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VVááÏÏeennéé  kkoolleeggyynnûû,,  vvááÏÏeenníí  kkoolleeggoovvéé,, ZZ  OOBBSSAAHHUU
s potû‰ením si vám dovolu-
ji oznámit, Ïe od 10. ãer-
vence 2006 bude v‰em
zamûstnancÛm na‰í spo-
leãnosti k dispozici za-
mûstnanecká linka a Zele-
né schránky, jejichÏ pro-
stfiednictvím se budete
moci podûlit o to, co vám
leÏí na srdci a t˘ká se va‰í
práce v na‰em podniku.
Na‰í snahou a cílem je otevfienû
komunikovat s obchodními partne-
ry, odbornou vefiejností i v‰emi
tûmi, kdo jsou pfiáteli pfiírody a rádi
v ní relaxují a nabírají nové síly.
Tuto zásadu chceme samozfiejmû
uplatÀovat i ve vztahu k na‰im
zamûstnancÛm. 
Na‰e spoleãnost bude rÛst a správ-
nû se rozvíjet jen tehdy, kdyÏ ji
budou budovat lidé, ktefií mají svou
práci rádi a vûdí, Ïe jsou pro chod
podniku dÛleÏití. Proto nás va‰e
názory, námûty, pfiipomínky i kri-
tické ohlasy zajímají a chceme jim
vûnovat patfiiãnou pozornost. Roz-
hodli jsme proto o zavedení za-
mûstnanecké linky – takzvaného
Zeleného telefonu, která jednodu‰e
umoÏní komukoliv z vás kdykoli
vyfiknout svÛj osobní názor. Uvûdo-
muji si, Ïe anonymita, kterou tako-
vá linka nabízí, vybízí ke kritick˘m
reakcím, ale i kvÛli nim tuto linku
zfiizujeme. I kritick˘ názor je pro
nás dÛleÏitou informací o tom, jak
vnímáte fungování spoleãnosti,
rozhodnutí managementu ãi udá-
losti na va‰em pracovi‰ti, a nechce-
me pfied touto informací zavírat
oãi. Budeme v‰ak samozfiejmû rádi,
pokud se objeví i reakce pochvalné,
které nám potvrdí, Ïe danou pro-

blematiku fie‰íme správnû.
Na va‰e vzkazy se budeme
snaÏit reagovat co nej-
rychleji a o tûch nejzají-
mavûj‰ích se budete moci
doãíst v na‰em ãasopise
Lesu zdar a také na podni-
kovém intranetu. 
Zelen˘ telefon bude navíc
doplnûn o Zelené schránky,
které vám budou k dispozi-

ci na tfiinácti krajsk˘ch inspekto-
rátech a fieditelství podniku. Jsou
urãeny pfiedev‰ím pro ty, kdo
upfiednostÀují písemnou formu
vyjadfiování, nebo se chtûjí podûlit
o ucelenûj‰í názor ãi postfieh, jehoÏ
obsah se nevejde do pár vût zane-
chan˘ch na záznamníku Zeleného
telefonu.
Doufám, Ïe vás tento zpÛsob
komunikace s podnikem osloví
a vyuÏijete nabízen˘ch moÏností.
Tû‰ím se na va‰e vzkazy a podnûty
a slibuji, Ïe se jimi budeme s pat-
fiiãnou pozorností zab˘vat.
Touto cestou bych vám zároveÀ rád
popfiál krásné a sluneãné léto a tûm
z vás, kdo se chystají na dovolenou,
‰Èastnou cestu a plno zajímav˘ch
záÏitkÛ. ■

Lesu Zdar

Ing. Franti‰ek Koníãek
generální fieditel LâR
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Jsme silnou a stabilní spoleãností
fiíká generální fieditel LâR 
V úter˘ 13. ãervna 2006 se v zasedací místnosti Silvia v Hradci Králové uskuteãnilo set-
kání managementu ¤editelství LesÛ âeské republiky s vedoucími pracovníky organizaã-
ních jednotek. Setkání se konalo pod názvem LâR Management Meeting (LMM) a bylo
prvním poãinem tohoto typu podle nov˘ch zásad vnitropodnikové komunikace. LMM se
nadále budou konat pravidelnû, vÏdy poslední t˘den v kvartálu.

Zvlá‰tností ãervnového
setkání byla skuteãnost,
Ïe na nûm Ing. Fran-
ti‰ek Koníãek poprvé
vystoupil ve funkci ge-
nerálního fieditele. Ve
své „vstupní“ fieãi pro-
hlásil, Ïe pokud se t˘ká
managementu, pokládá
spoleãnost LâR za sta-
bilní. ZároveÀ vymezil
cíle pro nejbliÏ‰í obdo-
bí: do konce roku 2006
nastavit v˘bûrová fiízení
a do konce roku 2007
uzavfiít nové smluvní
vztahy. Za obecn˘
a dlouhodob˘ cíl pak
povaÏuje, aby se LâR
v rámci Evropy staly

silnou, stabilní a efektivní spoleãností, která bude uzná-
vaná a bude schopna v obhospodafiování lesÛ  dosahovat
nadprÛmûrn˘ch v˘sledkÛ. „Za základní mûfiítko úspûchu
povaÏujeme, nakolik se dafií plnit tu základní vefiejno-
právní funkci, to znamená starat se o kvalitu lesa a jeho
stav neustále zlep‰ovat,“ prohlásil generální fieditel. „Nic-
ménû je tfieba nahlas fiíct, Ïe spoleãnost musí b˘t konku-
renceschopná a v rámci svého postavení musí b˘t schop-
ná efektivnû hospodafiit se svûfien˘mi aktivy. âili druh˘m
aspektem na‰í ãinnosti je, aby ve‰keré na‰e konání ve
prospûch lesa, pfiírody a lidí mûlo pfiimûfienou ekonomic-
kou dimenzi.“

SSppoolleeããnnoosstt  LLââRR  jjee  rreellaattiivvnnûû  zzddrraavváá

V dal‰í ãásti svého vystoupení Ing. Koníãek uvedl, Ïe se
pÛl roku, co pracuje v LâR, vûnoval zejména ekonomic-
ké anal˘ze toho, jak na tom spoleãnost doopravdy je.
„MÛÏu konstatovat, Ïe její ekonomické zdraví je relativ-
nû stabilní,“ uvedl. „Ale na druhou stranu existuje celá
fiada pfiíleÏitostí, jak lépe a efektivnûji generovat v˘nosy,
které tolik potfiebujeme.“ 
Prvním problémem v tomto smyslu, a také samozfiejmû
problémem nejdÛleÏitûj‰ím, je podle generálního fieditele
nestabilita v oblasti zadávání lesnick˘ch zakázek a jejich
efektivnost. (Pozn. red: této problematice se vûnujeme
i v ãlánku o 9. snûmu lesníkÛ na str. 6.)
Dal‰ím problémem je obecnû úroveÀ existujících smluvních
vztahÛ, zejména v obchodní sféfie. Smluvní vztahy vznika-
ly na rÛzn˘ch úrovních fiízení, jsou velmi kolísavé kvality
a obsahují nestejné paritní podmínky. „Je to docela dÏung-

le,“ prohlásil Franti‰ek Koníãek. „A ta jednak pÛsobí dost
nesystémovû, jednak má i své právní konsekvence. Smluv-
ní partnefii, ktefií se tou nerovností podmínek cítí b˘t
po‰kozeni, se domáhají narovnání a situace, kdy se musí-
me bránit pfied mnoha subjekty, není jednoduchá a je zby-
teãná.“ Generální fieditel dále pfiipomnûl, Ïe dal‰ím aspek-
tem této nerovnosti podmínek je, Ïe deformuje trÏní pro-
stfiedí a zpÛsobuje tak podniku ekonomické ztráty. Trend
proto nutnû musí smûfiovat k narovnání podmínek.
Tfietím problémem LâR je relativnû roztfií‰tûn˘ a neefek-
tivní nákup sluÏeb, a to ve v‰ech oblastech poãínaje
autoprovozem, administrativní technikou a konãe
dodávkami jin˘ch sluÏeb, napfiíklad úklidov˘ch. Nyní
probíhá anal˘za souãasného stavu, která má vést k opti-
malizaci a racionalizaci nákladÛ v této oblasti.

NNáákkllaaddyy  rroossttoouu  rryycchhlleejjii  nneeÏÏ  vv˘̆nnoossyy

A jaká je dal‰í pfiíleÏitost ke zlep‰ení hospodafiení? „KdyÏ
se podíváme na ãasovou fiadu v˘sledovek z posledních let,
tak zjistíme, Ïe dynamika v˘nosÛ neodpovídá dynamice
nákladÛ, zejména nákladÛ provozních,“ uvedl Ing. Koní-
ãek. „Podíl provozních nákladÛ na nákladech jako tako-
v˘ch relativnû roste a provozní náklady mají na korunu
v˘nosu rok od roku více haléfiÛ. Není to tedy v osobních
nákladech, které je naopak tfieba udrÏovat v takové dyna-
mice, aby platy rostly a spoleãnost pracovala nejen pro
zisk, ale i pro zamûstnance, aby se mezi spoleãností
a zamûstnanci vytvofiil oboustrann˘ vztah. Ale ty relativ-
nû neproduktivní provozní náklady je tfieba sníÏit.“
Pokud se t˘ká správy majetku, tak i v této oblasti je
nutné hospodafiení zlep‰it. „Máme velk˘ objem zbytného
nemovitého majetku, jehoÏ správa nás stojí fiádovû
moÏná desítky milionÛ korun roãnû, a kter˘ nám nepfii-
ná‰í Ïádn˘ uÏitek,“ pokraãoval generální fieditel ve v˘ãtu
pfiíleÏitostí ke zlep‰ení podnikov˘ch ekonomick˘ch
v˘sledkÛ. „V souãasné dobû probíhá inventarizace
a aktualizace rozdûlení majetku na nezbytn˘ a zbytn˘.
Nepotfiebn˘ch nemovitostí se postupnû zbavíme. Budeme
v‰ak omezovat subjektivní pfiímé prodeje a nahrazovat je
transparentními vefiejn˘mi obchodními soutûÏemi. Vy-
hneme se tak rÛzn˘m spekulacím ve sdûlovacích pro-
stfiedcích a dosáhneme optimálních v˘nosÛ. ·patnû pro-
dejn˘ majetek se pak pokusíme pfievést na stát.“

VVyymmaanniitt  ssee  zz  kkoommuunniikkaaããnníí  ddeeffeennzzíívvyy

Následující pasáÏ proslovu generální fieditel Franti‰ek
Koníãek vûnoval komunikaci, a to jak komunikaci smûrem
ven, tak smûrem dovnitfi. „Jsme v defenzívû,“ fiekl. „âelíme
tlaku sdûlovacích prostfiedkÛ i odborné a laické vefiejnosti
a zatím nebyl prostor pro to, abychom pfie‰li do optimis-

Ing. Franti‰ek Koníãek poprvé
vystoupil ve funkci G¤
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tické mediální polohy a budovali si image zdravé spoleã-
nosti pracující ve vefiejném zájmu. Myslím, Ïe se to
postupnû mûní, protoÏe PR vûnujeme pomûrnû velkou
pozornost. Je to dlouhodob˘ proces, ale uÏ teì máme
urãité znatelné v˘sledky. Ponûkud sloÏitûj‰í byla doposud
komunikace smûrem dovnitfi spoleãnosti. Sám jsem byl
pfiedmûtem kritiky, Ïe málo komunikuji, ale je obtíÏné
komunikovat nûco, co mÛÏe b˘t bûhem mûsíce jinak. Situ-
ace byla natolik nestabilní, Ïe proná‰et nûkteré vûci a vzá-
pûtí je korigovat by vedlo spí‰e k podlamování vzájemné
dÛvûry. Dnes je vedení relativnû stabilní a nic nebrání
tomu, abychom v tomto smûru byli aktivnûj‰í.“ 
Dal‰í oblastí, která nabízí moÏnost vylep‰ení podnikové
ekonomiky, je finanãní fiízení. Generální fieditel pfiipomnûl,
Ïe LâR jsou podnikem s relativnû velk˘m objemem voln˘ch
zdrojÛ, které tvofií pfies 5 miliard korun. Tyto prostfiedky
sice byly doposud spravovány celkem dobfie, nicménû pod-
nik doposud nemûl vypracovanou Ïádnou finanãní strate-
gii, ani stfiednûdobou, ani dlouhodobou. „Dlouhodobá
strategie jiÏ byla vytvofiena a v nejbliÏ‰í dobû probûhne
v˘bûrové fiízení na management, kter˘ do této oblasti
vnese systém a pofiádek,“ uvedl Franti‰ek Koníãek.

VVyyuuÏÏíívvaatt  ii  oossttaattnníí  aakkttiivvaa

Poslední slabinou, jiÏ generální fieditel pfiipomnûl, je nízká
míra vyuÏití ostatních aktiv spoleãnosti LâR. Jde o aktiva,
která se u nás vÛbec nevyuÏívají, pfiestoÏe tfieba v Bavorsku,
Rakousku i jinde je jejich vyuÏívání standardem. „Jsou to
napfiíklad dob˘vací prostory nerostÛ, písníky, zásoby pod-
zemních vod, pozemky nevhodné k zalesnûní, které lze vyu-
Ïít pro jinou ãinnost,“ uvedl fieditel. „Tato aktiva v Lesích âR
dosud leÏela a leÏí ladem, coÏ je ‰koda, protoÏe pfii rozum-
ném hospodafiení mohou generovat zajímav˘ zisk.“
Poté generální fieditel Franti‰ek Koníãek hovofiil o proble-
matice vefiejn˘ch zakázek. Pfiipomnûl, Ïe pátefi lesnické
zakázky bude tvofiit tzv. komplexní zakázka. V‰echna
v˘bûrová fiízení budou vyhlá‰ena v jeden okamÏik a smlou-
vy budou uzavírány na dobu zb˘vající platnosti lesního
hospodáfiského plánu (nejménû v‰ak na tfii roky), aby byla
do budoucna zaji‰tûna plynulá obmûna zhruba deseti pro-
cent smluv roãnû. Lesy âR budou od sv˘ch dodavatelÛ
vyÏadovat nejenom odbornou zpÛsobilost ve smyslu záko-
na o zadávání vefiejn˘ch zakázek, ale rovnûÏ tfii druhy cer-
tifikátÛ – v oblasti managementu (ISO), v oblasti bezpeã-
nosti práce a v oblasti environmentálních procesÛ.

DDcceefifiiinnnnéé  aakkcciioovvkkyy  jjssoouu  vv˘̆hhooddnnéé

V souvislosti se zadáváním vefiejn˘ch zakázek pfiipomnûl
Franti‰ek Koníãek také mediálnû propírané akciové spoleã-
nosti, za jejichÏ duchovního otce se povaÏuje a jeÏ chtûly
LâR zaloÏit jako své stoprocentní dcefiiné spoleãnosti.
První zaloÏena bude. Jmenuje se LâR Servis a bude pfii-
pravena pro pfiípad, Ïe smluvní partner odmítne spoluprá-
ci, zkrachuje apod.  V takovém pfiípadû nastoupí LâR Ser-
vis, a.s., a najme si partnera, kter˘ se bude o „opu‰tûn˘“
les starat po dobu regulérního v˘bûrového fiízení, které
mÛÏe trvat tfieba devût mûsícÛ. Lesy âR jsou v‰ak ze záko-
na povinny starat se o les nepfietrÏitû a jedin˘m nástrojem,
s jehoÏ pomocí mohou v dobû „bezvládí“ své povinnosti
dostát, je právû zmínûná akciová spoleãnost. Druhá sto-
procentní dcerka LâR mûla vzniknout odkoupením pade-
sátiprocentního podílu Hradecké lesní a dfievafiské spoleã-
nosti, a.s. „Bylo by pro nás v˘hodné do budoucna zaji‰Èo-
vat obchodní ãinnost prostfiednictvím spoleãnosti, která
zná trh a umí to,“ vysvûtlil tento zámûr Franti‰ek Koníãek.

Tfietí akciovka mûla nést jméno LâR Invest a mûla se vûno-
vat mimolesnick˘m aktivitám, napfiíklad nájemním vzta-
hÛm na dob˘vací prostory a podobnû.
„Na základû mediální kampanû, která nám nesmyslnû
podsouvala neãestné úmysly vãetnû snahy o tunelování
státního majetku, jsem cel˘ proces pozastavil,“ uvedl
závûrem generální fieditel LesÛ âR Ing. Franti‰ek Koní-
ãek. „ZaloÏena bude pouze spoleãnost LâR Servis. Bez ní
se prostû neobejdeme.“ Dodejme, Ïe tûmto slovÛm dáva-
jí zapravdu jiÏ dvû (k 19. ãervnu) pfiedbûÏná soudní
opatfiení, která de facto s okamÏitou platností zakazují
dosavadním smluvním partnerÛm LâR vyvíjet v lesích
jakoukoliv ãinnost.
V dal‰ím prÛbûhu LâR Management Meetingu vystoupil
vedoucí právního odboru JUDr. Pavel Krpata s podrob-
nostmi právních aspektÛ chystan˘ch v˘bûrov˘ch fiízení.
Hovofiil o tom, jak obtíÏné je do nov˘ch smluv zapraco-
vat pojistky proti nejrÛznûj‰ím rizikÛm vãetnû Ïivelních
pohrom, ale zároveÀ zdÛraznil, Ïe budou-li lesníci
i management dobfie pracovat, pak si noví smluvní part-
nefii nedovolí v lese ani zdaleka tolik, co ti dne‰ní.
¤editel pro obchod Ing. Václav Tfie‰tík pfiipomnûl pfievis
poptávky na trhu se dfievem a uvedl, Ïe jedním z opatfie-
ní, které pfiispûje k otevfiení trhu se dfiívím, je masivní
úãast LâR na komoditní burze. Podle jeho slov s tímto
obchodním kanálem je nutno v pfií‰tích letech jedno-
znaãnû poãítat. Obchodní oddûlení zji‰Èuje rovnûÏ moÏ-
nost objektivního prodeje dfiíví prostfiednictvím interne-
tov˘ch aukcí.
Ekonomick˘ fieditel RNDr. Vladimír Vesel˘ seznámil pfií-
tomné s celkov˘mi ekonomick˘mi v˘sledky roku 2005
a s v˘hledem pro rok 2006. Materiál na toto téma pfiine-
seme v pfií‰tím ãísle ãasopisu Lesu zdar. 

KKaallaammiittuu  ssee  ddaafifiíí  zzpprraaccoovvaatt

V˘robnû technick˘ fieditel Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.,
pfiipomnûl stav ochrany lesa proti kÛrovcÛm i skuteãnost,
Ïe se velmi dobfie dafií zpracovávat leto‰ní kalamitu.
Ze 2,17 milionu m3 kalamitní hmoty bylo k 9. 6. zpraco-
váno 1,14 milionu. Hovofiil také o odstraÀování ‰kod po
leto‰ních povodních a o aktuálním stavu zaji‰tûní obno-
vy LHP. V souvislosti s pfievahou poptávky po dfiíví pfii-
pomenul, Ïe v lesích, které obhospodafiují LâR, se tûÏí
pouze 74 procent pfiírÛstu.
Na závûr pohovofiil o vnitropodnikové komunikaci
vedoucí odboru marketingu a PR Ing. Robert Kvapil. Na
uvedené téma s ním v tomto ãísle pfiiná‰íme samostatn˘
rozhovor. ■

Jaroslav Joná‰
¤editelství LâR

Ilustraãní foto J. Joná‰
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Bez rentability není existence
lesnického stavu dlouhodobû udrÏitelná
Ve ãtvrtek 1. ãervna 2006 se v královéhradeckém konferenãním centru Silvia se‰la
odborná vefiejnost na 9. snûmu lesníkÛ s tématem Hlavní problémy lesnictví. Akci uspo-
fiádaly âeská lesnická spoleãnost a Lesy âeské republiky, s. p., pod odbornou zá‰titou
a s finanãním pfiispûním Ministerstva zemûdûlství âR.

Hosty, ktefií zcela zaplnili velk˘ sál Silvie, nejprve pfiivítal
v˘robnû technick˘ fieditel LâR Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
Ve svém projevu je pak mimo jiné rámcovû seznámil
s nástinem programu stabilizace smluvních vztahÛ LâR
v oblasti zakázek na lesnické ãinnosti. „Z ekonomického
i lesnického hlediska povaÏujeme za optimální variantu
tzv. komplexní lesnickou zakázku, spojující prodej dfiíví
u pafiezu, tj. pfied jeho rozfiezáním na jednotlivé sortimen-
ty, resp. pfied pfiemístûním, provedení pûstebních prací
a prodej ãásti vyroben˘ch obchodních sortimentÛ dfiíví
LesÛm âR za ceny, které budou rovnûÏ  pfiedmûtem soutû-
Ïe v rámci jediné zakázky,“ uvedl. Z jeho dal‰ích slov
vypl˘vá, Ïe takto nakoupené sortimenty surového dfiíví
budou LâR, pfiípadnû jejich stoprocentní dcefiiná spoleã-
nost, obchodovat zpÛsobem vyhovujícím podmínkám
ochrany hospodáfiské soutûÏe. Nová v˘bûrová fiízení se
uskuteãní v reÏimu zadávání vefiejn˘ch zakázek (ZVZ) a na
v‰ech smluvních územních jednotkách souãasnû, coÏ
nastaví v‰em dotãen˘m podnikatelÛm shodné podmínky.
Délka smluvního období se pak bude shodovat se zb˘vají-
cí platností lesních hospodáfisk˘ch plánÛ, coÏ zase umoÏní
zavedení systematického obnovování desetilet˘ch smluv-
ních vztahÛ s pravideln˘m rytmem jedné desetiny smluv
roãnû. Vzhledem k nároãnosti pfiípravy zadání pro nûkolik
set zakázek se pfiedpokládá stanovení poãátku doby úãin-
nosti nov˘ch smluv nejdfiíve na zaãátek 3. ãtvrtletí roku
2007. Program stabilizace je projednáván se zakladatelem
a dozorãí radou LesÛ âR a dále konzultován s Úfiadem pro
hospodáfiskou soutûÏ a právními specialisty na ZVZ.   

Aãkoliv témata dal‰ích jedenácti plánovan˘ch a dvou ope-
rativnû zafiazen˘ch referátÛ byla velmi rÛznorodá a obsá-
hla oblast od vztahu politiky a lesního hospodáfiství pfies
problémy Národního parku ·umava aÏ k myslivosti a ‰ko-
dám zvûfií, snad v‰echny pfiíspûvky pfiímo nebo nepfiímo
odráÏely aktuální situaci v lesním hospodáfiství. Co trápí
lesníky nejvíc, to asi nejlépe vystihují petice, se kter˘mi
nezávisle na sobû pfiijely na jednání dva subjekty. 

První z nich plénu pfiednesl pfiedseda âeské lesnické spo-
leãnosti Ing. ·tûpán Kalina. PoÏaduje vytvofiení samostat-
ného úseku pro odvûtví lesního hospodáfiství na Minister-
stvu zemûdûlství a vlastního námûstka ministra. „V posled-
ních dvou letech, kdy nemá lesní hospodáfiství vlastní úsek
s lesnick˘m námûstkem, dochází k v˘znamné dehonestaci
oboru jako takového, k ub˘vání pÛvodních systemizova-
n˘ch míst na ministerstvu, a tak k postupnému rozebrání
odvûtví. … V období, kdy je pfiipravována novela lesního
zákona a kdy ve vefiejnosti a médiích sílí tlaky rÛzn˘ch
vûdcÛ na dehonestaci odbornosti celého odvûtví lesního
hospodáfiství, je to velmi znepokojivá situace, která mÛÏe
vyústit v tragick˘ dopad na budoucí hospodafiení v lesích,
hospodáfiskou situaci vlastníkÛ lesa a nakonec i na ekono-
mickou vyváÏenost celého odvûtví lesního hospodáfiství.“ 

Druhou petici na snûm lesníkÛ pfiivezl pfiedseda Svazu vlast-
níkÛ obecních a soukrom˘ch lesÛ v âR Ing. Franti‰ek Kuãe-
ra. Je reakcí na tzv. Stanovisko vûdcÛ a odborn˘ch pracov-
níkÛ k ochranû ãesk˘ch lesÛ. Petice, kterou na str. 7 v plném

znûní pfietiskujeme, zdÛrazÀuje, Ïe
„Stanovisko“ je v pfiímém rozporu se
strategií Evropské unie. Ta jednoznaã-
nû deklaruje, Ïe evropské lesní hos-
podáfiství musí spoãívat na tfiech rov-
nocenn˘ch pilífiích – ekonomickém,
ekologickém a sociálním – a Ïádn˘
z nich nemÛÏe b˘t nadfiazen ostatním.
„O jednotliv˘ch opatfieních navrÏen˘ch
ve Stanovisku jsme pfiipraveni diskuto-
vat,“ uvádí se dále v petici. „Îádáme
v‰ak v‰echny na‰e kritiky a signatáfie
Stanoviska, aby se nejdfiíve pfiesvûdãili
o skuteãném stavu na‰ich lesÛ, o sv˘ch
zji‰tûních a o jejich pfiíãinách diskuto-
vali s jejich vlastníky a správci, a tepr-
ve následnû stav lesÛ mediálnû hodno-
tili nejen z pohledu ekologického, ale
i ekonomického a sociálního.“ 

Úãastníci snûmu se ve sv˘ch pfiíspûv-
cích nebo i v diskusi rovnûÏ snaÏili
nalézat v˘chodiska z tíÏivé situace.
V‰ichni se shodovali v tom, Ïe ekono-
mické hledisko hospodafiení v lesích je
stejnû dÛleÏité jako hledisko ekologic-

Úãastníci snûmu
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Souborné prohlá‰ení lesníkÛ, vlastníkÛ lesÛ a vûdcÛ
ke „Stanovisku vûdcÛ a odborn˘ch pracovníkÛ k ochranû ãesk˘ch lesÛ“ 

ké nebo spoleãenské. „Je dÛleÏité, aby lesní hospodáfiství
bylo spoleãností i nadále vnímáno jako hospodáfisk˘ sek-
tor,“ uvedl napfiíklad Ing. Jaromír Va‰íãek, CSc. (ÚHÚL).
„Nelze proto rentabilitu lesního hospodáfiství omezovat za
únosnou mez ve jménu ekologick˘ch a sociálních hledisek.“
JUDr. Ing. Martin Flora, DrSc. z brnûnské Lesnické a dfie-
vafiské fakulty ‰el je‰tû dál. „Je dokonce moÏno fiíci, Ïe bez
rentability v lesním hospodáfiství není existence celého les-
nického stavu dlouhodobû udrÏitelná.“ uvedl ve svém pro-
jevu. Jiní upozorÀovali na to, Ïe by lesnická vefiejnost mûla
b˘t aktivnûj‰í. „Napfiíklad uÏ dávno mohla definovat, co to
je ten takzvan˘ vefiejn˘ zájem,“ prohlásil tfieba Ing. Vladi-
mír Kreãmer, CSc. z âeské lesnické spoleãnosti. Martin Flora
v diskusi zase upozornil na to, Ïe dokud nás lesáky nebude
vefiejnost vnímat jako ochránce pfiírody, prestiÏ lesnického
stavu se nezv˘‰í. „Je to úkol pro PR,“ dodal. 

Lesnick˘ stav je v souãasné dobû zatlaãen do defenzivy.
Dostat se z ní, to není úkol uÏ pouze pro PR, ale pro nás
v‰echny. ■

Text a foto: Ing. Jaroslav Joná‰ 
¤editelství LâR

Podepsaní zástupci lesnické vûdy a praxe – vysok˘ch ‰kol,
V˘zkumného ústavu lesního hospodáfiství a myslivosti,
státního podniku Lesy âeské republiky, SdruÏení vlastníkÛ
obecních a soukrom˘ch lesÛ v âR, âeské lesnické spoleã-
nosti, âeské jednoty lesnické, âeské asociace podnikatelÛ
v lesním hospodáfiství a dal‰ích lesnick˘ch institucí –
vyjadfiují zásadní nesouhlas se zpÛsobem, jak˘m je vefiej-
nost dezinformována mediálnû roz‰ifiovan˘m „Stanovis-
kem“ o stavu na‰ich lesÛ. Zvolen˘ postup autorÛ „Stano-
viska“ pfievedl otázku priorit hospodafiení s lesy z roviny
vûcné do sféry emocionální, která ke sblíÏení názorÛ, jak
hospodafiit s lesy urãitû neprospívá. Tvrzení, které se téÏ
objevilo v tisku, Ïe na‰e lesy do 40 let zahynou, se jiÏ
sv˘m charakterem blíÏí ‰ífiení popla‰né zprávy.
K vûcnému obsahu stanoviska: Stav na‰ich lesÛ je odrazem
v˘voje civilizace ve stfiední Evropû a nijak v˘raznû se neli‰í
od situace v lesích na‰ich sousedÛ. Stejnû jako v hustû osíd-
len˘ch územích a na zemûdûlsk˘ch lánech, tak i v lesích,
které ãlovûk jiÏ po nûkolik staletí vyuÏívá pro své postupnû
se vyvíjející potfieby (lov, pastva, otop, hutû, stavebnictví
a prÛmysl, v budoucnosti i energetika!), do‰lo ke zmûnû pfií-
rodního prostfiedí a k následné zmûnû ‰kály rostlinn˘ch
i Ïivoãi‰n˘ch druhÛ. JestliÏe dnes volají botanici, zoologové,
entomologové a dal‰í úzce specializovaní vûdci po záchranû
a obnovû biodiverzity na úroveÀ pÛvodních pralesÛ, jde
o zcela zásadní otázky ‰irokého dosahu s ekonomick˘mi,
právními a sociálními dÛsledky, které nelze fie‰it v denním
tisku ãi na internetu, tím ménû ze souãasné situace vinit les-
níky, ktefií pfiedev‰ím mají zásluhu na tom, Ïe lesnatost
v âeské republice v uplynul˘ch dvou stech letech vzrostla
z 25 % na dne‰ních 33,4 %!
„Stanovisko“ vychází z úzkého a jednostranného pohledu
biologÛ, kter˘ zcela pfiehlíÏí multifunkãní poslání lesÛ
a jejich v‰estrann˘ v˘znam pro spoleãnost tak, jak ji chápou
ãlenské státy Evropské unie. Strategie Evropské unie v oblas-
ti lesního hospodáfiství i v‰echny dal‰í oficiální tuzemské

materiály t˘kající se odvûtví lesního hospodáfiství jednoznaã-
nû deklarují, Ïe evropské lesní hospodáfiství musí spoãívat na
tfiech rovnocenn˘ch pilífiích – ekonomickém, ekologickém
a sociálním a Ïádn˘ z nich nemÛÏe b˘t nadfiazován ostat-
ním. Základním poÏadavkem pak je v ‰irokém smyslu pojatá
trvalá udrÏitelnost hospodafiení (Ministerská konference Hel-
sinky 1993). Tyto principy na‰e legislativa respektuje a sou-
ãasné lesní hospodáfiství z nich také vychází.
Stav na‰ich lesÛ je v˘raznû ovlivnûn civilizaãními faktory,
dlouhodobû pfiedev‰ím zneãi‰tûn˘m ovzdu‰ím a druhotnû
i zmûnami v lesní pÛdû, globálnû jej v‰ak nelze oznaãovat jako
‰patn˘. MoÏnosti fie‰ení tohoto problému v‰ak nelze hledat
jen v rovinû odborné, ale pfiedev‰ím politické a ekonomické.
Uvedené skuteãnosti nepodceÀujeme, jsme v‰ak pfiesvûd-
ãeni, Ïe zásady hospodafiení v na‰ich lesích odpovídají
souãasn˘m poÏadavkÛm evropského lesnictví i ochrany
pfiírody a garantují trvalou udrÏitelnost. Pfii dodrÏování
tûchto zásad dochází nejen ke zvy‰ování pfiírÛstu a zásob,
ale souãasnû i k postupnému zvy‰ování podílu pÛvodních
listnat˘ch dfievin, omezování hol˘ch seãí a ve vhodn˘ch
podmínkách i k plnûní dal‰ích poÏadavkÛ, smûfiujících ke
zv˘‰ení biodiverzity na‰í pfiírody. Souãasnû jsme v‰ak
povinni respektovat i poslání lesÛ jako trvale obnovitelné-
ho zdroje cenné suroviny a energie a jejich v˘znam pro
zamûstnanost a rozvoj venkova a nezastupitelné prostfiedí
pro rekreaci mûstsk˘ch obyvatel. Na tûchto principech je
postaven i vládou âR schválen˘ Národní lesnick˘ program. 
O jednotliv˘ch opatfieních, navrÏen˘ch ve „Stanovisku“
jsme pfiipraveni diskutovat. Îádáme v‰ak v‰echny na‰e kri-
tiky a signatáfie „Stanoviska“, aby se nejdfiíve pfiesvûdãili
o skuteãném stavu na‰ich lesÛ, o sv˘ch zji‰tûních a o jejich
pfiíãinách diskutovali s jejich vlastníky a správci a teprve
následnû stav lesÛ mediálnû hodnotili nejen z pohledu
ekologického, ale i ekonomického a sociálního. ■

V Hradci Králové, dne 1. ãervna 2006

DDOOKKUUMMEENNTT



LE
SU

ZD
AR

 

7 / 20068

ROZHOVOR

Vedení musí mít zpûtnou vazbu, 
jak lidé vnímají jeho kroky
Slovo komunikace je pfievzato z latiny a podle slovníku cizích slov se pouÏívá ve dvou
v˘znamech. Jednak jako souhrnné oznaãení vefiejn˘ch dopravních prostfiedkÛ a jejich
tras, jednak jako jiné oznaãení pro sdûlení, zprávu nebo oznámení. Do dÛsledku vzato
se jedná o v˘znam jedin˘, neboÈ i prosté sdûlení je trasou od ãlovûka k ãlovûku, je ces-
tou, s jejíÏ pomocí se navazují a udrÏují mezilidské vztahy. O rozhovor na téma ko-
munikace jsme poÏádali vedoucího odboru marketingu a PR LesÛ âeské republiky
Ing. Roberta KVAPILA.

PPrrooãã  ssee  vv ppoosslleeddnníí  ddoobbûû  ttaakk  ããaassttoo  hhoovvoofifiíí  oo vvnniittrrooppooddnnii--
kkoovvéé  kkoommuunniikkaaccii??

ProtoÏe vedení LesÛ âeské republiky vnímá vnitropodniko-
vou jako jeden z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ fiízení. Není
vÛbec sloÏité zajistit chod informací shora dolÛ, ale zajis-
tit, aby se rozproudil tok informací také zdola nahoru
a napfiíã spoleãností, to uÏ je problém. Pfiitom je to nesmír-
nû dÛleÏité, protoÏe vedení musí mít zpûtnou vazbu o tom,
jak lidé vnímají jeho urãité kroky, jaké k nim mají pfiipo-
mínky a jestli jsou vÛbec dostateãnû obeznámeni s jejich
smyslem. Bez této zpûtné vazby se prostû zodpovûdné
vedení Ïádného podniku neobejde.

V souãasné dobû v LâR existuje vnitropodnikov˘ ãa-
sopis a intranet. Jaké dal‰í formy vnitropodnikové
komunikace se chystají?

V první fiadû chceme zcela zmûnit zamûfiení ãasopisu.
Vnitropodnikov˘ ãasopis se musí vûnovat pfiedev‰ím
tomu, co se dûje ve firmû. AÈ uÏ jsou to informace z vede-

ní nebo z regionÛ, nebo tfieba krok za krokem popsan˘
stabilizaãní program podniku. Jednodu‰e fieãeno musí Ïít
Ïivotem firmy a jejích zamûstnancÛ se v‰emi jejich úspû-
chy i problémy. Vylep‰ení ãeká také internetové a intra-
netové stránky. Odstartovali jsme projekt na nov˘ inter-
net, kter˘ si klade za cíl dostat se na úroveÀ ‰piãkov˘ch
webov˘ch stránek rÛzn˘ch spoleãností, aÈ uÏ v oboru les-
nictví, nebo v oblasti firem jako jsou banky, telekomuni-
kace a podobnû. Intranet bude na webové stránky nava-
zovat. Jde nám pfiedev‰ím o zmûnu redakãního systému,
aby byl pfiehlednûj‰í, aby byl jednodu‰‰í pfiístup k infor-
macím, a hlavnû aby ty informace byly rychlé. Zprávy se

Ing. Robert KVAPIL (29) – vedoucí odboru marketingu a PR

1995 – 2001: âVUT FEL Praha, obor ekonomika a fiízení elekt-
rotechniky a energetiky

2000: kurz komunikaãních dovedností pro managery
2002 – 2006: skupina âEZ, rÛzné posty od specialisty marketin-

gu po fieditele odboru marketingu skupiny âEZ
1999 – 2002: ARBOmedia Praha, marketingov˘ analytik
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na intranet musí dostat dokud jsou ãerstvé, ne aÏ kdyÏ
vlak odjede.
Jedním z nástrojÛ, kter˘ uÏ zaãal fungovat, je monito-
ring tisku, kter˘ v‰ichni dennû dostávají do mailové
schránky. Nedostávají ho jenom proto, aby se dozvûdûli,
co se ve sdûlovacích prostfiedcích pí‰e o nás, ale také
proto, aby mûli informace o aktuálních událostech doma
i v zahraniãí.
Pokud se t˘ká komunikace zdola nahoru, novû zavádíme
Zelen˘ telefon, coÏ je zamûstnanecká telefonní linka,
a Zelené schránky. Schránky nainstalujeme na v‰ech kraj-
sk˘ch inspektorátech i na fieditelství a budou spolu s tele-
fonem slouÏit pro sbûr dotazÛ, pfiipomínek, námûtÛ
a návrhÛ od v‰ech zamûstnancÛ LesÛ âeské republiky.
ZdÛrazÀuji, Ïe budeme vyfiizovat v‰echny dotazy, jak
anonymní, tak pfiímé. Odpovídat budeme do t˘dne aÏ ãtr-
nácti dnÛ. V‰echny dotazy a pfiipomínky budou publiko-
vány ve speciální rubrice na intranetu, nûkteré také
v ãasopisu Lesu zdar. Pokud bude dotaz neanonymní,
dostane dotyãn˘ odpovûì také pfiímo.

Bude zaji‰tûna diskrétnost také pro tazatele, ktefií se
podepí‰í?

Samozfiejmû. Sbûr informací budou provádût externí
spolupracovníci, ktefií jistû nemají zájem, a upfiímnû
fieãeno ani dÛvod, aby si dotazy ãetli. Jinak s tûmito
informacemi pfiijde do styku pouze jeden ãlovûk
z marketingu, kter˘ má vnitropodnikovou komunikaci
na starost. Pokud bude potfiebovat zpracovat odpovûì
od nûkoho z vedení, pfiedá dotaz bez udání jména
a pracovi‰tû tazatele. Je mi jasné, Ïe zpoãátku asi
budou mít lidé obavy tento zpÛsob komunikace vyu-
Ïívat, ale vûfiím, Ïe ãasem jeho v˘hodnost pochopí.
A znovu pfiipomínám – ti, ktefií mají obavy, mohou
prostfiednictvím linky i schránek komunikovat s vede-
ním zcela anonymnû. 
Teì mû napadá je‰tû jedna vûc, kterou jsem mûl zmínit
v souvislosti se zmûnami  intranetu. Pfiipravujeme takz-
van˘ Chat generálního fieditele, tedy pfiímou komunika-
ci se zamûstnanci pomocí poãítaãe. Chtûl bych, aby byl
do konce roku zprovoznûn a v t˘denní nebo ãtrnácti-
denní periodû byla vÏdy vyãlenûna hodina, kdy bude
generální fieditel zamûstnancÛm k dispozici.

Pfiejdûme teì ke komunikaci s vefiejností. Lesnick˘
stav obecnû a Lesy âeské republiky zvlá‰È ãelí
v poslední dobû velkému mediálnímu tlaku. Jak se
s ním podnik hodlá vyrovnat?

Myslím, Ïe zejména v komunikaci smûrem ven mají Lesy
co dohánût, protoÏe v minulosti byly ve velké defenzívû.
Nekomunikovalo se s vefiejností, nekomunikovalo se
s novináfii a Lesy ‰patnû propagovaly svoji ãinnost,
zejména ãinnost v oblastech vefiejného zájmu, takÏe dnes
jsou mezi vefiejností témûfi neznámou firmou. A to je
velká ‰koda, protoÏe mají obrovsk˘ potenciál k tomu, aby
byly vnímány pozitivnû. Abychom se z té defenzívy
dostali, musíme si jasnû vymezit cílové skupiny, aÈ uÏ je
to vefiejnost, odborná vefiejnost, zamûstnanci nebo tfieba
instituce. Pro kaÏdou cílovou skupinu pak musíme zvolit
samostatnou komunikaãní strategii. 
Myslím, Ïe kdo si pfieãte noviny za poslední mûsíc, tak
musí uznat, Ïe Lesy âeské republiky uÏ dnes vystupují
velmi sebevûdomû a konstruktivnû. To mÛÏe do

budoucna pomoct nejen jim, ale celému lesnickému
segmentu, mÛÏe ho to posílit.
My tomu, jak LâR vnímá vefiejnost, pfiikládáme velk˘
v˘znam. Proto jsme zavedli takzvan˘ trackingov˘
v˘zkum, kter˘ ale zkoumá nejen to, jak jsou Lesy vnímá-
ny vefiejností, ale i to, jak jsou vnímány vlastními zamûst-
nanci. Ony jsou to do urãité míry spojené nádoby, pro-
toÏe firmu, která je kladnû pfiijímána vefiejnosti, jistû její
zamûstnanci vnímají lépe, neÏ kdyÏ je tomu naopak.

Jak chce tedy vedení pÛsobit na vefiejnost, aby se obraz
na‰eho podniku v jejích oãích zmûnil k lep‰ímu?

Lesy âR se na vefiejnosti musí prezentovat tak, Ïe se
starají o lesy v jejím zájmu – aÈ uÏ je to ve spojení
s turistikou, s cyklostezkami, s lesními studánkami
nebo se zajímav˘mi ãi pamûtihodn˘mi místy v lesích.
Abychom si vybudovali Ïádoucí image, musíme najít
téma, které vefiejnost zajímá, a prostfiednictvím tohoto
tématu ji vtáhnout do dûje. NemÛÏeme pfiímo prezen-
tovat jak hospodafiíme a kolik nás to stojí, to  pro
vefiejnost není relevantní a dominantní téma. Taková
komunikace by byla moÏná kladnû pfiijímána lesníky,
ale byla by velmi neefektivní. Ale budeme-li nabízet
tfieba moÏnosti v˘letÛ, vyjíÏdûk na kole nebo pfiíleÏi-
tosti k náv‰tûvû rÛzn˘ch zajímav˘ch míst v lesích, pak
se mÛÏeme jakoby okrajovû zmínit o tom, jak˘m zpÛ-
sobem o tato atraktivní místa peãujeme a kolik nás to
stojí. A pfiípadnû vefiejnost nûjak˘m nenápadn˘m zpÛ-
sobem do této péãe zapojit.
My uÏ dnes pfiipravujeme takzvan˘ direct mail, coÏ je
dopis s nabídkou rekreaãních, sportovních i nauãn˘ch
pfiíleÏitostí, které nabízejí lesy v dosaÏitelné vzdálenos-
ti. Tyto dopisy obdrÏí asi milion domácností, zejména
ve velk˘ch mûstech. Je to jednak na‰e sluÏba vefiejnos-
ti, ale zároveÀ pfiíleÏitost k pozitivní prezentaci LesÛ
âeské republiky. Pokud se nám pomocí podobn˘ch akcí
podafií vefiejnost vtáhnout do dûje a probudit v ní
zájem o problematiku hospodafiení v lesích, tak to do
dvou let pfiinese ovoce a vefiejnost nás zaãne vnímat
pozitivnû.

Na závûr jednu zcela konkrétní otázku: âasopis Lesu
zdar uspofiádal anketu t˘kající se jeho souãasné
a budoucí podoby. Zúãastnilo se jí pûtatfiicet lidí na
intranetu a písemnû odpovûdûli zatím pouze dva lidé.
Zklamalo vás to?

Samozfiejmû, Ïe mû mrzelo, Ïe prakticky jenom jeden
zamûstnanec ze sta byl ochoten se vyjádfiit k úrovni
vnitropodnikového ãasopisu a k jeho budoucímu obsa-
hu. Ale chápu, Ïe kdyÏ spoleãnost byla dlouhodobû
v defenzívû, tak existuje urãitá bariéra fiíct svÛj názor,
pfiijít s nápadem. Zvlá‰tû teì, v dobû, kdy fie‰íme spou-
stu závaÏnûj‰ích problémÛ. Nicménû jestliÏe chceme mít
kvalitní komunikaãní produkty, pak potfiebujeme znát
názor tûch, pro které je vytváfiíme. JestliÏe lidé chtûjí
ãasopis, kter˘ jim bude pfiiná‰et urãité informace,
a nefieknou nám, jaké informace to mají b˘t, pak jsme
odkázáni jenom na svoji vlastní pfiedstavu, která se
s pfiedstavou ãtenáfiÛ sice mÛÏe, ale také nemusí kr˘t.
Vûfime, Ïe bude. ■

Text a foto: Ing. Jaroslav Joná‰
¤editelství LâR
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SSttaannoovviisskkoo  LLââRR  kk ssoouuddnníímm  ooppaattfifieenníímm
JiÏ dvû soudní rozhodnutí ukládají LesÛm âeské republiky
okamÏitû zastavit práce v lesích z dÛvodu neplatn˘ch
smluv s dodavatelsk˘mi firmami. LesÛm âR tak byly zaká-
zány ãinnosti, které jsou povinny vykonávat podle zákona
o lesích a podle navazujících pfiedpisÛ. Jde zejména
o ochranu lesÛ pfied kÛrovcem, zalesÀování a ochranu kul-
tur. To v‰e jsou práce, které nemohou b˘t pfieru‰eny.
„Nové vedení LesÛ je v‰ak na tuto situaci pfiipraveno,“ fiíká
generální fieditel LâR Ing. Franti‰ek Koníãek. „Pro pfiípad
podobn˘ch situací jsme se rozhodli zaloÏit dcefiinou spoleã-
nost LâR Servis tak, aby byla zabezpeãena správa lesa podle
zákona, a to aÏ do té doby, neÏ budou fiádnû podle zákona
vysoutûÏeny nové kontrakty. To mÛÏe trvat aÏ devût mûsícÛ
a spoleãnost si nemÛÏe dovolit pfieru‰it hospodafiení v lese.
Jiné fie‰ení z právního pohledu neexistuje, protoÏe Lesy jsou
ze zákona povinny starat se o les nepfietrÏitû.“

red.

BBiillbbooaarrdd  LLeessÛÛ  ââRR  uussppûûll
Venkovní reklama LesÛ âeské republiky, s.p., nazvaná Îivot
v lese, les v Ïivotû skvûle obstála v soutûÏi s reklamami
jin˘ch podnikÛ. V hodnocení ãasopisu Strategie, t˘deníku
o médiích, reklamû a marketingové komunikaci, obsadila
3. aÏ 4. místo (!!) za mûsíc duben. Daleko za na‰í reklamou
zÛstaly bilboardy takov˘ch firem, jako jsou napfiíklad Euro-
tel (9. místo), âeská spofiitelna (21.–22. místo), âesk˘ Te-
lecom (21.–22. místo), Toyota (23. místo) a dal‰í. Hodno-
ceno bylo 30 venkovních reklam a jako poslední se umís-
tila reklama na jízdní kolo Author.

„Hned jsem dostal chuÈ vyrazit si do lesa, s Heinekenem
v batohu,“ okomentoval své záÏitky z hodnocení tfiicítky
reklam redaktor Strategie Josef Provazník (reklama na pivo
Heineken v dubnu zvítûzila).

Autorem bilboardu Îivot v lese, les v Ïivotû je tvÛrãí t˘m
agentury FCB Praha ve sloÏení Michal Mike‰, Radek Ryti-
na. Mediální plán pfiipravil sám zadavatel – Lesy âeské
republiky.    

jj

ZZeelleenn˘̆  tteelleeffoonn  aa ZZeelleennéé  sscchhrráánnkkyy
zzaaããíínnaajjíí
Na dvou místech v tomto ãísle Lesu zdar pí‰eme o Zeleném
telefonu a o Zelen˘ch schránkách. Hovofií o nich jednak
generální fieditel ve svém úvodním slovu, jednak je o nich
zmínka v rozhovoru s Robertem Kvapilem. Tyto nové
formy vnitropodnikové komunikace zaãnou naplno fungo-
vat od pondûlí 10. ãervence a poslouÏí zamûstnancÛm roz-
hodnû lépe neÏ vrba holiãi Kukulínovi ve známé Havlíãko-
vû básni o králi Lávrovi. Vrba totiÏ informace pouze pohl-
covala, kdeÏto autofii dotazÛ, námitek a pfiipomínek se od

Zeleného telefonu i schrá-
nek doãkají také odpovûdí.
To je v˘hoda pro zamûst-
nance. Vedení spoleãnosti
zase doufá, Ïe se mu nové
nástroje vnitropodnikové
komunikace stanou cen-
n˘m zdrojem informací
a námûtÛ pro jeho ãinnost
a potaÏmo i pro celou spo-
leãnost LâR.
Snad v‰e jiÏ bylo fieãeno,
zb˘vá jen zvefiejnit ãíslo
Zeleného telefonu (volá se na nûj za standardní cenu jako
na kteroukoliv jinou pevnou linku do Prahy). To ãíslo radû-
ji uvedu dvakrát za sebou, jednak kvÛli lep‰ímu zapamato-
vání, jednak abych pfielstil tiskafiského ‰otka, kter˘ má právû
takovéhle okamÏiky nejradûji. Tak tedy: 246 060 680, 
opakuji: 246 060 680.    

jj

NNaadd  SSttaannoovviisskkeemm  vvûûddccÛÛ......
Proãítám si Stanovisko vûdcÛ k ochranû lesÛ a zji‰Èuji, Ïe
jim dávám prakticky ve v‰em zapravdu. Lesy opravdu
chfiadnou, pÛdu degraduje odvoz prakticky ve‰keré dfiev-
ní hmoty z porostu, zastoupení dfievin neodpovídá pfiiro-
zené skladbû, lesu by prospûly tûÏby do 0,30 ha, napros-
to ideální by bylo v˘bûrné hospodafiení s pfiirozenou
obnovou... Které lesnické srdce by po tom netouÏilo?
Ale kdyÏ se fiekne A, musí se fiíct taky B. Ten bohulib˘
zpÛsob hospodafiení je po v‰ech stránkách mnohem
nároãnûj‰í. Témûfi v‰echno se musí dûlat ruãnû, v ideál-
ním stavu se musí stále tûÏit po celé plo‰e revíru. Ruãní
práce je drahá, rostou náklady na pfiibliÏování a odvoz,
cena dfiíví pochopitelnû stoupá a nikdo o nûj nemá
zájem. Je nutné propou‰tût lesní dûlníky, lesní personál.
Odcházejí zahraniãní dfievozpracující firmy, jejich
zamûstnanci odcházejí také – na pracovní úfiady. Dfie-
vozpracující prÛmysl se hroutí... Z environmentálního
hlediska ideální stav – lesy koneãnû rostou „jako dfiíví
v lese“. Nevím, nakolik je tahle moje katastrofická pfied-
stava pfiehnaná, ale myslím, Ïe moc ne.
A pak mû nad Stanoviskem trápí je‰tû jedna vûc. Lesní-
ci jsou napadáni, Ïe hospodafií „plantáÏnick˘m“ zpÛso-
bem. Opût s vûdci souhlasím. Ale jestli je plantáÏnictví
nûãí doménou, tak nikoliv lesníkÛ, ale zemûdûlcÛ.
A jestli nûkdo napáchal obrovské a nevratné ‰kody na
krajinû, jsou to opût  zemûdûlci, a ne  lesníci. Proã se
tedy vûdci se svou mediální masáÏí nepustili spí‰ do
zemûdûlcÛ? Proã nekritizují jejich plantáÏe, nepfiiroze-
nou druhovou skladbu na polích i lukách, chemizaci
krajiny, eutrofizaci vod, pfie‰lechtûné odrÛdy brambor
a já nevím, co je‰tû? Proã netrvají na tom, aby v˘mûra
pole nepfiesáhla 0,30 ha? Proã netrvají na obnovû
remízkÛ, mezí a polních cest pro zpfiístupnûní krajiny?
Pfiem˘‰lím o tom, pfiem˘‰lím marnû. MoÏná ani sami
vûdci si netroufnou na „Ïivitele národa“, moÏná se jim
zdá cena rohlíku dÛleÏitûj‰í neÏ cena dfievûné Ïidle nebo
krovu. MoÏná, Ïe se bojí toho, Ïe by v pfiípadû zemû-
dûlcÛ vynikla  absurdnost takové kritiky, zatímco kriti-
ka lesníkÛ vypadá u‰lechtile. Nejspí‰ je to ale úplnû jed-
noduché – buì mají vûdci zmatek v prioritách, nebo  si
prostû zvolili snadnûj‰í cíl. Jenom teì zase nevím, která
z tûch dvou moÏností je hor‰í.

Jaroslav Joná‰  
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Správu jsme nav‰tívili nedlouho po leto‰ním prudkém jarním
tání mimofiádnû vysoké snûhové pokr˘vky, které bylo navíc
provázeno vydatn˘mi de‰ti. Její pracovníci se v té dobû sku-
teãnû nezastavili ani na okamÏik. Museli se vyrovnat s vypja-
tou situací, zjistit mnoÏství a velikost po‰kození vodních sta-
veb a bfiehov˘ch porostÛ a rovnûÏ zmapovat a zhodnotit cel-
kov˘ rozsah ‰kod.
Podle vyjádfiení vedoucího správy Ing. Miroslava Bechynû,
které nám poskytl krátce po polovinû dubna, jsou ‰kody
podstatnû vy‰‰í neÏ pfii bûÏn˘ch jarních táních, av‰ak v pod-
mínkách bene‰ovské správy nikde nedosáhly katastrofické
úrovnû. 
„PrÛtoky byly skuteãnû vysoko nad normálem,“ uvedl. „Ale
‰kody, které jsme dosud zjistili, v˘znamnû nepfiesáhly roãní
standard. Dnes v‰ak je‰tû nemÛÏeme pfiesnû stanovit jejich
celkov˘ rozsah. Zatím jde o pfiedbûÏné odhady. V˘ãet a hod-
nocení celkového rozsahu ‰kod budeme upfiesÀovat a dopl-
Àovat v následujících t˘dnech a zfiejmû i mûsících.
Záplavy u nás pfieãkala vût‰ina vodních staveb bez závaÏn˘ch
po‰kození. Také zásadní ‰kody na porostech nemáme. Nej-
vût‰ím problémem zfiejmû budou nánosy. Ty budeme muset
v fiadû míst odstraÀovat, abychom obnovili pÛvodní stav.“

V prÛbûhu rozhovoru vedoucí správy rozloÏil mapy „svého
království“, aby dokladoval jeho rozsah a souãasnû i rÛzno-
rodost podmínek v jeho jednotliv˘ch ãástech. JiÏ z prvého
pohledu je i laikovi patrné, Ïe podmínky na území, které
správa obhospodafiuje, jsou velmi rÛznorodé. Celkovou
pomyslnou spojnicí je pro vût‰inu správy povodí Vltavy,
·umavu v‰ak nelze srovnávat s podmínkami stfiedního Pola-
bí a situaci v JiÏních âechách se situací v Brdech a okolí
Berounky. 
Ing. Bechynû nad mapou pfiipomnûl jeden z v˘znamn˘ch
a specifick˘ch problémÛ „své“ správy: „Valná ãást na‰í sprá-
vy je dotãena rozsáhlou zástavbou rekreaãních objektÛ, pfie-
váÏnû chat a chatov˘ch kolonií. Rekreaãní oblasti v Povltaví,
Posázaví, na LuÏnici, u Berounky i u Labe jsou obecnû zná-
mou skuteãností. S tímto specifick˘m problémem se v‰ak
setkáváme i na mnoha dal‰ích lokalitách, zejména právû
v údolích fiíãek a potokÛ, které spadají do pÛsobnosti na‰í
správy. Jevansk˘ potok ãi Kocába se jiÏ dávno staly obecn˘-
mi pojmy a musím fiíci, Ïe obdobn˘ch lokalit máme na území
správy desítky.
Období záplav nám zde pfiiná‰í mnoÏství sloÏit˘ch situací,
které musíme operativnû fie‰it. Jde zejména o dojednání pfií-
stupÛ nezbytn˘ch pfii opravách jezÛ, odstraÀování naplav
a sedimentÛ, pfii ãi‰tûní a zpevÀování koryt i pfii dal‰ích ãin-
nostech. Chatafii se neradi smifiují s pfiepravou mechanizace
a tûÏké techniky pfies své pozemky a my se bez takov˘ch pfie-
chodÛ pfii své práci ãasto prostû neobejdeme. Chatafii také
velmi citlivû vnímají i zanedbatelné posuny a zmûny toku
nûkter˘ch vodoteãí. Vítají kaÏd˘ metr pozemku, kter˘ jim tyto
zmûny pfiinesou, a naopak se jen obtíÏnû a neradi smifiují
s tím, Ïe jim fieka nûkdy pár metrÛ pÛdy odnese. Lze fiíci, Ïe

Vodslivsk˘ potok po povodni v ãervenci 2002. I nepatrn˘ potÛãek
mÛÏe odná‰et automobily.

VodafiÛm obãas dûlají potíÏe 
chatafii a ochranáfii
Správa vodních tokÛ v Bene‰ovû plní v˘znamnou úlohu v rámci Krajského inspektorátu
LâR v Brand˘se nad Labem. Své sídlo má témûfi v centru Bene‰ova. Její okruh pÛsob-
nosti v‰ak zahrnuje velmi ‰irokou oblast stfiední a jiÏní ãásti âech. Spadá do ní pfieváÏ-
ná ãást povodí Vltavy, LuÏnice, Sázavy, dolní ãást povodí Berounky i ãást povodí Labe.
Celkovû jde o 2250 km asi 1200 fiíãek a potokÛ. 

Ing. Miroslav Bechynû, vedoucí SVT
Vedoucím správy vodních tokÛ
v Bene‰ovû je Ing. Miroslav Bechy-
nû. Na správû pracuje jiÏ od roku
1992 a funkci jejího vedoucího
zastává od roku 1997. Za tuto dobu
se dokonale seznámil s její ãinností,
specifikou i odli‰nostmi jejích jed-
notliv˘ch ãástí. Dobfie poznal i ty
ãásti, o které správa pfii‰la v dÛsled-
ku organizaãních zmûn provede-
n˘ch na podniku v roce 1993.
Problematiku své práce proto zná
i v ‰ir‰ích souvislostech. 

Na správû je spolu s ním zamûstnáno dal‰ích 8 pracovníkÛ, ktefií
pracují buì pfiímo v Bene‰ovû, nebo na dislokovan˘ch pracovi‰-
tích. Správa má na starosti území, vymezené na jihu státní hra-
nicí s Rakouskem a Nûmeckem, na západû Brdsk˘mi hfiebeny
a dolním tokem Berounky, na severu soutokem Labe s Vltavou
a na v˘chodû âeskomoravskou vysoãinou. Obsáhnout efektivnû
celou jeho rozlohu pouze z Bene‰ova, to je technicky tûÏko
zvládnutelné. Správa má proto deta‰ované pracovi‰tû také v âes-
k˘ch Budûjovicích.
Ing. Bechynû v‰ak fie‰í ve‰keré z toho plynoucí úkoly s pfiehle-
dem. Dlouholetá praxe podpofiená osobním zájmem o „lesnickou
vodafiinu“ mu umoÏÀuje vyrovnávat se s problémy i odli‰ností
a vzdálenostmi jednotliv˘ch lokalit.
K jeho osobní charakteristice neodmyslitelnû patfií jeho zájem
o myslivost, pfiedev‰ím o mysliveckou kynologii. Stûny jeho kan-
celáfie zdobí fiada diplomÛ a ocenûní za chovatelské a v˘stavní
úspûchy jeho teriérÛ. Zájmy profesní se tak u nûho prolínají
s osobní zálibou. 



právû takové relativnû podruÏné zmûny nám pfiiná‰ejí mnoÏ-
ství nesnadn˘ch a vyãerpávajících jednání, která musíme
absolvovat pfii odstraÀování následkÛ povodní. Na rekreaãní
objekty i na jednání s jejich vlastníky jsme si jiÏ dávno zvykli,
v období povodní a záplav nám v‰ak ãasto pÛsobí zdrÏení
a problémy, které musíme fie‰it jaksi navíc, mimo své hlavní
úkoly.“ 
Z rozhovoru s vedoucím správy také vyplynulo, Ïe ‰ir‰í sou-
vislosti velmi pozornû hodnotí i z hlediska historického v˘vo-
je, a to nejen v omezené ãasové v˘seãi, ale skuteãnû od
základÛ. V prÛbûhu rozhovoru se k tomuto pohledu nûkoli-
krát vrátil, pfiedev‰ím v tzv. vodoprávních souvislostech:
„Na‰e práce není striktnû vymezena pouze lesní pÛdou.
Zasahuje i do obcí a zemûdûlské krajiny. Ale jiÏ za Rakouska
-Uherska bylo hrazení bystfiin pfiifiãeno lesníkÛm, a to ze
zákona. JiÏ tehdej‰í zákonodárce vzal v úvahu, Ïe právû oni
mají k potokÛm, bystfiinám a fiíãkám pfii své práci nejblíÏe
a nejlépe se o nû dokáÏí starat. 
Cílená opatfiení pro pfiedcházení katastrof v ohroÏen˘ch úze-
mích byla zahrnuta jiÏ v císafiském patentu ã. 250 z 3. pro-
since 1852, jímÏ byl vydán lesní zákon. V následujících dese-
tiletích byly postupnû doplÀovány úfiady vykonávající státní
správu o odborníky z fiad lesníkÛ. ·lo o lesní inspektory, kte-
r˘m byli ku pomoci pfiidûlováni lesní technici, ktefií mûli na
starosti sluÏbu zahrnující také hrazení lesních bystfiin. 
Právû ve druhé polovinû 19. století se u nás v˘raznû projevi-
ly povodÀové katastrofy, napfi. v roce 1871 na Tachovsku
a v následujícím roce na dolním toku MÏe (Berounky) a jejích
bystfiinn˘ch pfiítocích. JiÏ tehdy byly zákonem poskytnuty
podpory postiÏenému obyvatelstvu. V té dobû byly zpraco-
vány i první zprávy o stavu a potfiebû úprav fiek a jejich pfií-
tokÛ, které by omezily ‰kodlivé úãinky povodní (napfi. Beãva
1874). Ministersk˘m v˘nosem z ãervna 1884 byla zfiízena
první C. a k. lesnicko-technická oddûlení pro hrazení bystfiin. 
Následnû byla realizována fiada projektÛ vodních staveb
a úprav koryt vodoteãí i bfiehÛ, jejichÏ vypracováním bylo
povûfieno lesnicko-technické oddûlení, podléhající tehdej‰í-
mu ministerstvu orby. (Oddûlení sídlilo v Královsk˘ch Vino-
hradech, tehdy je‰tû pfiedmûstské obci zemského hlavního
mûsta Prahy). Tato rozhodnutí logicky vyplynula z pfiesn˘ch
znalostí lesníkÛ o charakteru a pÛsobení bystfiin i ze znalos-
ti stavu jejich povodí. Postupnû byly upravovány v‰echny
v˘znamnû postihované oblasti bystfiin, vãetnû potfiebného
zalesÀování, resp. obnovy postiÏen˘ch svahÛ povodí. SluÏba
hrazení bystfiin tak byla formována vûcnou spoluprací
odborníkÛ lesního a vodního hospodáfiství a napomohla
k vytvofiení základÛ strategie vodního hospodáfiství, jak je
známe dnes.“
Historick˘ exkurs z úst vedoucího správy nebyl samoúãeln˘.
Velmi dobfie osvûtluje úãast lesníkÛ na vodohospodáfiské ãin-
nosti i její dÛvody a nezbytnost. Lze fiíci, Ïe jejich ãinnost je
v této oblasti nejen logická ale i tradiãní a osvûdãená. Vzhle-
dem k postupující industrializaci, zvy‰ující se hustotû osídle-
ní i rostoucímu v˘znamu lesa a ochrany pfiírody se její
v˘znam neustále zvy‰uje.
Po chvíli se rozhovor s vedoucím správy stoãil k nûkter˘m
úskalím, které pro správu vypl˘vají z fie‰ení konkrétních pfií-
padÛ povodÀov˘ch ‰kod. Ing. Bechynû  pfiipomnûl zku‰enos-
ti z povodní, které území správy zasáhly v roce 2002. 
Právû pfii jejich odstraÀování nastaly obtíÏe pfii jednání
s ochranáfii. âasto byla jednání poznamenána nedostatkem
zku‰eností nov˘ch lidí. V dÛsledkÛ pfiesunu ochranáfiské
agendy z okresÛ na kraje do‰lo i k personálním obmûnám.
¤ada odborníkÛ tehdy ode‰la a na kraje pfii‰li noví lidé, ktefií
se vlastní problematiku teprve museli v praxi nauãit. Mnoho
energie se tehdy vypl˘tvalo na pfiekonání osobních ambicí
nûkter˘ch ochranáfiÛ, ktefií ne vÏdy dokázali pov˘‰it vefiejn˘
prospûch nad otázky osobních zájmÛ a prestiÏe. 
„Nûkterá jednání se nám tak zbyteãnû protáhla o fiadu mûsí-
cÛ, nûkdy i o celé roky,“ fiíká Ing. Bechynû. „Pfiitom bylo zfiej-

Tok Dílna – pfiehráÏka vybudována po povodni 2002

Dojetfiick˘ potok – dvû pfiehráÏky postavené po povodni 2002 
nad zastavûnou ãástí mûsta Sázava
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Úprava Vodslivského potoka



mé, Ïe na‰e a ochranáfiské zájmy se nekfiíÏí. âasto ‰lo o prÛ-
tahy zavinûné zdÛrazÀováním a vyjasÀováním kompetencí
a hlavního spoleãného cíle. Dnes ale mÛÏeme fiíci, Ïe co bylo
tehdy tfieba vyfie‰it, se nakonec udûlalo. 
I dnes se pfii spoleãn˘ch jednáních zab˘váme zmínûn˘mi
otázkami. ProtoÏe se v‰ak jiÏ známe, jsou na‰e jednání
„hlad‰í“ a rychleji smûfiujeme ke skuteãn˘m potfiebám, které
vyÏaduje odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod. KoneckoncÛ, bez
úsilí lesníkÛ by se nemohli ochranáfii pochlubit dobr˘mi
v˘sledky v oblasti ochrany pfiírody. Na‰e zásahy jsou skuteã-
nû ‰etrné a pfiíroda se s nimi následnû vÏdy snadno a rychle
vyrovná. Zástupci obcí jsou si toho vûdomi a také pouãení
ochranáfii jsou pfieváÏnû schopni akceptovat na‰e postupy
bez prÛtahÛ a zbyteãn˘ch v˘hrad.“
Vedoucí správy pak pfiipomnûl nûkolik staveb, které správa
vybudovala v povodí Sázavy pfii odstraÀování povodÀov˘ch
‰kod z roku 2002: „Realizovali jsme napfi. pfiehráÏku na Dílnû
(pfiítok Polanského potoka u Stfiíbrné Skalice) za cca 15 mil.
Kã, úpravu Dojetfiického potoka (2 pfiehráÏky a nov˘ stupeÀ)
za 2,2 mil. Kã a úpravu Vodslivského potoka. Zmínûné opra-
vy a úpravy se nám pozitivnû projevily pfii leto‰ních povod-
ních. V˘znamnû se zde sníÏilo mnoÏství splavenin. Pokud
nûjaké byly, tak pouze z úsekÛ pod pfiehráÏkami. Na‰e práce
se evidentnû vyplatila. 
Letos byla nejhor‰í situace na Sázavû. Vinou vysokého stavu
vody v fiece docházelo ke ztrátû uná‰ecí síly jejích pfiítokÛ,
zpûtnému vzdutí a nánosÛm v korytû fieky. Nyní fie‰íme situ-
aci Le‰enského potoka, kter˘ ústí do Sázavy pfiímo v Ledãi
nad Sázavou. Jeho koryto budeme muset vyãistit a upravit.
Problémy v‰ak máme také v Po‰umaví, v Novohradsk˘ch
horách, na Stropnickém potoce.  
Povodnû se projevily zejména na del‰ích tocích, kde je vût‰í
mnoÏství vody a vût‰í soustfiedûn˘ prÛtok. Celkové ‰kody
odhadujeme zatím asi na 15 mil. Kã, z toho 7 mil. pÛjde do
investic a zbytek na ãi‰tûní koryt a opravy objektÛ. Rozsah
‰kod postupnû doplÀujeme a zpfiesÀujeme. Je zfiejmé, Ïe cel-
kové ‰kody budou je‰tû vy‰‰í a vyÏádají si také vût‰í objem
investic.“
V závûru na‰í náv‰tûvy se Ing. Bechynû struãnû zmínil
o budoucích zámûrech a úkolech: „Nutnû potfiebujeme vybu-
dovat dal‰í objekty na ohroÏen˘ch místech a provést nezbyt-
né úpravy bfiehov˘ch porostÛ. Také bychom si pfiáli ukáznû-

nûj‰í chatafie, ktefií si zatím stále pletou koryta potokÛ a fiíãek
se skládkami a „ukládají“ do nich komunální odpad, trávu,
popel apod. 
Ale pfiedev‰ím pro nás stále zÛstává zásadní otázkou umût
pfiekonat problémy spojené s pfiístupem nûkter˘ch ochraná-
fiÛ. Ti jsou pfiítomni v‰em jednáním o nov˘ch stavbách
i úpravách bfiehÛ a koryt vodoteãí. Pokud se rozhodnou stav-
bu ãi úpravy blokovat nebo zdrÏet, v˘stavba se mÛÏe pro-
táhnout i o nûkolik let. Takov˘ pfiístup nejen, Ïe blokuje na‰i
práci, ale v pfiípadû dal‰ích povodní mÛÏe také v˘znamnû pfii-
spût ke zv˘‰ení celkov˘ch ‰kod.“ ■

Jan Brandejs
¤editelství LâR

Foto: archiv SVT

StrÏ Javorka – pfiehráÏka postavená v roce 2003 z drátokamene (gabionÛ). Nad pfiehráÏkou je vidût dal‰í pfiehráÏka z kamenného zdiva. Její retenãní 
prostor je jiÏ zcela zanesen splaveninami.

Pfiítok Tfieblové - Tfieblová je pfiítok Vltavy pod Neveklovem v okrese
Bene‰ov. Oprava star˘ch objektÛ hrazení bystfiin.
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Schwarzenbersk˘ plavební kanál
je evropskou raritou

LLeessootteecchhnniicckkáá  sslluuÏÏbbaa  hhrraazzeenníí  
bbyyssttfifiiinn  vv jjiiÏÏnníícchh  ââeecchháácchh

Lesotechnická sluÏba hrazení bystfiin nemûla v minulosti
v jiÏních âechách pfiedev‰ím díky geologické stavbû pfiíli‰
práce. Poãátkem 20. století bylo postaveno nûkolik objektÛ
hrazení bystfiin nedaleko Písku na DrÏovském a Vojníkov-
ském potoce, ve Vimperku na Pravûtínském potoce, u Tábo-
ra na levobfieÏních pfiítocích LuÏnice, nedaleko Bechynû rov-
nûÏ na pfiítoku LuÏnice. V ‰edesát˘ch letech 20. století pak
byly postaveny dal‰í objekty na Pravûtínském potoce ve Vim-
perku. Péãi o objekty hrazení bystfiin zaji‰Èoval Stavební
závod JãSL, nejdfiíve sv˘m stfiediskem hrazení bystfiin, pozdû-
ji bylo toto stfiedisko zru‰eno, hrazení bystfiin se stalo na
Stavebním závodû popelkou, nikdo o objekty nepeãoval.

SSpprráávvaa  ttookkÛÛ  vv lleessíícchh  nnaa  úúzzeemmíí  jjiiÏÏnníícchh  ââeecchh

Koncem sedmdesát˘ch let 20. století byla na podnikovém
fieditelství JãSL vytvofiena v Útvaru technické pfiípravy v˘ro-
by funkce samostatného technologa – správce tokÛ a vodo-
hospodáfie, kterou byl povûfien Ing. Miroslav Treybal. Ten se
podílel spolu s tehdej‰ím krajsk˘m národním v˘borem na
urãení vodních tokÛ jednotliv˘m správcÛm, zaloÏil pasporty
hlavních urãen˘ch vodních tokÛ. Pfievzal do správy pfiede-
v‰ím toky, které pfieváÏnû protékají lesními porosty, a toky
pfieváÏnû slouÏící lesnímu hospodáfiství. Pouze minimální
mnoÏství  procházelo intravilány obcí. Ve srovnání s jin˘mi
podniky Státních lesÛ mûly JãSL vodních tokÛ pomûrnû
málo. Na jednotliv˘ch lesních závodech byly vytvofieny funk-
ce správcÛ tokÛ. Ing. Treybal ode‰el poãátkem roku 1987 do
dÛchodu.

Kaplick˘ potok, úprava plavení dfiíví pod národní pfiírodní rezervací
Boubínsk˘ prales, oprava provedena v roce 2005
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IInngg..  HHyynneekk  HHllaaddííkk,,  sspprráávvccee  ttookkÛÛ  
ddeettaa‰‰oovvaannéé  pprraaccoovvii‰‰ttûû  ââeesskkéé  BBuuddûûjjoovviiccee

– *1949
– absolvent Lesnické fakulty V·Z

v Brnû, 1972
– 1972–1986 Lesní závod Prachati-

ce ve funkcích technik polesí,
technik lesní správy, samostatn˘
technolog pfiípravy v˘roby (pfiípra-
va v˘stavby a údrÏby lesních cest,
sváÏnic, odvodnûní lesa, správce
tokÛ, závodov˘ vodohospodáfi)

– 1987–1992 Jihoãeské státní lesy,
s.p., podnikové fieditelství, útvar
technické pfiípravy v˘roby – samo-
statn˘ technolog pfiípravy v˘roby
(pfiíprava v˘stavby a údrÏby odvodnûní lesa, správce tokÛ, pod-
nikov˘ vodohospodáfi)

– 1992 Lesy âeské republiky, s.p., Oblastní správa tokÛ Bene‰ov,
pozdûji Správa tokÛ – oblast povodí Vltavy – správce tokÛ,
deta‰ované pracovi‰tû âeské Budûjovice

– 1981–1984 postgraduální studium na Pedagogické fakultû
Karlovy univerzity – Jazyková a spoleãenská pfiíprava expertÛ –
francouz‰tina  

– 1988–1990 postgraduální studium na V·Z v Praze – Ochrana
vodních zdrojÛ, 

– 1983 – pobyt v KambodÏi ve skupinû lesnick˘ch a dfievafisk˘ch
expertÛ, pfiíprava pfiedbûÏného projektu spolupráce mezi âSSR
a Kampuãskou (KambodÏskou) lidovou republikou v lesní
rezervû O Khos v provincii Kompong Cham v povodí Mekongu

– 1987–1988 – pobyt v Laosu ve skupinû lesnick˘ch a dfievafi-
sk˘ch expertÛ, pfiíprava spolupráce mezi âSSR a Laoskou lido-
vou republikou v Paklay v provincii Sayaboury

Kaplick˘ potok, zrekonstruovan˘ úsek mezi lesní cestou Amortovka
a parkovi‰tûm u Pralesa v Kaplici u Zátonû
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Na jeho místo pfii‰el od poãátku roku 1987 Ing. Hynek Hla-
dík. Ten do té doby pÛsobil na lesním závodû Prachatice, kde
m.j. zaji‰Èoval i funkci správce tokÛ a závodového vodohos-
podáfie. S odchodem Ing. Treybala do dÛchodu bylo zru‰eno
deta‰ované pracovi‰tû ve Strakonicích. 
Vedle úkolÛ, které plnil dfiíve Ing. Treybal, pfiibyla od druhé
poloviny roku 1987 i správa hraniãních tokÛ s Rakouskou
republikou a Spolkovou republikou Nûmecko v úseku stát-
ních hranic JãSL. Do té doby plnili tyto úkoly vedoucí pra-
covníci JãSL. Velká ãást státních hranic v lesích spravova-
n˘ch JãSL byla tvofiena drobn˘mi vodními toky. Pfiedev‰ím
v okrese JindfiichÛv Hradec byly zejména v sedmdesát˘ch
letech provedeny s Rakouskou republikou „spoleãné práce“
na hraniãních vodách ke zv˘raznûní prÛbûhu státních hranic,
pfiiãemÏ investorem tûchto prací byly JãSL. Na úsecích stát-
ních hranic, na kter˘ch byla provedena stavební opatfiení
v rámci „spoleãn˘ch prací“,  je provádûna pravidelná údrÏba.
Správce tokÛ JãSL, pozdûji LâR, je ãlenem skupiny vodohos-
podáfisk˘ch expertÛ Komise pro hraniãní vody. Velká vût‰ina
hraniãních vod pfie‰la vyhlá‰kou 470/2001 Sb. na podniky
Povodí (Povodí Vltavy a Povodí Moravy).
V souvislosti s privatizací JãSL a se vznikem LâR pfie‰el Ing.
Hladík do vznikající Oblastní správy tokÛ Bene‰ov. Vzhledem
k tomu, Ïe JãSL mûly urãeno nejménû vodních tokÛ,
nevznikla na území b˘val˘ch JãSL samostatná správa tokÛ,
ale správu tokÛ zaji‰Èovala novû vzniklá OST Bene‰ov se
sv˘m deta‰ovan˘m pracovi‰tûm v âesk˘ch Budûjovicích
(které pÛvodnû zaji‰Èovalo úkoly na území b˘val˘ch JãSL,
pozdûji na okresech âeské Budûjovice, âesk˘ Krumlov, Jind-
fiichÛv Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice). První velkou
zmûnou bylo pfiedání tokÛ na území Národního parku ·uma-
va správû parku (únor 1994).
Poãátkem roku 2005 se zmûnila Oblastní správa tokÛ Bene-
‰ov na Správu tokÛ – oblast povodí Vltavy Bene‰ov. Deta‰o-
vané pracovi‰tû âeské Budûjovice pfiedalo nejv˘chodnûj‰í
ãást spravovaného území, pfieváÏnû v povodí potoka Pstru-
hovec u Starého Mûsta pod Land‰tejnem, Správû tokÛ –
oblast povodí Dyje Brno. Na druhé stranû na západû pfievza-
lo ãást povodí Otavy po hranice Národního parku ·umava
a ãást povodí ¤ezné odtékající do Bavorska od Správy tokÛ
– oblast povodí Berounky PlzeÀ. S tímto pfievzetím správy
tokÛ souviselo i pfievzetí objektÛ hrazení bystfiin v povodí
Zlatého potoka u Ka‰persk˘ch Hor a v povodí Nezdického
potoka. Na Zlatém potoce byly rozestavûny rekonstrukce
pfiehráÏek a údrÏba stupÀÛ. 

SScchhwwaarrzzeennbbeerrsskk˘̆  ppllaavveebbnníí  kkaannááll

Zvlá‰tností Správy tokÛ – oblast povodí Vltavy je v˘znamná
historická dopravní stavba – Schwarzenbersk˘ plavební
kanál. 
Stavba Schwarzenberského plavebního kanálu byla zahájena

4. kvûtna 1789 v oblasti b˘valé osady RÛÏov˘ Vrch – Rosen-
hügel v revíru Svat˘ Tomá‰. Ing. Josef Rosenauer (1735 aÏ
1804), rodák z Chval‰in u âeského Krumlova, jiÏ v roce 1775
svému pánovi, Janu kníÏeti ze Schwarzenbergu, navrhl
postavit plavební kanál, kter˘ by umoÏnil plavit dfiíví ze
severních úboãí ·umavy pod Tfiístoliãníkem, Plech˘m, Smrãi-
nou, Sulzbergem a Bärensteinem pfies hlavní evropské roz-
vodí k potoku Svûtlá, po nûm k fiece Große Mühl a dále aÏ
k Dunaji. Po Dunaji mûlo b˘t dopravováno do hlavního
mûsta monarchie – do Vídnû, která trpûla nedostatkem pali-
vového i uÏitkového dfieva, a proto zde byly vysoké ceny,
dvojnásobné proti Praze. Kanál by umoÏnil zhodnotit dfiíví,
dosud bez uÏitku tlející v ‰umavsk˘ch pralesích na ãesko-
krumlovském schwarzenberském panství. První návrh kanálu
v‰ak nebyl pfiijat, naráÏel na fiadu technick˘ch, právních
i jin˘ch problémÛ. Cesta k realizaci se otevfiela o témûfi ãtvrt
století pozdûji – v roce 1789. Stavba postupovala velmi
rychle, v témÏe roce dospûla k potoku Rasovka nad Novou
Pecí, o ãtyfii roky pozdûji aÏ do Jeleních VrchÛ, kde na dlou-
hou dobu skonãila. Kanálem se totiÏ otevfiela dostateãná
plocha plavebních lesÛ. Stavba pokraãovala aÏ 20 let po
Rosenauerovû smrti. V letech 1823 – 1824 byl postaven na
Jeleních Vr‰ích plavební tunel a kanál dospûl aÏ na hranice
Bavorského království. 
Celková délka kanálu dosahuje témûfi 52 km, z toho na
povodí Vltavy, kde prÛmûrn˘ spád je 2,5 promile, celkem
44 km. Zb˘vajících 8 km vede od hlavního evropského roz-
vodí k ústí potoka Svûtlá – Zwettlbach do fieky Große Mühl. 
Zlatá doba kanálu nastala od roku 1793. Do roku 1892 se ze
schwarzenbersk˘ch lesÛ dopravilo do Vídnû témûfi 8 milionÛ
prostorov˘ch metrÛ palivového dfiíví. V roce 1892 byla tzv.
vídeÀská plavba ukonãena. Doprava po novû postavené
Ïeleznici z Lince do Aigenu byla totiÏ daleko produktivnûj‰í
neÏ po vodû, navíc se zaãalo topit uhlím a zájem o palivové
dfiíví poklesl.
Na ãeském území byl postaven v osmdesát˘ch letech 19. sto-
letí Îelnavsk˘ smyk, spojující plavební kanál s Vltavou a se
Ïeleznicí prodlouÏenou poãátkem devadesát˘ch let z Kájova
do Îelnavy k plavebnímu kanálu. Plavební kanál byl od Îel-
navského smyku k bavorské hranici upraven pro plavbu
dlouhého dfieva, které pak mohlo b˘t dopravováno po Ïelez-
nici do celé Evropy. Poslední plavba se konala v roce 1964.
Po ukonãení plavby se z kanálu stal hlubok˘, ‰irok˘ pfiíkop,
tvofiící nepfiíjemnou pfiekáÏku pro pfiibliÏování dfiíví.  Proto
byl kanál zasypáván a niãen, pfiestoÏe v sedmdesát˘ch letech
byl v âeskoslovensku zapsán na seznam nemovit˘ch tech-
nick˘ch památek.
Nová doba plavebního kanálu zaãala v osmdesát˘ch letech
a pozdûji. V roce 1980 provedly Vojenské lesy a statky opravu
dolního portálu tunelu na Jeleních Vr‰ích, v polovinû osmde-
sát˘ch let opravili Raku‰ané ãtyfii objekty (stavidla) na rakous-

Erozní r˘ha na pravobfieÏním pfiítoku Vltavy u RoÏmberku nad
Vltavou zji‰tûná po povodni v bfieznu 2006

Ukázky plavení dfiíví na Schwarzenberském kanálu
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Spádit˘ úsek pod Morau

Plavební kanál na RÛÏovém vrchu s obrazem sv. Huberta z dílny
Martiny Kropíkové

kém území, poãátkem devadesát˘ch let zaãala rekonstrukce
kanálu v blízkosti hraniãního potoka JeÏová / Iglbach. Nejpr-
ve soukromou iniciativou, pozdûji LâR provedly rekonstrukci
objektu propustu na JeÏové pfiímo na hranicích. Od roku
1996 do 2001 jezdili k JeÏové pravidelnû studenti Lesnické
fakulty v Praze, aby bûhem své prázdninové praxe po
1. roãníku opravovali kanál na obou státních územích. 
Nejvût‰í ãást kanálu, asi 30 km, leÏí na území Národního
parku ·umava, 12 km prochází po rakouském území lesy
klá‰tera Schlägl, asi 6 km na území LâR (ve správû Správy
tokÛ – oblast povodí Vltavy Bene‰ov), zbytek je opût
v Rakousku mezi osadou Unterurasch a ústím do fieky
Große Mühl.  Do správy LâR patfií i nejkrásnûj‰í a nejro-
mantiãtûj‰í, ale zároveÀ nejménû znám˘ úsek plavebního
kanálu, tzv. Spádit˘ úsek pod rakouskou osadou Morau
v tûsné blízkosti státních hranic. Tento úsek byl po‰kozen
pfii povodních v ãervenci 1997 i v srpnu 2002, proto po
obou povodních LâR provádûly opravu. V roce 2000 byl
opraven v terénu jiÏ témûfi neznateln˘ úsek v oblasti rozvo-
dí v b˘valé osadû RÛÏov˘ Vrch. Pfii tûchto pracích byla zno-
vuobjevena stavidla na RÛÏovém Vrchu, která byla velmi
v˘znamná pro provoz kanálu ve spáditém úseku.
Projevem péãe o v˘znamnou technickou památku by byla
i fiádná a dÛkladná oprava kanálu mezi JeÏovou a RÛÏov˘m
Vrchem i mezi RÛÏov˘m Vrchem a spáditém úsekem nad
hraniãním znakem II/10.
V posledních letech je plavební kanál oÏivován projektem
Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu,
jehoÏ nositelem je folklorní sdruÏení Libín-S z Prachatic.
Bûhem roku se na bfiezích plavebního roku odehrávají tfii
folklorní setkání, 11 – 12 ukázek plavení dfiíví na tfiech loka-
litách, dvû vyprávûní pohádek z obou stran ·umavy i jedna
lesní m‰e svatá. LâR se v letech 2004 a 2005 na financová-
ní projektu podílely. 
Na území spravovaném Správou tokÛ – oblast povodí Vlta-
vy je i dal‰í památka, která v minulosti slouÏila k plavení
dfiíví – úprava Kaplického potoka vytékajícího z Boubínské-
ho potoka. Souãástí plavební úpravy bylo i Jezírko, plaveb-
ní nádrÏ na hranû historického jádra národní pfiírodní rezer-
vace Boubínsk˘ prales. Správa tokÛ provádí v souãasnosti
opravu zhruba kilometrového úseku úpravy Kaplického
potoka, pfiibliÏnû do stavu, ve kterém byla v polovinû deva-
tenáctého století. ■

Text i foto: Ing. Hynek Hladík 
Správa tokÛ – oblast povodí Vltavy Bene‰ov

Plavební kanál na RÛÏovém vrchu pfied, v prÛbûhu a po dokonãení oprav
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Festivalové akce probíhaly prakticky po celém mûstû a v jeho
blízkém okolí. I letos zde bylo moÏné narazit na fiadu popu-
lárních tváfií. Ze zahraniãí do Zlína zavítal napfiíklad “komi-
safi Schimanski”- herec George Götz, ‰v˘carsk˘ filmafi a
herec Maxmillian Schell, rusk˘ herec Oleg Tabakov a reÏisér
Alexej Kotûnoãkin, tvÛrce nov˘ch dílÛ dnes jiÏ témûfi kul-
tovního seriálu “Jen poãkej zajíci”. Také o ãeské filmové i
televizní hvûzdy zde nebyla nouze. 
LâR se tradiãnû kromû finanãní v˘pomoci zapojily do aktiv-
ní spolupráce s festivalem a podnik pfievzal zá‰titu nad
dvûma doprovodn˘mi programy.
Nejprve byl v parku Komenského ve Zlínû zasazen festivalo-
v˘ strom zasvûcen˘ v‰em dûtem. Stromem 46. roãníku fes-
tivalu se stal buk lesní, coÏ potû‰ilo pfiítomné zástupce LâR
z KI Zlín a odboru marketingu a PR z fieditelství v HK, pro-
toÏe loÀská festivalová dfievina se v lese zas tak ãasto nevy-
skytuje (loni to byl Liliodendron tulipifera). Kromû lesníkÛ
sázel také primátor mûsta Zlína Tomá‰ Úlehla, pomohla mu
Vendula Svobodová, herec Pavel Nov˘, pÛvabná hereãka
Dana Morávková a moderátor Jifií Hada‰, ale pfiedev‰ím dûti,
které stromu sborovû popfiály dlouhého zdraví. 
Druhá akce s podtitulem “Máme rádi zvífiata” se konala

nedaleko mûsta Zlína, v Zoologické zahradû Le‰ná. Na
nádvofií le‰enského zámku, hned vedle pódia, bylo umístûno
úvodní stanovi‰tû “bojové” hry, kterou LâR pfiipravily pro
v‰echny pozvané dûti i jejich rodiãe. Na dal‰ích stanovi‰tích,
jeÏ dûti musely hledat v ãlenitém terénu zoologické zahra-
dy, ãekaly odváÏné soutûÏníky jednoduché pfiírodovûdné
otázky. Na závûreãném stanovi‰ti si dûti vyzvedly hezké
ceny a ãekalo je pfiekvapení v podobû vystoupení sokolnic-
ké skupiny. O v‰ech dravcích zde zasvûcenû hovofiil lesník a
sokolník Petr Zvolánek a dûti si mohly vyzkou‰et pfiímo s
ptáky i základní sokolnick˘ v˘cvik. Na závûr povedeného
dne se spustil mohutn˘ liják a provûfiil vytrvalost ve‰kerého
lesnického personálu. Ten na sv˘ch místech vydrÏel, dokud
poslední náv‰tûvník neutekl pfied de‰tûm. 
Za vzornou reprezentaci podniku patfií podûkování v‰em
pracovníkÛm LâR, ktefií se na její pfiípravû podíleli, pfiede-
v‰ím pak lesníkÛm z KI Zlín a LS Bystfiice pod Host˘nem.
Doufejme, Ïe dal‰í roãník bude pro v‰echny zúãastnûné stej-
nû tak zdafiil˘ a zábavn˘, jako byl ten leto‰ní. ■

Text a foto: Petr Grepl
¤editelství LâR

Lesy âR opût podpofiily
filmov˘ festival pro dûti a mládeÏ 
JiÏ tfietím rokem se staly Lesy âeské republiky partnerem Mezinárodního festivalu filmÛ
pro dûti a mládeÏ ve Zlínû, v˘znamného kulturního svátku, kterého se tradiãné na pfie-
lomu kvûtna a ãervna úãastní známé osobnosti domácí i zahraniãní kulturní scény 
a kter˘ je znaãnû oblíben jak mezi mal˘mi, tak i dospûl˘mi diváky.
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Stfielci LZ Konopi‰tû
jsou nepfiekonatelní
Ve dnech  9. – 10. ãervna uspofiádal Lesní závod Konopi‰tû jiÏ sedm˘ roãník SoutûÏe
o pohár LesÛ âeské republiky v loveckém parcouru. SoutûÏ se jiÏ tradiãnû konala v krás-
ném prostfiedí Stfielnice VráÏ poblíÏ Komorního Hrádku, nedaleko od fieky Sázavy. 

SoutûÏe se zúãastnilo 150 stfielcÛ. PfieváÏnou vût‰inu soutû-
Ïících tvofiili zamûstnanci podniku. Pfiítomno bylo také 36
pozvan˘ch hostÛ, mezi nimi napfi. pracovníci ministerstva
zemûdûlství, zástupci v˘znamn˘ch firem, jeden poslanec
dolní komory parlamentu a fiada dal‰ích. Poãetná úãast
nebyla podmínûna jen zájmem o vlastní soutûÏ, ale i krás-
n˘m prostfiedím a moÏností neformálního setkání s pfiáteli
a znám˘mi. Od prvních chvil proto ve VráÏi panovala pfiá-
telská, srdeãná atmosféra. Tehdy také vypukla první vlna
stfiílení, to kdyÏ si nastupující úãastníci stfiíleli jeden z dru-
hého pfii odhadování v˘sledkÛ, hodnocení pfiípravy, zbraní,
odûvÛ i doplÀkÛ v˘zbroje a v˘stroje. Padaly typy i vtipy,
uzavíraly se sázky. ¤editelé odloÏili profesionální dÛstoj-
nost, podfiízení loajalitu a v‰ichni spoleãnû se chystali na
nelítostnou stfieleckou soutûÏ.
Krátce po deváté hodinû fieditel pofiádajícího lesního závodu
Ing. Jankovsk˘ pozval soutûÏící na shromaÏdi‰tû pfied restau-
rací. Po loveck˘ch fanfárách pfiivítal v‰echny úãastníky,
seznámil je s programem a popfiál jim úspû‰né absolvování
soutûÏí. Poté pfiedal slovo generálnímu fiediteli LesÛ ãeské
republiky, Ing. Koníãkovi. Generální fieditel pozdravil hosty
i zamûstnance podniku. Ocenil péãi pofiadatelÛ, kterou vûno-
vali pfiípravû soutûÏí i celkovému prostfiedí stfielnice, a podtr-
hl neustále se zvy‰ující poãet úãastníkÛ v Poháru LâR. Vyzd-
vihl také v˘znam celé akce, která umoÏÀuje neformální set-
kávání zamûstnancÛ podniku. Pfiipomnûl, Ïe moÏnost strávit
dva pohodové dny s pfiáteli a znám˘mi, se kter˘mi se ãlovûk
v prÛbûhu roku bûÏnû nesetkává, je pfii kaÏdodenním pracov-
ním shonu v˘jimeãná. Setkání v krásném a pfiíjemném pro-
stfiedí vráÏské stfielnice, pfii perfektnû pfiipraven˘ch stfieleck˘ch
soutûÏích, je proto tfieba vyuÏít beze zbytku. Generální fiedi-
tel pak oficiálnû zahájil sedm˘ roãník Poháru LâR 2006
a popfiál v‰em úãastníkÛm úspûch v soutûÏích i pfiíjemnou
zábavu v prÛbûhu obou dnÛ stráven˘ch ve VráÏi.
Po slavnostním zahájení nastoupilo 28 ãtyfiãlenn˘ch druÏ-
stev k soutûÏím. Stfielba na 100 terãÛ probíhala na deseti
stfieleck˘ch stanovi‰tích. SoutûÏe o pohár LâR se zúãastnilo
20 druÏstev LâR a 8 druÏstev hostÛ. Loveck˘ parcour probí-
há v pfiírodû. Terãe svou dráhou letu imitují pohyb nûkter˘ch
druhÛ lovné zvûfie. Stfielci stfiílejí napfi. na vysoko letící

„husy“, nízko letící „kachny“ nebo po zemi se pohybující
„zajíce“. Pfii soutûÏi stfielci postupnû procházejí v‰emi stfie-
leck˘mi stanovi‰ti. Znamená to pro nû nejen vydatnou stfiel-
bu, ale téÏ vydatn˘ pohyb. Stfielnice VráÏ je stfielnicí per-
fektní, patfií ke ‰piãkov˘m zafiízením svého druhu nejen
u nás, ale i v celé Evropû. Úãastníci se tu pfii absolvování
soutûÏí „vyfiádili“ dokonale. Ze stfieli‰È bylo sly‰et v˘stfiely,
ale také potlesk a obdivné v˘kfiiky pfii obãasn˘ch v˘konech
hodn˘ch ãarostfielce, nûkdy téÏ pfiátelsk˘ chechtot. To pfii
v˘konech stfielcem radûji zapomínan˘ch a jeho kolegy nao-
pak ‰kodolibû pfiipomínan˘ch. Bez nadsázky v‰ak lze fiíci, Ïe
nûkteré zásahy a v˘kony byly skuteãnû mistrovské a vynesly
stfielcÛm uznání rivalÛ. 
Hlavní soutûÏ o putovní pohár byla doplnûna je‰tû nûkolika
soutûÏemi zábavn˘mi – rychlostním stfiílením, stfielbou na
divoãáka na prÛseku, stfielbou z ku‰e a hodem sekerou na
cíl. Také tyto soutûÏe byly hojnû obsazeny a jejich vítûzové
byli odmûnûni hodnotn˘mi cenami. Zajímavá byla napfiíklad
stfielba z ku‰e, kterou si fiada úãastníkÛ nenechala ujít. 
Opravdu impozantní chladnou zbraní v‰ak byla mohutná
dvouseãná sekera, která by slu‰ela starogermánskému bojov-
níkovi nebo krveÏíznivému vikingovi. Její pouÏití v soutûÏi
bylo zábavné a pro drÏitele bylo pfii vydatném rozmachu
i nebezpeãné. Také tato soutûÏ oslovila mnoho zájemcÛ,
zfiejmû dráÏdila zasuté geny, odkaz bojovn˘ch pfiedkÛ.
Obrovsk˘ kruhov˘ terã byl po jejím ukonãení tûÏce posekán,
vãetnû je‰tû vût‰ího stojanu, na kterém byl umístûn. 
Druh˘ den po ukonãení soutûÏí se uskuteãnilo slavnostní
vyhlá‰ení vítûzÛ a pfiedání cen. SoutûÏícím je pfiedal ekono-
mick˘ fieditel podniku RNDr. Vladimír Vesel˘ spolu s fiedite-
lem LZ Konopi‰tû. Ocenil pfiitom sportovního ducha soutû-
Ïících i v˘sledky, kter˘ch dosáhli. Úspû‰né soutûÏící potû‰ily
získané poháry i mnoÏství hodnotn˘ch cen. V‰echny zúãast-
nûné pobavily promluvy k vítûzn˘m druÏstvÛm a jednotliv-
cÛm i zasvûcené komentáfie jejich v˘konÛ z úst obou fiedite-
lÛ. Odpovídající odezvy doznalo také závûreãné napomenu-
tí vítûzného druÏstva LZ Konopi‰tû, které si údajnû dûlá
z putovního poháru pohár vlastní. Jeho jiÏ 6. celkové vítûz-
ství v prÛbûhu sedmi soutûÏních roãníkÛ je zcela mimofiád-
né a bezprecedentní!
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NNaa  zzáávvûûrr  jjee‰‰ttûû  ssttrruuããnn˘̆  ppfifieehhlleedd  vvííttûûzzÛÛ::
DruÏstva hostÛ

1.  LDF MZLU Brno Machan, Pra‰ivka, Pavlásek , Krejza 
2.  Hosté 2 Ing. Walter, Ing. Stanûk, Kosina, Ing. Vedral
3.  Lány KPR Ing. Lengyel I., Ing. Lengyel J., Ing. Janda, Lengyel J.

DruÏstva LâR
1.  LZ Konopi‰tû Ing. Janovsk˘, Hlaváãek, Ing. Sahula., Zubík 
2.  LZ Îidlochovice Uher, Ing. Václavsk˘, Ing. Blaha, Koneck˘
3.  KI ChoceÀ Ing. Matiãka, Buben, Ing. Koráb, Ing. Znojemsk˘

Jednotlivci
Hosté

1.  Ing. Walter Antonín
2.  Ing. Stanûk Jan
3.  Machan Marek

¤editelé
1.  Ing. Jankovsk˘ Miroslav
2.  Ing. Ferkl Jan
3.  Ing. Matiãka Jaroslav

Lesní správci
1.  Ing. Rohan Jan
2.  Ing. Hurych Petr
3.  Ing. Kubát Josef

Zástupci ¤LZ, ¤KI, LS
1.  Ing. Sahula Vlastimil
2.  Ing. AmbroÏ Vladimír
3.  Ing. Rusek Ale‰

Pracovníci LâR
1.  Hlaváãek Václav
2.  Vrchota Pavel
3.  Hrouda Jaroslav

âleny delegace byli pan Alexander Vasiljeviã, fieditel Správy
lesÛ, pan Je‰a Erãiã, generální fieditel Srbsk˘ch státních lesÛ
a dal‰í vysoce postavení manaÏefii z partnerské organizace Srb-
sk˘ch státních lesÛ „Serbija‰ume“. Bûhem pûtidenního pobytu
v âR se ãlenové delegace seznámili s rolí státu v lesním hos-
podáfiství v âR a v organizacích zfiízen˘ch MZe, jako jsou
ÚHUL, VÚLHM a LâR. Byli rovnûÏ informováni o struktufie
státní správy lesÛ v âR. Dne 13. ãervna zavítala delegace na
fieditelství LâR. Po prezentaci základních informací o LâR
následovalo pfiijetí panem generálním fieditelem Ing. Franti‰-
kem Koníãkem. Diskuze byla vedena zejména k aktuálním
otázkám lesního hospodáfiství v âR a postavení LâR v tomto
sektoru. Druh˘ den pob˘vala delegace v reprezentaãních pro-
storách LâR na LZ Îidlochovice, kde mûli ãlenové delegace
moÏnost seznámit se s ãinností lesního závodu. ■

Ing. Vít Obrdlík
¤editelství LâR

Náv‰tûva srbské lesnické delegace
Ve dnech 13. a 14.6. 2006 nav‰tívila LâR, s.p., delegace vrcholn˘ch pfiedstavitelÛ lesní-
ho hospodáfiství Srbska v ãele s prvním námûstkem ministra zemûdûlství, lesnictví
a vodohospodáfiství, panem Danilem Goluboviãem. 

Zleva: Ing. F. Koníãek, G¤ LâR, paní Vûra Sáraiová, pfiekladatelka, Dani-
lo Golubovic’, státní sekretáfi na ministerstvu zemûdûlství, Je‰a Erãic’,
dipl. ing., generální fieditel Srbsk˘ch státních lesÛ („Serbija‰ume“), Alek-
sandar Vasiljevic’, fieditel Správy lesÛ, Vojislav Jankovic’, dipl. ing.,
v˘konn˘ fieditel Srbija‰ume.

Celkov˘m vítûzem VII. roãníku soutûÏe o pohár LâR v loveckém parcouru se
stalo druÏstvo LZ Konopi‰tû. Opûtovnû tak získalo putovní pohár LesÛ âeské
republiky! ■

Jan Brandejs, fieditelství LâR



obsahuje asi 60 poloÏek. DováÏejí se z mnoha zemí v‰ech
kontinentÛ. Domácí i introdukované osivo si odváÏí nejen
lesníci, ale i fiada specializovan˘ch institucí a zahradnick˘ch
firem. ¤editelka závodu k tomu poznamenává: „Práce zde je
nesmírnû zajímavá, pracujeme se Ïiv˘m materiálem, kter˘ je
základem budoucího lesa. Kvalita na‰í práce vyÏaduje neje-
nom odbornost, ale také velké zku‰enosti. Pfii své práci se
vlastnû stále uãíme a prohlubujeme si své znalosti. A platí to
pro vût‰inu z dvaadvaceti zamûstnancÛ na‰eho závodu.“  

HHiissttoorriiee

O v˘stavbû semenáfiského závodu bylo rozhodnuto v ‰ede-
sát˘ch letech minulého století a v roce 1971 zahájil provoz.
Od poãátku byl centrálním semenáfisk˘m závodem. Jeho
vznik byl podmínûn zvy‰ující se potfiebou geneticky kvalit-
ního osiva a urychlen zastaralostí tehdej‰ích semenáfisk˘ch
provozÛ (obvykle ‰lo o adaptované a upravené staré pivo-
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Exkurze na semenáfiském závodû Kvetoucí borovice kleã

Ing. ZdeÀka Hlavová

Semenáfisk˘ závod T˘ni‰tû n. Orlicí
nav‰tûvují odborníci z celého svûta
Semenáfisk˘ závod v T˘ni‰ti nad Orlicí je umístûn v pûkném areálu na okraji mûsta. Budo-
vy jsou orámovány udrÏovan˘m parkov˘m prostfiedím. V‰e je upravené, ãisté a díky
„semenné surovinû“, se kterou se tu pracuje, i voÀavé. Pracovníci jsou na svÛj závod prá-
vem hrdí. Jejich vztah k pracovi‰ti je navíc umocnûn tím, Ïe zde vût‰ina z nich pracuje
mnoho let. Technologické postupy vyÏadují velkou zku‰enost, a tu nelze získat ihned.

Materiál, se kter˘m se pracuje, je Ïiv˘ a jeho Ïivotaschop-
nost je tfieba nejen uchovat ale také usmûrnit. Vylu‰tûná
semena musí b˘t nejen dobfie uskladnûna, ale také v prav˘
ãas pfiipravena k v˘sevu. Odbornost a zku‰enost zamûstnan-
cÛ se proto zúroãí v operacích, které se svûfien˘mi semeny
dokáÏou provádût. Specifikou lesních dfievin je totiÏ fakt, Ïe
neplodí kaÏdoroãnû, napfi. velké semenné úrody u smrku
jsou pfiibliÏnû po 10 letech. Aby byla zaji‰tûna plynulá pro-
dukce sadebního materiálu, musí se tudíÏ pro období mezi
úrodami vytvofiit zásoby osiva, coÏ je technologicky velmi
nároãné.

Do tajÛ semenáfiského provozu mû ochotnû uvedla fieditelka
závodu Ing. Zdenka Hlavová za pfiispûní vedoucího lu‰tírny
Ing. Martina Pla‰ila. Oba sv˘mi zku‰enostmi potvrzují pfied-
chozí slova o tom, Ïe „v˘uãní doba“ opravdového semenáfie
je mimofiádnû dlouhá. Ing. Hlavová zde pracuje jiÏ tfiicet let.
Po ukonãení Lesnické fakulty pracovala nejprve 3 roky ve
VÚLVH VS Opoãno, a poté nastoupila na zdej‰ím semenáfi-
ském závodû. V prÛbûhu následujících let zde pÛsobila nej-
prve jako laborantka, pozdûji na úseku PAM, BT, PT a odby-
tu. Od roku 1995 je fieditelkou závodu. Ing. Pla‰il je sluÏeb-
nû mlad‰í, odslouÏeno má „pouh˘ch“ dvacet let, coÏ mi
s úsmûvem zdÛraznil. Také on zde pro‰el fiadou funkcí
a provoz zná dokonale. Oba jsou nejen odborníci, ale také
zaujatí fandové, ktefií si ke své práci vytvofiili hlubok˘ vztah.
Organizace práce, a pfiedev‰ím její v˘sledky, jsou zde proto
dovedeny ke skuteãné dokonalosti.

Nezasvûceného náv‰tûvníka pfiekvapí jiÏ údaje o tom, kolik
a ãeho zde dokáÏí vylu‰tit, uskladnit a pfiesnû naãasovat
k úspû‰nému v˘sevu. Semena v‰ech základních druhÛ na‰ich
lesních dfievin, a je jich kolem pûtapadesáti, tu jsou samo-
zfiejmostí. Jsou v‰ak doplnûna dlouhou fiadou semen cizo-
krajn˘ch stromÛ a kefiÛ, které zná i zku‰en˘ odborník ãasto
pouze z doslechu ãi z krátké zmínky v zahraniãní odborné
literatufie. Napfi. poÏadavek na dovoz semen pro rok 2006



vary), nedostaãující kapacitou tehdej‰ích lu‰tíren (zejména
v letech velké úrody) a nevyhovujícími podmínkami pro
dlouhodobé skladování osiva. Investiãní zámûr poãítal s jed-
norázovou kapacitou skladu cca 900 tun ‰i‰ek a kapacitou
klimatizovaného skladu 50–60 tun. V prÛbûhu následujících
let se vypracovávaly potfiebné technologické postupy na jed-
notlivé ãinnosti, postavila se mrazírenská hala a závod se
postupnû dál budoval, modernizoval a vybavoval nov˘mi
technologiemi. Dnes je ‰piãkov˘m evropsk˘m zafiízením
s moÏností zpracování nadprÛmûrn˘ch objemÛ semenné
suroviny. 

PPrroovvoozz

Ve zdej‰ím skladu suroviny lze jednorázovû uloÏit Ï 900 tun
‰i‰ek. âtyfipatrová budova skladu je vybavena dfievûn˘mi
skladovacími boxy pro skladování vût‰ích oddílÛ, tj. asi 3000
kg. Sklad je opatfien  otevfien˘mi Ïaluziemi, které zabezpe-
ãují trvalé provûtrávání ‰i‰ek. Boxy jsou vestavûny v podla-
Ïích nad sebou. Tím je umoÏnûno bezpracné vertikální pfie-
sypávání ‰i‰ek. Ve skladu vysychají pfiibliÏnû na dvacetipro-
centní obsah vody. Ze skladu se pohodlnû pfiejde spojovacím
mostem do budovy lu‰tírny a z ní do podzemního klimati-
zovaného skladu. V roce 1992 byla do provozu uvedena
mrazírenská hala pro zpracování a dlouhodobé skladování
buku. Její mrazící boxy mají kapacitu kolem 80 tun bukvic.
Závod má i nezbytnou provozní laboratofi, administrativní
budovu a kotelnu, která spaluje prázdné ‰i‰ky a piliny, a je
tedy zcela ekologická. 

Lu‰tírna je vybavena komorami, ve kter˘ch se provádí oddû-
lené lu‰tûní oddílÛ ‰i‰ek. Jednotlivé oddíly mohou b˘t fiádo-
vû v kilogramech aÏ v tunách.  Komory jsou horkovzdu‰né
se tfiemi etáÏemi ro‰tÛ a dolu‰Èovacím bubnem. Cel˘ proces
je fiízen z centrálního regulaãního panelu. DÛleÏité je, Ïe
kaÏdá komora má svoji evidenci. Lze fiíci, Ïe kaÏd˘ zde pfii-
jat˘ „oddíl“ dostane i svého peãovatele. Zamûstnanec, kter˘
ho zde pfiebere, si ho následnû obstarává, hlídá a vede
o nûm záznamy. Proces se musí peãlivû sledovat, aby
semenná surovina a následnû semeno mûly správnou péãi
a aby proces lu‰tûní byl ukonãen ve správném okamÏiku, ani
brzy, ani pozdû. Jinak by mohla b˘t naru‰ena klíãivost
semen, kterou se semenáfisk˘ závod snaÏí uchovat v nejvy‰-
‰í moÏné mífie. Zde uÏ je zapotfiebí hodnû  zku‰eností, neboÈ
materiál je Ïiv˘ a aãkoliv jde tfieba o semena stejné dfieviny,
tak kaÏd˘ oddíl  má svá specifika a potfieby.

JiÏ pfii pfiíjmu dostává kaÏd˘ oddíl svÛj Pfiijímací list, kter˘
ho provází cel˘m procesem. Základem je „Potvrzení o pÛvo-
du reprodukãního materiálu“, které objednavatel získá od
pfiíslu‰ného orgánu vefiejné správy. Takto vybaven˘ oddíl je
pak snadno identifikovateln˘ ve v‰ech fázích technologické-
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Vedoucí lu‰tírny u tfiídícího stolu 

Pohled na dopravník
>>

Rozpadající se jedlová ‰i‰ka
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ho procesu lu‰tûní a skladování. Z vlastní zku‰enosti mohu
fiíci, Ïe jsem si na tento „rodn˘ list“ oddílu rychle zvykl
a vÏdy jsem pouh˘m nahlédnutím dokázal urãit vlastníka,
pÛvod, lesní oblast, dfievinu, kategorii, typ zdroje a v˘‰kové
pásmo. Na Pfiijímacím listu je zaznamenáno také datum pfie-
vzetí, váha a uloÏení oddílu a dal‰í poÏadavky zákazníka.
Identifikace je rychlá, pfiesná a spolehlivá. Práce s plody
a semeny je tu postavena na pevn˘ch základech dokonalé
organizace a peãlivosti v‰ech zamûstnancÛ.

KdyÏ jsem se fieditelky závodu zeptal, jaké sluÏby závod
sv˘m zákazníkÛm poskytuje, odpovûdûla: „Na‰í nejv˘znam-
nûj‰í ãinností jsou sluÏby v oblasti semenáfiství. Závod má
dostateãnou kapacitu pro pfiíjem i lu‰tûní ‰i‰ek jehliãnanÛ.
Semena odkfiídlujeme, ãistíme, skladujeme chlazením i mra-
zením a provádíme dle poÏadavkÛ zákazníkÛ i jejich pfiedo-
sevní pfiípravu – mofiení, tfiídûní a stratifikaci.  V souvislosti
s tím zaji‰Èujeme i potfiebné laboratorní rozbory. Zpracová-
váme také semennou surovinu v‰ech druhÛ listnat˘ch dfie-
vin, vãetnû plodÛ rÛzn˘ch kefiÛ. Semena buku pfiipravujeme
pro krátkodobé i dlouhodobé skladování a novû provádíme
i termoterapii ÏaludÛ, tj. jejich o‰etfiení proti hlízence Ïalu-
dové bez pouÏití chemick˘ch pfiípravkÛ. Krátkodobû a dlou-
hodobû skladujeme i osivo dal‰ích listnat˘ch dfievin. Majite-
lé lesÛ si u nás rovnûÏ mohou uloÏit ãásti semenn˘ch oddí-
lÛ s vysokou genetickou hodnotou v bance lesního osiva,
kde jsou speciální skladovací podmínky. Skladovací teplota
je hluboko pod bodem mrazu (–20°C ).
Pfii uplatÀování nov˘ch technologií spolupracujeme
s VÚLVH VS v Uherském Hradi‰ti a v Opoãnû. Ná‰ závod se
fiadí mezi ‰piãková evropská pracovi‰tû, mnoÏstvím a kvali-
tou zpracované suroviny a pfiedosevní pfiípravou vysoce pfie-
kraãuje prÛmûr evropsk˘ch lu‰tíren. Roãnû napfi. stratifiku-
jeme 9 tun osiva listnáãÛ a jehliãnanÛ.“

Pfii prohlídce provozu jsem zhlédl i dal‰í v˘robní ãinnosti. Na
mou otázku, co v‰e se zde je‰tû vyrábí, mû Ing. Hlavová blíÏe
seznámila s doplÀkov˘mi v˘robními ãinnostmi závodu: „âin-
nost doplÀujeme v˘robou ‰irokého sortimentu ptaãích budek.
Pfiispíváme tím k biologické ochranû lesa. Tyto na‰e v˘robky

jsme prezentovali napfi. na semináfii ornitologické spoleãnosti
zamûfiené na perspektivu ochrany a monitoringu oblasti
ochrany ptákÛ v rámci soustavy NATURA 2000 v âR. VyuÏí-
váme také lu‰tírensk˘ch komor k su‰ení jin˘ch plodÛ. V loÀ-
ském roce jsme tak usu‰ili napfi. 33 t ‰ípku a 10 tun ka‰tanÛ.“  

NNûûkkoolliikk  ããíísseell  nnaa  zzáávvûûrr

Závod je kapacitnû schopen roãnû zpracovat aÏ 600 t
semenné suroviny. MnoÏství je závislé na úrodnosti jednot-
liv˘ch let.  

Pfiehled mnoÏství zpracovaného semenného materiálu
v letech 1971–2005

‰i‰ky (t) semena (t)

SM 5 840 203,7
BO 4 377 65,9
MD 863 42,9
JD 346 34,6

Od roku 1991 závod zpracoval celkem 350 tun bukvic.

Technologie jsou vypracovány na zpracování kteréhokoliv
druhu a jakéhokoliv mnoÏství semenné suroviny. Jednotlivé
oddíly mohou váÏit nûkolik kilogramÛ, ale i nûkolik tun. Nûk-
teré mûly i 15 tun. Semeno zde mÛÏe b˘t uskladnûno nûko-
lik t˘dnÛ, ale i nûkolik let. V bance lesního osiva i pfies 30 let.

Semenáfisk˘ závod je zafiazen mezi demonstraãní objekty
státního podniku Lesy âeské Republiky. SlouÏí pro osvûtu
a vzdûlávání pfiedev‰ím budoucích lesníkÛ a je nav‰tûvován
odborníky z celého svûta. V T˘ni‰ti nad Orlicí tak mají Lesy
âR závod, kter˘m se mohou pochlubit nejen doma, ale
i v zahraniãí. ■

Jan Brandejs
¤editelství LâR
Foto: archiv SZ

·i‰ky ve skladovacím boxu

>>

Klíãící bukvice
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Klimatizaãní sklad

Budka pro s˘ceBudka pro netop˘ra
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MYSLIVOST

Na v˘roãní snûmování se v sobotu 10. ãervna 2006 se‰li
zástupci mysliveck˘ch sdruÏení a spoleãností, které sdruÏu-
je rokycansk˘ okresní mysliveck˘ spolek, a pozvaní hosté,
mezi nimiÏ nechybûli ani zástupci ochráncÛ pfiírody. DÛvod
setkání byl jedin˘: Zhodnotit uplynul˘  rok a nastínit práci
myslivcÛ v dal‰ím období. Hned po zahájení a pfiivítání
hostÛ se jiÏ tradiãnû pfiedstavila ãást Mysliveckého sdruÏení
Pfiátelé z Rokycan, která se zamûfiuje na propagování mysli-
vecké hudby. Následovala kontrola usnesení z loÀského
snûmu jednatelkou okresního spolku v Rokycanech paní
Vlnovou. Pak vystoupil se svou zprávou pfiedseda okresního
mysliveckého spolku pan Fuchs, kter˘ vyzdvihl bohatou
a mnohostrannou ãinnost myslivcÛ a ocenil i spolupráci
s ochránci pfiírody. ZároveÀ nastínil i souãasné problémy
v âeskomoravské myslivecké jednotû, které se staly i pfied-
mûtem pozdûj‰í diskuse.
Jak uvedl pfiedseda Fuchs, v souãasné dobû má okresní mys-
liveck˘ spolek 706 myslivcÛ, ktefií vykonávají právo mysli-
vosti na 51 820 hektarech, pfiiãemÏ 24 692 ha z nich tvofií
zemûdûlská pÛda a 25 400 ha pÛda lesní. Vodní plocha,
která není na Rokycansku pfiíli‰ zastoupena, ãítá 603 ha
a zbytek tvofií ostatní pozemky. Pfiíznivci „Hubertova cechu“
se starají i o lovecky upotfiebitelné psy, z nichÏ nejvût‰í
zastoupení mají norníci a ohafii. Hned poté následovala
zpráva dozorãí komise a zprávy odborn˘ch komisí – kynolo-
gické, stfielecké a myslivecké.
V diskusi zaznûlo nûkolik podnûtn˘ch pfiíspûvkÛ t˘kající se
pfiedev‰ím souãasného stavu v âMMJ. Vzpomenuta byla i pro-
blematika ztrát na zvûfii na silnicích a dálnicích i moÏnost vzá-
jemné spolupráce mezi ochránci pfiírody na základû dopisu,
kter˘m byli obesláni v‰ichni mysliveãtí hospodáfii na Rokycan-
sku, Berounsku a Hofiovicku – tedy na území, které pokr˘vá
záchranná stanice ÏivoãichÛ v Rokycanech. Práci myslivcÛ
kladnû zhodnotil i starosta obce Kafiez pan ·indler, neboÈ
místní myslivci patfií k nejaktivnûj‰ím organizacím v obci. ■

Pavel Moulis
âSOP Rokycany

Rokycan‰tí myslivci snûmovali
Obec Kafiez leÏí na hranici Stfiedoãeského a PlzeÀského kraje. Pfiírodní krásy jejího okolí,
lesy a rybníky, byly a jsou vyhledávány k proÏití pfiíjemného odpoãinku. I tohle byl
moÏná dÛvod, proã se leto‰ní okresní snûm rokycansk˘ch myslivcÛ konal právû pod
patronací zdej‰ího Mysliveckého sdruÏení Boreck˘ vrch Kafiez.

Myslivci z MS Boreck˘ vrch Kafiez

Pfiedání ocenûní za dlouholetou ãinnost pro myslivostPfiedseda OMS Rokycany pan Fuchs pfii ãtení zprávy pfiedsedy

Jednatelka OMS  Rokycany paní Vlnová pfii kontrole usnesení
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Rybáfii s ulovenou po‰tolkou

Rybáfii chytali po‰tolku
Zajímavou pfiíhodu zaÏili Karel Jakubek a Petr ·varc – dva rybáfii z Rokycan. Cestou od
ejpovické vodní nádrÏe, kam pravidelnû jezdí na ryby, zpozorovali poskakující po‰tolku
obecnou. Nemohla létat, a tak se rozhodli zorganizovat záchrannou misi a jednoho z na‰ich
bûÏnû se vyskytujících dravcÛ odchytit a pfievést do záchranného centra v Rokycanech. 

Ror˘si se uãí létat
JiÏ nûkolik mláìat ror˘sÛ obecn˘ch pfiijali v tûchto dnech rokycan‰tí ochránci pfiírody,
ktefií zabezpeãují provoz záchranné stanice ÏivoãichÛ pod hlaviãkou projektu Národní síÈ
záchrann˘ch stanic pro handicapované Ïivoãichy, kter˘ koordinuje âesk˘ svaz ochráncÛ
pfiírody. 

Úkol to nebyl jednoduch˘, i pfies své zranûní jim poskakující
po‰tolka dala zabrat. Na‰tûstí mûli podbûrák a tak místo ryb
uvízla v síti po‰tolka se zranûn˘m kfiídlem.  Byl to sameãek,
kter˘ se spálil na sloupu vysokého napûtí. Je to dal‰í z pfií-
padÛ, kdy si tzv. „sloupy smrti“ vybírají svou krutou daÀ,
neboÈ po‰tolka obecná patfií k nejuÏiteãnûj‰ím dravcÛm a je
v˘znamn˘m pomocníkem pfii likvidaci drobn˘ch hlodavcÛ. 
Po‰tolka patfií do skupiny sokolovit˘ch dravcÛ a má rozpûtí
kfiídel asi 75 centimetrÛ. âasto pátrá po kofiisti se svém typic-
kém tfiepotavém letu, aby posléze stfiemhlav zaútoãila
a uchvátila hrabo‰e. Sameãek má ‰edou hlavu i ãern˘ vous
a na konci ‰edého ocasu má ãern˘, bíle lemovan˘ pruh. Hlava
i ocas samice jsou hnûdé. Oz˘vá se pronikav˘m daleko sly‰i-
teln˘m „kliklikli“. V tûchto dnech se v hnízdech, která lze najít
nejen v lese, ale i ve mûstech, klubou mláìata. B˘vá jich aÏ
‰est a samiãky na nich sedí okolo jednoho mûsíce. Ptáãata asi
po mûsíci zaãínají podnikat krátké lety do okolí, ale stafií ptáci
je je‰tû ãtyfii t˘dny dokrmují. Po‰tolky se mohou doÏít aÏ dva-
ceti let, ale to se v pfiírodû podafií málokteré z nich.     
Problematice elektrovodÛ se vûnuje v celé Evropû velká
pozornost, pfiesto na nich ptáci stále  hynou, a to nejen po‰-
tolky. Úhyny nebo trvalá zranûní ptákÛ na venkovních elek-
trovodech jsou velice ãastá a zamûstnávají pracovníky
záchrann˘ch stanic sdruÏen˘ch v Národní síti stanic pro
handicapované Ïivoãichy.  Zájemci o bliÏ‰í informace o ãin-

Ve vût‰inû pfiípadÛ se jedná o nedospûlá mláìata, která
vypadla z hnízda, odrostlej‰í jedince, ktefií se v tûchto dnech
uãí létat, nebo i dospûlé ptáky spadlé z nejrÛznûj‰ích dÛvo-
dÛ na zem. 
Ror˘s obecn˘ je o nûco vût‰í neÏ vla‰tovka, ale má dlouhá
srpovitá kfiídla a je celkovû ãern˘. Zblízka lze rozeznat  jen
svûtlej‰í hrdlo. Jeho plachtiv˘ let se stfiídá s rychl˘mi údery
kfiídel. SvÛj Ïivot tráví vût‰inou ve vzduchu, kde loví hmyz.
Dostane-li se na zem, není schopen sám vzlétnout. Stává se
to pfiedev‰ím v prvních dnech Ïivota, kdy mu kfiídla je‰tû tak
neslouÏí, nebo v pfiípadû narazí-li do nûjaké pfiekáÏky.
Nûkdy se i stává, Ïe se sv˘ma mal˘ma noÏkama zamotá
v blízkosti hnízda a pak bezmocnû ãeká na pomalou smrt.
I ve vût‰inû tûchto pfiípadÛ jsou ochránci pfiírody ochotni
pomoci, mají-li k ror˘sovi pfiístup. Pokud ne, pfiijde na fiadu
spolupráce s hasiãi, ktefií mají k dispozici vysouvací Ïebfiík
ãi plo‰inu. 

Hnízda ror˘sÛ najdeme ve ‰kvírách a zdech v˘‰kov˘ch
budov, kde oba partnefii staví jednoduché hnízdo z pefií
a stébel, které najdou ve vzduchu. Samice v kvûtnu aÏ ãer-
vnu sná‰í zpravidla dvû bílá vejce, z nichÏ se líhnou po
devatenácti dnech mláìata. Ta zÛstávají v hnízdû asi ‰est
t˘dnÛ. V pfiípadû, Ïe se vám ror˘s dostane do ruky a není
zranûn, mÛÏete jej sami vypustit. Staãí otevfiít okno a vyho-
dit jej do v˘‰ky. Je-li ror˘s v pofiádku sám ulétne. Ke svému
letu v‰ak potfiebuje v˘‰ku, aby se jakoby zfiítil do propasti
a zaãal mávat kfiídly. Ror˘si patfií mezi svi‰Èouny a jsou tedy
pfiíbuzn˘mi kolibfiíkÛ. Jsou to zároveÀ i ptáci, ktefií u nás
tráví nejkrat‰í dobu – pfiilétají nejãastûji koncem dubna ãi
zaãátkem kvûtna a jiÏ koncem ãervence ãi zaãátkem srpna
odlétají  na zimovi‰tû do stfiední ãi jiÏní Afriky. ■

Pavel Moulis
âSOP Rokycany

nosti záchrann˘ch stanic mohou nav‰tívit internetové strán-
ky www.csop.cz, kde v odkazu Záchrana zvífiat naleznou
i kontakty na jednotlivá zafiízení. ■

Pavel Moulis
âSOP Rokycany
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tovat napfiíklad údaji z roku 1967, kdy bylo v kmenovém
stavu stále jen 35 kusÛ (13 jelenÛ, 16 laní, 6 kolouchÛ),
z toho 11 bíl˘ch, 12 ãerven˘ch a 12 strakat˘ch, pfiiãemÏ
10 z nich bylo star‰ích deseti let. V pfiírÛstku nebyl ani jeden
ãistû bíl˘ kolouch.
V sedmdesát˘ch letech v‰ak zaãíná b˘t koneãnû vûnována
bíl˘m jelenÛm vût‰í pozornost. Rozsáhlé úpravy vodního

reÏimu pÛd a kultivace pastevních
ploch se staly základem pro vytvo-
fiení vhodn˘ch podmínek pro zdra-
v˘ chov.  Právû v roce 1967 vzni-
ká zámûr na vybudování dal‰ího
oborního objektu pro vedení druhé
linie z dÛvodÛ eliminace pfiíbuzen-

ské plemenitby. Pfii hledání vhodné lokality bylo dÛleÏité
i hledisko veterinární, aby zvûfi pfii‰la do prostfiedí s mini-
mem rizik pro vznik parazitárních a jin˘ch nákaz. Nakonec
byly vybrány pozemky b˘valé srnãí obory v lesním komple-
xu zvaném Háj, navazujícím na park státního zámku Îleby
u âáslavi (okr. Kutná Hora). V roce 1972 se zapoãalo se
stavbou plotu a o rok pozdûji pfiichází do nového oborního
objektu o rozloze 121 ha první zvûfi.  Pfii transformaci stát-
ních lesÛ pfiechází k 1. 10. 1992 oba chovy s celkov˘m
poãtem více neÏ 220 kusÛ jelení zvûfie rÛzného zbarvení pod
správu státního podniku Lesy âR. Záhy v‰ak, jiÏ v bfieznu
1993, je obora Îehu‰ice navrácena v restituci pÛvodním

Bílí jeleni ve Îlebech

Do âech byli pfiivezeni jiÏ kolem roku 1780, kdy se jejich
vlastníky staly tehdy nejv˘znamnûj‰í ‰lechtické rody. ZaloÏe-
né chovy v‰ak vût‰inou v krátké dobû zanikly. KdyÏ byl
v roce 1880 uloven v mnichovohradi‰Èské obofie poslední
bíl˘ jelen, zÛstal v âechách jedin˘ chov, kter˘ vznikl roku
1824 z asi deseti kusÛ darovan˘ch hrabûtem Kinsk˘m
z Chlumce nad Cidlinou Matyá‰i Thun Hohensteinovi do
Îehu‰ic. Vysu‰ením velkého rybníka
Kravinec za Ïehu‰ick˘m zámeck˘m par-
kem a pfiiplocením okolních listnat˘ch
lesních porostÛ vznikla obora, ve které
tento kmen bílé leucistické jelení zvûfie
(pigmentovaná kÛÏe, modrá oãní
duhovka) vcelku dobfie prosperoval. Za
padesát let, po osvûÏení krve divoce zbarvenou zvûfií z nyní
jiÏ zaniklé obory Vedralka v Îelezn˘ch horách, se stavy zvûfie
zv˘‰ily aÏ na 200 kusÛ. 
Bûhem existence chovu poklesly nûkolikrát stavy zvûfie aÏ na
kritickou hranici a ne vÏdy uváÏené chovatelské experimen-
ty spoleãnû se zanedbáním péãe o pastevní porosty mûly
negativní vliv na kvalitu populace. Dle pamûtníkÛ zÛstalo
v obofie Îehu‰ice po druhé svûtové válce pouze 28 kusÛ jele-
ní zvûfie, kterou se jen s obtíÏemi dafiilo rozmnoÏovat.
V dÛsledku zanedbání údrÏby odvodÀovacího systému do‰lo
v obofie k zamokfiení luk a následnému rozvoji parazitárních
onemocnûní, vãetnû motolic. Nepfiízniv˘ stav lze dokumen-

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm

Stádo bíl˘ch jelenÛ se podafiilo
nejen udrÏet, ale i zkvalitnit
Aãkoliv není historick˘ pÛvod bíl˘ch jelenÛ jednoznaãnû prokázán a zdá se, Ïe uÏ nebu-
de ani v budoucnu, byla s velkou pravdûpodobností jejich pÛvodním domovem Persie.
S pfiihlédnutím k tomu lze bílé jeleny  zafiadit k poddruhu jelena kavkazského (Cervus
elaphus maral). 
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vlastníkÛm – dûdicÛm p. Václava Stomeho, podnikatele
z Prahy, kter˘ majetek koupil v r. 1924 od HohensteinÛ. Tím
jsou plánované zámûry budoucí vzájemné komunikace dvou
chovÛ pfieru‰eny.
Ve správû LâR zÛstala na pfielomu let 1992/93 Ïlebská
populace s poãtem 105 kusÛ a se stále se lep‰ící barevnou
strukturou. Prioritou chovu zÛstalo posílení konstituce,
odstranûní pfiíznakÛ pfiíbuzenské plemenitby a dobr˘ zdra-
votní stav s dÛrazem na zkvalitÀování barevné struktury ve
prospûch bílé populace. Základem pro splnûní vytãen˘ch cílÛ
bylo v˘razné zlep‰ení Ïivotních podmínek pro zvûfi, jehoÏ
bylo dosaÏeno kultivací stávajících a zaloÏením nov˘ch
úÏivn˘ch ploch a rozsáhl˘mi porostními úpravami v habro-
v˘ch doubravách.
Bílá jelení zvûfi je velmi vnímavá ke v‰em stresujícím fakto-
rÛm. To platí dvojnásob v obdobích rozhodujících o repro-
dukci stáda. Chovatelská opatfiení spoleãnû s pfiedkládáním
kvalitních krmiv obsahujících v‰echny sloÏky nezbytné pro
zdrav˘ v˘voj a zabezpeãení co moÏná nejvût‰ího klidu pro
zvûfi pfiiná‰ejí své v˘sledky. V posledních  letech nejsou
pozorovány tûlesné anomálie typické pro inbríding. Zvy‰uje
se schopnost reprodukce laní, která se více pfiiblíÏila k hod-
notû normální pro volnû Ïijící populace jelena evropského.
Skuteãn˘ koeficient oãekávané produkce se do roku 1987
pohyboval maximálnû do hodnoty 0,45. V posledních letech
je stabilnû kolem hodnoty 0,65.
I kdyÏ síla trofejí není u bíl˘ch jelenÛ tím nejpodstatnûj‰ím
a jejich bodová hodnota mÛÏe, vzhledem k slab‰í tûlesné
konstituci, jen stûÏí konkurovat nejkvalitnûj‰ím chovÛm
jelena evropského v âR, svûdãí hmotnost a kvalita paroÏí
bíl˘ch jelenÛ v obofie Îleby o dobré kondici a v˘Ïivném
stavu zvûfie. Opakovanû dosaÏená hodnota 195 bodÛ CIC
u trofejí získan˘ch v uplynul˘ch letech to jen potvrzuje.
Pohled na ãistû bílého jelena, jehoÏ hlava nese navíc mohut-
né paroÏí, je zvlá‰tû v dobû paroÏení nedlouho pfied vytlou-
káním skuteãnû impozantní.
Na jafie roku 1995 bylo v obofie Îleby celkem 118 kusÛ jele-
ní zvûfie rÛzného zbarvení. Tehdy padlo rozhodnutí zaloÏit
druh˘ chov bíl˘ch jelenÛ u LâR. DÛvodem bylo jednak navá-
zání na pÛvodní zámûr a vytvofiení vlastní druhé linie pro
genetické rozdûlení populace, a dále pak bohuÏel stále neu-
konãen˘ spor o majetky b˘valého panství Îleby. K tomuto
úãelu byla z více moÏností nakonec vybrána danãí obora
Kopidlno na Lesní správû Hofiice (okr. Jiãín).
Jedním z bodÛ, deklarovan˘ch v Programu 2000 – Zaji‰tûní
cílÛ vefiejného zájmu u LâR, bylo i zaloÏení tfietího chovu
bílé jelení zvûfie v rámci LâR. V roce 1999 byla vyãlenûna
dvacetihektarová ãást s vhodnou druhovou skladbou dfievin
a dostatkem pastevních ploch v obofie Janovice (okr. Chru-
dim), která je stejnû jako obora Ïlebská nyní v obhospoda-
fiování lesní správy LâR Nasavrky. Tento objekt, v nûmÏ je
umístûn jeden samostatn˘ kmen kvalitní bílé zvûfie, pfii
‰lechtûní úzce spolupracuje s chovem v obofie Îleby.
·lechtitelská práce v posledních letech nedává zatím odpo-
vûì na otázku podstaty genetického vedení bílého zbarvení
u jelení zvûfie. DÛleÏité v‰ak je, Ïe v souãasné dobû lze hovo-
fiit o Ïlebském chovu jako o populaci zdravé, bez zjevn˘ch
pfiíznakÛ inbrídingu, se stále se zlep‰ujícím standardem bílé-
ho zbarvení. Z vybrané barevnû nekvalitní Ïehu‰ické zvûfie
bylo za necel˘ch 30 let vychováno stádo, které mÛÏe svému
pÛvodnímu domovu smûle barevnû a hlavnû biologicky 
konkurovat. Díky b˘val˘m V˘chodoãesk˘m státním lesÛm
a dne‰ním LesÛm âeské republiky se tak podafiilo populaci
bíl˘ch jelenÛ nejen zachovat, ale navíc podstatnû zkvalitnit.
Jakékoliv chovatelské kroky musí mít stále na pamûti rela-
tivnû velmi velkou vzájemnou pfiíbuznost jedincÛ v popula-
cích bíl˘ch jelenÛ.  Iniciativou v oblasti genetiky byl pro-
gram spolupráce LâR s Farmaceutickou fakultou UK Hradec
Králové, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brnû
a V˘zkumn˘m ústavem veterinárního lékafiství v Brnû. Cílem

programu bylo za pomoci posledních v˘zkumÛ a nejmoder-
nûj‰ích metod vyhodnotit stav zvûfie z hlediska genetického
a vypracovat perspektivní metodiku pro chov bílé populace
jelenÛ, jejichÏ poãet, plodnost a zdravotní stav by zaji‰Èoval
trvalé pfieÏití. Na teze tohoto programu  navazuje nyní fie‰e-
n˘ v˘zkumn˘ úkol „VyuÏití mikrosatelitních anal˘z pfii
‰lechtûní populace bíl˘ch jelenÛ u LâR”, fiízen˘ Grantovou
sluÏbou LâR. 
Jak bylo jiÏ fieãeno, snaÏí se pracovníci lesní správy Nasavr-
ky zabezpeãit bíl˘m jelenÛm co moÏná nejlep‰í Ïivotní pod-
mínky. Z dÛvodÛ chovatelsk˘ch i veterinárních není dnes
moÏné dopustit pfiíli‰né ru‰ení bílé jelení zvûfie v jejích sou-
ãasn˘ch biotopech. Aby se v‰ak mohla ‰iroká vefiejnost
seznámit s touto pfiírodní raritou, je ve Îlebech v letních
mûsících (1. 5. – 30. 9.) otevfiena ukázková obÛrka. Jen pût
minut chÛze ze zámku je dobfie pfiístupn˘ objekt, kde jele-
ny nejen uvidíte, ale také se dozvíte v‰e o minulosti, sou-
ãasnosti i dal‰ích plánech LâR pfii záchranû jejich populace.
K atraktivitû areálu velmi zajímavou formou pfiispívají sokol-
nické ukázky spojené s v˘kladem o problematice chovu
a ochrany dravcÛ a sov, které jsou dal‰ím pfiíspûvkem LâR
pro zv˘‰ení rekreaãních funkcí lesÛ v turisticky velmi vyuÏí-
vaném okolí státního zámku Îleby. ■

Ing. Zdenûk Nevole, LS Nasavrky, revír Îleby
Foto: Jan Kuchynka

Îlebsk˘ zámek

Draví ptáci v zámeckém areálu



Díl jedenáct˘: Fotografujeme jeleny
Jelení zvûfi je vyhledávanou zvûfií nejen pro lovce, ale zajímá i fotografy. Je mnoho foto-
grafÛ, ktefií touÏí po snímcích jelenÛ, a nûktefií nevûdí, jak na to. Vybral jsem nûkolik
snímkÛ, které jsem podrobnû popsal, abych pfiiblíÏil fotografování této nádherné „krá-
lovské“ zvûfie.

Obr. ã. 2 

Obr. ã. 1 

Obr. ã. 3
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Pfiedev‰ím jde o velkou trpûlivost, kterou musí kaÏd˘, kdo se
rozhodne fotografovat jeleny, postoupit. Jsou situace, kdy
musíte v lese strávit i nûkolik hodin, abyste se doãkali pfií-
chodu jelení zvûfie. Pak záleÏí na samotném fotografovi, zda
dokáÏe toto setkání vyuÏít. Stane se, Ïe se objeví jelen, na
kterého jste ãekali mnoho hodin, a samotné setkání trvá jen
pár vtefiin ãi pár minut.

SSnníímmeekk  ãã..  11 ––  JJeelleenn  uu  sshhoozzuu
Na snímek jelena se shozem jsem ãekal nûkolik rokÛ, neÏ se
mi podafiil. U lesní tÛnû, kam chodila zvûfi pít, jsem si posta-
vil v úctyhodné vzdálenosti na stromû fotografick˘ kryt, kde
jsem ãekal vÏdy nûkolik hodin. Mnohokrát jsem tam sedûl
a ãekal, ale marnû. Jednou v létû se mi zde podafiilo nafo-
tografovat jelena. V období shazování jsem tam trávil více
ãasu, a tak jednoho dne jsem se doãkal jelena s jedním paro-
hem. V nestfieÏeném okamÏiku se mu paroh „odlomil“
a spadl do trávy.

SSnníímmeekk  ãã..  22  ––  JJeelleenn  vv  fifiííjjii
Mám mnoho snímkÛ, kdy jsem fotografoval jelena, kter˘ má
v paroÏí namotanou trávu, ale tento je v˘jimeãn˘ tím, Ïe má
v paroÏí trávy velmi mnoho. Brzy ráno, tûsnû po rozednûní,
jsem ãekal na posedu, kdyÏ se najednou objevil „hledající“
jelen, kter˘ nemûl lanû. Troubil a paroÏím „rval“ trávu ze
zemû. Rychle jsem slezl dolÛ a jelena fotografoval. Pod
posedem byla vybudovaná zá‰tita, kde jsem se mohl ukr˘t.

SSnníímmeekk  ãã..  33  ––  JJeelleenn  vvee  ssnnûûhhuu
Snímek vznikl náhodou, kdyÏ jsem pfii pochÛzce zimním
lesem objevil zalehlého jelena. Velk˘m obloukem jsem ho
obe‰el a zezadu se k nûmu pfiibliÏoval. Podafiilo se mi nepo-
zorovanû pfiiblíÏit a jelena nafotografovat. Atmosféru doda-
lo snímku snûÏení.

SSnníímmeekk  ãã..  44  ––  JJeelleenn  vv  ll˘̆ããíí
Tento snímek vznikl úplnû náhodou uprostfied léta, kdy jsem
na‰oulal skupinku ãtyfi jelenÛ, ktefií mûli parohy v l˘ãí.
Lesem jsem do‰el k louce, kde byla na okraji zvûfi. Zamûfiil
jsem se na toho nejvût‰ího jelena, kter˘ okusoval vzrostlé
kopfiivy. Vzpomínám, jak jsem byl opfien˘ o siln˘ kmen
smrku. Jelen byl v protisvûtle a jelikoÏ za loukou byl vzrost-
l˘ les ve stínu, tak vznikla nádherná kulisa, která oddûlila
jelena od stûny lesa. Setkání bylo velmi krátké. Trvalo jen
dvû aÏ tfii minuty, ale to postaãilo k tomu, Ïe jsem udûlal
nûkolik zajímav˘ch snímkÛ.

SSnníímmeekk  ãã..  55  ––  JJeelleenn  vv  kkaallii‰‰ttii
Nedaleko kali‰tû stál vysok˘ posed, kter˘ jsem ãasto vyuÏí-
val k fotografování. âasto se podafiilo zastihnout i jelena.
Ov‰em snímek jelena, kter˘ pfiedkládám, mû stál mnoho
ãasu. T˘den jsem tam dennû vysedával vÏdy od pravého
poledne aÏ do ‰esti hodin veãer, kdy tam bylo jiÏ znaãné
‰ero. Potom jednoho dne pfii‰el jelen a pfiedvedl se v plné
kráse. Vznikl tak zajímav˘ seriál. ■

Jaromír Zumr st.



Obr. ã. 4

Obr. ã. 5
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Lesy âeské republiky se trvale
vûnují dûtem
Jednou z forem pÛsobení na‰eho podniku na mladou generaci je i organizace DnÛ s LâR.
Tento projekt byl zahájen v roce 2000 a úspû‰nû se realizuje i na dal‰ích na‰ich organizaã-
ních jednotkách. V podstatû se jedná o spoleãensko-sportovní akce pro dûti a jejich rodiãe.
Jejich hlavním cílem je posílit vztah dûtí k pfiírodû a pfiiblíÏit vefiejnosti práci lesníkÛ. Pojì-
me se tedy ohlédnout za nûkolika z nich, které v posledních dnech úspû‰nû probûhly.  

33..  ããeerrvvnnaa  LLSS  NNiiÏÏbboorr

Akce se za pfiijatelného poãasí konala v areálu b˘val˘ch
„Solvayov˘ch lomÛ“ v revíru Karl‰tejn. Lesní správa zorgani-
zovala pestr˘ program pro v‰echny náv‰tûvníky, ale hlavnû
rÛzné soutûÏní akce pro dûti. Zájem byl zejména o stfielbu
ze vzduchovky, ‰plh na provazovém Ïebfiíku, ukázku v˘cvi-
ku loveck˘ch psÛ, a také o okruÏní jízdu neobvykl˘m dÛlním
vláãkem spoleãnosti BARBORA. Pfiíjemn˘m zpestfiením akce
byla v˘stavka rÛzn˘ch druhÛ ptactva, ale i pfiítomnost dvou
mal˘ch kolou‰kÛ, které bylo nutno obãas nakrmit. Podûko-
vání patfií   Záchranné stanici  AVES z Kladna. 
Procházkou po nauãné Dendrologické stezce s popisem vysa-
zen˘ch dfievin si potom soutûÏící ovûfiili své znalosti, stejnû
jako pfii urãování vûtviãek stromÛ na dal‰ím stanovi‰ti.     
I pfiesto, Ïe ve stejn˘ den probíhaly v okolí podobné akce
v souvislosti s Mezinárodním dnem dûtí, byli pracovníci lesní
správy s úãastí pfies 150 zájemcÛ spokojeni. Den s LâR byl

2200..  kkvvûûttnnaa  LLSS  KKfifiiivvookklláátt

Leto‰ní rok se akce konala v areálu rekreaãního zafiízení
Emilovna. Pro náv‰tûvníky byl zaji‰tûn svoz autobusy. Od
dopoledních hodin probíhala soutûÏní stezka. Na devíti sta-
novi‰tích si mohly dûti ovûfiit svoje znalosti o bylinách
a dfievinách, savcích, ptácích, zkusily poznávat stopy zvûfie,
urãovat pfiírodniny podle hmatu, házet ‰i‰kou na terã nebo
prolézat pavuãinu. Dûti, které pro‰ly cílem, dostaly mal˘
dárek a poukázku na obãerstvení. Kdo zrovna  nesoutûÏil,
mohl vyuÏít bohat˘ doprovodn˘ program: zastfiílet si ze
vzduchovek na pohyblivé terãe, podívat se na dravé ptáky,
vyrobit si nûco pûkného z pfiírodních materiálÛ. Nûkolik
vstupÛ mûla skupina historického ‰ermu W-Arlet a svoje
umûní pfiedvedli i trubaãi ze Stfiední lesnické ‰koly ve Îluti-
cích. Tatínkové si mohli prohlédnout moderní lesnickou
mechanizaci ve stánku Stfiedního odborného uãili‰tû lesnic-
kého Písky. Zlat˘m hfiebem programu bylo slosování bohaté
tomboly a na závûr se malí i velcí podívali na divadelní pfied-
stavení praÏského divadla Minaret „Skfiítci v údolí“. A to uÏ
byl opravdu konec... Jsme rádi, Ïe se povedlo poãasí
a mohli jsme  pfiivítat 134 soutûÏících dûtí a jejich rodiãe,
babiãky i dûdeãky. Doufáme, Ïe se u nás v‰em líbilo a Den
s Lesy âeské republiky se stane na Kfiivoklátsku tradicí.    

Friebertová TaÈána

DùTI A MLÁDEÎ
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ukonãen tombolou pro dûti a opékáním bufitÛ u táboráku
pro v‰echny zúãastnûné.
Na zdafiilém prÛbûhu celé akce se v˘znamnû podílela
Ing. ZdeÀka Hajleková z KI Brand˘s nad Labem. 

Ing. Karel ·míd

44..  ããeerrvvnnaa  LLSS  RRyycchhnnoovv  nnaadd  KKnnûûÏÏnnoouu

Babiãka, Barunka, Viktorka na splavu, Sultán a Tyrl, teì jiÏ
je snad vût‰inû zfiejmé, kde na‰el místo svého konání dal‰í
den s LâR. Akce byla zasazena do malebného prostfiedí
Babiããina údolí v Ratibofiicích. Cel˘ den si vzal na povel
revírník Hubert Polonãek, kter˘ s ostatními zamûstnanci
správy pfiipravil pro dûti tradiãní soutûÏní stezku. Náv‰tûvní-
ci si tak prohloubili znalosti v myslivosti, vyzkou‰eli pfiesnou
mu‰ku, a to jak pfii stfielbû ze vzduchovky, tak i stfielbou
z luku, nechybûla ani projíÏìka na koni nebo procházka na
chÛdách. Po absolvování strastiplné stezky byli v‰ichni
úãastníci odmûnûni dárky, zaslouÏen˘m obãerstvením
a pfiedstavením „Kocour v botách“, které zahrála skupina
historického ‰ermu RABIDUS. Celé odpoledne provázela
svou hrou skupina Ex. 

Bc. AneÏka Pavli‰ová

1166..  ããeerrvvnnaa  LLSS  BBrruunnttááll

Tentokrát se Ïáci druhé a tfietí tfiídy ze Základní ‰koly
OkruÏní z Bruntálu spoleãnû se sv˘mi pedagogy vydali do
bruntálsk˘ch lesÛ, kde uÏ na nû ãekali pracovníci LS Brun-
tál se sv˘m tradiãním pomocníkem, skautsk˘m oddílem.
Pozvan˘mi hosty na této akci byli Ing. Josef MojÏí‰ z Cent-
ra osvûty pro Ïivotní prostfiedí (COÎP) pfii MûU Bruntál
a sokolník p. Schäfer.
Zástupkynû LS Bruntál Ing. Miroslava âechová a pracovnice
¤editelství LâR Hradec Králové Bc. AneÏka Pavli‰ová na
zaãátku akce v‰echny dûti pfiivítaly. ·koláci se pak v dopro-
vodu skautÛ odebrali do lesa na svá stanovi‰tû do tzv.
„hnízd“. Tam vedoucí hnízda uplatÀovali pfii práci s dûtmi
metody známé z kurzu „lesní pedagogiky“. Dûti posloucha-
ly v˘klad lesníka nebo hosta a o slovo se hlásily prostfied-
nictvím lesního mikrofonu - smrkové ‰i‰ky. V hnízdech
i mimo nû plnily rÛzné soutûÏní úkoly, které v závûru Dne
vedoucí akce vyhodnotila a dûti odmûnila podnikov˘mi pro-
pagaãními materiály. 
V prvním hnízdû se adjunkt Ing. Michal Hrabec vûnoval
urãování druhÛ zvûfie, popisu jejich Ïivota a pobytov˘ch
stop v pfiírodû. Pro zpestfiení pfiedvádûl vábení zvûfie na fiev-
nici a jiné vábniãky. S sebou mûl i svého loveckého psa Nika,
kter˘ dûlal spoleãnost nejen jemu, ale i dûtem. 
V druhém hnízdû Ing. Miroslava âechová uãila a zkou‰ela
dûti z poznávání na‰ich nejznámûj‰ích stromÛ a kefiÛ
a z urãování jejich vûku. UpozorÀovala na rozdílné znaky
jehliãnat˘ch a listnat˘ch dfievin. 
Adjunkt Jifií Svoboda se ve tfietím hnízdû zamûfiil na poznává-
ní lesního prostfiedí neobvykl˘mi vjemy. ChÛze se zavázan˘ma
oãima kolem lana probouzela v dûtech v‰echny jejich smysly. 
Ve ãtvrtém hnízdû Ing. Josef MojÏí‰ pfiedná‰el o ekologické
v˘chovû a dûti urãovaly a tfiídily pfiedmûty, které do lesa
patfií, a které nikoliv. Dále jim ukazoval zpÛsob pozorování
zvûfie v pfiírodû pomocí maskovacích sítí. 
V posledním pátém hnízdû p. Schäfer vykládal o drav˘ch ptá-
cích a jejich v˘cviku k lovu – sokolnictví, a to i s praktick˘mi
ukázkami. Dûti se tak seznámily s jejich neocenitelnou pomo-
cí lesníkÛm pfii udrÏování ekologické rovnováhy v pfiírodû.
Mohly se dokonce dravce poprvé ve svém Ïivotû dotknout. ■

Ing. Miroslava âechová

DùTI A MLÁDEÎ



Odmûna za celoroãní práci
Ve dnech 13.-15. ãervna probûhlo v Broumovském v˘bûÏku závûreãné setkání k pro-
jektu Les ve ‰kole, ‰kola v lese. Jedná se o spoleãné dílo LesÛ âeské republiky a Sdru-
Ïení TEREZA, které se realizuje jiÏ od roku 1999. 
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Tento projekt je nabízen ‰kolám, tfiídám a rÛzn˘m zájmo-
v˘m skupinám po celé republice a jeho cílem je prohloubit
v mladé generaci zájem o pfiírodu a pfiiblíÏit jí konkrét-
nû lesní ekosystém netradiãními formami a metodami. 
Na poãátku ‰kolního roku 2005/2006 obdrÏeli
úãastníci projektu balíãky plné nejrÛznûj‰ích mate-
riálÛ, pracovní listy pro dûti, metodiku pro uãitele
a pomÛcky potfiebné k realizaci projektu. KaÏdo-
roãnû se skupiny vûnují konkrétnímu tématu,
v minul˘ch letech byla jejich práce zamûfiena na
témata „Stromy“ a „Les a voda“. Leto‰ní období jsme
zacílili na oblast „Les a pÛda“ a vyhlásili jsme jiÏ tra-
diãní soutûÏ o nejlep‰í zprávu z projektu.
Ze zaslan˘ch zpráv bylo zfiejmé, Ïe zdánlivû nároãná
a snad i málo známá problematika lesní pÛdy byla aÏ
obdivuhodnû zaãlenûna pedagogy do pfiedmûtÛ biologie,
pfiírodopis, zemûpis, hudební a v˘tvarná v˘chova, ale i do
angliãtiny a ãeského jazyka. Porota, která práce úãastníkÛ
posuzovala v kategorích  zaãáteãní a pokroãilí, vyhlásila
vítûze.

Kategorie Pokroãilí:
1. místo   Z· Ra‰kovice
2. místo   Z· Prameny, Karviná
3. místo   Z· Pion˘rÛ, Fr˘dek – Místek
4. místo   Z· Gorkého, Havífiov

Kategorie Zaãáteãníci:
1. místo   Z· a M· Velvarská, Kladno
2. místo   Z· Vrchlického, ·umperk

Zástupci tûchto ‰kol byli odmûnûny dárky a tfiídenním poby-
tem v pfiírodû. Setkání bylo zahájeno vzájemn˘m pfiedstave-
ním a prezentací celoroãní práce jednotliv˘ch ‰kol, kterou
pfiedvedli sami Ïáci. Ve stfiedu se konala exkurze do brou-

movsk˘ch skal pod vedením Ing. Zvolánka, kter˘ s sebou
vzal dva rarohy a na nich dûtem pfiiblíÏil cel˘ fiád dravcÛ -
zpÛsob jejich Ïivota, ale i problematiku ochrany a reintro-

dukce. Bûhem cesty se úãastníci seznámili i s formami
péãe o mladé porosty a jejich úkolem bylo zodpovû-

dût záludné otázky a vyslouÏit si tak cenné zlaÈá-
ky. Za zlaÈáky si dûti koupili mapu k pokladu

a ten si s chutí opekli na veãerním ohni. Set-
kání bylo velmi vydafiené a pfiínosné nejen
pro dûti, které se dozvûdûli spoustu nové-
ho, ale i pro pedagogick˘ doprovod, kter˘

mezi sebou diskutoval a vymûÀoval si nápady
a rÛzné zpÛsoby, jak zpestfiit v˘uku. 

Závûrem bychom chtûli poblahopfiát vítûzÛm, ale
i ostatním úãastníkÛm projektu. Vybrat vítûze nebylo jedno-
duché a uznání patfií v‰em, ktefií se zapojili a pfiispûli tak k
prohloubení vztahu dûtí a mládeÏe k lesnímu prostfiedí. ■

Více informací o projektu podají:
Ing. Iva Mar‰íková, iva.marsiková@terezanog.cz
Bc. AneÏka Pavli‰ová, pavlisova@lesycr.cz 

Bc. AneÏka Pavli‰ová
¤editelství LâR0

Ing. Petr Zvolánek s dûtmi a dravci

Jak vypadá strom

Draví ptáci byli stfiedem pozornosti

DùTI A MLÁDEÎ



Na Zelené stezce soutûÏili mladí
ochránci pfiírody z celé republiky 
Dûtí jako máku, témûfi 150, se se‰lo v chatovém tábofie v Zátoni pod Boubínem. Zúãast-
nily se zde 34. roãníku celostátní soutûÏe Zelená stezka - Zlat˘ list. Se‰li se jen ti nej-
lep‰í z nejlep‰ích, ti, ktefií pro‰li sítem místních a krajsk˘ch kol soutûÏí mlad˘ch ochrán-
cÛ pfiírody. Tûch krajsk˘ch se letos uskuteãnilo celkem 12, místních 10–12 v kaÏdém
kraji. Síto bylo tedy skuteãnû dÛkladné.

Také pod Boubínem obdivovaly dûti dravce

Plnûní soutûÏních úkolÛ
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SoutûÏila ‰esti aÏ osmiãlenná druÏstva rozdûlená do dvou hlí-
dek ve dvou kategoriích – mlad‰í Ïáci do ‰est˘ch tfiíd a star‰í
Ïáci do devát˘ch tfiíd základních ‰kol ãi odpovídajících tfiíd
vy‰‰ího stupnû ‰koly (gymnázií). Poãet chlapcÛ a dûvãat byl
v obou kategoriích zhruba vyrovnan˘. Za neformální dûlítko
lze povaÏovat to, odkud dûti pfii‰ly, ãi spí‰e koho zastupují.
Nejvût‰í boj se vût‰inou rozhofií mezi zástupci vícelet˘ch gym-
názií a ãleny organizací mlad˘ch ochráncÛ pfiírody. 
KdyÏ jsem se zeptal vedoucího soutûÏe ing. Milana Kulíka,
jaké Ïe jsou mezi dûtmi rozdíly, fiekl mi: „Zástupci ‰kol,
zejména vícelet˘ch gymnázií, jsou silnû motivováni sv˘mi
‰kolami, jsou zejména teoreticky velmi dobfie pfiipraveni
a plnû si uvûdomují svoji pozici reprezentantÛ ‰koly. Jejich
uãitelé je pfiipravují nesmírnû peãlivû a obûtavû. Gymnazisté
pak mají jeden zásadní cíl – zvítûzit, nebo dosáhnout co
nejlep‰ího celkového umístûní.
âlenové organizací âeského svazu ochráncÛ pfiírody – mladí
ochránci pfiírody mají naopak vût‰í praktické zku‰enosti
z pobytu v pfiírodû, jsou v ní skuteãnû doma a mají v sobû
potfiebnou míru neformální discipliny. KázeÀ nechápou jako
podfiízenost autoritám, ale jako nezbytnou podmínku poby-
tu a práce v pfiírodû. Snaha roz‰ífiit si své znalosti o pfiírodû
je pfiirozen˘m pokraãováním jejich zájmu.“
Na moji otázku, kter˘ pfiístup povaÏuje za optimální, vysvût-
lil: „Optimum je právû v setkání obou pfiístupÛ. Dûti si je
vzájemnû pfiedávají a podle podmínek a potfieb je korigují.
Je aÏ s podivem, jak je spoleãn˘ pobyt dokáÏe obohatit.
VÏdyÈ skuteãn˘ ochránce pfiírody musí mít v sobû obojí, teo-
retickou pfiípravu i praktické zku‰enosti z pobytu v pfiírodû.
Musí mít kvalitní pfiípravu pro studium i pro terénní práci.
Právû toto propojení se zde dafií a pro v‰echny zúãastnûné
je to zfiejmû nejvût‰í pfiínos, kter˘ si ze soutûÏe odnesou.“ 
Po prohlídce tábora jsme pak s jedním z vedoucích vyrazili
na trasu, kterou právû zdolávaly ãtyfiãlenné hlídky star‰ích
ÏákÛ. Trasa mûfiila témûfi patnáct kilometrÛ a vedla rÛzn˘mi
lokalitami. Nejprve pfii bfiehu Teplé Vltavy, postupnû vzhÛru
na úboãí Boubína a zpátky do tábora. Pro soutûÏící nebyla
snadná. Byla vyt˘ãena místními lesáky tak, aby dûti okusily
ode v‰eho nûco, luk, mokfiadÛ, lesních podrostÛ, pofiádn˘ch
stoupání a horsk˘ch stezek. Hlídky musely prokázat znalos-
ti zdej‰í fauny, flory a její ochrany, ale také znalosti lesa
a základÛ lesního hospodafiení. Pfii absolvování trasy se ovû-
fiovaly v˘sledky celot˘denního pobytu, kter˘ zaãal v pondûlí
12. ãervna a konãil v sobotním vyhlá‰ením v˘sledkÛ a nedûl-
ním odjezdem. Znalosti ovûfiovali odborníci a získané body
pak seãítala zku‰ební komise. TûÏko fiíci, zda byla pro sou-
tûÏící druÏstva nároãnûj‰í trasa nebo otázky odborníkÛ.
Obojí bylo zdoláváno a nakonec zdoláno bez závaÏn˘ch
potíÏí. DruÏstva se nezalekla jednoho ani druhého. Nároã-
nou zku‰ební trasu zvládli v‰ichni, nûktefií dokonce bosi.
KaÏdé druÏstvo také prezentovalo a obhajovalo pfied odbornou
komisí svoji ãinnost v prÛbûhu celého pfiedchozího roku. Právû
tato disciplina nechávala soutûÏ otevfienou aÏ do konce. Její
hodnocení se druÏstva dozvídala aÏ pfii koneãném hodnocení.

Nemûla tak moÏnost spoãítat si své umístûní dopfiedu. V˘sled-
ky byly vyhlá‰eny u sobotního veãerního táboráku, kde byl prÛ-
bûh celé soutûÏe zhodnocen a její leto‰ní roãník uzavfien. 
Letos se konal jiÏ 34. roãník soutûÏe, je tedy zfiejmé, Ïe zájem
o ni je trval˘ a tradiãní. âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody, resp.
jeho SdruÏení mlad˘ch ochráncÛ pfiírody, dokázal vytvofiit tra-
dici, která je rozsahem impozantní a obsahov˘m zamûfiením
nesmírnû cenná. ZásluÏn˘ je zde také podíl LesÛ âeské repub-
liky. Jsou jiÏ tradiãním partnerem soutûÏe, kterou finanãnû
podporují. Jejich úãast pfii pfiípravû a v prÛbûhu soutûÏe je
v‰ak mnohem ‰ir‰í. Lesáci obvykle vytyãují soutûÏní trasy,
jsou ‰koliteli a examinátory, pofiádají pro úãastníky doplÀko-
vé exkurse. Státní podnik LâR poskytuje také hodnotné ceny
pro vítûze. Úãast LâR je pfii soutûÏi znát na kaÏdém kroku.
ProtoÏe jde o v˘znamnou a tradiãní akci, která sdruÏuje
a vychovává mladé ochránce pfiírody v celé âeské republice, je
podíl LâR o to cennûj‰í. Pro budoucnost na‰í pfiírody a pro les
je tento pfiístup dÛleÏit˘ a nenahraditeln˘. ■

Jan Brandejs
¤editelství LâR
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Cyklistick˘ pfiejezd
Orlick˘ch hor láká víc a víc
Druhou ãervnovou sobotu se v Orlick˘ch horách jiÏ podruhé setkali lesníci, jejich rodinní
pfiíslu‰níci a pfiátelé pfii sportovnû – spoleãenské akci „Cyklistick˘ pfiejezd Orlick˘ch hor“. 

Pozvání zamûstnancÛ lesní správy Rychnov nad KnûÏnou pfiija-
lo 71 cyklistÛ ze ‰irokého lesnického spektra, z lesÛ státních,
soukrom˘ch, obecních, dále pak odborní lesní hospodáfii, stu-
denti lesnick˘ch ‰kol i zamûstnanci dodavatelsk˘ch a dfievo-
zpracujících firem a podnikatelé v lesním hospodáfiství. Podle
vlastního uváÏení, chuti a sil zvolili skupinu „projedu se“ nebo
„zvítûzím“, byÈ v koneãném hodnocení zvítûzil kaÏd˘, kdo po 28
km z Pansk˘ch polí po hfiebeni Orlick˘ch hor v pofiádku dojel do
cíle na ·erli‰ském ml˘nû. Poãasí nám pfiálo, a tak pfii pfiíjemném
posezení s obûdem, vyhlá‰ení a ocenûní v‰ech zúãastnûn˘ch
mizela únava a smazávaly se v˘konnostní rozdíly v druÏném
hovoru star˘ch i novû získan˘ch pfiátel. Tradice pokraãuje a my
doufáme, Ïe pfií‰tí rok lesníci opût vyrazí strávit pfiíjemn˘ víkend
do Orlick˘ch hor – získat nové pfiátele a protáhnout tûlo. ■

Ing. Jifií Beran, 
LS Rychnov n. K.

Foto: J. Beran

PANORAMA

Krátké postfiehy z Cyklistického pfiejezdu Orlick˘ch hor:

• poãet úãastníkÛ Cyklistického pfiejezdu Orlick˘ch hor
se témûfi zdvojnásobil...

• podpora vûtru byla v povolen˘ch mezích – bohuÏel
foukal proti...

• ani odfiené lokty a kolena nezkazily v˘bornou náladu...
• sluníãko se na nás smálo, ale pfiidalo potu do tváfií...
• kdo se moc usmíval, mûl ze závûreãné pasáÏe bahna

plné zuby...
• pofiadatelé byli tradiãnû skvûlí...
• vavfiín zÛstal opût na domovské lesní správû – ten

Beran je hroznej...
• pfiekoná ho koneãnû nûkdo???
• v cíli ãekal v˘born˘ obídek a spousta krásn˘ch cen...
• mizela únava, vznikala nová pfiátelství...
• závûr patfiil vytrvalcÛm – trval dlouho do noci...

jjbb
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Absolutní pofiadí

pofiadí st. ã. jméno roãník zamûstnavatel/klub ãas ztráta

1 3 Jifií Beran 1977 LâR LS Rychnov n/K 1:14:51 0:00:00
2 8 Lubo‰ Binar 1966 Les. Spol. Broumov 1:15:13 0:00:22
3 11 Jifií Beran 1952 Beran 1:15:31 0:00:40
4 20 Pavel Morávek 1976 A Team âeské Petrovice 1:17:15 0:02:24
5 43 Miroslav Saligr 1962 Mûstské lesy Rokytnice 1:20:05 0:05:14
6 10 Petr Morávek 1976 A Team âeské Petrovice 1:22:30 0:07:39
7 48 Kamil Beznoska 1963 LâR LS ChoceÀ 1:27:43 0:12:52
8 44 Tomá‰ Saligr 1989 Lesy mûsta Rokytnice 1:29:39 0:14:48
9 9 Lubomír Chmelíãek 1957 LâR fieditelství 1:30:30 0:15:39
10 4 Pavel Luka‰ík 1974 fa. Luka‰ík 1:31:03 0:16:12
11 29 Silvestaer Toma‰eviã 1978 Polsko 1:31:12 0:16:21
12 64 Miroslav Bafiinka LâR fieditelství 1:31:30 0:16:39
13 31 Marek Zatloukal 1989 Lesy Janeãek 1:32:12 0:17:21
14 6 Tomá‰ Tfie‰Àák 1988 SL· Trutnov 1:34:49 0:19:58
15 30 Jifií Zatloukal 1962 Lesy Janeãek 1:37:42 0:22:51
16 15 Anna Beranová 1991 Beran 1:38:26 0:23:35
17 46 Ondfiej Polonãek 1990 SL· Trutnov 1:39:46 0:24:55
18 38 Franti‰ek Smolka 1947 fa. Smolka 1:41:57 0:27:06
19 28 Adam Krakievicz 1959 Polsko 1:44:05 0:29:14
20 16 Mirka Beranová 1957 Beran 1:44:10 0:29:19
21 36 Radomír Debnár Less Forest 1:44:20 0:29:29
22 37 Hana Stárková 1979 fa. Stárková 1:44:27 0:29:36
23 63 Vít Obrdlík LâR fieditelství 1:44:29 0:29:38
24 41 Libor MojÏí‰ Obec Îernov 1:44:34 0:29:43
25 7 Karel Znojemsk˘ 1950 LâR KI Jihlava 1:45:11 0:30:20
26 59 Milan Soldán 1965 fa. Soldán 1:47:20 0:32:29
27 2 Andrea Du‰ková LâR fieditelství 1:47:37 0:32:46
28 32 Jaroslav Chládek 1961 LâR fieditelství 1:48:10 0:33:19
29 13 Libor Pauer 1974 LâR LS Rychnov n/K 1:49:41 0:34:50
30 57 Alena Schindlerová 1957 LâR fieditelství 1:51:39 0:36:48
31 42 David ¤ehák Obec Îernov 1:54:26 0:39:35
32 56 Jan Schindler 1984 LâR fieditelství 1:56:06 0:41:15
33 19 Tomá‰ Skalick˘ 1990 LâR SZ T˘ni‰tû n.O. 1:56:20 0:41:29
34 39 Standa Vesel˘ 1964 fa. Smolka 2:00:19 0:45:28
35 34 AneÏka Pavli‰ová LâR fieditelství 2:03:32 0:48:41
36 35 Pavel Pavli‰ LâR fieditelství 2:03:35 0:48:44
37 58 Vladimír Krchov 1958 LâR LS Rychnov n/K 2:06:39 0:51:48
38 53 Marie ·lechtová 1952 Less Forest 2:06:39 0:51:48
39 1 Robert Kvapil LâR fieditelství 2:11:37 0:56:46
40 45 Martin Polonãek 1989 SL· Trutnov 2:13:08 0:58:17
41 5 Vûra Hrbková LâR LS Ledeã n. Sáz. 2:14:36 0:59:45
42 27 Petr Mlynáfi 1982 LâR LS Rychnov n/K 2:14:38 0:59:47
43 55 Karel Kastel 1955 LâR fieditelství 2:15:12 1:00:21
44 33 SoÀa Chládková 1956 LâR fieditelství 2:16:07 1:01:16
45 62 Jitka Babi‰ová 1980 LâR fieditelství 2:18:31 1:03:40
46 65 ZdeÀka Nováková LâR fieditelství 2:18:31 1:03:40
47 22 Josef Hrdina LâR fieditelství 2:18:42 1:03:51
48 21 Jifií Stanûk LâR fieditelství 2:19:00 1:04:09
49 47 Ondfiej Beznoska 1994 LâR LS ChoceÀ 2:20:45 1:05:54
50 54 Jifií Zilvar LâR LS Rychnov n. Kn. 2:26:48 1:11:57
51 17 Michal Skalick˘ 1967 LâR SZ T˘ni‰tû n. Orl. 2:28:43 1:13:52
52 18 Tomá‰ Skalick˘ 1963 LâR SZ T˘ni‰tû n. Orl. 2:28:44 1:13:53
53 24 Václav âmejrek 1943 Forest Servis 2:28:48 1:13:57
54 25 Stanislav VáÀa 1949 Forest Servis 2:28:48 1:13:57
55 26 Bohumil Jerml 1947 Wood Forest 2:28:48 1:13:57
56 23 Marie Lapáãková 1947 fa. Lapáãek 2:34:11 1:19:20
57 40 ZdeÀka Smolková fa. Smolka 2:40:09 1:25:18
58 68 Renata Macková LâR fieditelství 2:42:54 1:28:03
59 66 Jindfiich Vrabec LâR LS ChoceÀ 3:07:25 1:52:34
60 67 Ludmila ·trosová LâR LS ChoceÀ 3:07:25 1:52:34
61 51 Jan Jelínek LâR LS Tfiebíã 3:11:56 1:57:05
62 49 Lenka Jelínková LâR LS Tfiebíã 3:12:00 1:57:09
63 52 Radek âermák LâR LS Tfiebíã 3:33:05 2:18:14
64 50 Veronika Jelínková LâR LS Tfiebíã 3:33:29 2:18:38
65 70 Lada Synková LâR fieditelství 3:37:24 2:22:33
66 69 Vendula ·tíchová LâR fieditelství 3:38:09 2:23:18
67 60 Katka Vofií‰ková AOPK Pardubice 3:58:52 2:44:01
68 61 Hana Trojanová AOPK Pardubice 3:58:59 2:44:08
69 12 Haniãka ·tûpánková Pauerova rodina 4:02:38 2:47:47
70 14 Lenka ·teinerová Pauerova rodina 4:02:38 2:47:47
71 71 Václav Hamáãek LâR LS Rychnov n. Kn. odstoupil

VV˘̆sslleeddkkoovváá  lliissttiinnaa  22..  rrooããnnííkkuu  CCyykklliissttiicckkééhhoo  ppfifieejjeezzdduu  OOrrlliicckk˘̆cchh  hhoorr
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Vybíráme z tisku
·umavsk˘ park zaplatí pokutu 
za kÛrovce
Právo 22. 6. 2006

Pokutu 200 tisíc korun musí zaplatit Správa Národního parku
a Chránûné krajinné oblasti ·umava za roz‰ífiení kÛrovce v loka-
litû poblíÏ Modravy. Rozhodlo o tom ministerstvo Ïivotního
prostfiedí, které jako odvolací orgán sníÏilo pÛvodní sankci 630
tisíc korun, udûlenou správû parku âeskou inspekcí Ïivotního
prostfiedí (âIÎP). 
„Odvolací orgán respektuje specifické postavení národního
parku, kde nakládání s lesem odchylnû od standardního reÏimu
stanoveného zákonem mÛÏe b˘t souãástí odbornû zvoleného
managementu. Vzhledem k této skuteãnosti je moÏno delikt
posuzovat jako administrativní nedostatek,“ uvedla mluvãí
ministerstva Ïivotního prostfiedí Karolína ·Ûlová. 
KÛrovcové ohnisko poblíÏ Modravy objevila inspekce loni na
pfielomí srpna a záfií. SprávcÛm parku uloÏila, aby proti l˘koÏ-
routovi zasáhl podle pfiedpisÛ pro druhé zóny, kde se smí kácet.
Podle obãanského sdruÏení ·umava 21 to pracovníci parku
nesplnili Namísto toho správa v fiíjnu vydala rozhodnutí o pfied-
bûÏném opatfiení, které ukládalo na vybran˘ch plochách proti
kÛrovci nezasahovat. Podle jednatele sdruÏení Jifiího ·ticha tím
správa poru‰ila zákon o lesích. „Správa si nemÛÏe podle své
libovÛle roz‰ifiovat bezzásahové zóny,“ fiekl âTK ·tich Upozor-
nil, Ïe za v‰ím je snaha parku roz‰ífiit bezzásahová území s pod-
porou ministerstva Ïivotního prostfiedí. „Proto zfiejmû udûlalo
ministerstvo alespoÀ tento ústupek. Doufám, Ïe pokuta nebu-
de hrazena z penûz urãen˘ch na správu parku, ale Ïe ji zaplatí
ãlovûk, kter˘ o nezasahování rozhodl,“ dodal ·tich.

·elmy jsou dÛkazem zdravé pfiírody, tvrdí
ochránci
Mladá fronta DNES 20. 6. 2006 

V˘skyt medvûdÛ a vlkÛ v moravskoslezsk˘ch horách je pfiede-
v‰ím dÛkazem v˘razného ozdravení pfiírody, tvrdí ekologiãtí
aktivisté a ochranáfii. Proto se dnes snaÏí návrat tûchto ‰elem

Soudkynû zastavila práci v lese
Mladá fronta DNES 16. 6. 2006

V beskydsk˘ch lesích vlastnûn˘ch státem vãera náhle ustala ve‰-
kerá práce - pfiestalo se kácet dfiíví i vysazovat nové stromky.
Zastavení v‰ech prací nafiídil státnímu podniku Lesy âR Krajsk˘
soud v Ostravû. Zdej‰í soudkynû Anna ¤eháková se nyní zab˘vá
tím, zda jsou smlouvy mezi státním podnikem a firmou Lesy
Beskydy, která práce vykonává, platné, nebo ne. Do doby, neÏ
definitivnû rozhodne, se rozhodla platnost kontraktÛ pozastavit. 
Jde o dal‰í pokraãování dlouhého a komplikovaného sporu
mezi státní firmou Lesy âR a nejvût‰í soukromou lesnickou
spoleãností CE Wood. 
Vedení LesÛ âR pfiipustilo, Ïe jim pfiedbûÏné opatfiení ostravské
soudkynû, proti kterému se chtûjí odvolat, v˘raznû komplikuje
Ïivot. V lese se totiÏ musí co nejrychleji zaãít znovu pracovat
a firma teì hledá zpÛsob, jak to zajistit. „Jsme v‰ak na tuto
krizovou situaci pfiipraveni. Právû pro pfiípad podobn˘ch atakÛ
jsme se rozhodli zaloÏit dcefiinou spoleãnost LâR Servis,“ fiekl
nedávno jmenovan˘ ‰éf firmy Franti‰ek Koníãek. 

Nevhodné smrky stále dotuje stát
Stfiední âechy, 26. 6. 2006 (kráceno)

Smrkové lesy nejsou pro vût‰inu území âeské republiky vhod-
né. Pfiesto stát stále vyplácí miliony korun na v˘sadbu dal‰ích
smrkov˘ch monokultur. Upozornilo na to ekologické Hnutí
Duha. To získalo údaje o dotacích na zalesÀování z evrop-
sk˘ch fondÛ od Státního zemûdûlského intervenãního fondu.
Podle nich ‰lo v letech 2004 a 2005 na v˘sadbu smrku celkem
38 procent dotací na zalesÀování. Pfiitom za pfiirozené situace
by mûly smrãiny zaujímat jen 11 procent ãesk˘ch lesÛ. Naopak
duby, buky a jedle, které by za normálních okolností tvofiily 
80 procent lesních porostÛ, dostaly z dotací jen 33 procent
penûz. S postupn˘m pfiechodem smrkov˘ch monokultur na
listnaté a smí‰ené lesy pfiitom poãítá i vládní Národní lesnick˘
program.
„Nedává smysl, aby si stát stûÏoval na nadbytek smrãin
v lesích, ale zároveÀ financoval v˘sadbu dal‰ích a dal‰ích
smrkÛ,“ uvedl programov˘ fieditel Hnutí Duha Vojtûch Kotec-
k˘. Ministerstvo zemûdûlství, která má péãi o lesy na starosti,
v‰ak odpovûdnost za ‰patné vynakládání penûz odmítá. „Roz-
dûlení zmínûn˘ch podpor je v souãasné dobû v rukou a zcela
v rozhodovací kompetenci krajsk˘ch úfiadÛ a ministerstvo
zemûdûlství je nemÛÏe ovlivnit,“ fiíká mluvãí ministerstva
Tomá‰ Loskot. 

Krkono‰e kvÛli polomÛm ohroÏuje kÛrovec
Mladá fronta DNES 21. 6. 2006

Rozsáhlé polomy v Krkono‰ích a v Jizersk˘ch horách lesníci
nestíhají odklízet. Napfiíklad v okolí Harrachova leÏí je‰tû dva
tisíce kubíkÛ poláman˘ch stromÛ a hrozí, Ïe porosty napadne
kÛrovec. Navíc mohou mûsta majitele lesÛ pokutovat za to, Ïe
polomy neuklidili vãas. „Nebylo v lidsk˘ch silách to stihnout do
konce ãervna,” uvedl mluvãí Krkono‰ského národního parku
Radek Drahn˘. Na Harrachovsku popadaly bûhem zimy kvÛli
mrazu a snûhu ãtyfii tisíce kubíkÛ dfieva a lesníci jich stihli odkli-
dit jen polovinu. “Budeme na tom muset pracovat je‰tû v ãer-
venci,“ fiekl Drahn˘.
Podobnû jsou na tom v Jizersk˘ch horách, kde podle odhadÛ
popadalo dokonce kolem tfiiceti tisíc kubíkÛ dfieva. „Nestíháme,
pfiestoÏe jsme zapojili více dûlníkÛ a firem. Navíc v kvûtnu kvÛli
vûtru padaly dal‰í stromy,“ uvedl jabloneck˘ lesní správce Miro-
slav Kortan. 
LesÛm nyní hrozí dal‰í kalamita – kÛrovcová. „Máme ‰tûstí, pro-
toÏe se kÛrovec vyvíjí pomaleji neÏ v minul˘ch letech. Musíme
ale jednotlivé lokality hlídat,“ upozornil Kortan. V˘voj broukÛ se
totiÏ podle fr˘dlantského lesního správce Otto Kuãery opozdil
jen asi o dva t˘dny. Pokud by se brouci zaãali mnoÏit, zaãnou je
hospodáfii likvidovat chemicky nebo budou loupat kÛru zasaÏe-
n˘ch stromÛ, aby larvy vyhubili.

propagovat a podporovat rÛzn˘mi zpÛsoby. I mnozí myslivci se
uÏ zfiejmû smífiili s tím, Ïe ‰elmy prostû do horsk˘ch lesÛ patfií,
a nesnaÏí se je odtud dostat. Ekologiãtí aktivisté Hnutí Duha,
ktefií pofiádají v zimû v Beskydech takzvané vlãí hlídky, navíc
uvedli, Ïe v posledních dvou zimách se pfiíli‰ nesetkávají ani
s podezfiel˘mi a nelegálními návnadami. Tyto takzvané ujedi ãi
vnadi‰tû v podobû vnitfiností ãi zbytkÛ mrtv˘ch zvífiat objevo-
vali dosud blízko posedÛ a podezfiívali myslivce, Ïe takto
zákefinû líãí na zákonem pfiísnû chránûné vlky. Nûktefií dobro-
volní ochránci pfiírody ãi chalupáfii v‰ak i nyní zaznamenávají
u tûchto posedÛ podezfielé pfiedmûty. Nûkolikrát také tyto náv-
nady nahlásili veterináfiÛm, ktefií by mûli postihnout kladení
podobn˘ch návnad jako poru‰ení veterinárního zákona
o zacházení s mrtv˘mi zvífiaty. Veterináfii uÏ ale vût‰inou na nic
nepfii‰li, protoÏe vnadi‰tû zmizela hned, kdyÏ se o nich vefiej-
nost dozvûdûla.

Jan Brandejs
¤editelství LâR
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Nové odborné publikace a knihy
z oboru lesnictví a pfiíbuzn˘ch oborÛ
100 let hrazenáfisk˘ch prací v povodí 
Zahofianského potoka
Ve sborníku z odborného semináfie (Davle u Prahy, 27. 5.
2006) jsou uvedeny pfiíspûvky zab˘vající se prácemi prove-
den˘mi na‰imi pfiedchÛdci v povodí Zahofianského potoka
právû pfied sto lety. Je pfiipojeno i stanovisko MÎP k nûkte-
r˘m aktivitám stfiedoãeské správy tokÛ LâR, s.p., které
mimo jiné dokumentuje, Ïe ãinnost správcÛ tokÛ není jed-
noduchá. ProtoÏe hrazení bystfiin je pfiíkladem lesnické
sluÏby, je pfiiloÏen pfiíspûvek zab˘vající se otázkou environ-
mentálních sluÏeb. Nechybí ani informace o zajímavostech
okolí Zahofianského potoka. V závûru sborník uvefiejÀuje
i star‰í pfiíspûvek zab˘vající se moÏnostmi lesÛ úãinnû tlu-
mit záplavy.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2006
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK/

Hlavní problémy lesnictví
Sborník z 9. snûmu lesníkÛ, Hradec Králové, 1. 6. 2006.
Vyd. âeská lesnická spoleãnost, Praha, 2006
/darováno âeskou lesnickou spoleãností, Praha, technické
knihovnû LâR HK/

Ochrana velk˘ch ‰elem v âeské republice
Petr St˘blo (editor)
Snahou autorÛ publikace je co nejsrozumitelnûji pfiedstavit
na‰e velké ‰elmy, medvûda, vlka a rysa, ukázat, Ïe je moÏné
s nimi Ïít témûfi bez konfliktÛ, poradit, jak pfiípadné kon-
flikty odvrátit ãi je minimalizovat. A v neposlední fiadû také
poukázat na práci ãlenÛ âeského svazu ochráncÛ pfiírody  ve
Vala‰ském Mezifiíãí, Vsetínû a RoÏnovû pod Radho‰tûm, ktefií
poznávají a stfieÏí Ïivot velk˘ch ‰elem v Beskydech. Publika-
ce byla vydána v rámci otevfieného programu âeského svazu
ochráncÛ pfiírody „Ochrana biodiverzity“, podporovaného
Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR, státním podnikem
Lesy âeské republiky, Agenturou ochrany pfiírody a krajiny
âR a âeskomoravskou mysliveckou jednotou.
Vyd. âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody – Ústfiední v˘konná rada,
Praha, 2005
/pfiidûleno technické knihovnû LâR HK/

V˘chodoãeské hory od Jizery po Tichou Orlici
Vlastimil Pilous a Jifií Grund
Autofii knihy zvolili netradiãní formu, jíÏ seznamují ãtenáfie
s jednou z horopisnû a krajináfisky nejrozmanitûj‰ích oblas-
tí âech. O vybran˘ch 58 vrcholech, tûch nejvy‰‰ích, nejv˘-
znamnûj‰ích a nejnav‰tûvovanûj‰ích na stranû jedné, ale
i tûch ‰ir‰í vefiejnosti témûfi neznám˘ch ãi dokonce zcela
nepfiístupn˘ch na stranû druhé, referují encyklopedick˘m
zpÛsobem. Pfiedkládaná publikace si vytkla za cíl seznámit
s poznatky, fakty a pozoruhodnostmi z pohledu v‰ech
oborÛ, a to formou pfiístupnou i ãtenáfiÛm bez hlub‰ích
znalostí v jednotliv˘ch vûdách. Vedle zv˘raznûní nejrÛznûj-
‰ích specifik, zvlá‰tností a v˘jimeãností charakteristick˘ch
pro jednotlivé hory a kopce autofii vysvûtlují nebo i bofií
m˘ty, povûry a omyly, které jsou s nimi spojovány. Pfied-
ností knihy je i fakt, Ïe se neomezuje stroze jen na samot-
né vybrané vrcholy, ale chápe je jako souãást okolní kraji-
ny, a to jak z hlediska fyzickogeografického, tak spoleãen-
skovûdního, zvlá‰tû historického. âtenáfi se tak dovídá
i ãetné informace, které mají „nadlokální“ charakter

a umoÏÀují lep‰í pochopení regionu jako celku. V obrazové
ãásti autofii upfiednostnili u celkov˘ch pohledÛ náladové
snímky v promûnách roku i dne, které podstatnû lépe vysti-
hují “genia loci” celé vymezené oblasti a zvlá‰tû samotn˘ch
vybran˘ch vrcholÛ.
Vyd. nakladatelství Milo‰ Uhlífi – Baset, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Atlas hmyzích ‰kÛdcÛ lesních dfievin
Vladimír Novák, Ferdinand Hrozinka a Bohumil Star˘
Originály barevn˘ch tabulí hmyzích ‰kÛdcÛ ve ‰kolkách
a kulturách, na smrku, borovici, jedli, modfiínu, douglasce,
vejmutovce, dubu, buku, jasanu, jilmu, bfiíze, lípû, topolu
a ol‰i zpracovali prof. Ferdinand Hrozinka (‰kÛdce na jehliã-
nanech) a po jeho smrti dr. Bohumil Star˘ (‰kÛdce na list-
náãích). Do jednotliv˘ch souborÛ byli zafiazováni ‰kÛdci
podle jejich hospodáfiského v˘znamu. Text atlasu je zamû-
fien pfiedev‰ím k popisu a k usmûrnûní pozornosti na rozho-
dující znaky, podle kter˘ch je moÏno prakticky zpfiesnit
obvyklou pov‰echnou orientaci. Atlas má charakter urãova-
cího klíãe. Má slouÏit jako názorná pomÛcka k uãebnicím
lesnické zoologie a ochrany lesÛ.
Vyd. Státní zemûdûlské nakladatelství, Praha, 1974
/zakoupeno v antikvariátû pro technickou knihovnu LâR
HK/

Ukazatele zmûn biodiverzity
David Vaãkáfi (editor)
Jak se mûní pfiíroda v âeské republice? Jaké máme k dispo-
zici nástroje a informace pro zhodnocení tûchto zmûn
a zji‰tûní moÏn˘ch v˘vojov˘ch trendÛ? To jsou hlavní otáz-
ky, na které se pokou‰í odpovûdût ‰irok˘ autorsk˘ kolektiv.
TûÏi‰tû publikace spoãívá ve shrnutí zmûn biodiverzity,
které jsou v âeské republice dlouhodobû sledovány, na
základû vybran˘ch ukazatelÛ (indikátorÛ). Kniha rovnûÏ
ãtenáfie seznamuje se souãasnou teorií a svûtov˘mi trendy
ochrany biodiverzity. Jejím cílem v‰ak není pouze pfiedloÏit
souhrny dat, ale rovnûÏ poskytnout podnûty pro dal‰í
v˘zkum, sledování a praktickou ochranu biodiverzity.
V˘stupem je tedy rovnûÏ uÏivatelsky zamûfiená pfiíruãka,
urãená nejenom pro profesionální pfiírodovûdce a ochránce
pfiírody, ale i pro ‰ir‰í vefiejnost, uãitele, studenty, amatér-
ské pfiírodovûdce a vÛbec v‰echny, které zajímá rozmanitost
Ïivota na na‰í planetû.
Vyd. Academia, Praha, 2005
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LâR HK/

Ptáci Orlick˘ch hor s atlasem hnízdního 
roz‰ífiení
Miloslav Hromádko, Kamil âihák, Vûra Hromádková a Jifií
Porkert
Kniha souhrnnû zpracovává v‰echny dostupné záznamy
pozorování, zprávy a ãlánky o v˘skytu ptákÛ v Orlick˘ch
horách od konce 19. a zaãátku 20. století po souãasnost.
Její souãástí je atlas hnízdního roz‰ífiení ptákÛ z v˘zkumu
provádûného v letech 1996–1999.
Vyd. Obãanské sdruÏení LIBRI Dobré ve vydavatelství Eva
Kuãerová, SEN, Dobré, 2005
/zakoupeno v síti knihkupcÛ pro technickou knihovnu LâR
HK/ ■

Jifií Uhlífi
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Přínosná brožura Lesnické školy v Písku
a Ing. Hubert Neuman
RNDr. Stanislav Mottl, CSc., a kolektiv. 
První vydání. Vydáno nákladem autorů v počtu 1000
výtisků v Ústavu jaderných informací v Praze – Zbra-
slav.
Kniha formátu A5, 98 stránek, 20 obrazových příloh
a faksimilií. 
Vedoucí autorského kolektivu a iniciátor knížky:
RNDr. Stanislav Mottl, CSc..
Autorský kolektiv: Miroslav Janda, Jaroslav Korbel,
Rostislav Kubišta, Ing. Vlastimil Kučera, Jan Kulíř,
Vladimír Mařík, Stanislav Oberreiter, Jindřich Pavliš,
Vladimír Procházka. 
Fotografie: archivy autorů. 10 kapitol.

Pozoruhodná publikace je zamýšlena jako pocta
a splacení dluhu charakternímu, dnes už zesnu-
lému lesnickému středoškolskému profesorovi
(1948–1976) a emeritnímu řediteli lesnických škol
v Písku (1950–1970) panu Ing. Hubertu Neumanovi,
narozenému 13. března 1915 v myslivně Velký Vře-
šťov u Cerekvice nad Bystřicí v tehdejším okrese Hoři-
ce v Podkrkonoší a zesnulému v 80. letech 18. pro-
since 1995 v Praze. Brožura je  velmi promyšleně
a precizně komponována. Po Předmluvě následuje
stěžejní medailon a biografie Ing. Huberta Neumana
z pera hlavního autora a iniciátora knihy RNDr.  Sta-
nislava Mottla, CSc., významného českého lesnické-
ho a mysliveckého výzkumníka a publicisty. Pak
následuje šest memoárových statí, obsáhlá citace
použitých pramenů a literatury a obrazové přílohy. 

Zdařilá Mottlova životopisná stať Kdo byl Ing.
Hubert Neuman uvádí do celé problematiky a zámě-
ru publikace. Velmi propracovaně, důkladně a fakto-
logicky vyváženě seznamuje se životem, osudy,
působením a i zajímavými životními peripetiemi uctí-
vaného a obdivovaného muže a osobnosti, která se
vždy uměla zastat studentů pronásledovaných komu-
nistickým fanatismem a bezprávím. Na novodobé
temno padesátých let na písecké lesnické škole
vzpomínají její politicky postižení absolventi
J. Janda, J. Korbel, J. Kulíř a S. Oberreiter ve třetí
kapitole Maturovali jsme v roce 1951. Tehdy komu-
nisté na písecké lesnické škole k praktické a ústní
maturitě nepřipustili celkem patnáct studentů a dal-
ších jedenadvacet bylo politicky napomenuto. Větši-
nou se to týkalo dobrých studentů, kteří však jako
demokraticky smýšlející politicky a názorově nevy-
hovovali kádrujícím komunistům, fanatickým spolu-
žákům a svazákům-fízlům. Ničím se neprovinili,
a přesto byli pronásledováni. Iniciativa, aby mohli
dostudovat, vyšla od správce školy Ing. Neumana,
a tak  dvanáct z nich posléze mohlo složit dodateč-
nou maturitu. 

Z textu lze vyčíst, jak politické perzekvování, proná-
sledovaní a kádrování  na tehdejších českých střed-
ních školách nemilosrdně a nelítostně poznamenalo
studenty-oběti na celý život. Tak například Vladimír
Procházka v kapitole Převýchova vzpomíná na nelid-
ské, nedůstojné zacházení a ponižující těžkou práci

V mûsíci ãervenci oslaví v˘znamná
Ïivotní jubilea tito pracovníci LâR
padesátiny
Válková Hana Ing. LS RoÏnov p. R.

‰edesátiny
Vyskoãil Josef LS Franti‰kovy Láznû
·ãuãka Pavel LS ·ternberk
Chrtek Antonín LS Jablonec n. N.
âírtek Ludvík LS Lan‰kroun

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

v komunistických vojenských koncentrácích u tzv.
Pomocných technických praporů (PTP) a ve vojen-
ských táborech nucených pracích (VTNP) v Libavě
a v uhelných dolech v Ostravě. Rozhodně každý by
si tuto otřesnou, hořkou, ale zcela pravdivou vzpo-
mínku na „politickou převýchovu u pétépáků“ měl
sám přečíst. 

S neskrývanou úctou a vděčností vzpomíná na las-
kavé Neumanovy Tátovské oči Vladimír Mařík, matu-
ritní ročník 1956, a Jindřich Pavliš, maturant 1966,
v pravdivé reminiscenci Zapsal se do mého života.
Ředitel Neuman měl opravdu své studenty rád
a zasahoval a pomáhal tam, kde cítil křivdu, nespra-
vedlnost a podlost. Vyvrcholením uznání morálních
kvalit ředitele Ing. H. Neumana je rovněž upřímná
vzpomínka Stal se mým vzorem Ing. Vlastimila Kuče-
ry, emeritního profesora lesnických škol v Trutnově
a v Písku. Tento spolupracovník  připomíná též velké
zásluhy druhého nejdéle sloužícího ředitele školy
a nositele státního vyznamenání Zasloužilý učitel,
Ing. H. Neumana.

Dr. Mottl připomíná, že v roce 1985 u příležitosti
100. výročí založení českých lesnických škol
v Písku, se písecké vedení lesnické školy vůči svému
bývalému řediteli školy vyloučenému z KSČ zacho-
valo zbaběle, hanebně  a přímo hulvátsky. „Na
oslavě nejen nesměl sedět mezi čestnými hosty, ale
nebylo mu ani dovoleno vystoupit,“ píše na straně
21 a pokračuje: „Je velmi zarážející a konsternující
zjištění, že písecká lesnická škola, jako instituce
zodpovědná za politické perzekuce některých svých
studentů i pedagogů v době komunistické totality,
dosud nenalezla vhodný způsob, jak tyto lidi – Ing.
Huberta Neumana nevyjímaje – rehabilitovat.“ Dr.
Stanislav Mottl, CSc. dále uvádí: „Emeritní ředitel
píseckých lesnických škol Ing. Hubert Neuman byl
člověkem ryzího charakteru. Proti bezpráví nebojo-
val jen slovy, ale především skutky. Politicky proná-
sledovaným lidem v době totality účinně pomáhal
bez ohledu na ohrožení vlastní osoby. Pro své přá-
tele z řad pedagogů a zejména studentů se stal
životním vzorem. Kéž by takových osobností bylo
v naší společnosti víc.“ 

PhDr. Jiří Uhlíř

PANORAMA



Ve dnech  9. – 10. ãervna uspofiádal Lesní závod Konopi‰tû jiÏ sedm˘ roãník SoutûÏe o pohár LesÛ âeské republiky
v loveckém parcouru. SoutûÏ se jiÏ tradiãnû konala v krásném prostfiedí Stfielnice VráÏ poblíÏ Komorního Hrádku, neda-
leko od fieky Sázavy. Dal‰í informace na stranû 18.

Sedm˘ roãník SoutûÏe
o pohár LâR v loveckém parcouru
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