit překonání citlivých 
míst v obchodních vztazích při 
plnění zakázek. Jejím stěžejním 
cílem je poskytnout uživatelům 
i provozovatelům základní zásady 
správného nasazení harvestorových 
technologií v předmýtních, mýtních 
i kalamitních těžbách, formulované 
na základě výsledků vědecko-
výzkumné činnosti i praktických 
provozních zkušeností autorů. 

Publikace vznikla v součinnosti 
Lesů České republiky, s. p., a Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně, s podporou a s využitím 
výsledků řešení dílčího výzkum-
ného záměru č. MSM 6215648902 
„Zásady hospodaření a optimalizace 
druhové skladby lesů v antropicky 
se měnících podmínkách pahorkatin 
a vysočin“.
Vyd. Mendelova zemědělská a lesnická 
univerzita, Brno, 2007,
přiděleno technické knihovně LČR HK

MYSLIVECKÁ ZAŘÍZENÍ 
V HONITBÁCH SVÉPOMOCÍ
z německého originálu 
„Reviereinrichtungen selbst gebaut“ 
z roku 2005
Gerold Wandel

Tato kniha vznikla při stavbě 
mysliveckých zařízení pro honitby 
se spárkatou i drobnou zvěří. 
Stavba mysliveckých zařízení své-
pomocí je pro myslivce zajímavou 
řemeslnou prací, která navíc šetří 
náklady. 

Tato praktická příručka obsahuje 
široký výběr osvědčených typů 
zařízení pro krmení zvěře, péči o zvěř 
i pro lov. Čtenář zde najde potřebné 
návody pro stavbu, detailní výkresy, 
pracovní podklady a podrobné 
popisy. 

Díky množství ilustrací jsou 
zařízení představena tak, aby 

—

—

—

—

—

konstrukce byla srozumitelná, pře-
hledná a v praxi snadno použitelná. 
V návodech na stavby mysliveckých 
zařízení v honitbách je respektována 
především ochrana přírody, ochrana 
myslivosti a péče o zvěř. 

Kniha obsahuje také návody na 
stavbu zařízení pro některé ohrožené 
druhy živočichů a pro práci s dětmi. 
Proto může být příručkou nejen 
pro myslivce a uživatele honiteb, 
ale také pro zájmové kroužky, lesní 

—

IVO ŠLESINGER
V měsíci červnu došlo k aktualizaci těchto norem:

Nové normy
ČSN EN 1998–2 (730036) Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 5.2007
ČSN EN 1998–3 (730036) Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 5.2007
ČSN EN ISO 10077–1 (730567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – 5.2007
ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb – 5.2007
ČSN EN 13501–4 (730860) Požární klasifi kace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 5.2007
ČSN EN 14390 (730885) Požární zkouška – 5.2007
ČSN EN 1996–1–1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí – 5.2007
ČSN EN 1993–3–1 (731431) Navrhování ocelových konstrukcí – 5.2007
ČSN EN 1993–3–2 (731432) Navrhování ocelových konstrukcí – 5.2007
ČSN EN 1504–6 (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 5.2007
ČSN EN 15184 (732150) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 5.2007
ČSN EN 1992–2 (736208) Navrhování betonových konstrukcí – 5.2007
ČSN 736425–1 (736425) Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – 5.2007
ČSN EN 14908–3 (738525) Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov – 5.2007
ČSN EN 14908–4 (738525) Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov – 5.2007
ČSN EN 1197 (755823) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – 5.2007
ČSN 757300 Jakost vod – 5.2007
ČSN EN ISO 15839 (757305) Jakost vod – 5.2007
ČSN 757626 Jakost vod – 5.2007
ČSN EN ISO 20079 (757745) Jakost vod – 5.2007
ČSN EN ISO 16712 (757765) Jakost vod – 5.2007

Opravy a změny norem
ČSN EN ISO 10848–2 (730513) Akustika – 5.2007 Oprava 1
ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb – 5.2007 Změna Z3
ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí – 5.2007 Změna Z6
ČSN ISO 5667–10 (757051) Jakost vod – 5.2007 Změna Z1
ČSN ISO 10523 (757365) Jakost vod – 5.2007 Změna Z1
ČSN ISO 7150–1 (757451) Jakost vod – 5.2007 Změna Z1
ČSN EN ISO 9377–2 (757507) Jakost vod – 5.2007 Změna Z1
Seznam všech platných norem (pouze výše zmíněných vybraných řad) je na intranetu v sekci
Archiv LČR – program sgArchiv IW – sekce normy.

Odebírané řady
01 09 Environmentální management
48 Lesnictví
49 Průmysl dřevozpracující
73 Navrhování a provádění staveb
75 Vodní hospodářství

Odvětvové technické normy
TNV 75 Vodní hospodářství
TNO 83 Odpadové hospodářství

aktualizace platných norem

pedagogy nebo pro každého, kdo se 
zajímá o přírodu.
Vyd. Grada Publishing, a. s., Praha, 2007, 
zakoupeno u vydavatele pro technickou 
knihovnu LČR HK

Jiří Uhlíř



zelené schránky

  1
Navrhuji anketní otázku: Jak jste 
spokojeni s činností výstrojního 
skladu na Ř LČR?

Vážený pane kolego,
velmi Vám děkujeme za návrh 
anketní otázky. Je zřejmé, že jsme 
se shodli na důležitosti činnosti 
výstrojního skladu. Toto konkrétní 
téma je totiž zahrnuto v právě 
probíhající rozsáhlejší anketě mezi 
zaměstnanci OJ. Předpokládáme, že 
tímto způsobem získáme dostateč-
nou zpětnou vazbu, a nebude tedy 
nutné anketní otázku samostatně 
vyhlašovat.
S pozdravem
Mgr. Renata Macková
vedoucí oddělení PR

  2
Vážení přátelé, 
jsem si plně vědom toho, že má 
připomínka je při současném dění 
u našeho podniku naprosto titěrná, 
přesto ji uvedu.
Velmi často si připadám jako revír-
ník-malíř/natěrač, protože téměř vše 
se musí pro činnost dodavatelských 
subjektů vyznačit, samozřejmě 
sprejem. A to je kámen úrazu – kam 
s ním? Musí být stále po ruce, nepře-
kážet a neukládat jej stále třeba do 
batohu. V kapsách u kalhot je to ne-
pohodlné a z nevhodných mělkých 
kapes pracovní bundy vypadává, 
obzvláště při chůzi do svahu. Proto 
by snad stálo za úvahu u výrobce 
pracovních oděvů zvážit řešení této 
otázky další, velikostí odpovídající 
kapsou, např. pro dva spreje, v pravé 
zadní části bundy v bederní oblasti, 
jako tomu bylo na vojně u maskáčů.
Děkuji za přečtení, 
s pozdravem 
revírník z Jeseníků.

Vážený pane kolego,
děkujeme Vám za námět, který by 
mohl vést k usnadnění práce revír-
níků. Tento návrh rádi projednáme 
s dodavatelem pracovních oděvů, 
a pokud to bude jen trošku možné, 

—

—

tak oděv přizpůsobíme Vašim poža-
davkům.
S pozdravem

PhDr. Jiří Pospíšil
vedoucí odboru lidských zdrojů

  3
Dobrý den,
protože se blíží léto a domnívám 
se, že zaměstnanci LČR by měli 
svůj podnik reprezentovat za 
každé situace, navrhuji zahrnout 
do základní výbavy zaměstnance 

—

LČR také plavky. Jako námět 
přikládám návrhy modelů se 
symboly LČR.

Vážená paní kolegyně 
(pane kolego),
děkujeme Vám za vkusné návrhy 
plavek, které publikujeme jako 
vhodnou inspiraci zaměstnan-
cům LČR pro nadcházející letní 
období. 
Bohužel v současnosti platné před-
pisy LČR s používáním plavek nepo-
čítají – pravděpodobně s ohledem 

na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. V případě, že bychom se v bu-
doucnu rozhodli pro jejich zařazení, 
zcela jistě se budeme inspirovat 
Vašimi návrhy.
Pokud se zaměstnanci LČR rozhod-
nou pro využití těchto nebo 
po dobných modelů nejen při od-
počinkových aktivitách, ale také při 
práci v lese, doporučujeme použít 
repelent.
S pozdravem

Ing. Robert Kvapil
vedoucí odboru vnějších vztahů
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Vážení čtenáři, lesníci, přátelé lesa, 
pro Vás, kteří vládnou fotografi ckou technikou více než bravurně, mají světlo v rukou a oku a dovedou je mistrně převést do obrazové podoby, 

máme příležitost k prezentaci. 
Otevíráme novou

FOTOSOUTĚŽ
Těšíme se na Vaše snímky, které nám zašlete na adresu redakce. Do soutěže přijímáme materiál jak v podobě klasické fotografi e, 

tedy diapozitivy a zvětšeniny ve formátu 13  × 18 a větším, tak v podobě digitální.
Vyhlašované kategorie jsou:

člověk a les ■ zvířata v lese ■ fotoreportáž ■ les ■ voda
Do každé kategorie je možné zaslat po 5 fotografi ích, kromě kategorie „fotoreportáž“, kdy je možné zaslat 3 soubory snímků po 8 kusech. 

Vítězné snímky v jednotlivých kategoriích budou otištěny v našem časopise a vítězové budou věcně odměněni.

Na Vaše snímky se těšíme do 15. 10. 2007

Dobré světlo přeje Jan Bercha

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.

V MĚSÍCI ČERVENCI OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA TITO PRACOVNÍCI LČR:

PADESÁTINY
 BECHYNSKÝ VLASTIMIL  LZ KLADSKÁ
 ČERNÁ LUDMILA LZ DOBŘÍŠ
 KAMP MILOŠ  LS HANUŠOVICE
 KOZLÍK JOSEF  LZ KLADSKÁ
 KUBIK IVAN, ING.  LS OPAVA
 SCHMIDTOVÁ ANNA  LS KARLOVICE
 ŠTEFEK JAROSLAV, ING.  LS FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
 TROJAN JOSEF  LS KRASLICE
 WÁWRŮ FRANTIŠEK  LZ BOUBÍN

ŠEDESÁTINY
 ČERVENSKÝ JOSEF  LZ BOUBÍN
 HEJLÍK JOSEF  LS ŽELEZNÁ RUDA
 MARTINÁSEK PETR  LZ ŽIDLOCHOVICE
 MARTINEK VLASTIMIL  LS VSETÍN
 SUSSOVÁ HELENA  LS PŘEŠTICE
 ŠVEC VÁCLAV, ING.  LS DOMAŽLICE
 VACEK JAROSLAV  ŘEDITELSTVÍ LČR

V MĚSÍCI SRPNU OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA TITO PRACOVNÍCI LČR:

PADESÁTINY
 BUŠILOVÁ JIŘINA  LS ŠTERNBERK
 FOTT VLADISLAV  LZ KONOPIŠTĚ
 KUČERA LUBOMÍR  SZ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
 POSPÍCHAL JIŘÍ  LZ KONOPIŠTĚ
 ŠIMÁČEK OTAKAR  LZ KONOPIŠTĚ
 VÁLEK JAROMÍR, ING.  LS ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 VLÁŠEK MIROSLAV, ING.  LS HOŘICE
 ZASADIL JAN, ING.  LS HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ŠEDESÁTINY
 CHOREJŠ JAROSLAV  LS PLASY
 JÁNSKÝ LIBOSLAV, JUDR.  ŘEDITELSTVÍ LČR
 KMÍNEK JOSEF  LZ KLADSKÁ
 OTRUBA ANTONÍN  LS NOVÉ HRADY
 ŠEBKOVÁ JAROSLAVA LZ DOBŘÍŠ
 VACKOVÁ VĚRA LZ DOBŘÍŠ
 ZNAMENÁČEK VÁCLAV  LZ KONOPIŠTĚ
 



POHLEDY 
DO PŘÍRODY

12. ročník fotografi cké stejnojmenné soutěže 
určené zejména mladým obdivovatelům přírody 

a těm, kteří se dovedou dívat, 
vyhlášený Sdružením Mladých ochránců přírody a Lesy ČR, s. p., 

za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
má tato témata: 

1. ZÁZRAČNÍ STAVITELÉ, 
2. SETKÁNÍ V LESE, 

3. OPISUJEME OD PŘÍRODY  
4. STUDÁNKY A PRAMENY. 

Účastnit se může každý v některé věkové kategorii –
do 12 let (fotky od 9×13  cm), 

13 až 18 let 
a nad 18 let 

(u těchto kategorií snímky alespoň 13×18  cm). 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 15. ŘÍJNA 2007 
A SPOLU SE SNÍMKY JE NUTNO POSLAT I VSTUPNÍ FORMULÁŘ, 

KTERÝ LZE (SPOLU S PROPOZICEMI) BUĎ STÁHNOUT 
ZE STRÁNEK POŘADATELE, ČI SI JE OD NĚJ VYŽÁDAT.

Ukázky oceněných snímků jsou zveřejněny na internetu 
(http://www.smop.cz/fotos) a vybrané práce putují každý rok 
na výstavách po celé republice (seznam termínů a míst výstav 

je opět na stránkách Sdružení MOP).

KONTAKT: 
Michal Kulík

Sdružení MOP
P. O. Box 447, 111 21 Praha 1

www.smop.cz 
cdm@smop.cz

rekreační zařízení

VELKÉ KARLOVICE-LÉSKOVÉ
Lesní správa Vsetín si Vás dovoluje informovat o rekreačním zařízení.

POLOHA A DOSAŽITELNOST
Objekt se nachází ve Velkých Karlovicích – Léskovém v blízkosti 
Slovenské hranice (3  km), v ústí údolí Babská na rozhraní pohoří 

Javorníků a Vsetínských vrchů v nadmořské výšce 620  m n. m. Budova 
je celoročně přístupná pro automobily a nachází se v blízkosti hlavní 

silnice Vsetín – Velké Karlovice – Makov asi 35  km od Vsetína a 31  km od 
Rožnova pod Radhoštěm směr Horní Bečva-Bumbálka – Velké Karlovice. 
Při použití autobusového spojení je nutno vystoupit na zastávce Velké 

Karlovice, Léskové, „U Javora“ a vrátit se cca 700  m zpět po silnici.

VYBAVENÍ OBJEKTU
5 apartmánů pro 4 osoby, v přízemí jeden apartmán s dvěma 

dvoulůžkovými pokoji s možnosti přistýlky, v prvním poschodí jsou 
dva apartmány se dvěma dvoulůžkovými pokoji s možností přistýlky. 

K dispozici je rovněž společná místnost. V podkroví se nachází dvě 
samostatné jednopokojové ubytovací jednotky, každá o 4 lůžkách 

s možností přistýlky. V každém apartmánu je vybavena kuchyňka, WC, 
sprchový kout. Parkovat lze uvnitř areálu rekreačního zařízení. 

Možnost využití venkovního posezení s krbem a dětským koutkem.

MOŽNOSTI REKREACE A SLUŽBY V OKOLÍ
200  m od objektu se nachází hotel Hamé s možností celodenního 

stravování. V nejbližším okolí rekreačního zařízení se nacházejí další 
hotely (Horal 1  km, Lanterna 3  km, Galík 3  km, Súkenická 6  km), které 
nabízejí mj. bazén, bowling, golf, saunu, tenisové a volejbalové hřiště, 
internet, koupaliště, v zimně upravené lyžařské vleky a běžecké tratě. 

Celé okolí je turisticky vysoce atraktivní s možností houbaření, pěší 
turistiky, cykloturistiky (vybudovaná nová cyklostezka), výletů po okolí 

(skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Slovensko, rozhledna na Třeštíku, 
prales Razula aj.). Možnosti rekreace jsou tedy celoroční.

CENÍK UBYTOVÁNÍ (1 LŮŽKO)
Pro zaměstnance ... 50  Kč/osoba

Přistýlka pro zaměstnance ... 100  Kč/osoba
Cena obsahuje 5% DPH.

Na místě se vybírá poplatek pro obec Velké Karlovice 
za dospělou osobu 15 Kč/noc.

KONTAKT
 Pro objednávky:  Pro ubytování:
 p. Jaroslav Figel, p. Jaroslava Matějková,
 LS Vsetín,  Velké Karlovice-Léskové,
 U skláren 781, tel.: 714 571 489 811,
 tel.: 724 523 812,  604 256 598,
 ls117@lesycr.cz www.ceskehory.cz/lesovna-leskove

zaměstnání
Nezisková organizace Společnost přátel přírody hledá

 odborného pracovníka ochrany přírody pro přípravu a realizaci 
revitalizačních projektů lesních i nelesních ekosystémů.

POŽ. VOŠ/VŠ, ŘP SK. B, NÁSTUP SRPEN 2007. 

Společnost přátel přírody, o. s., Tř. Svobody 243/58, 460 15 Liberec 15, 
tel.: 482 751 195, 777 749 376, www.cmelak.cz

koupím:
KOUPÍM PRUŽINU ZÁVĚROVÉ PÁKY NA ZH 101, 

případně jiné součásti závěru. 

Ing. Bohumír Keller, ST OPM Vsetín, 
tel.: 724 523 978, 

keller.ost57@lesycr.cz

prodám:

PRODÁM ŠTĚŇATA JAGDTTERIÉRŮ. 
Odběr možný koncem července. 

Otec i matka vyrovnané povahy, bezproblémová 
ovladatelnost. V praxi ostří na černou i škodnou. 

Více informací na tel. 724 524 490.

LABRADOR RET. S PP, 
černí silní pejsci z prvního vrhu po výbor. výstav. rodičích.

tel.: 724 623 761

PRODÁM ŠTĚŇATA JEZEVČÍKŮ DRSNOSRSTÝCH TRPASLIČÍCH
Otec: Yahoo Arvin dvor, Šampion ČR, Národní vítěz,

 Junioršampion ČR, Vít. stř. a vých. Evropy, 
4×  BOB, 3×  CAC, 4×  CACIB, CAJC SK, 

norování, ZV I. cena
Matka: Hillary Rosmery, výborná, r. CAC, 

norování, ZV I. cena
Oba rodiče myslivecky využíváni.
Kontakt: Nezval, LS Jablunkov, 

tel: 724 523 612
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Fotofejeton k článku na straně 21

Letošní Natura viva otevřela své brány 23. května. Jako každoročně se i letos pořádala na Výstavišti Lysá nad Labem. LČR jsou již tradičně středem pozornosti.




