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Úspû‰ná Zemû Ïivitelka

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

Ve dnech 24. 8. – 29. 8. 2006 se uskuteãnil v areálu ãeskobudûjovického v˘stavi‰tû veletrh Zemû Ïivitelka. Opût po roce
jsme i my nabídli vefiejnosti moÏnost nav‰tívit expozici LesÛ âeské republiky. Expozice LâR má na této v˘stavû jiÏ svou
tradici a i tentokrát byla pro náv‰tûvníky zajímavá a poutavá. Nesla se v duchu propojení lesnick˘ch tradic, myslivosti,
moderního lesnického hospodafiení i oddechu. K vidûní byly zajímavé a mimofiádné trofeje z Ponû‰ické i Staré obory, které
jsou ve správû LS Hluboká nad Vltavou, dále filmové dokumenty o ãinnosti podniku a mnoho propagaãních materiálÛ. To,
Ïe expozice byla mimofiádnû úspû‰ná, dokladuje i fakt, Ïe si ji televizní média vybrala k reportáÏi. Natoãila ji s lesním
správcem Janem Zasadilem. V rámci prezentace LâR probûhly i dûtské akce Dny s LâR. Na úspûchu expozice mûli svÛj
podíl v‰ichni zúãastnûní pracovníci z jihoãesk˘ch lesních správ. Patfií jim velk˘ dík za obûtavost a zodpovûdn˘ pfiístup.

Jaroslav Karas
¤editelství LâR
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VVááÏÏeennéé  kkoolleeggyynnûû,,  vvááÏÏeenníí  kkoolleeggoovvéé,, ZZ  OOBBSSAAHHUU
bylo zvykem v na‰em spoleã-
ném ãasopise, Ïe úvodní slovo
mûl generální fieditel spoleã-
nosti. Vzhledem k tomu, Ïe se
nové vedení snaÏí zásadním
zpÛsobem zmûnit komunikaci
se zamûstnanci, dovolte mi,
aby úvodní slovo pro záfiijové
ãíslo bylo v tomto ohledu
v˘jimkou.
Lesy âeské republiky prochá-
zejí nelehk˘m obdobím. Právû
v takov˘ch dobách sehrává zvlá‰È dÛle-
Ïitou roli vzájemná komunikace a infor-
movanost. A to nejen dovnitfi spoleã-
nosti, kde máme asi nejvût‰í dluh, ale
i smûrem ven. K tomu, abychom mohli
dobfie nastavit komunikaãní projekty, je
tfieba znát mínûní cílov˘ch skupin. Jak
nás vnímají a co od nás oãekávají. Dnes
jiÏ máme v˘sledky trackingového v˘zku-
mu a pravidelnû  v kaÏdém ãísle Vás
budeme informovat o imageové pozici
LesÛ âR v dané cílové skupinû. 
Není tfieba pfiipomínat, Ïe je tfieba se
mûnit a zásadnû konat. Konat tak, aby
Lesy âR byly opût uznávanou a respek-
tovanou organizací. BohuÏel, ne vÏdy je
kritériem pro hodnocení na‰eho obrazu
v oãích vefiejnosti to, co dûláme kvalit-
nû,. Image kolikrát dotváfiejí detaily,
které jsou pro obyãejného lesníka
nepodstatné, ale na obraz spoleãnosti
mají dÛleÏit˘ vliv. Platí to i naopak.
Kupfiíkladu známá zpráva vûdcÛ o stavu
lesa nás jistû v‰echny poboufiila.
V odborn˘ch ãasopisech na ni dokonce
byla fiada reakcí, ale z v˘zkumÛ vyply-
nulo, Ïe bûÏná a dokonce i manaÏerská
nebo ekonomická vefiejnost neví , Ïe
nûjaká zpráva vÛbec vznikla. Mûjme
proto potfiebn˘ nadhled a nevná‰ejme
problém tam, kde není, nebo kde o nûj
není zájem. 
Jedním z dÛleÏit˘ch aspektÛ vnímání
na‰í spoleãnosti je její vizuální styl.
Vizuální styl na‰ich materiálÛ, ãasopisu
i nejrÛznûj‰ích prezentací. Chceme-li
budovat sebevûdomí a respekt k lesnic-
kému fiemeslu, musí se to odráÏet
i v barvách, grafickém rozloÏení a kvali-
tû fotografií a z materiálÛ musí b˘t na

pouh˘ pohled vidût prvotfiídní
profesionalita. Velk˘m zklamá-
ním pro mne bylo, Ïe ná‰ ãaso-
pis, kter˘ má velmi silnou ãte-
náfiskou základnu, je v porov-
nání s jin˘mi ãasopisy hodno-
cen spí‰e jako prÛmûrn˘, ba
dokonce ãasopis historicky
poplatn˘ osmdesát˘m letÛm.
A vidíte, obsahovû by se moÏná
mohl pomûfiovat s takov˘mi
firemními ãasopisy, jaké mají
tfieba Siemens nebo General

Electric. Proto chceme, aby ãasopis
vypadal modernûji a mohl se utkávat
v soutûÏích o nejlep‰í firemní ãasopis
roku. Kdo jin˘ by mûl mít takovou ambi-
ci, neÏ spoleãnost, která patfií k nejvût-
‰ím v zemi a má tak bohatou tradici? 
Proto je tohle ãíslo ãasopisu posledním,
které vychází v dosavadní podobû. ¤íj-
nov˘ Lesu zdar uÏ vyjde ve zcela novém
grafickém kabátû. NepÛjde o drobnou
korekci, ale skuteãnû o zcela nov˘
design, kter˘ ãasopis pfiiblíÏí modernímu
svûtu, ov‰em s maximálním citem
pro historii a tradici spoleãnosti. Pevnû
vûfiím, Ïe se Vám nov˘ design bude líbit.
Pokud ne, nebojte se nám pfies Zelené
linky a schránky sdûlit svÛj názor. Je to
pfiece Vá‰ ãasopis. 
Z v˘zkumu také vyplynulo, Ïe Vám
chybí více aktuálních informací z vedení
a informace o strategickém rozhodová-
ní. Jsme si vûdomi toho, Ïe Lesu zdar je
mûsíãník a pfiiná‰í informace s urãit˘m
zpoÏdûním. Z toho dÛvodu plánujeme
jednoduch˘ na ãernobílém papíru ti‰tû-
n˘ Informaãní bulletin, kter˘ bude jak
na internetu, tak v papírové podobû,
a bude k mání na kaÏdé recepci, pfiípad-
nû rozná‰en s novinami. Tento bulletin
bude mít maximálnû 14denní periodici-
tu a bude obsahovat dÛleÏitá rozhod-
nutí z porad vedení, z dozorãí rady,
informace o kauzách a jednotliv˘ch pro-
jektech, kter˘mi na‰e spoleãnost pro-
chází. Tím by se mûl pfiísun informací
k zamûstnancÛm podstatnû zv˘‰it. ■

Ing. Robert Kvapil
vedoucí odboru marketingu a PR
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Generální fieditel apeloval
na zamûstnance ve venkovním provozu
Ve stfiedu 23. srpna se v hradecké Silvii uskuteãnilo dal‰í setkání managementu LesÛ âR
s fiediteli krajsk˘ch inspektorátÛ, lesních závodÛ, správ tokÛ a s fieditelkou SZ. 

Po obûdû se setkání zúãastnili také zástupci dvou nejsilnûj-
‰ích organizací podnikatelÛ v lesním hospodáfiství, tedy
âeské asociace podnikatelÛ v lesním hospodáfiství a SdruÏe-
ní podnikatelÛ v lesním hospodáfiství. JiÏ to samo o sobû
vypovídá, jaké bylo hlavní téma jednání – situace kolem
zadávání vefiejn˘ch zakázek. Lesy âeské republiky mají pfii-
pravené dvû varianty fie‰ení. 

První poãítá s prodlouÏením dosavadních smluv do konce
fiíjna 2007. Na poãátku roku 2007 by Lesy âR vyhlásily
zadávací fiízení tak, aby do 30. 9. 2007 mohli vítûzové zaãít
pracovat podle vysoutûÏen˘ch smluv. Tato varianta pfiedpo-
kládá dohodu pfieváÏné vût‰iny dosavadních smluvních part-
nerÛ. Vedení spoleãnosti je pevnû pfiesvûdãeno, Ïe k dohodû
dojde. Tato dohoda by se pak mûla stát podkladem pro jed-
nání s ÚHOS, kter˘ by roãní pfiípravné období toleroval jako
dobu nezbytnû nutnou na pfiípravu stfiednûdob˘ch v˘bûro-
v˘ch fiízení.

Druhá varianta, kterou generální fieditel oznaãil jako
„ne‰Èastnou“, a která by pfii‰la na fiadu v pfiípadû, Ïe se Lesy
âR s podnikateli nedohodnou, spoãívá v tom, Ïe Lesy âR
vypí‰í zadávací fiízení na ve‰keré území tak, aby se na zákla-
dû jejich v˘sledkÛ mohlo zaãít pracovat od 1. 1. 2007.
Vzhledem k ãasové tísni a k neujasnûné právní pozici zejmé-
na tzv. Nov˘ch smluv by byli vybráni dodavatelé pouze na
jeden rok, tj. do 31. 12. 2007. Proã je tato varianta „cestou
do pekel“? ProtoÏe v˘sledky zadávacího fiízení budou známé
aÏ v prÛbûhu prosince 2006 a není v silách vítûzÛ, aby pfie-
vzali svá vysoutûÏená území a zaãali na nich naplno praco-
vat hned od zaãátku roku. Kontinuita dodávek dfieva by tak
byla pfieru‰ena, coÏ by mûlo nedozírné ekonomické dopady
jak na odbûratele dfieva, zejména na papírny, tak potaÏmo
na Lesy âeské republiky. Na dohodu o tom, kterou variantu
zvolit, pfiitom zb˘vají nikoliv t˘dny, ale doslova jenom nûko-
lik dní, do konce srpna.

V souvislosti se zadáváním vefiejn˘ch zakázek upozornil
generální fieditel LesÛ âR Ing. Franti‰ek Koníãek pfiítomné
fieditele na velmi rozdílnou úroveÀ projektÛ, které OJ pfii-
pravují pro dodavatele prací, a na jejichÏ základû dodavate-
lé hospodafií. Nûkde jsou odchylky projektu a skuteãnosti
v fiádu procent, nûkde v‰ak v fiádu i nûkolika stovek procent.
A to se t˘ká standardních projektÛ, tedy oãi‰tûn˘ch od kala-
mit a nahodilé tûÏby. Vedení LâR se po dlouhém jednání
podafiilo nastavit podnikatelskou sférou akceptovatelné
tvrdé ekonomické podmínky zadávací dokumentace, kde
jsou odstranûna v‰echna subjektivní kritéria. Hodnocení tak
bude postaveno ãistû na ekonomick˘ch jasnû vyãísliteln˘ch
kritériích. Saldo ceny 80 %, v˘‰e bankovní záruky 10 %
a penále za zpoÏdûní dodávek sortimentu 10 %. To, co
ov‰em do zakázek stále vrací subjektivitu, jsou zmiÀované
parametry projektÛ, které vznikají v terénu. Generální fiedi-
tel k tomu uvedl: „Apeluji na vás, abyste na tyto vûci
dohlédli a prosím Vás o Va‰i maximální souãinnost a pomoc
v této vûci a odstranûní ve‰keré subjektivity v pfiípravû pro-
jektÛ, jelikoÏ toto je váÏn˘ problém, kter˘ LâR váÏnû po‰ko-
zuje. Vedení LâR se v budoucnu urãitû na kontrolu tûchto
vûcí dÛkladnû zamûfií.“

V závûru setkání mimo jiné JUDr. Pavel Krpata informoval
o tom, Ïe jiÏ v osmi pfiípadech sv˘m pfiedbûÏn˘m opatfiením
uloÏily soudy LesÛm âR okamÏité ukonãení smluvního vzta-
hu, tedy de facto zákaz práce v lesích. V 17 pfiípadech na-
opak soudy Ïádostem nevyhovûly.

Ing. Robert Kvapil pak úplnû na závûr informoval pfiítomné
o nástupu nového tiskového mluvãího Tomá‰e Vy‰ohlída.
Dosavadní tisková mluvãí Mgr. Alexandra KfiiÏková nastupu-
je na matefiskou dovolenou. ■

Jaroslav Joná‰ 
¤editelství LâR

OOMMLLUUVVAA

V 8. ãísle ãasopisu Lesu zdar jsem v ãlánku UUããíímmee  ssee
ÏÏíítt  vv kkoo‰‰iillii,,  kktteerráá  nnáámm  jjee  ppfifiííllii‰‰  ttûûssnnáá uvedl, Ïe „v‰ech-
ny byty s v˘jimkou tûch nejnutnûj‰ích, napfiíklad
hájoven, pÛjdou do draÏby“.  
Jde o nepfiesnou autorskou interpretaci slov Ing.
V. Krchova, kter˘ doslova fiekl: „V‰echny byty s v˘jim-
kou bytÛ revírnick˘ch a bytÛ lesních, polesn˘ch
a budov organizaãních jednotek pÛjdou do prodeje…,
normálnû tedy pÛjdou na realitní trh.“ 
Za chybu, která vznikla pfii zpracovávání poznámek
a hodinového záznamu v ãasové tísni, se omlouvám
jak Ing. Krchovovi, tak zejména v‰em zamûstnancÛm,
kter˘ch se toto zkreslení osobnû dotklo a zpÛsobilo
jim zbyteãnou starost.

Ing. Jaroslav Joná‰
odpovûdn˘ redaktor  
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Správa majetku a prodej nemovitostí
se neobejdou bez naprosto jasn˘ch pravidel
V souvislosti s víceménû kus˘mi zprávami z porad s vedoucími organizaãních jednotek
pfiiná‰íme bliÏ‰í informace ze ãtyfi oblastí, kter˘mi se v tûchto dnech intenzivnû zab˘vá
odbor majetku. T˘kají se prodeje nemovitostí, pûstování rychle rostoucích dfievin, loÏi-
sek nerostn˘ch surovin a pozemkÛ vhodn˘ch pro v˘stavbu. 

PPrrooddeejjee  nneemmoovviittoossttíí
V návaznosti na aktualizaci prodeje nemovitostí, zvlá‰tû sta-
veb v pÛsobnosti LâR, kter˘ se provádí podle Smûrnice ã.
03/2006 Nakládání s vybran˘m majetkem âeské republiky,
k nûmuÏ má právo hospodafiit podnik Lesy âeské republiky,
s. p., a Pracovního postupu vyfiizování smluvních pfievodÛ
OIM, Pracovní postup ã. 2, je v souãasné dobû pozastaven
prodej staveb a zpracovává se novelizace tûchto vnitfiních
pfiedpisÛ. Hlavní dÛraz je kladen na transparentnost prode-
jÛ a zpracování návrhu ke stanovení kupní ceny. Zámûrem
je stanovit jednotné podmínky pro zadávání zpracování cen
v ãase a místû obvykl˘ch, protoÏe kvalita zpracování tûchto
posudkÛ  je v rámci âeské republiky znaãnû diferencovaná.

Nadále bude uplatÀován princip pfiedkupního práva pro
nájemce bytov˘ch i nebytov˘ch objektÛ pfii splnûní urãi-
t˘ch dal‰ích procesních podmínek. U neobsazen˘ch staveb-
ních objektÛ  bude prodej realizován formou v˘bûrov˘ch
fiízení (OVS).

PPoozzeemmkkyy  kk vv˘̆ssaaddbbûû  RRRRDD
V posledních dvou desetiletích se v západní Evropû zaãíná
na stále vût‰í rozloze zemûdûlské pÛdy vyuÏívat nov˘ systém
hospodafiení, kter˘ je v ãe‰tinû nejãastûji oznaãován jako
v˘mladkové plantáÏe rychle rostoucích dfievin (RRD).
V na‰ich podmínkách se pouÏívají k uvedenému úãelu hos-
podafiení vybrané klony topolu a vrby. Na jedné plo‰e se
poãítá s dobou pûstování 15–20 let pfii obm˘tí, které u RRD
ãiní obvykle 3–6 let. S ohledem na právní úpravu a dotaãní
tituly se plantáÏe zakládají na zemûdûlské pÛdû. Pûstování
RRD s sebou nese i potenciál ochrany lesÛ, protoÏe jejich
produkce je nahrazována právû biomasou z plantáÏí.

Hlavní dÛvody zavádûní pûstování RRD:
• vyuÏití zemûdûlské pÛdy pro nepotravináfiskou produkci,
• rozvoj zemûdûlsk˘ch oblastí (nová pracovní místa, posíle-

ní místní ekonomiky, investice do nov˘ch technologií),
• sníÏení zatíÏení ovzdu‰í,
• strategické sníÏení závislosti na dovozu fosilních paliv

a zlep‰ení obchodní bilance státu,
• doplnûní produkce dfievní hmoty z lesÛ.

LâR v souãasné dobû pracují na „Pilotním programu
v˘sadby RRD k energetick˘m úãelÛm“. Projekt bude reali-
zován na pronajat˘ch zemûdûlsk˘ch pozemcích od
Pozemkového fondu âR v k. ú. Pfiímûtice u Znojma. Dále
bude probíhat typování vhodn˘ch pozemkÛ v rámci
pÛsobnosti celého podniku. Pfii v˘bûru místa pûstování je
nutné mimo poÏadavkÛ na stanovi‰tû (hloubka a sloÏení
pÛdy, expozice, klima, prÛmûrná teplota, nadmofiská
v˘‰ka) zohlednit i vzdálenost od potenciálního koneãného
odbûratele (do 50 km) a v neposlední fiadû také minimál-
ní plochu, od které se odvíjí ekonomická v˘hodnost pûsto-
vání (cca 5 ha).

LLooÏÏiisskkaa  nneerroossttnn˘̆cchh  ssuurroovviinn
Na pozemcích, na nichÏ mají právo hospodafiit Lesy âR, se
nachází pomûrnû velké mnoÏství loÏisek nerostn˘ch surovin.
PfieváÏná ãást z nich, zejména lokality, kde tûÏba pokraãuje
z minulosti, je v ekonomickém pronájmu. Ve vlastní reÏii
LâR provozují tûÏbu na více neÏ 30 zemnících. VytûÏené
‰tûrkopísky a kamenivo jsou v pfieváÏné vût‰inû vyuÏívány
pro vlastní potfiebu na opravy a údrÏby lesní dopravní sítû.
Jen velmi malé mnoÏství suroviny je pfiímo prodáváno míst-
ním zájemcÛm. 
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Lesy âR se ve sv˘ch aktivitách mj. zamûfiují na zhodnocení
dal‰ích moÏností vyuÏití stávajících aktiv, mezi nûÏ pozem-
ky vhodné k tûÏbû nerostn˘ch surovin lze také poãítat. Tyto
zdroje mohou pfii rozumném hospodafiení zejména
z dlouhodobûj‰í perspektivy generovat pomûrnû stál˘
zisk. K tomu, aby mohly b˘t tyto zdroje efektivnû vyuÏívá-
ny, je v první fiadû potfiebné získat podrobn˘ pfiehled
o vhodn˘ch lokalitách, které by z hlediska fie‰itelnosti stfie-
tÛ zájmÛ, druhu suroviny a odbytov˘ch moÏností (napfi. plá-
nované v˘stavby silniãních obchvatÛ, Ïelezniãních koridorÛ
a dálnic) mohly b˘t prÛbûÏnû nabízeny potencionálním
zájemcÛm, pfiípadnû provozovány pfiímo v reÏii LâR.

Za tímto úãelem v souãasné dobû probíhá podrobné vyhod-
nocení takto vyuÏiteln˘ch území. První krok, spoãívající ve
vytypování vhodn˘ch lokalit za vyuÏití dostupn˘ch dat
poskytnut˘ch MÎP âR – âeskou geologickou sluÏbou a dat
platn˘ch LHP umístûn˘ch v datovém skladu LâR, byl jiÏ
proveden. Následující podrobné zpracování, které bude
vyÏadovat úzkou souãinnost v‰ech organizaãních jedno-
tek, bude realizováno v prÛbûhu mûsíce záfií. Lesní sprá-
vy na základû znalosti místních podmínek provedou klasifi-
kaci a zhodnocení území ve vztahu k majetkové drÏbû, stá-
vajících stfietÛ zájmÛ a v neposlední fiadû z hlediska moÏ-
nosti zahájení tûÏby v reÏii LâR. Vhodné lokality budou
nabízeny pfiípadn˘m dal‰ím zájemcÛm do ekonomického
pronájmu.

PPoozzeemmkkyy  vvhhooddnnéé  pprroo  vv˘̆ssttaavvbbuu
V souvislosti s dlouhodobou strategií podniku zamûfienou na
pfievody trvale nepotfiebného majetku bude v horizontu pfií‰tích
nûkolika mûsícÛ probíhat i identifikace pozemkÛ vhodn˘ch
k v˘stavbû. Po vyhodnocení zpracovan˘ch seznamÛ a ostatních
podkladÛ bude rozhodnuto o ekonomicky nejv˘hodnûj‰ím
zpÛsobu  nabídky tûchto pozemkÛ k prodeji nebo smûnû.

Za základ v˘bûru je nutné vzít v úvahu pozemky, u kter˘ch
je dle schválené územnû plánovací dokumentace (územní
plán, regulaãní plán) plánována zástavba. V místech, kde tato
dokumentace není k dispozici, budeme pracovat s pozemky
v zastavûn˘ch územích. V posouzení vhodnosti je samozfiejmû
nutné zohlednit dostupnost inÏen˘rsk˘ch sítí, zatíÏení vûcn˘mi
bfiemeny, pfiístup k pozemkÛm, blokaci majetku apod.

V˘bûr pozemkÛ bude rozãlenûn na skupiny :
• pozemky v intravilánu mûst nad 50 000 obyvatel,
• pozemky v intravilánu mûst a obcí do 50 000 obyvatel,
• pozemky v rekreaãních oblastech vefiejného charakteru,
• pozemky v rekreaãních oblastech soukromého charakteru

(chatové oblasti),
• jiné vhodné lokality pro individuální v˘stavbu ãi develo-

perské projekty. ■

Ing. Jifií Stonavsk˘,
vedoucí odboru majetku

V souãasné dobû LâR disponují 3.615 byty. Z tohoto objemu
je zafiazeno do kategorie strategick˘ch a komerãnû vyuÏitel-
n˘ch  1.868 bytÛ. Dal‰ích 669 bytÛ je k dne‰nímu dni bloko-
váno nedofie‰enou restitucí nebo jako potencionální majetek
církví, náboÏensk˘ch fiádÛ a kongregací. Pfies optimalizaãní
opatfiení z roku 2001 vykazuje bytové hospodáfiství na‰eho
podniku roãní ztrátu ve v˘‰i 35 - 40 mil. Kã. Dal‰í negativní
stránkou je, Ïe fiada objektÛ je pro zamûstnance LâR jako slu-
Ïební byt prakticky nedostupná v dÛsledku uzavfien˘ch
nájemních smluv s „cizími“ nájemci na dobu neurãitou. 

DÛvody pfiedkládané nové optimalizace struktury sluÏebních
bytÛ u v‰ech organizaãních jednotek jsou tyto:
• sníÏení roãní ztráty z bytového hospodáfiství, 
• existující trh s byty prakticky na celém území âR,
• moÏnost nákupu nadbyteãn˘ch bytÛ zamûstnanci LâR,
• nutnost zabezpeãit sluÏební byty pro zamûstnance ve

vyjmenovan˘ch funkcích a odlouãen˘ch lokalitách s nee-
xistujícím trhem s byty,

• deregulace nájemného na území celé âR,
• postupné odstranûní uplatÀovaného koeficientu nájemné-

ho v souãasn˘ch sluÏebních bytech,
• návaznost na navrhovan˘ statut fondu na podporu byto-

vé politiky.

Po zpracování uveden˘ch kriterií vychází rámcová potfieba
novû definovan˘ch sluÏebních bytÛ následovnû:
• lesní správy 1 031 bytov˘ch jednotek
• krajské inspektoráty 14 bytov˘ch jednotek
• lesní závody 198 bytov˘ch jednotek
• správy tokÛ 7 bytov˘ch jednotek
• fieditelství 1 bytová jednotka (domovník)
• CELKEM LâR 1 232 sluÏebních bytÛ

Pfiedpokládáme, Ïe ze stávajícího poãtu 3.615 bytÛ si po
provedené optimalizaci Lesy âR ponechají maximálnû 1.232
bytÛ,  tedy zhruba jednu tfietinu. Souãasnû odhadujeme, Ïe
asi 150 bytÛ, pfiedev‰ím v lukrativních lokalitách velk˘ch
a lázeÀsk˘ch mûst, je komerãnû vyuÏiteln˘ch. U nich nájem-
né nejen pokryje vlastní náklady, ale vytvofií i urãitou míru
zisku. Podmínkou v‰ak je vypracovat pro uveden˘ch 150
bytÛ podrobné ekonomické zdÛvodnûní. Zb˘vající objekty
nedotãené potenciální restitucí budou postupnû  prodány.
Jedná se asi o 2.280 bytÛ.

K vytvofiení reáln˘ch podmínek pro nákup vlastního bytu
byla v záfií 2006 schválena novelizace zásad pro posky-
tování pÛjãek z fondu bytové politiky LâR zamûstnan-
cÛm na pofiízení ãi rekonstrukci bytu za úãelem vlastní-

Bytová  politika LesÛ âR
prochází urãitou nutnou korekcí
V souvislosti s celkov˘m fie‰ením otázky vyuÏití dlouhodobého hmotného majetku je
souãasnû fie‰ena i otázka bytového hospodáfiství a bytové politiky. Optimalizace bytové-
ho hospodáfiství byla jiÏ u LâR zpracována v roce 2001, a po uplynulém období nutnû
vyÏaduje urãitou korekci.
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ho bydlení. PÛjãky se poskytují pouze pro zakoupení,
v˘stavbu ãi rekonstrukci bytu do osobního vlastnictví
zamûstnance.

Okruh zamûstnancÛ pro poskytování pÛjãek:
1. Zamûstnanci, pofiizující si byt do osobního vlastnictví

nákupem od LâR.

2. Zamûstnanci podniku, ktefií si pofiizují byt do osobního
vlastnictví pfievodem, rekonstrukcí, v˘stavbou, resp. pfie-
vodem ãlenství v bytovém druÏstvu vázaného na nájem
bytu, ve v‰ech pfiípadech v˘luãnû pro vlastní bydlení. 

Prodej bytÛ vlastním zamûstnancÛm LâR je podpofien moÏ-
ností bezúroãné pÛjãky z fondu na podporu bytové politiky
v navrhované v˘‰i 50 – 600 tis. Kã. SoubûÏnû s vytvofiením
fondu na podporu bytové politiky byl schválen vedením
podniku i nov˘ statut sluÏebního bytu.

V souladu se zákonem o jednostranném zvy‰ování nájemné-
ho z bytu (107/2006 Sb.) rozhodlo vedení podniku také

o postupném zru‰ení koeficientu nájemného u sluÏebních
bytÛ LâR. 

Ve v˘poãtu nájemného tedy dochází (u tûch nájemních
smluv, kde je regulované nájemné vypoãteno dle vyhlá‰-
ky) od 1. 1. 2007 ke dvûma podstatn˘m zmûnám:

1. Nájemné bude vypoãteno podle „Sdûlení MMR ze dne
1. ãervence 2006“ (lze vyhledat a vytisknout na
www.mmr.cz). Sdûlení obsahuje 4 pfiílohy:
• roztfiídûní obcí do velikostních kategorií podle poãtu

obyvatel
• katastrální území pro Prahu a Brno
• základní ceny v Kã za 1 m2 podlahové plochy bytÛ dle

stfiední hodnoty kupních cen nemovitostí
• maximální pfiírÛstky mûsíãního nájemného v % vypo-

ãtené pro aktuální nájemné 
2. Nájemné u sluÏebních bytÛ, kde byl dosud pouÏíván koe-

ficient 0,33, bude novû vypoãteno za pouÏití vedením
podniku stanoveného koeficientu pro pfiíslu‰n˘ rok (pro
rok 2007 je koeficient 0,46).

Modelov˘ pfiíklad v˘poãtu nájemného k 1. 1. 2007:

LS Tfiebíã, háj. Benetice, kraj Jihomoravsk˘, obec do 2000 obyvatel
trÏní nájemné 24,03 Kã/m2 nájemné aktuální 15,23 Kã/ m2

plocha v m2 Kã/m2 V˘sledek v Kã koeficient nájemné v Kã/ mûsíc

Nájem k 1. 1. 2006 116,1 15,23 1 768 0,33 584

max nárÛst v % 12%

Nájem k 1. 1. 2007 116,1 17,06 1 981 0,46 911

V˘poãet nového nájemného k 1. 1. 2007 bude nájemcÛm zaslán do konce záfií 2006. ■

Ing. Ivan FráÀa,
vedoucí odboru investic 

Koeficient stanoven vÏdy k 1. 1. bûÏného roku:

rok rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

koeficient 00,,3333 00,,4466 00,,6600 00,,7733 00,,8877 11,,0000
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PPaannee  fifieeddiitteellii,,  mmoohhll  bbyyssttee  ppfifiiippoommeennoouutt  nneejjddÛÛlleeÏÏiittûûjj‰‰íí
zzmmûûnnyy,,  jjiimmiiÏÏ  oobbcchhoodd  ssee  ddfifieevveemm  uu LLeessÛÛ  ââeesskkéé  rreeppuubblliikkyy
pprroocchháázzíí??
Hlavní zmûna spoãívá v tom, Ïe doposud v˘robu sorti-
mentÛ fiídili pracovníci LesÛ âeské republiky i obchodní-
ci, ktefií byli organizaãnû zaãlenûni do jednotliv˘ch les-
ních správ. Do budoucna se v‰ak poãítá s tím, Ïe
v návaznosti na nová v˘bûrová fiízení podle zákona
o zadávání vefiejn˘ch zakázek Lesy âeské republiky urãí
sortimenty, o které je zájem, a tyto sortimenty vyrobí
firma, která zvítûzila ve v˘bûrovém fiízení. 
Sortimentaci a v˘robu sortimentÛ tedy budou provádût
firmy, které tûÏí dfiíví, a Lesy âeské republiky budou
pouze kontrolovat, zda sortimenty, které jsou vyrobeny,
odpovídají doporuãen˘m pravidlÛm a normám. To je asi
nejzásadnûj‰í zmûna.

VV ssoouuvviisslloossttii  ss ttíímm  ssee  nnaabbíízzíí  oottáázzkkaa,,  jjaakk  bbuuddoouu  vvyyuuÏÏiittii
zzáássttuuppccii  lleessnníícchh  sspprráávv  pprroo  oobbcchhoodd..  

Jde asi o 180 lidí a na úrovni generálního fieditele a vrcho-
lového managementu panuje jednoznaãná dohoda, Ïe
v‰ichni tito lidé, pokud budou mít zájem, budou nasazeni
na posílení kontrolní ãinnosti LesÛ âeské republiky.
V rámci obchodu totiÏ máme pfiedstavu, Ïe kdyÏ zadáme
v˘robu sortimentÛ, musíme mít kontrolu, zda vyrobené
sortimenty odpovídají normám a doporuãen˘m pravidlÛm.
Trval˘ dohled nad pfiejímkami u zpracovatelÛ je dal‰ím
posílením kontroly, kterou uÏ zaãínáme provádût.
âili kdyÏ to shrnu: Kromû institutu nezávislé pfiejímky
jsme pfiistoupili je‰tû k dal‰ímu stupni kontroly, tedy
k trvalé pfiítomnosti na‰ich pracovníkÛ. Proto nebudeme
propou‰tût a pfiedpokládáme pfiesun lidí do oblasti kon-
troly a do oblasti v˘roby s aktivní spoluúãastí personál-
ního oddûlení a jeho personálního plánu.

AA ppookkuudd  jjddee  oo eexxppeeddiieennttyy??
Odpovûì je stejná: Nepoãítá se s jejich propou‰tûním, ale
s pfiesunem do kontrolní a v˘robní ãinnosti.

Zákon LesÛm âR svázal ruce,
z obchodníkÛ budou nadále kontrolofii
V souvislosti s postavením LesÛ âeské republiky jako vefiejného zadavatele ve smyslu
zákona 137/2006 Sb. o zadávání vefiejn˘ch zakázek doznává zmûn fiada ãinností LesÛ
âeské republiky. V˘jimkou není ani obchodní ãinnost. Proto jsme poÏádali o rozhovor
fieditele pro obchod a marketing Ing. Václava Tfie‰tíka.

Ing. Václav Tfie‰tík
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JJaakk˘̆  oobbjjeemm  ddfifiíívvíí  bbuuddoouu  LLeessyy  ââeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  oobbcchhooddoo--
vvaatt??
To záleÏí na tom, jak dopadnou dohody s vítûzi v˘bûro-
v˘ch fiízení pro rok 2007 a pro roky dal‰í. My jako
obchod navrhujeme, aby Lesy âeské republiky obchodo-
valy 50 % dfiíví, tedy asi 3,5 – 4 miliony kubick˘ch
metrÛ roãnû.

JJaakk˘̆  oobbjjeemm  zz ttoohhoo  bbuuddoouu  oobbcchhooddoovvaatt  lleessnníí  sspprráávvyy??
Zanedbateln˘. To je dal‰í v˘znamná zmûna t˘kající se
regionÛ. Ve‰keré sortimenty, které budou zadány, budou
zobchodovány buì na základû dlouhodob˘ch smluv,
nebo budou pfiednostnû smûrovány na vefiejné obchod-
ní kanály, tedy na komoditní burzu nebo do interneto-
vé lokální draÏby.
Stejnû tak ani Lesy âeské republiky, ani lesní správy
vÛbec nebudou nakupovat dfiíví, protoÏe podle zákona
137/2006 Sb. by ho musely nakupovat na základû v˘bû-
rov˘ch fiízení, coÏ je naprosto nereálné. TakÏe de facto
Lesy âeské republiky nebudou nakupovat dfiíví od jin˘ch
vlastníkÛ. Ani od tûch spoleãností, které dfiíví tûÏí, nebu-
dou nakupovat nad rámec toho, co bylo dohodnuto pfii
v˘bûrovém fiízení. Budou mít k dispozici pouze tento
objem.

JJaakk  bbuuddee  oobbcchhooddoovváánníí  LLeessÛÛ  ââeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ssee  ddfifieevveemm
ffoorrmmáállnnûû  pprroobbííhhaatt??
V této souvislosti musíme udûlat základní úvahu o tom,
kde vzniká pfiidaná hodnota nebo zisk. 
Ve v˘bûrovém fiízení se rozhoduje o vítûzi hlavnû podle
takzvané komplexní ceny a ekonomické v˘hodnosti. To
jsou podmínky, které soutûÏitel nabízí za kmen stromu,
kter˘ po prvním fiezu pfiechází do jeho vlastnictví, dále
nabídková cena jeho sluÏeb tûÏebních i pûstebních
a cena sadebního materiálu. Do komplexní ceny rovnûÏ
vstupuje cena, za kterou nám soutûÏitel nabízí ten sor-
timent, kter˘ si my u nûj objednáme v rámci v˘bûrové-
ho fiízení. Cena, za kterou Lesy âeské republiky získají
dfiíví, se tedy urãuje jiÏ pfii v˘bûrovém fiízení, i kdyÏ tam
pfii dlouhodob˘ch smlouvách samozfiejmû bude nûjak˘
kvartální korektiv, kter˘m se budou ceny aktualizovat. 
V obchodu bude moÏné vytváfiet zisk pouze mnoÏstev-
ními bonusy nebo zpÛsobem, kter˘ podporuji já, tedy jiÏ
zmínûnou cestou vefiejn˘ch obchodních kanálÛ. Cena, za
kterou nám dfiíví prodají jednotliví soutûÏitelé, mÛÏe
totiÏ na burze v˘raznû vzrÛst.
Tady je namístû zmínit dal‰í odchylku oproti dosavadní
praxi. Doposud Lesy âeské republiky organizovaly
i logistiku obchodu se dfiívím, tedy jeho dopravu k odbû-
rateli. To v‰ak uÏ nadále dûlat nemohou, protoÏe na
v‰echny pfiepravní kapacity by musely vypisovat v˘bûro-
vá fiízení. A to není z praktického hlediska proveditelné.

JJaakk  tteeddyy  bbuuddoouu  LLeessyy  ââeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ppoossttuuppoovvaatt??
Ve vedení uvaÏujeme o nûkolika variantách fie‰ení. Ve
hfie je stále moÏnost, Ïe dokoupíme stoprocentní podíl
dcefiiné spoleãnosti Hradecká lesní a dfievafiská spoleã-
nost, která by fungovala jako servisní organizace. Práv-
ní rozbory nám fiíkají, Ïe kdyby tato servisní organizace
byla na‰í stoprocentní dcefiinou spoleãností, pak by
mohla organizovat logistiku a ostatní sluÏby pro Lesy
âeské republiky. To je jedna varianta.
Druhou variantou je cel˘ obchod v následujících letech
rozsegmentovat do urãit˘ch balíkÛ, jako jsou burza,

obchod s vlákninou, obchod s kulatinou a podobnû,
a na tyto segmenty obchodu vypsat v˘bûrová fiízení. 
Takové jsou úvahy. Jasné je v‰ak jedno: Podle dikce
zákona 137/2006 Sb. nemohou Lesy âeské republiky se
dfiívím efektivnû obchodovat samy. âili obchod se musí
fie‰it buì pomocí „dcery“, nebo pomocí burzy a dílãích
v˘bûrov˘ch fie‰ení. 

JJaakkéé  jjssoouu  ppeerrssppeekkttiivvyy  oobbcchhoodduu  ssee  ddfifieevveemm??
Podle mého názoru jsou velmi dobré. Leto‰ní rok potvr-
zuje absolutní pfievis poptávky po v‰ech sortimentech ve
v‰ech regionech. SoubûÏnû se postupnû zvy‰uje poptáv-
ka po fiezivu, OSB deskách, dfievotfiískov˘ch materiálech,
pilinách, energeticky vyuÏitelném odpadu a stabilní
zÛstává poptávka po papírensk˘ch komoditách. Tato
v‰eobecná poptávka zpÛsobuje postupn˘ rÛst cen v‰ech
sortimentÛ dfiíví. My beze zmûny lesního zákona nemÛ-
Ïeme v˘raznû zv˘‰it mnoÏství vytûÏeného dfieva, proto
pfiedpokládáme odbourávání trvalého pfievisu poptávky
cestou postupného zvy‰ování cenové hladiny na trhu
s dfiívím, která bude postupnû vyrovnávat cenovou hla-
dinu v na‰em regionu Evropské unie. 
Lesy âeské republiky na základû v‰ech pfiedpokladÛ
budou mít v dlouhodobém horizontu zaruãen˘ dosta-
teãn˘ pfiíjem z prodeje dfiíví, aby mohly plnit v‰echny
zákonem stanovené povinnosti vÛãi lesu a zajistily tak
rovnûÏ naplnûní v‰ech environmentálních a spoleãen-
sk˘ch funkcí, které jsou od lesa oãekávány. ■

Jaroslav Joná‰ 
¤editelství LâR

Ing. Václav Tfie‰tík (42)
fieditel pro obchod a marketing

1978 – 1982: Gymnázium v KromûfiíÏi
1982 – 1986: Provoznû ekonomická fakulta Vysoké ‰koly

zemûdûlské v Brnû

1987 – 1989: vedoucí odboru ekonomick˘ch anal˘z
a rozborÛ druÏstva Kvasice

1990 – 1991: hlavní ekonom druÏstva Kvasice
1991 – 1992: vedoucí oddûlení vnitropodnikov˘ch financí

DAK Slu‰ovice
1992 – 1993: spoleãník a jednatel firmy Base, s. r. o.,

finanãní leasing technologií
1993 – 1994: vedoucí finanãního odboru Foresta, a. s.,

pfiípravn˘ v˘bor Foresbank, a. s.
1994 – 1996: v˘konn˘ fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva

Foresta Group, a. s.
1996 – 1997: námûstek G¤ a ãlen pfiedstavenstva

Foresbank, a. s.
1996 – 1998: pfiedseda dozorãí rady (DR) Lesní

spoleãnosti Jihomoravské lesy, a. s.
1990 – 1991: pfiedseda DR Lesní spol. Telã, a. s.
1999 – 2003: pfiedseda DR Finity, a. s.
2000 – 2006: jednatel Medical Point, s. r. o.

G¤ a pfiedseda pfiedstavenstva Merkur
Key, a. s.

2002 – 2006: pfiedseda DR Kru‰nohorské lesy, a. s.
2005 – 2006: pfiedseda DR Jáchymov Invest, a. s.
2004 – 2006: místopfiedseda pfiedstavenstva âSAD Bus

Chrudim, a. s.
2005 – 2006: jednatel Stfiedoãeské realitní, s. r. o.
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K tomu, abychom dokázali najít objektivní v˘chozí
startovní ãáru, odbor marketingu a PR zrealizoval roz-
sáhl˘ trackingov˘ v˘zkum, kter˘ monitoroval image,
oãekávání a vnímání LesÛ âR v cílov˘ch skupinách
vefiejnost, zamûstnanci, novináfii, státní správa, drobní
vlastníci lesÛ, podnikatelské subjekty a odborná vefiej-
nost. 
V následujících ãislech Lesu Zdar budeme pfiiná‰et
seriál vÏdy o dané cílové skupinû a prezentovat
v˘sledky v˘zkumu. V˘sledky prÛzkumu jsou nûkdy
oãekávané, nûkdy pfiekvapivé, ale vÏdy pouãné a inspi-
rující. NeÏ v‰ak zaãneme v fiíjnovém ãísle pfiedstavovat
jednotlivé závûry v˘zkumu, pojìme se s nimi v nûko-
lika dílech seznámit.

Trackingov˘ v˘zkum byl  realizován praÏskou firmou
International Business and Research Services (IBRS),
s.r.o., ve dnech 6. 6. aÏ 7. 7. 

Nejprve nûco málo k metodice. PrÛzkum sestával ze
dvou ãástí – kvantitativní a kvalitativní. V kvantitativ-
ní ãásti prÛzkumu odpovídalo 1902 respondentÛ,
z toho 302 zamûstnancÛ podniku, 300 drobn˘ch
vlastníkÛ lesa, 200 obyvatel venkova a 100 novináfiÛ
tvofiilo tzv. odbornou vefiejnost a 1000 lidí kvótnû
vybran˘ch podle vûku, pohlaví, velikosti místa bydli‰-
tû a regionu pfiedstavovalo v prÛzkumu tzv. laickou
vefiejnost.

Kvalitativní ãást prÛzkumu sestávala ze 199 individu-
álních rozhovorÛ se zamûstnanci podniku (42 rozho-
vorÛ), státní správou lesÛ (28), velk˘mi vlastníky lesÛ
(15), drobn˘mi vlastníky lesÛ (15), ekology (19),
odbornou lesnickou vefiejností (36), odbornou vefiej-
ností nelesnickou (36) a laickou vefiejností (8). Také
v tomto pfiípadû pocházeli respondenti z celé âeské
republiky.

Co si o nás myslí ostatní...
Jak jsem jiÏ nûkolikrát pfiedestfiel, pokud chceme dûlat kvalitní komunikaci, musíme mít
dokonalou zpûtnou vazbu a projekty vyhodnocovat objektivnû bez subjektivních pocitÛ.
K tomu, abychom dokázali nastavit kvalitní komunikaãní projekty a kampanû, potfiebu-
jeme znát, jak jednotlivé cílové skupiny myslí, jak nás vnímají, co od nás oãekávají. Ne
kaÏdá cílová skupina je stejná. Jinak danou problematiku budou vnímat odborníci a jinak
vefiejnost. Zde bych uvedl napfiíklad zprávu o stavu lesa, kterou jsem zmínil v úvodním
slovu Lesu zdar. 

ZZnnaalloosstt  ssttááttnnííhhoo  ppooddnniikkuu  LLeessyy  ââeesskkéé  rreeppuubblliikkyy

Znám a vím
ãím se zab˘vá

Znám jen
podle názvu

Novináfii (N = 100)

Laická vefiejnost (N = 1000)

Obyvatelé venkova (N = 200)

Celkem (N = 1300)
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Vzorky byly nastaveny tak, aby statistická chyba byla
maximálnû do fiádu 4%.

VVûûtt‰‰iinnaa  zznnáá  LLââRR  jjeennoomm  ppooddllee  nnáázzvvuu

Z prÛzkumu vyplynulo, Ïe respondenti pfiicházejí do
styku s Lesy âeské republiky pfieváÏnû prostfiednictvím
televize a tisku, jenom odborná vefiejnost má s LâR
ãetnûj‰í osobní zku‰enosti. Pouze ãtvrtina responden-
tÛ zná Lesy âR a ví, ãím se zab˘vají. Plné tfii ãtvrtiny
znají Lesy âeské republiky jenom podle názvu! Nejvût-
‰í aktivní znalosti vykazují obyvatelé venkova (50%)
a novináfii (39%).

ZZnnaalloosstt  ssttááttnnííhhoo  ppooddnniikkuu  LLeessyy  ââeesskkéé  rreeppuubblliikkyy

Reklamu na Lesy âR zná ãtvrtina dotázan˘ch, pfieváÏ-
nû z billboardÛ. Za její hlavní motiv je povaÏována
ochrana lesa. Reklamu lépe hodnotí laická vefiejnost,
která ji vnímá pfiedev‰ím jako líbivou, srozumitelnou
a zajímavou. 
Po nûkolikaletém období ãast˘ch personálních zmûn
a v dobû problémÛ s vefiejn˘mi zakázkami, které jsou
vdûãn˘m terãem sdûlovacích prostfiedkÛ, asi nikoho
nepfiekvapí, Ïe image LesÛ âesk˘ch republiky není
vefiejností vnímána pfiíli‰ pozitivnû. Pouze 19 procent
dotázan˘ch ji hodnotí jako velmi dobrou, 67 procent
pak jako spí‰e dobrou nebo prÛmûrnou. 
Vnímání image je pfiitom u jednotliv˘ch skupin vefiej-
nosti odli‰né. Laická vefiejnost vnímá LâR pfiedev‰ím

jako velkou spoleãnost, která se dobfie stará o státní
lesy a má zájem o ochranu pfiírody. Obyvatelé venko-
va vnímají LâR jako velkou a silnou spoleãnost s dlou-
hou tradicí a novináfii nejlépe hodnotí schopnost pra-
covníkÛ, kvalifikovanost managementu a snahu o roz-
voj lesnické vûdy.
Drobní vlastníci lesÛ jsou pak na v˘sost spokojeni
s LâR jako s odborn˘m lesním hospodáfiem, a to pfie-
dev‰ím díky profesionalitû a odbornosti kontaktní
osoby.

Jak sami vidíte na grafu, podrobná znalost LesÛ âR
naprosto chybí, coÏ pfiisuzujeme pfiedev‰ím velké
komunikaãní defenzivû LesÛ âR v posledních dvou
letech. Co se t˘ãe monitoringu tisku, tak lesy se vÏdy
táhly v reakcích a defenzivû ostatních subjektÛ. To je
to nejzásadnûj‰í, co se musí zmûnit. Napfi. v posled-
ních dvou mûsících je vÏdy minimálnû v jednom
celostním periodiku rozhovor se ãlenem vedení
k dan˘m problémÛm a lesy se stávají i pro novináfi-
skou obec sebevûdom˘m partnerem. Ov‰em to je jen
zaãátek. Budování image je dlouhobá vûc. A já se jiÏ
tû‰ím, aÏ Vás v pfií‰tích ãíslech Lesu zdar budeme
moci seznámit s podrobnûj‰ími charakteristikami vní-
mání a image v jednotliv˘ch cílov˘ch skupinách,
a také s projekty, které v návaznosti na  v˘sledky
budeme realizovat. ■

Robert Kvapil,
vedoucí odboru marketingu a PR



Prvním a asi nejménû pfiíjemn˘m zji‰tûním byla skuteã-
nost, Ïe se do ankety zapojilo pouze 41 lidí, z toho 35
odpovûdûlo pfies intranet a pouh˘ch 6 lidí vystfiiÏené
anketní lístky poslalo po‰tou. V˘sledky ankety je proto
nutné posuzovat s vûdomím, Ïe nejde o statisticky
reprezentativní vzorek ãtenáfiÛ ãasopisu. Pokud jde
o profesní strukturu respondentÛ, tak 3 jsou zamûstnan-
ci LZ, 17 pracuje na LS, 7 na fieditelství, 4 na KI, 1 je dûl-
ník, 2 revírníci, 1 uvedl, Ïe je vedoucí pracovník, 2 THP,
2 jsou dÛchodci a 2 nejsou zamûstnanci LâR – jeden z
nich pracuje na ministerstvu Ïivotního prostfiedí a jeden
je zdravotníkem v rehabilitaãním ústavu.

GGrraaffiikkaa  ppfifieeddããíí  oobbssaahh
Tfii zahajovací otázky dotazníku byly kvantitativní. Nejprve
respondenti ‰kolními známkami hodnotili obsahovou
a grafickou úroveÀ ãasopisu. Lépe z tohoto hodnocení
vy‰la grafika, která získala prÛmûrnou známku 1,8. Obsahu
úãastníci ankety pfiisoudili známku témûfi o jeden stupeÀ
hor‰í – 2,6. V této souvislosti je zajímavé zji‰tûní, Ïe 64 %
respondentÛ ãte více neÏ polovinu obsahu:

Tab.1 – Jak velkou ãást Lesu zdar obvykle pfieãtete?

Nejvût‰í zájem je o zprávy z vedení podniku, které jako
nejãtenûj‰í uvedlo 28 respondentÛ. Druhé místo obsadily
informace o hospodafiení a ochranû pfiírody se 17 hlasy.
Dal‰í místa v pofiadí obsadily rubriky Myslivost (8), Na
náv‰tûvû (7), O pfiírodû (5), ·kola praktické fotografie (5),
Rozhovory s osobnostmi mimo LâR (5) atd.

CCoo  vv  ããaassooppiissuu  cchhyybbíí
Z odpovûdí na otázku Které informace a ãlánky vám v
ãasopisu chybí vybíráme:
– více informací z lesního provozu
– diskuse z provozu
– diskuse, reportáÏe, odborné ãlánky obecnû. Více vûcnos-

ti ménû potûmkinovsk˘ch vesnic.
– turistické informace (znaãené cesty, zajímavá místa, uby-

tovací moÏnosti atd.)
– pfiedstavení rekreaãních objektÛ LâR
– praktická v˘mûna zku‰eností
– podrobnûj‰í informace o smûfiování podniku, ekonomic-

ké informace a rozbory
– systematick˘ popis zpÛsobÛ hospodafiení v lesích ve

v˘znamn˘ch evropsk˘ch zemích z hlediska organizace
v˘roby, prodeje dfieva, organizaãního uspofiádání

– zajímavosti i z CHKO a SPR
– chybí mi informace o nov˘ch technologiích (harvestoro-

vé technologie, nové metody úpravy povrchu lesních
cest, seznámení s dfievafisk˘mi technologiemi)

– orientaãní ceny dfievy dle sortimentÛ a regionÛ
– inzertní rubrika, rubrika nov˘ch nápadÛ a zku‰eností

z lesnické praxe
– mûsíãník by se mûl pravidelnû zab˘vat problematickou

aplikací právních norem v lesnické praxi.

CCoo  jjee  vv ããaassooppiissuu  zzbbyytteeããnnéé
– vybíráme z tisku, informace jsou mûsíc staré a máme je

v monitoringu na intranetu
– ãlánky o tom, co kde LâR podpofiily a kde se pfiedvádûly
– ãlánky o myslivosti – suplují mysliveck˘ ãasopis
– pfiíli‰ odborné ãlánky patfiící spí‰ do Lesnické práce
– ‰kola fotografie
– nûkteré ãlánky jsou pfiíli‰ rozsáhlé
– myslím, Ïe myslivosti se dostateãnû vûnují odborné ãa-

sopisy

CCoo  ddaall‰‰ííhhoo  bbyyssttee  zzmmûûnniillii
– navrhuji zafiazení Mûsíãního kalendáfie „V˘kony lesní

a honební“ 
– zdá se mi, Ïe je zbyteãnû moc fotografií, zejména ilus-

traãních snímkÛ
– povaÏuji za zbyteãné tisknout podnikov˘ ãasopis na kfií-

dov˘ papír, kter˘ je drah˘ a neekologick˘; mediálnímu
obrazu podniku by prospûl recyklovan˘ papír

– zavedl bych inzertní rubriku a rubriku nov˘ch nápadÛ
– ãasopis by mûl b˘t skuteãnû podnikov˘ a nemûl by se

snaÏit konkurovat napfi. Lesnické práci

PPoorroovvnnáánníí  nnaa  zzáávvûûrr
Shodou okolností právû v dobû hodnocení na‰í ankety byly
zvefiejnûny rovnûÏ první v˘sledky tzv. trackingového v˘zkumu,
tedy v˘zkumu toho, jak jsou Lesy âR vnímány laickou i odbor-
nou vefiejností a zamûstnanci. Pfiedmûtem v˘zkumu byl
i názor zamûstnancÛ na ãasopis Lesu zdar. Na otázky odpoví-
dalo 285 zamûstnancÛ, coÏ je vzorek zaruãující maximální
statistickou chybu 4,9 %, tedy velkou pfiesnost v˘zkumu.
V˘sledky ukázaly, Ïe pravidelnû nebo obãas ãte Lesu zdar
95 % zamûstnancÛ. Zajímav˘m úkazem je, Ïe ãasopis ãte
podstatnû ménû zamûstnancÛ lesních závodÛ neÏ zamûst-
nancÛ ostatních organizaãních jednotek. Zatímco napfi. na
lesních správách pravidelnû ãte Lesu zdar 89 % zamûstnan-
cÛ, na lesních závodech pouze 49 %. ■

Jaroslav Joná‰
¤editelství LâR
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Vyhodnocení ãtenáfiské ankety 
o vnitropodnikovém ãasopisu Lesu zdar
Poãátkem druhého kvartálu jsme pfiipravili anketu, jejímÏ prostfiednictvím se zamûst-
nanci LesÛ âeské republiky a ãtenáfii mohli vyjádfiit k úrovni vnitropodnikového ãasopi-
su Lesu zdar. Anketní lístky vy‰ly ve dvou po sobû jdoucích ãíslech ãasopisu, odpovídat
bylo moÏné také na intranetu. 

Pfieãten˘ obsah Poãet %
ménû neÏ 1/4 7 17
1/4–1/2 8 19
1/2–3/4 15 37
3/4 a více 11 27
Celkem 41 100
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Akãní plán Evropské unie pro lesnictví
Dne 15. ãervna 2006 byl Komisí Evropsk˘ch spoleãenství (dále jen „Komise“) schválen
akãní plán pro lesnictví na úrovni Evropské unie. Akãní plán vychází z usnesení Rady
pro zemûdûlství a rybolov (dále jen „Rada“) ze dne 15. prosince 1998 o strategii
v oblasti lesního hospodáfiství pro Evropskou unii. Poskytuje rámec pro akce t˘kající se
lesnictví na úrovni Spoleãenství i na úrovni ãlensk˘ch státÛ a slouÏí jako nástroj koor-
dinace mezi akcemi Spoleãenství. Narozdíl od v˘‰e uvedené strategie v sobû zahrnuje jiÏ
fiadu konkrétních opatfiení, která je tfieba provést v daném ãasovém rámci.

V‰eobecn˘m cílem akãního plánu EU v oblasti lesnictví
je podporovat a rozvíjet udrÏitelnou správu lesÛ a jejich
multifunkãní úlohu. Multifunkãní lesní hospodáfiství
s sebou nese ekonomické, enviromentální, sociální a kul-
turní pfiínosy. Akãní plán bere v úvahu celou fiadu pfií-
rodních, sociálních, hospodáfisk˘ch a kulturních podmí-
nek a rozdílÛ v systémech vlastnictví lesÛ v EU. Uznává
potfiebu zvlá‰tních pfiístupÛ a opatfiení pro rÛzné typy
lesÛ. ZdÛrazÀuje v˘znamnou úlohu vlastníkÛ lesÛ v udr-
Ïitelném hospodafiení s lesy v EU. 

Akãní plán má pûtiletou dobu platnosti (2007–2011).
V roce 2009 se uskuteãní hodnocení v polovinû období
a v roce 2012 bude provedeno závûreãné hodnocení.
Akãní plán se zamûfiuje na ãtyfii hlavní cíle. U jednotli-
v˘ch cílÛ jsou pak uvedeny konkrétní, tzv. klíãové akce,
které mají vést k jejich naplnûní. 

Cíl 1. Zlep‰ení dlouhodobé konkurenceschopnosti
odvûtví lesnictví a zv˘‰ení udrÏitelného vyuÏívání les-
ních produktÛ a sluÏeb

Konkurenceschopnost lesního hospodáfiství je základem
rozmanit˘ch pfiínosÛ, které udrÏitelné lesnictví spoleã-
nosti poskytuje. Odvûtví lesnictví má velk˘ potenciál
k dal‰ímu rozvoji produktÛ a sluÏeb vysoké kvality
a s pfiidanou hodnotou pro rÛznorodou a stále rostoucí
poptávku spoleãnosti zaloÏené na obnoviteln˘ch zdrojích
surovin. 

Klíãová akce 1: Pfiezkoumat úãinky globalizace na hos-
podáfiskou Ïivotaschopnost a konkurenceschopnost les-
ního hospodáfiství EU. 
Komise provede studii úãinkÛ globalizace na konkuren-
ceschopnost lesního hospodáfiství EU s cílem urãit hlavní
faktory, které ovlivÀují v˘voj v odvûtví lesnictví EU. Sna-
hou je podnítit diskuzi o dal‰ích akcích, které je tfieba
uskuteãnit za úãelem zv˘‰ení konkurenceschopnosti
a hospodáfiské Ïivotaschopnosti lesnictví.

Klíãová akce 2: Podnítit v˘zkum a technick˘ rozvoj
s cílem zv˘‰ení konkurenceschopnosti lesního hospo-
dáfiství.
Komise bude i v 7. rámcovém programu podporovat
v˘zkum a technick˘ v˘voj v oblasti lesnictví. Komise
a ãlenské státy budou i nadále podporovat. vytváfiení
technologické platformy pro odvûtví lesnictví. 

Klíãová akce 3: V˘mûna a posouzení zku‰eností t˘kají-
cích se zhodnocení a uvedení na trh nedfievûného lesní-
ho zboÏí  a sluÏeb.

Komise navrhne, aby Stál˘ lesnick˘ v˘bor (dále jen „SLV“)
vytvofiil pracovní skupinu ad hoc, která by shromáÏdila
zku‰enosti s mechanismy oceÀování a kompenzace
zboÏí a sluÏeb, které nebyly uvedeny na trh.  âlenské
státy se této v˘mûny zku‰eností aktivnû zúãastní.

Klíãová akce 4: Podpora vyuÏití lesní biomasy k v˘robû
energie.
SLV podpofií akãní plán pro biomasu, zejména pokud jde
o vytváfiení trhÛ pro pelety a od‰tûpky a informace vlast-
níkÛm lesÛ o moÏnostech v˘roby v˘chozí energetické
suroviny.

Klíãová akce 5: Podpora spolupráce mezi vlastníky lesÛ
a zlep‰ení vzdûlávání  a odborné pfiípravy v oblasti les-
nictví.
âlenské státy budou podporovat odborné vzdûlávání,
pfiípravu vlastníkÛ lesÛ a lesnick˘ch pracovníkÛ a rovnûÏ
vytvofiení poradních sluÏeb pro majitele lesÛ a jejich
sdruÏení. MoÏnosti k podpofie tûchto ãinností poskytne
Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond rozvoje venkova (dále jen
„EZFRV“) a nástroje Spoleãenství v oblasti vzdûlávání
a odborné pfiípravy.

Cíl 2: Zachování biologické rozmanitosti, sekvestrace
uhlíku, celistvosti, zdraví a odolnosti lesních eko-
systémÛ v rÛzn˘ch geografick˘ch dimenzích.

Zachování produkãní kapacity, odolnosti a biologické
rozmanitosti jsou klíãové faktory zaji‰tûní zdravého les-
ního ekosystému, kter˘ je zase dÛleÏit˘ pro zdravou spo-
leãnost a hospodáfiství.

Klíãová akce 6: Usnadnit EU plnûní závazkÛ t˘kajících se
zmírÀování zmûny klimatu s ohledem na Rámcovou
úmluvu Organizace spojen˘ch národÛ o zmûnû klimatu
a jejího Kjótského protokolu a podpofiit pfiizpÛsobování
se vlivÛm zmûny klimatu.
Komise spolu se SLV pfiezkoumá, jak koordinovanûji rea-
govat na povinnosti vypl˘vající z Kjótského protokolu,
mimo jiné vãetnû podávání zpráv o zmûnách vyuÏívání
krajiny a správy lesÛ.

Klíãová akce 7: Pfiispût k dosaÏení revidovan˘ch cílÛ
v oblasti biologické rozmanitosti Spoleãenství na rok
2010 a po nûm.
Komise SLV navrhne podpofiit v˘mûnu zku‰eností s pro-
vádûním programu NATURA 2000 v oblasti lesÛ a rov-
nûÏ navrhne zváÏit monitorování fragmentace lesÛ
a vliv roztfií‰tûnosti lesÛ na biologickou rozmanitost
druhÛ. Komise bude organizovat pravidelná spoleãná >>
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setkání fieditelÛ EU pro lesy a pfiírodu a podporovat
aktivní úãast správ lesÛ v neformálních v˘mûnách
názorÛ mezi ãlensk˘mi státy na téma provádûní práv-
ních pfiedpisÛ EU v oblasti ochrany pfiírody („Green-
Enforce Network“).

Klíãová akce 8: Práce na Evropském monitorování lesÛ.
V letech 2007-2013 bude moÏné podpofiit monitorování
Ïivotního prostfiedí na úrovni EU v rámci nového nástro-
je LIFE+.

Klíãová akce 9: Zv˘‰it ochranu lesÛ v EU.
Komise uskuteãní anal˘zu hlavních faktorÛ ovlivÀujících
v˘voj podmínek lesÛ v Evropû. Vyzve ãlenské státy, aby
vytvofiily seskupení za úãelem studia konkrétních regio-
nálních problémÛ v lesích. Kromû toho s podporou
EZFRV a nástroje LIFE+ mohou ãlenské státy: 
– podporovat zalesÀování s environmentálními cíli, 
– podporovat zemûdûlsko-lesnické systémy,
– podporovat opatfiení v rámci programu NATURA

2000-lesy, 
– podnítit investice, které zv˘‰í ekonomickou hodnotu

lesÛ,
– pfiezkoumat a aktualizovat strategie ‰ir‰í ochrany pfied

biotick˘mi a abiotick˘mi ãiniteli.

Cíl 3: Pfiispûní ke kvalitû Ïivota prostfiednictvím zacho-
vání a zlep‰ení sociálních a kulturních dimenzí lesÛ.

Lesy poskytují zboÏí a sluÏby, které jsou pfiínosné pro
obãany, jejich zdraví, kvalitu jejich Ïivota vãetnû volného
ãasu a rekreace v mûstsk˘ch i venkovsk˘ch oblastech,
pro zamûstnání a pfiíjem milionÛ lidí, pro ochranu pÛdy
a vody a ochranu pfied erozí, dezertifikací a pfiírodními

riziky. âlenské státy mají moÏnost v rámci sv˘ch priorit
a s pomocí EZFRV podpofiit investice, které zv˘‰í hodno-
tu lesÛ z hlediska vefiejné vyuÏitelnosti.

Klíãová akce 10: Podpora vzdûlání a komunikace v ob-
lasti Ïivotního prostfiedí.
Komise bude usnadÀovat v˘mûnu zku‰eností mezi ãlen-
sk˘mi státy o environmentálním vzdûlávání a informaãní
kampanû, zejména kampanû zamûfiené na dûti (iniciativy
jako „‰koly v lese“ nebo „lesní vzdûlávací centra“). âlen-
ské státy budou podporovat vzdûlávání v oblasti udrÏi-
telného lesního hospodáfiství. 

Klíãová akce 11: Zachovat a zv˘‰it ochranné funkce
lesÛ.
V rámci sv˘ch priorit a s podporou EZFRV mohou ãlen-
ské státy zv˘‰it investice a zlep‰it udrÏitelné lesní hospo-
dáfiství v zájmu zaji‰tûní prevence pfiírodních nebezpeãí  
a rovnûÏ mohou zaãlenit tyto aspekty do vzdûlávacích
a osvûtov˘ch ãinností t˘kajících se lesÛ. S podporou
EZFRV mohou ãlenské státy zv˘‰it investice do prevence
pfiírodních rizik a do bezpeãnosti, zejména v rámci pfie-
shraniãní spolupráce.  

Klíãová akce 12: Prozkoumat potenciál mûstsk˘ch a pfií-
mûstsk˘ch lesÛ.
Komise a ãlenské státy pfiezkoumají na základû vûdec-
k˘ch prací v˘hodnost nasmûfiování investic do mûstsk˘ch
a pfiímûstsk˘ch lesÛ.   

Cíl 4: Zlep‰ení soudrÏnosti a spolupráce mezi odvût-
vími s cílem vytvofiit rovnováhu meziekonomick˘mi,
environmentálními a sociálnû-kulturními cíli na rÛz-
n˘ch organizaãních a institucionálních úrovních.

>>
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I kdyÏ je politika v oblasti lesnictví v pravomoci ãlen-
sk˘ch státÛ, fiada politick˘ch iniciativ s dopadem na
odvûtví lesního hospodáfiství se vytváfií na evropské úrov-
ni. Pro odvûtví lesnictví je dÛleÏitá koordinace mezi rÛz-
n˘mi politikami v ãlensk˘ch státech, mezi ãlensk˘mi
státy a Komisí i v rámci Komise. 

Klíãová akce 13: Posílit úlohu stálého lesnického v˘boru. 
Komise bude usilovat o aktivnûj‰í zapojení SLV a jeho
poradní role v procesech vytváfiení politiky zejména tím,
Ïe bude SLV podnûcovat, aby vydával písemná stanovis-
ka a zprávy z vlastní iniciativy. âlenské státy se vyz˘vají,
aby pokraãovaly v pofiádání pravideln˘ch setkání fieditelÛ
správy lesÛ EU. 

Klíãová akce 14: Posílit koordinaci mezi politikami
v oblastech souvisejících s lesnictvím.
Komise bude SVL pravidelnû informovat o iniciativách
a akcích v rÛzn˘ch politick˘ch oblastech, které jsou pro
práci v˘boru relevantní. 

Klíãová akce 15: Uplatnit na národní programy pro lesy
otevfienou metodu koordinace.
PouÏitelnost otevfiené metody komunikace pro dobrovol-
nou koordinaci národních programÛ pro lesy prozkouma-
jí ãlenské státy a Komise v rámci SLV. 

Klíãová akce 16: Posílit profil EU v mezinárodních pro-
cesech t˘kajících se lesÛ. 
Komise se bude nadále aktivnû úãastnit ministersk˘ch
konferencí o ochranû lesÛ v Evropû, v˘boru pro dfievo
a aktivit Organizace pro zemûdûlství a v˘Ïivu, t˘kajících
se lesÛ.

Klíãová akce 17: Podpofiit pouÏívání dfieva a dal‰ích les-
nick˘ch produktÛ z lesÛ spravovan˘ch udrÏitelnû.
Pro Komisi bude vypracováno sdûlení o konkurence-
schopnosti dfievozpracujícícho a papírenského prÛmyslu
zahrnující  moÏné zpÛsoby podpory intenzivnûj‰ího vyu-

Ïívání dfieva a dal‰ích lesnick˘ch produktÛ. Vzhledem
k sílící celosvûtové hospodáfiské soutûÏi, jíÏ dfievozpracu-
jící a papírensk˘ prÛmysl EU ãelí,  se plánované sdûlení
zamûfií na opatfiení k posílení rámcov˘ch podmínek pro
prÛmyslová odvûtví. V rámci akãního plánu bude Komise
mezi ãlensk˘mi státy zprostfiedkovávat v˘mûny zku‰enos-
tí s vypracováním pokynÛ pro uplatnûní smûrnice
o zadávání vefiejn˘ch zakázek. 

Klíãová akce 18: Zlep‰it v˘mûnu informací a komunika-
ci v oblasti lesnictví.
Komise s aktivním pfiispûním ãlensk˘ch státÛ vytvofií
komunikaãní strategii v oblasti lesnictví. Komise rovnûÏ
na internetovém portálu Europa vytvofií stránku lesnictví.
âlenské státy zajistí, aby na jejich pfiíslu‰n˘ch interneto-
v˘ch stránkách byly k dispozici informace t˘kající se les-
nictví a aby byly propojeny s evropsk˘mi internetov˘mi
stránkami o lesnictví. 

Hlavním prostfiedkem realizace akãního plánu na národní
úrovni by mûl b˘t novelizovan˘ Národní lesnick˘ program
pro období 2007–2013. Hlavní priority a cíle by mûl mít
v následujících oblastech: funkãnû integrované hospoda-
fiení (vãetnû biodiverzity lesÛ obecnû), funkãnû diferenco-
vané hospodafiení (les a ochrana pfiírody, les a pÛda, les
a voda, les a rekreace), ochrana lesÛ, ekonomická Ïivota-
schopnost lesnického sektoru, podpora tuzemského zpra-
cování dfiíví, podpora hospodafiení v lesích z EZFRV
a dal‰ích fondÛ EU, koordinace národních vefiejn˘ch pod-
por a propojení vytãen˘ch cílÛ s finanãními nástroji,
které jsou k dispozici.

Plné znûní Akãního plánu Evropské unie pro lesnictví
naleznete na: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/acti-
on_plan/index_en.htm ■

Vít Obrdlík a Magdalini Vezali
oddûlení zahraniãních vztahÛ LâR
Ilustraãní fota: Ing. Jaroslav Joná‰
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SoutûÏ (nejen) pro zamûstnance 
Lesy âeské republiky se rozvíjením sv˘ch sponzorsk˘ch akti-
vit hlásí ke svému dílu spoluzodpovûdnosti za spoleãensk˘
rozvoj v âeské republice. Proto vypisují soutûÏ na  námût
obecnû prospû‰ného projektu, kter˘ by se dlouhodobû stal
„vlajkovou lodí“ jejich sponzoringu. 

Mûlo by jít o celoplo‰n˘ projekt dlouhodobého charakteru.
Jeho téma by mûlo b˘t blízké  poslání LâR a mûlo by se
dot˘kat  pokud moÏno co nejvíce oblastí, které Lesy âR pfii
sponzoringu preferují. Jedná se o oblast kultury, oblast
‰kolství, vûdy a péãe o mládeÏ, oblast zdravotnictví, oblast
ochrany Ïivotního prostfiedí a oblast charitativní, humani-
tární a sociální. Pfiedpokládan˘ roãní rozpoãet na projekt je
5 milionÛ korun. 

Námûty na projekty mohou podávat zamûstnanci LesÛ âR,
studenti obou ãesk˘ch lesnick˘ch fakult, studenti Fakulty
tûlesné kultury UP Olomouc a subjekty, které jsou v souãas-
né dobû s Lesy âR ve smluvním vztahu v oblasti marketin-
gové komunikace a PR. Uzávûrka soutûÏe je 30. listopadu
2006, soutûÏ bude vyhodnocena do 31. prosince 2006.
Autofii tfií nejlep‰ích projektÛ budou ocenûni pobytov˘m
poukazem do rekreaãních objektÛ LesÛ âR. 

Ve‰keré dal‰í informace zájemcÛm poskytne Mgr. Renata
Macková z odboru marketingu a PR LesÛ âR. 
E-mail: mackova@lesycr.cz , telefon: 495 860 276. ■

Mgr. Renata Macková

·etrná turistika na Soutoku
Území okolo soutoku fiek Moravy a Dyje bylo do roku 1989
pohraniãním pásmem. Dnes je volnû pfiístupné náv‰tûvní-
kÛm. Území je souãástí Biosférické rezervace Dolní Morava.
Zahrnuje národní pfiírodní rezervace Ran‰purk a Cahnov,
ptaãí oblast Soutok-Tvrdonicko a lokalitu Soutok – PodluÏí,
která je souãástí soustavy Natura 2000. V oblasti Soutoku se
také nachází obora LesÛ âeské republiky. Poãet náv‰tûvníkÛ
unikátního území kaÏdoroãnû narÛstá. Roste v‰ak i hrozba
jeho po‰kození Ïivelnou turistikou. Zástupci Biosférické
rezervace Dolní Morava proto pfii‰li s projektem, kter˘ by
usmûrnil rozvoj Soutoku pfii zachování cestovního ruchu. 

V úter˘ 1. srpna se v LanÏhotû uskuteãnil semináfi, jehoÏ se
zúãastnili zástupci sedmnácti klíãov˘ch subjektÛ pÛsobících
na tomto území. Na semináfii byly vybrány vhodné pilotní
projekty, které pomohou naplnit strategii ‰etrného vyuÏití
tohoto území. K tomu byla vedena moderovaná diskuse
mezi vlastníky pozemkÛ, lesníky, obecními zastupitelstvy,

i ruãní v˘robu papíru. Zvukov˘ kolorit místa obstaraly staré,
ov‰em krásnû vypulírované benzínové motory pohánûjící cir-
kulárky, ‰típaãku a dal‰í pradávné mechanické pomocníky, 
a samozfiejmû cimbálovka a mobilní dechová hudba. 

Stánky oznaãené logy LâR nabízely k poznání hory pfiírod-
nin, mysliveck˘ch trofejí, ale také záludné lesnické a pfiíro-
dovûdné otázky. Neustálé obleÏení zelen˘ch stanovi‰È
naznaãovalo, Ïe dûti a nûktefií dospûlí „umí“ a dostávají
hezké odmûny.  

Dokonce i rozmarné poãasí letos vcelku pfiálo, spokojeni byli
nejen náv‰tûvnici, ale i úãinkující. Tû‰me se tedy jiÏ na pfií‰-
tí rok. ■

Text a foto: Petr Grepl

LâR opût spoleãnû se skanzenem 
Také leto‰ní prázdniny pofiádalo Vala‰ské muzeum v pfiírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm ve spolupráci s podnikem Lesy
âeské republiky atraktivní akci pro v‰echny, kdo mají rádi
stará fiemesla a zajímají se o to, jak se dfiíve Ïilo a pracova-
lo v tûsném sepûtí s pfiírodou v nádherné vala‰ské krajinû. 

JiÏ po‰estnácté se v areálu Dfievûného mûsteãka konal tra-
diãní “Den fiemesel a setkání kováfiÛ”.  Chalupy, uliãky a
zákoutí mûsteãka oÏily star˘mi profesemi, kde se setkával
koláfi s tesafiem, dráteník s klempífiem a kartáãník s opleta-
ãem demiÏónÛ a ko‰íkáfiem. Kováfii z celé Moravy i âech
rozdm˘chali své v˘hnû a pfiedhánûli se v úderech do Ïhnou-
cího Ïeleza na mohutn˘ch kovadlinách. Spatfiit jste mohli
ruãní v˘robu kachlí, cihel, ‰indelÛ, ‰típan˘ch plotÛ, dfievû-
n˘ch sudÛ, ÏebfiíkÛ a dal‰ích v˘robkÛ ze dfieva, ba dokonce

U stánku LesÛ âeské republiky

Oblasti soutoku je vûnován stále vût‰í zájem turistÛ
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LuÀák hnûd˘ v centru Rokycan
Pfiímo v centru Rokycan spatfiili ochránci pfiírody luÀáka
hnûdého. Zpozorován byl poãátkem srpna a jednalo se zfiej-
mû o leto‰ní mládû, které pfietahovalo smûrem ke Klabavské
nádrÏi, zdej‰í vyhledávané ornitologické lokalitû. ProtoÏe
bylo spatfieno prakticky je‰tû v hnízdní dobû, lze usuzovat,
Ïe se luÀáku hnûdému podafiilo nûkde v okolí vyhnízdit.

LuÀák hnûd˘ je statn˘ dravec s rozpûtím kfiídel kolem 
150 centimetrÛ a mírnû vykrojen˘m ocasem. ZdrÏuje se
v blízkosti vodních ploch, kde i hnízdí. Jeho potravou jsou
pfiedev‰ím leklé ryby, mr‰iny, drobní obratlovci a hmyz. Na
Rokycansku je pomûrnû vzácn˘m dravcem. Ojedinûle se

Pfii venãení nalezli krajtu královskou
Paní Jaroslava Zuzková z obce Îloukovice na Berounsku
zaÏila pfii veãerním venãení pejska neobvyklou pfiíhodu. Její
pejsek vyãenichal velkého hada. Paní Zuzková zachovala
duchapfiítomnost, informovala manÏela a posléze i Policii
âR. Had byl odbornû odchycen a pfievezen do záchranného
centra âSOP.

Jednalo se o krajtu královskou, která dorÛstá prÛmûrné
délky 120 - 200 cm. Je to had s noãní aktivitou, velmi málo
dráÏdiv˘. V pfiírodû se vyskytuje zejména v západní Africe od
Senegalu po sever Angoly, v Súdánu a Ugandû. U nás patfií
mezi roz‰ífiené plazy v teráriích, je tedy zfiejmé, Ïe nalezen˘
jedinec nûkomu utekl. Pokud se o nûj nûkdo nepfiihlásí,
zÛstane v péãi rokycansk˘ch ochráncÛ pfiírody a bude ozdo-
bou zdej‰ího areálu. ■

pm
Foto Pavel Moulis

s ním setkáváme v dobû podzimního ãi jarního tahu, kdy se
vrací z afrického zimovi‰tû. U nás Ïije je‰tû luÀák ãerven˘,
kter˘ má na rozdíl od luÀáka hnûdého hluboce vykrojen˘
ocas. I on bohuÏel patfií mezi vzácné náv‰tûvníky Rokycan-
ska. KaÏdopádnû i krátkodobá pfiítomnost luÀáka potû‰í,
neboÈ je to dal‰í signál uzdravující se pfiírody. ■

pm

Detail krajty královské

podnikatelsk˘mi subjekty, státními institucemi a nevládními
organizacemi. Ukázalo se, Ïe právû semináfi je efektivní for-
mou hodnocení projektÛ

V prÛbûhu srpna bude pfiipravena koneãná podoba strategie
vãetnû návrhu náv‰tûvního fiádu oblasti Soutoku. Na zákla-
dû závûrÛ a pfiipomínek úãastníkÛ semináfie budou také
podrobnû rozpracovány vybrané pilotní projekty. V˘sledky
budou prezentovány na semináfii, kter˘ se uskuteãní v závû-
ru srpna. Cel˘ projekt bylo moÏné realizovat díky prostfied-
kÛm vûnovan˘m Lesy âeské republiky a spolufinancování
z fondÛ Evropské unie. ■

Jan Brandejs 
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Krajsk˘ inspektorát Fr˘dek-Místek
má na kaÏdé své lesní správû nûjaké to nej…
Krajsk˘ inspektorát sídlí v NádraÏní ulici ve Fr˘dku-Místku v budovû LesÛ âeské republiky.
Spolu se fieditelem Ing. Jifiím Silvestrem zde pracuje 15 zamûstnancÛ. Inspektorát má také
deta‰ované pracovi‰tû, které je umístûno v Krnovû. Zde jsou deta‰ováni tfii pracovníci.

Krajsk˘ inspektorát spravuje ve své rozhodující ãásti
území Moravskoslezského kraje. Území inspektorátu se roz-
kládá od JeseníkÛ po Beskydy.  Na  severu hraniãí s Polskem,
na v˘chodû v oblasti Beskyd se Slovenskem. DolÛ na jih sahá
po Lipník nad Beãvou a vojensk˘ prostor Libavá. V˘‰kovû je
velmi ãlenité, nejvy‰‰í nadmofiskou
v˘‰kou je vrchol  Pradûdu  (1492 m.
n.m.) a nejniÏ‰í nadmofiská v˘‰ka je
dána fiekou Odrou v místech, kde
odtéká do Polska  (185 m. n.m.).
Moravskoslezsk˘ kraj zasahuje do 7
pfiírodních lesních oblastí. Jedná se
o PLO Hrub˘ Jeseník, Pfiedhofií Hrubého Jeseníku, Nízk˘
Jeseník, Slezská níÏina, Podbeskydská pahorkatina, Morav-
skoslezské Beskydy a minimální v˘mûrou zasahuje do PLO
Host˘nsko-vsetínská vrchovina a Javorníky.
V˘raznou specifikou inspektorátu je pfiedev‰ím velk˘ objem
pûstební ãinnosti a tûÏeb.

LLeessnníí  sspprráávvyy

Prvním lednem 2004 do‰lo ke slouãení pÛvodních OI Krnov
a OI Fr˘dek-Místek ve stávající Krajsk˘ inspektorát Fr˘dek-
Místek. V této nové podobû má inspektorát 11 lesních správ
– Mûsto Albrechtice, Karlovice ve Slezsku, Bruntál, Janovi-
ce, Vítkov, Opava, Ostrava, Fr˘dek-Místek, Jablunkov,

Ostravice a Fren‰tát pod Radho‰tûm. Snad kaÏdá ze správ se
mÛÏe pochlubit nûjak˘m sv˘m charakteristick˘m nej…, pfií-
padnû závaÏn˘m úkolem ãi zamûfiením své ãinnosti. Jme-
nujme alespoÀ nûkteré:
Na území LS Karlovice leÏí láznû Karlova Studánka, místo

s nejãist‰ím vzduchem v âeské
republice. 
LS Mûsto Albrechtice má cenn˘
ekotyp borovice lesní – cvilínské
(heraltické), která se pfiirozenû udr-
Ïuje jako pfiímûs v porostech na
Ïivn˘ch stanovi‰tích a je schopná se

zmlazovat i v polostínu. 
LS Bruntál má skuteãnou raritu v podobû „Krále modfiínÛ.“
Jeho v˘‰ka je 41 m, prÛmûr 1,08 m a ve vûku 224 let dosa-
huje objemu 15,51 m3.
Pro LS Opava je charakteristická dlouhodobá snaha o zmûnu
druhové skladby ve prospûch listnáãÛ a jedle a dosaÏení
vy‰‰í stability porostÛ vût‰í vûkovou a druhovou diferencia-
cí. K tomu pfiistupuje snaha co nejvíce zmírnit dopady kala-
mit, zpÛsoben˘ch suchem, václavkou a kÛrovcem.
Lesní hospodáfiské celky na LS Ostrava jsou tvofieny pestrou
mozaikou lesÛ v ostravsko-karvinské aglomeraci, od drob-
n˘ch lesíkÛ a táhl˘ch potoãin, aÏ po ucelené a rozsáhlé lesní
komplexy. Správa se rozprostírá v severov˘chodním v˘bûÏku
âeské republiky, kde pfiechází podhÛfií Beskyd do hornoslez-

Sbûrné místo

Krajsk˘ inspektorát
Fr˘dek-Místek
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ské pánve. Dominujícím sídelním útvarem je Ostrava, sídlo
Moravskoslezského kraje. V oblasti Ostravsko-karvinské
pánve jsou pak je‰tû z vût‰ích sídelních mûst Karviná, Haví-
fiov, Orlová, Bohumín, âesk˘ Tû‰ín a Tfiinec. KdyÏ pfiipoãteme
men‰í mûsta a obce, patfií LS Ostrava k nejlidnatûj‰ím místÛm
republiky v prÛmûru s více neÏ 800 obyvatel na 1 km2.
LS Vítkov se rozkládá v Nízkém Jeseníku a v ãásti Moravské
Brány. Patfií mezi lesní správy, které jsou nejvíce zasaÏeny
plo‰n˘m odumíráním smrku. Pfiíãinou je zhor‰ení klimatic-
k˘ch podmínek v posledních dvaceti letech. Smrk v tûchto
podmínkách následnû odumírá v dÛsledku rozvoje houbo-
v˘ch chorob (václavky, kofienovníku a v porostech po‰koze-
n˘ch zvûfií i pevníku). Logicky zde pak dochází k opakova-
n˘m kÛrovcov˘m kalamitám. V podmínkách „kalamitní sprá-
vy“ je lesnické hospodafiení podfiízeno nahodil˘m tûÏbám
a od nich se odvíjejícím ãinnostem.
LS Fren‰tát má velmi pestré pfiírodní podmínky od níÏin aÏ
po vrcholky Beskyd. Známé jsou napfi. obora Hukvaldy,
hrady Hukvaldy, Star˘ Jiãín a Helf‰t˘n a Mûstská památko-
vá rezervace ·tramberk. Velmi známé a nav‰tûvované jsou
i v˘znaãné geologické útvary jako Zbra‰ovské aragonitové
jeskynû, Hranická propast, Poustevny a Radho‰È.
K zajímavostem na LS Jablunkov  patfií tfii LHC zvané sala‰e.
Konkrétnû jde o LHC  Úplaz o v˘mûfie 349 ha, LHC Gírová
o v˘mûfie 86,25 ha a LHC Kozubová o v˘mûfie 50,48 ha. Na
tûchto plochách mají Lesy âeské republiky podíly s ostatními
spoluvlastníky, kter˘ch je na kaÏdém z jmenovan˘ch LHC vÏdy
nûkolik desítek. Hospodafiení je zde proto znaãnû problema-
tické. Snahou LâR je vykoupit podíly spoluvlastníkÛ, pfiípadnû
trvale oddûlit majetek státu od majetku ostatních vlastníkÛ.
Dodnes také stafií vlastníci podílÛ v tûchto sala‰ích poãítají své
podíly nikoliv na plochu v hektarech, ale na poãet ovcí. Jde
o historick˘ pozÛstatek hospodafiení valachÛ v Beskydech. 
Území Beskyd je jiÏ stál˘m domovem vlka, rysa a dnes se dá
fiíci i medvûda. Doposud pfieÏívá v minimálním mnoÏství
i tetfiev hlu‰ec. Naprosto bûÏná je tu vydra fiíãní, za bûÏn˘
druh lze povaÏovat ãápa ãerného, pu‰tíka bûlavého, ãast˘
v˘skyt je zaznamenáván i u datlíka tfiíprstého ãi strakapou-
da bûlohfibetého. 
LS Janovice zahrnuje celou ‰kálu lesních vegetaãních stup-
ÀÛ, dubov˘m poãínaje a kleãov˘m konãe. Podíl pfiirozené
obnovy zde dosahuje 50 % z obnovy celkové. Pfiirozenû se
zmlazuje pfiedev‰ím buk a smrk, ale dafií se i pfiirozená
obnova jin˘ch dfievin vãetnû jedle. Nejv˘znamnûj‰í  rekreaã-
ní oblastí je Malá Morávka a Karlov pod Pradûdem s velkou
koncentrací lyÏafisk˘ch vlekÛ. Dále pak známé Petrovy
kameny a chata Ovãárna s lyÏafisk˘mi vleky.

Lesní správa lesní pÛda porostní katastrální
LâR pÛda LâR v˘mûra
ha ha ha

LS Mûsto
Albrechtice 17 292 16 834 52 755
LS Karlovice 12 332 12 139 16 446
LS Bruntál 14 779 14 780 46 124
LS Janovice 17 200 16 983 43 870
LS Vítkov 11 269 10 913 61 896
LS Opava 13 964 13 856 76 850
LS Ostrava 8 734 9 197 92 953
LS Fr˘dek-Místek 12 133 11 693 37 978
LS Jablunkov 13 225 13 397 29 632
LS Ostravice 18 622 18 186 24 011
LS Fren‰tát
pod Radho‰tûm 12 899 12 366 104 275
Celkem 152 449 150 344 586 790

Lesnatost regionu státní + ostatních majetkÛ je 35,4%

SSppoolluupprraaccuujjííccíí  ffiirrmmyy

V obvodu pÛsobnosti KI Fr˘dek – Místek pÛsobí fiada vel-
k˘ch i men‰ích firem dodávajících lesnické práce. Mezi nû
patfií napfi. Lesy Beskydy, a.s., Opavská lesní, a.s., Agro-
forest, a.s., Katr, a.s., Pradûdsk˘ lesní závod, a.s., Lesy Bes-
kydy, a.s., LESS & Forest, s.r.o., Lesostavby Fr˘dek – Místek,
a.s., Dvofiák – Lesy, sady, zahrady, s.r.o.,  LDF RoÏnov, a.s.
a fiada fyzick˘ch osob. 
Mezi nejv˘znamnûj‰í zpracovatele dfieva s nadregionálním
v˘znamem patfií v Moravskoslezském kraji Biocel Paskov,
a.s., a pila Mayr – Melnhof Säge Paskov, s.r.o. Z vícelet˘ch
zku‰eností je v‰ak patrné, Ïe i pfii existenci obou jmenova-
n˘ch velk˘ch zpracovatelÛ dfieva a fiady dal‰ích chybí v kraji
kapacity na zpracování listnatého dfiíví. 

KKaallaammiittnníí  ‰‰kkooddyy

Na území krajského inspektorátu do‰lo v minul˘ch letech
k nûkolika polomov˘m
‰kodám. LS Mûsto Albrechtice se musela vyrovnat s kalami-
tou pfii vichfiici v fiíjnu 2002. Pfii ní bylo zniãeno a poté vytû-
Ïeno více neÏ 70 tis. m3 dfiíví. Podíl nahodilé tûÏby se od
r. 2002 pohybuje mezi 40–90 %, v prÛmûru 58 %. Také
dal‰í správy zaznamenaly v uplynulém období kalamity: 
– LS Opava vûtrnou kalamitu v roce 2000 (30 tis. m3), 2003

(31 tis. m3) a 2004 (36 tis.m3)
– LS Karlovice v roce 2002 (76 tis. m3) 
– LS Ostrava v roce 1997 (36 tis. m3)
– LS Vítkov postihly na podzim roku 2002 a v pfiedjafií roku

2003 vûtrné kalamity, podobnû jako vût‰inu území âR.
Celkem zniãila nebo po‰kodila zhruba 61 000 m3 dfiíví.
Zpracována byla v prÛbûhu roku 2003. 

– LS Bruntál se rovnûÏ pot˘ká s v˘skytem nahodil˘ch tûÏeb. 
Snahou v‰ech správ je, a to jiÏ od poloviny 90. let, ustupo-
vat od provádûní holoseãí. SniÏuje se tím riziko zejména
vûtrn˘ch kalamit. DÛvody jsou zfiejmé, napfi. v roce 1993
bylo zpracováno 80,5 tis. m3 nahodil˘ch tûÏeb, coÏ pfiedsta-
vovalo 90,2 % celkov˘ch tûÏeb. Tím ov‰em v‰e neskonãilo.
Dne 20. ãervence 2001 pfii‰la boufika z neobvyklého jihov˘-
chodního smûru. Doprovázel ji siln˘ vítr. Boufie vyvracela
v‰e, co jí stalo v cestû, vãetnû listnáãÛ. Bylo zpracováno

Po tûÏbû uhlí – Karviná



kvalitu zvûfie. Pozitivní vliv na strukturu populace zvûfie mají
i velké ‰elmy, pokud se v oblasti vyskytují. V horsk˘ch polo-
hách kraje jsou to pfiedev‰ím rysové a v Beskydech v posled-
ních letech znovu vlci a medvûdi. 
V˘skyt zvûfie s ohledem na ekologickou zátûÏ území je nyní
pfiedmûtem zájmu lesních správ. Net˘ká se pouze chovu
kamziãí a jelení zvûfie v Jeseníkách a Beskydech, ale také
v˘skytu ohroÏen˘ch a vzácn˘ch druhÛ v honitbách, napfi.
tetfievÛ a jefiábkÛ. 
Pro pfiehled lze uvést, Ïe KI Fr˘dek – Místek má v drÏení 128
honiteb s celkovou v˘mûrou honební plochy 145 274 ha.
Pronajato je 112, zb˘vající jsou obhospodafiovány v reÏii
lesních správ. Provozovány jsou 3 oborní chovy. Nejv˘-
znamnûj‰í je obora Hukvaldy s chovem daÀãí, mufloní
a ãerné zvûfie.

VV˘̆zznnaammnnéé  aa zzaajjíímmaavvéé  iinnvveessttiiããnníí  aakkccee

Nad rámec bûÏné investiãní v˘stavby lze oprávnûnû vyzved-
nout napfi. realizaci správní budovy LS Fr˘dek-Místek. Jde
o první  novou dfievostavbu správy v rámci LâR,  stylové,
kvalitnû provedené dílo, dobfie vkomponované do prostfiedí
podhorské vesnice Morávky v CHKO Beskydy.
Ukázkou podafiené investice je také správní budova LS Jab-
lunkov v klasickém provedení, s pfiíkladn˘m estetick˘m
i funkãním pojetím a vhodn˘m umístûním do okrajové ãásti
mûsta Jablunkova.  Toto dílo  bylo ocenûno prvním místem
v soutûÏi „Stavba roku 2005“. Cenu udûlilo mûsto Jablun-
kov.
Tfietím pfiíkladem neobvyklé investiãní akce je sbûrné a pro-
hlíÏecí místo zvûfiiny v obofie Hukvaldy. Jeho stavba je pfied
dokonãením. Moderní technologická zafiízení odpovídají
pfiedpisÛm EU. Hotové dílo bude mít  krajskou pÛsobnost pfii
veterinárních prohlídkách a uskladnûní ulovené zvûfiiny.

CChhrráánnûûnnéé  kkrraajjiinnnnéé  oobbllaassttii  aa ppfifiíírrooddnníí  rreezzeerrvvaaccee  

Do moravskoslezského regionu zasahují  vyhlá‰ené Chránû-
né krajinné oblasti Beskydy a CHKO Jeseníky. CHKO Poodfií
je v kraji celou rozlohou. V regionu je vyhlá‰eno také 89
zvlá‰È chránûn˘ch maloplo‰n˘ch území. Nejcennûj‰í lokali-
tou Hrubého Jeseníku je Velká kotlina v Národní pfiírodní
rezervaci Pradûd. 
Znaãná pfiírodovûdná hodnota Beskyd souvisí s v˘skytem
kvûtnat˘ch buãin a suÈov˘ch lesÛ s velmi bohat˘m bylinn˘m
patrem, mimofiádnou biodiverzitou a produktivností. Nej-
známûj‰í Beskydskou rezervací je prales Mion‰í na území LS
Jablunkov.

KKrraajjsskk˘̆  iinnssppeekkttoorráátt  vv‰‰aakk  nneemmáá  jjeenn  vv˘̆zznnaammnnáá
mmííssttaa  aa úússppûûcchhyy..  MMáá  ii pprroobblléémmyy

Kromû zmínûn˘ch kalamit a nûkter˘ch problémÛ se ‰kodami
pÛsoben˘mi zvûfií jde o fiadu problémÛ men‰ích, ale nûkdy
skuteãnû nepfiíjemn˘ch. Napfi. na LS Opava a Vítkov jde pfie-
dev‰ím o odumírání smrku, zpÛsobené jak abiotick˘mi fak-
tory (pfiedev‰ím nedostatkem sráÏek), tak faktory biotick˘mi
(václavka a následnû kÛrovec). Procento s tím spojen˘ch
nahodil˘ch tûÏeb se zde pohybuje dlouhodobû od 83 % do
95 % z celkové roãní tûÏby.
Jinak je na tom LS Ostrava. Problémy se zde váÏí na cha-
rakteristiku oblasti. Na roztfií‰tûnost  jejích lesních pozemkÛ,
tlak obyvatel na les, potfiebu staveb, zvlá‰tû liniov˘ch (voda,
plyn, elektfiina ad.) a tlaky na zábory lesní pÛdy (stavby
v‰eho druhu). ZávaÏná je zde trvale stoupající nepfiístupnost
lesních pozemkÛ, jejich obklopování lidsk˘mi sídly. Nemalá
ãást lesÛ je tu v oblasti dÛlních vlivÛ, zejména poklesÛ teré-
nu. Intenzivní rozsah je vymezen na v˘mûfie 587 ha. V‰ech-
ny tyto vlivy negativnû pÛsobí na hospodafiení v lesích
a ãastokrát ohroÏují i samotnou jeho podstatu. 
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LS Vítkov

>> 43 734 m3 nahodil˘ch tûÏeb, coÏ pfiedstavovalo 53,5 %
z celkové tûÏby. Dne 21. ãervna 2002 pfii‰la dal‰í smr‰È,
která postihla lesní porosty ve v‰ech vûkov˘ch tfiídách. Cel-
kem bylo zpracováno pfies 22 tis. m3 dfiíví. Nejhor‰í kalami-
tu zaÏila lesní správa 27. a 28. fiíjna 2002, kdy pfii‰el bofiiv˘
vítr pfieváÏnû západního smûru. PfiedbûÏné odhady poãítaly
s 212 tis. m3, ale nakonec se zpracovalo mnohem více. Jen
bûhem listopadu a prosince bylo z této kalamity zpracová-
no 69 tis. m3 dfieva. Za rok 2003 se zpracovalo je‰tû
273,3 tis. m3, pfiiãemÏ vznikla holina o v˘mûfie 410 ha.
V roce 2004 (19. listopadu) postihla správu dal‰í vûtrná
kalamita, která vyvrátila a rozlámala pfies 35 tis. m3 dfieva. 
Po tûchto opakovan˘ch kalamitách jsou porostní stûny i celé
porosty znaãné labilní a kaÏd˘ silnûj‰í vítr páchá dal‰í ‰kody.
Nejvût‰í letos byly na LS Ostravice, kde ‰lo o zlomy a v˘vra-
ty po snûhu v celkové v˘‰i 95 tis. m3. Podobné to bylo i na
LS Jablunkov, kde ‰kody dosáhly 45 tis. m3.

MMyysslliivvoosstt

Zde jsou obvyklé problémy se ‰kodami zpÛsoben˘mi zvûfií.
Rozsah nov˘ch ‰kod pÛsoben˘ch jelení zvûfií ohryzem a lou-
páním se jiÏ podafiilo zastavit pomocí sníÏení stavÛ vysoké
zvûfie. ·kody okusem a vytloukáním srnãí zvûfií v‰ak dosud
v˘raznû neklesají. Úkoly na úseku myslivosti kladou dÛraz
na zachování a podporu v‰ech geograficky pÛvodních druhÛ
zvûfie a na dosaÏení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvûfie
a prostfiedím. Snahou je sníÏit ‰kody pÛsobené zvûfií na les-
ních porostech i zemûdûlsk˘ch kulturách  a udrÏet pfiitom

LS Vítkov
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¤¤eeddiitteell  kkrraajjsskkééhhoo  iinnssppeekkttoorrááttuu  iinngg..  JJiififiíí  SSiillvveessttrr  

Funkci fieditele inspektorátu vykonává od roku 2004.
V pfiedcházejícím období pÛsobil jako lesní správce na
Lesní správû Fr˘dek-Místek. Jeho pÛvodním pÛsobi‰-
tûm v‰ak byla oblast Vala‰ska. Bezprostfiednû po absol-
vování brnûnské lesnické fakulty nastoupil u Lesního
závodu Brumov. Zde postupnû pro‰el nûkolika sluÏeb-
ními posty na úrovni tûÏebního stfiediska, polesí
a ústfiedí závodu. Na patnáct rokÛ stráven˘ch v tomto
kraji  velmi ãasto a rád vzpomíná. 
Se vznikem státního podniku Lesy âeské republiky se
jeho nov˘m pracovi‰tûm stal Oblastní inspektorát ve
Zlínû, kde pÛsobil jako specialista ochrany lesa a mys-
livosti. Odtud ho v roce 1996 jeho profesní cesta
zavedla Beskyd.

Kterou profesní ãinnost máte nejradûji?
Z lesnického hlediska nepreferuji Ïádnou z oblastí hos-
podafiení v lesích. KaÏdá je v nûãem v˘jimeãná, zásad-
ní a dÛleÏitá, takÏe mou snahou je co nejvíce se pfiiblí-
Ïit dosaÏení jejich rovnováhy s ohledem na ve‰keré
funkce lesa, vãetnû mimoprodukãních.

Pfiesto by se jistû na‰la ãinnost, ve které vedle své hlav-
ní pracovní náplnû nacházíte obzvlá‰tní uspokojení. 
Ano, dlouhodobû pracuji s dûtmi a na na‰em podniku
si vysoce cením, Ïe tuto ãinnost podporuje jako samo-
zfiejmou souãást na‰í práce, aÈ uÏ z pohledu vyuÏívání
pracovního ãasu, nebo z hlediska poskytovaného
finanãního zázemí. Práce s dûtmi a mládeÏí nebude
nikdy zbyteãná, proto podporuji ve‰keré aktivity sv˘ch
kolegÛ, které v tomto smûru rozvíjejí na jednotliv˘ch
lesních správách.

A jaké jsou va‰e osobní, mimopracovní zájmya záliby?
K m˘m osobním zájmÛm patfií v prvé fiadû myslivost,
sport a cestování. Mojí velkou láskou je Morava a Slez-
sko, kde stále a znovu objevuji nûco nového.  
Bydlím uprostfied lesÛ na hájence pfiímo pod Lysou
horou;  voln˘ ãas, pokud mi je‰tû zb˘vá, zabírá jedno-
znaãnû rodina, která to zvlá‰È v zimû nemá v beskyd-
sk˘ch horách vÛbec jednoduché. ■

jb

tûÏba r. 2006

LS Mûsto Albrechtice 128 000
LS Karlovice 89 222
LS Bruntál 79 900
LS Janovice 131 636
LS Vítkov 100 000
LS Opava 132 598
LS Ostrava 48 903
LS Fr˘dek-Místek 91 400
LS Jablunkov 86 000
LS Ostravice 185 000
LS Fren‰tát pod Radho‰tûm 100 505
celkem 1173164

skladba tûÏby r. 2005

ha m3

tûÏba celkem, z toho: 1 140 388
pfiedm˘tní –40 2 372 56 623
pfiedm˘tní +40 3 420 139 318
nahodilá 554 925

pûstební ãinnost 2005

pfiirozená obnova 234 ha
umûlá obnova první 967 ha
umûlá obnova opakovaná 144ha
profiezávky 2 536 ha

RReeaalliizzaaccee  PPrrooggrraammuu  22000000

Akce programu 2000 jsou realizovány v souladu s podnikem
stanoven˘mi pravidly. Budují se napfi. odpoãinková a vyhlíd-
ková místa. Na jednotliv˘ch lesních správách jsou obnovo-
vány studánky, vytyãovány nauãné stezky, napfi. Prameny
fieky Morávky, staví se altánky a pfiístfie‰ky pro turisty. Velk˘
dÛraz je kladen na práci s dûtmi  a mládeÏí (napfi. dlouho-
dobá spolupráce se dvûma základními ‰kolami). Pfiíkladem,
Ïe se dají realizovat i v˘znamnûj‰í díla, mÛÏe b˘t akce „Letní
uãebna pfii Z· v Ra‰kovicích.“ Jednoduchá stavba byla vybu-
dována nákladem cca 400 tisíc korun a nese logo LâR. Nes-
louÏí jenom pfii v˘uce, ale je dûtmi hojnû vyuÏívána i bûhem
prázdnin. Schválení a realizaci akce prosadil fieditel krajské-
ho inspektorátu, kter˘ dbá na stálou úzkou spolupráci se Z·
v kraji. Zde je vhodné zmínit se i o tradiãní úãasti LesÛ âeské
republiky na zdej‰ím Mezinárodním hudebním festivalu
„Janáãkovy Hukvaldy“. Lesy âR jsou pravideln˘m sponzorem
této v˘znamné mezinárodní kulturní akce. Janáãkova hudba
do tohoto prostfiedí patfií a lesáci jsou hrdí na to, Ïe právû
lesy byly Janáãkovou stálou inspirací.

Sídlo, adresa, kontaktní údaje:

Lesy âeské republiky, s.p.
LS Fr˘dek-Místek

738 01 Fr˘dek-Místek
e-mail: oi11@lesycr.cz
tel: 558 638 370
fax: 558 627 384

PPûûsstteebbnníí,,  ttûûÏÏeebbnníí  ããiinnnnoosstt

Jan Brandejs
¤editelství LâR
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Vyhodnocení diferenciální renty se metodicky sjednotilo,
a tak jsou k dispozici sice hrubé, ale jinak korektní údaje.
Trvalá snaha srovnávat efektivnost hospodafiení dnes 78 les-
ních správ spolu s dodavatelsk˘mi subjekty na jedné stranû
s hospodafiením skupiny pfiímo fiízen˘ch závodÛ (LZ Îidlo-
chovice, LZ Boubín, LZ Konopi‰tû, LZ Kladská, LZ Dobfií‰
a SZ T˘ni‰tû) na stranû druhé souãasnû vybízí k tomu, pro-
vést  jejich srovnání alespoÀ v podílu celkového HV pfiipa-
dajícího na 1 ha obhospodafiované lesní pÛdy. Lesní závody
komplexnû hospodafií (to znamená, Ïe provádûjí správu lesa
i v˘kon prací pfieváÏnû vlastními pracovníky) na 7,4 % z cel-
kové v˘mûry lesÛ obhospodafiované LâR. 

Za skupinu lesních správ  a pfiímo fiízen˘ch LZ bez seme-
náfiského závodu (SZ) byl dle metodiky DR dosaÏen za
I. pololetí 2006 tento hrub˘ hospodáfisk˘ v˘sledek :

ukazatel: skupina LS P¤Z
celkem bez SZ

• hosp. v˘sledek (HV) 
bez HV z prodeje HIM 1180,6 mil. Kã 141,9 mil. Kã

• HV z prodeje HIM 60,8 mil. Kã 10,3 mil. Kã

• Celkem HV 1241,4 mil. Kã 152,2 mil. Kã

• Podíl celk. HV na 1 ha
les. pÛdy (I. pol. 2006) 1005,0 Kã/ha 1515,0 Kã/ha

• Podíl celk. HV na 1 ha
les. pÛdy (rok 2005) 751,6 Kã/ha 841,3 Kã/ha 

Z v˘‰e uveden˘ch ãísel vypl˘vá, Ïe  jak u lesních správ, tak
i u lesních závodÛ byl i pfies nároãné zimní podmínky dosa-
Ïen velmi pfiízniv˘ hospodáfisk˘ v˘sledek. U LZ je to také
díky zakázce na referenãních tûÏbách a v˘pomoci na zpra-
cování kalamity na LS TfieboÀ a tím vy‰‰í moÏnosti rozmûl-
nûní reÏijních nákladÛ na vût‰í objem zakázky. Na druhé
stranû zhor‰ilo v˘sledky závodÛ zpracování slabé vr‰kové
kalamity.V HV lesních závodÛ je jiÏ zahrnuta i ztráta
z nûkter˘ch ãinností, napfiíklad z provozu a oprav zámku
Îidlochovice a dfievûn˘ch srubov˘ch staveb a zámeãku Klad-
ská, odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod, z prací celospoleãen-
ského v˘znamu nepokryt˘ch dotacemi a z bytového hospo-
dáfiství. VztaÏeno na 1 ha obhospodafiované lesní pÛdy,
tak i po zmûnû obchodních vztahÛ dosahují zatím lesní
závody bez SZ T˘ni‰tû mírnû lep‰ího celkového HV neÏ
lesní správy jako celek. Navíc tyto závody plní pro LâR
v˘znamnou referenãní funkci, vãetnû propagace LâR
a vefiejnû prospû‰n˘ch aktivit. Ale i u SZ T˘ni‰tû, jehoÏ HV
je odvisl˘ zejména od úrody semen u hlavních lesních dfie-
vin, je HV stále zlep‰ován. 

ProtoÏe HV za I. pololetí 2006 je jen dílãím v˘sledkem, má
pro srovnání hospodafiení lesních správ a lesních závodÛ
vût‰í a reálnûj‰í vypovídací schopnost celkov˘ HV na 1 ha

lesní pÛdy dosaÏen˘ za rok 2005. Od roku 1998 dosahují
pfiímo fiízené závody jako celek kaÏdoroãnû kladného cel-
kového HV. Souãasnû dosahovaly lesní závody bez seme-
náfiského závodu od r. 1998 v podílu na 1 ha obhospo-
dafiované lesní pÛdy mírnû lep‰í HV v porovnání s kom-
plexem lesních správ. To je odpovûì, alespoÀ pro ãtená-
fie ãasopisu Lesu zdar, na otázku: „Jak to, Ïe ostatní lesní
správy na tom byly ekonomicky daleko lépe neÏ tyto
pfiímo fiízené LZ,“ která byla poloÏena v 8. ãísle Lesnické
práce v ãlánku Státní vlastnictví lesa ano, nebo ne? Tato
otázka byla autorem zfiejmû poloÏena pod dojmem v˘sledkÛ
dosahovan˘ch pfiímo fiízen˘mi závody pfied rokem 1998. Ale
od té doby se toho v hospodafiení LZ hodnû zmûnilo smû-
rem k v˘raznému zv˘‰ení efektivnosti.

ProtoÏe se ãas od ãasu v tisku doãteme o potencionálních
moÏnostech lesního hospodáfiství v tvorbû hrubého zisku,
mÛÏe poslouÏit následující tabulka dílãích poloÏek i vyhod-
nocení diferenciální renty za období I. pololetí 2006  se sou-
ãasn˘m srovnáním se skuteãností za rok 2005  alespoÀ
zamûstnancÛm LâR k tomu, aby si mohli v hrub˘ch hodno-
tách zmodelovat, kde jsou je‰tû moÏnosti LâR. A také, jak se
mÛÏe pohyb prÛmûrné ceny dfiíví ve v˘bûrov˘ch fiízeních
pfiímo odrazit v hospodáfiském v˘sledku z obhospodafiování
lesa. ProtoÏe cena z v˘bûrového fiízení by mûla b˘t cenou
optimálnû trÏní v daném místû a ãase, pokud bude hrát ve
V¤ rozhodující roli.

Ukazatel MJ skut. I. polo- Rok 
letí 2006 2005

• HV z prodeje dfiíví
s pfiím˘mi nákl. Kã/m3 590 524

• PrÛm. cena dfiíví na lokal. 
pfii Pni Kã/m3 586 602

• PrÛm. cena dfiíví na Pni Kã/m3 422 482
• PrÛm. real. cena dfiíví

z OM v reÏii LS Kã/m3 1294 1224
• PrÛm. cena dfiíví na OM

dodav. subj. Kã/m3 875 878
• PrÛm. náklad na samost.

tûÏbu dfiíví Kã/m3 121 96
• PrÛm. náklad na v˘robu

dfiíví na OM Kã/m3 345 328
• PrÛm. náklad na odvoz

dfieva odbûrat. Kã/m3 187 154
• PrÛm. náklad na opr.a

údrÏ. cest a sv. Kã/m3 34 65
• PrÛm. náklad na pûstební

ãinnost Kã/m3 170 206
• PrÛm. náklad na reÏijní

nákl. celkem Kã/m3 148 173

V˘sledky diferenciální renty
za I. pololetí 2006
S ohledem na to, Ïe v hospodáfisk˘ch ukazatelích zvefiejÀovan˘ch na intranetu nejsou
k dispozici nûkteré dílãí v˘sledky vypl˘vající z diferenciální renty (DR), pokládáme za
uÏiteãné touto formou navázat na dosud jiÏ zvefiejnûné informace a informovat tento-
krát o dosaÏen˘ch v˘sledcích za I. pololetí 2006 ve srovnání se skuteãností za rok 2005.
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Ve v˘‰e uveden˘ch poloÏkách není zapoãteno 41,4 tis. m3

manipulace na OM, 73,9 tis. m3 manipulace na ES, 60,4
tis. m3 vagonování dfiíví a 148,5 tis. m3 prvotního odvozu
dfiíví z OM. V‰echny tyto v˘‰e uvedené hodnoty ovlivÀují
celkovou v˘‰i diferenciální renty, a to ãástkou 34 Kã/m3 rea-
lizovaného dfiíví v reÏii LâR a tato je jiÏ obsaÏena v HV
z prodeje dfiíví.

Za jeden z hlavních faktorÛ k dal‰ímu zv˘‰ení ekonomic-
ké v˘konnosti se stále povaÏuje pozitivní motivace, a to
zejména uÏití úãinné hmotné stimulace. K této pozitivní
motivaci pracovníkÛ LS by podle mého názoru pfiispûlo,
kdyby je‰tû pro tento rok bylo odsouhlaseno pouÏití
v modelu DR navrÏené nebo upravené hmotné stimulace za
zlep‰ení hospodáfiského v˘sledku, dosaÏeného v modelu
diferenciální renty, s pfiíslu‰n˘m násobkem pro dal‰í vybra-
né pracovníky. A to po odpoãtu vybran˘ch poloÏek dle
modelu, vãetnû neuhrazen˘ch pohledávek star‰ích 60 dnÛ,
které ãinily u LS za I. pololetí 20,4 mil. Kã.

V souvislosti s v˘‰e uveden˘m hodnocením je nezbytné
doplnit, Ïe diferenciální renta poskytuje  rámcov˘ obraz
o ekonomick˘ch moÏnostech daného lesního majetku, pro-
toÏe  v˘poãet renty vychází z bilancovan˘ch úkolÛ LHP, plnû
respektuje zákonná ustanovení a je vztaÏen na jednotku
intenzity hospodafiení, to jest na vytûÏen˘ a realizovan˘ m3

dfiíví a souãasnû na v˘mûru obhospodafiované lesní pÛdy.
Proto se také v pfiípadû nevyrovnaného lesnického hospoda-
fiení, napfiíklad z dÛvodÛ kalamit, nav˘‰ení tûÏeb, nov˘ch
LHP a pod., mÛÏe DR z roku na rok podle tûÏební intenzity
pfiepoãítat. 

KaÏdá lesní správa má i pro leto‰ní rok na základû dílãích
normativÛ  spoãítanou svoji rámcovou v˘‰i diferenciální
renty, a to po zohlednûní zejména níÏe uveden˘ch faktorÛ.
Tím je také na stanovenou v˘‰i tûÏeb orientaãnû nastave-
na dosaÏitelná ekonomická v˘konnost lesní správy, která
je v˘znamnû ovlivnûna a limitována  i následujícími fak-
tory:
• pfiírodnû v˘robními podmínkami
• mírou poÏadavkÛ spoleãnosti na plnûní vefiejn˘ch uÏitkÛ

lesÛ, Natura 2000 a dal‰í
• legislativními poÏadavky 
• celkovou v˘‰í a skladbou tûÏebního fondu s tím, Ïe majet-

ky s tûÏbou pod 3,5 m3/ha se pohybují ne vlastní vinou na
hranici rentability

• úrovní cen sluÏeb a prací a nákupních cen dfiíví v obchod-
ních vztazích, zda byly dohodnuty jednáním, nebo vy‰ly
z v˘bûrového fiízení, a úrovní prodejních cen dfiíví po
zohlednûní pfiepravních nákladÛ

• mírou postiÏení lesních porostÛ stresory (sucho, václavka,
kÛrovec, kalamity) i z minul˘ch let (imise, porosty náhrad-
ních dfievin a dal‰í)

• pouÏit˘mi obnovními zpÛsoby, podílem paseãn˘ch a pod-
rostních zpÛsobÛ obnovy, potencionálními moÏnosti pfii-
rozené obnovy, podílem MZD 

• v˘‰í polohové renty vzhledem ke zpracovatelsk˘m kapaci-
tám a mírou logistiky

• mírou úspornosti ve správû  daného lesního majetku,
reÏijními náklady, vyuÏitelností objektivizace pomocí
modelu pracovních jednotek s vazbou na odmûÀování 

• úrovní fiízení, mírou pozitivní motivace a hmotné stimula-
ce a uplatnûním ekonomick˘ch nástrojÛ fiízení a dal‰ími

Cílem kaÏdého lesního hospodáfie i v podmínkách z pohle-
du v˘‰e uveden˘ch faktorÛ v˘raznû nepfiízniv˘ch by mûlo
b˘t minimalizovat vliv tûchto faktorÛ a i u lesních správ

s dosud záporn˘m HV dosáhnout alespoÀ vyrovnaného hos-
podafiení. Na druhé stranû v podmínkách z pohledu v˘‰e
uveden˘ch faktorÛ pfiízniv˘ch odpovûdnû vyuÏít daného
potenciálu lesa ve prospûch vlastníka zv˘‰enou tvorbou HV.
âást v˘sledného efektu pak jiÏ dnes poskytujeme daÀov˘m
poplatníkÛm jako vnitfiní dividendu, a to formou vefiejn˘ch
uÏitkÛ lesÛ, pokrytím zv˘‰en˘ch nákladÛ spojen˘ch s trvale
udrÏiteln˘m zpÛsobem hospodafiení, financováním Natury
2000, Programu 2000 apod. K tomu nakonec také les ve
vlastnictví státu má slouÏit. MoÏná by bylo také správné
ãást diferenciální renty poskytnout státu jako úhradu za
postoupení práva hospodafiení v lesích ve vlastnictví státu.

K tomu by také mûla b˘t vyuÏita i ãást vytvofieného zisku
LesÛ âR. Aby tak byly naplnûny jak funkce ekonomické,
tak ekologické i sociální, které by mûl zejména les ve
vlastnictví státu plnit. Aby lesy pfiiná‰ely prospûch také
regionu, ve kterém se nacházejí. Aby si také starostové
a podnikatelská sféra napfiíklad lázeÀsk˘ch mûst, v jejichÏ
okolí chrání lesní porosty rozsáhlá území prameni‰È mine-
rálních vod a lesní hospodáfii v nich citlivû a ‰etrnû hospo-
dafií, uvûdomili, Ïe finanãní bonita pozemkÛ v daném místû
je vysoká zejména  díky polohové rentû, a také díky lesním
porostÛm a zpÛsobu, jak˘m v nich lesníci hospodafií. Kdyby
se v okolí lázeÀsk˘ch mûst rozprostíraly stepi, asi by jejich
náv‰tûvnost velmi v˘raznû poklesla, a tím by poklesl i pod-
nikatelsk˘ zisk. A to pfiimûfienû platí ve v‰ech místech, mûs-
tech a sídelních celcích, které les pfiíznivû ovlivÀuje, aÈ jiÏ
bezprostfiednû, nebo napfiíklad ochranou prameni‰È a vodo-
hospodáfisk˘ch pásem. My, jako správci lesního majetku,
v‰echny celospoleãenské funkce lesÛ finanãnû hradíme a tím
se sniÏuje konkurenceschopnost na‰í produkce. Celkovû pak
i z tohoto dÛvodu pfiiná‰í dan˘ lesní majetek o to niÏ‰í dife-
renciální rentu, ne-li dokonce na nûkter˘ch majetcích
i rentu nulovou. Dokonce nûkdy dochází i k pfierozdûlení
renty ve prospûch zaji‰tûní v‰ech funkcí lesa.

Mûli bychom s tûmito argumenty stále více a úãinnûji na
vefiejnosti pracovat.   

Ing. Franti‰ek KaÀok, CSc.
Foto: Ing. Jaroslav Joná‰

Les má i svoji rekreaãní funkci
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VáÏen˘ pane ¤eháku,

velmi pozornû a opakovanû jsem si pfieãetl Vá‰ ãlánek
v Lesu zdar ã. 8/2006. Reagujete v nûm na informace
o stavech jelení zvûfie na Kru‰n˘ch horách, a o opatfie-
ních, která jsou podnikána pro jejich sníÏení. Va‰i reakci
jsem ãetl velmi dychtivû, neboÈ jsem oãekával rady staré-
ho praktika, jak se s úkolem vypofiádat. BohuÏel jsem je
nena‰el. Naopak mne velmi mrzí, Ïe Vy jste o problému
vûdûl jiÏ pfied padesáti lety, nepomohl ho fie‰it, a nyní
skandalizujete ty, ktefií se ho odváÏili pojmenovat
a nastoupit cestu k jeho nápravû. 

Doufám, Ïe Va‰e hanlivá slova pramení z neinformova-
nosti, nikoliv ze zlé mysli. V následujícím textu jsou uve-
deny kroky, které jiÏ byly uãinûny na cestû k úpravû
poãetních stavÛ jelení zvûfie na Kru‰n˘ch horách. Vûfiím,
Ïe po jejich pfieãtení, svÛj názor zmûníte.

• V roce 2001 se konala schÛzka v˘znaãn˘ch vlastníkÛ
lesa se zástupci MZe a státní správy. Jejím v˘sledkem
bylo postupné zvy‰ování odlovu jelení zvûfie.

• V roce 2004 LâR z iniciativy KI Teplice pfiistoupily
k razantnímu zv˘‰ení odlovu pfiibliÏnû o 50 %. ZároveÀ
byl vytãen cíl dosáhnout únosn˘ch stavÛ jelení zvûfie
na vût‰inû území do 5 let.

• V témÏ roce se uskuteãnilo jednání na MZe, kde byly
probrány dosavadní kroky a dohodnut postup v dal‰ím
období.

• V roce 2005 pokraãoval intenzivní odlov pfiibliÏnû ve
stejné v˘‰i. 

• ZároveÀ LâR ve spolupráci s MZe zadaly v˘zkumn˘
grant, jehoÏ souãástí je i podpÛrná studie MZe, která
má za úkol zmonitorovat souãasné kroky pfii sniÏování
poãetních stavÛ zvûfie, vyhodnotit je a navrhnout dal‰í
postup.

• V roce 2005 rovnûÏ âIÎP  podrobnû kontrolovala
postup sniÏování stavÛ jelení zvûfie v Kru‰n˘ch horách.
Závûr jejího monitoringu vyznûl tak, Ïe kroky podnik-
nuté na‰ím podnikem jsou správné a je vidût pozitivní
trend.

• V leto‰ním roce do‰lo na obou nejvíce postiÏen˘ch les-
ních správách k opûtovnému nav˘‰ení plánu lovu tak,
aby vytãen˘ cíl – dosaÏení únosn˘ch stavÛ do konce
roku 2008 – bylo reálné dosáhnout.

• Po celou dobu velmi úzce spolupracujeme jak s orgá-
ny státní správy lesÛ a myslivosti na povûfien˘ch obcích
, tak i na krajském úfiadû. 

• Spolupráce s vût‰inou nájemcÛ na‰ich honiteb je
v souãasnosti korektní. Podafiilo se nám vysvûtlit jim,
Ïe na‰ím cílem není likvidace zvûfie, ale dosaÏení únos-
n˘ch stavÛ.

• Mnou popsan˘ postup by nebyl moÏn˘ bez osobního
nasazení a místy i stateãnosti  pracovníkÛ KI Teplice
a lesních správ Dûãín, Litvínov a Klá‰terec. Za v‰echny
budu jmenovat lesního správce Hovorku, Tomse, Kilba,
ãi ·obra, zástupce lesního správce Reisiga a naprostou
vût‰inu revírníkÛ ze zmiÀovan˘ch LS. 

VáÏen˘ pane ¤eháku, na Kru‰n˘ch horách bylo místními
lesníky odvedeno v minul˘ch desetiletích obrovské pen-
zum práce. Vypofiádat se s beznadûjí imisní a kÛrovcové
kalamity, ãekat, zda kultury budou na jafie mít barvu Ïlu-
tou, rezavou ãi snad zelenou, to v‰e vyÏadovalo velké
sebeobûtování a nad‰ení. Zrovna tak i úkoly, které pfied
nimi stojí dnes. 

Tito lesáci si, váÏen˘ pane ¤eháku, zasluhují Vá‰ obdiv
a nikoliv vefiejné pran˘fiování. Tím spí‰, Ïe jste byl, pfied-
pokládám, jedním z nich. Souhlasím s Vámi v jedné vûci,
slova se lépe mluví, neÏ ãiny konají. Mohu Vás ubezpe-
ãit, Ïe na Kru‰n˘ch horách se koná.     

K Va‰í závûreãné poznámce: 
Na LHC Dûãín je s platností od roku 2005 schválen nov˘
LHP. Maximální v˘‰e tûÏby byla schválena orgánem stát-
ní správy lesÛ. Z ní vychází i roãní v˘‰e tûÏeb. Nevím,
jak˘mi hesly jste se fiídil bûhem Va‰eho pÛsobení Vy.
Vámi citované „a po nás potopa“ v‰ak na souãasné hos-
podafiení LS Dûãín rozhodnû nesedí. ■

S pozdravem Lesu zdar!   
Jan Ferkl

fieditel KI Teplice
Ilustraãní foto Ing. Jaroslav Joná‰

Otevfiená odpovûì ZdeÀku ¤ehákovi 
na ãlánek Slova, slova, slova… z 8. ãísla Lesu zdar
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Milenci – foto Pavel Bradáã

V˘bûrné hospodafiení je lacinûj‰í
V poslední dobû jsme svûdky vzru‰ené diskuze okolo stavu lesÛ. Problém je v tom, Ïe
na obou stranách se nûkterá fakta vyzdvihnou a jiná zamlãí, podle toho, jak˘ má b˘t
závûr. To mi pfii‰lo zvlá‰È na mysl, kdyÏ jsem si v ãervenci pfieãetl v na‰em ãasopise
redakãní sloupek.

Nejde o to, Ïe ve Stanovisku vûdcÛ jsou body, ve kter˘ch
jim mÛÏeme dát za pravdu, ale spí‰e o to, Ïe v nûm pfie-
hlíÏejí práci lesníkÛ a jejich dosavadní úspûchy. Nelze
také v‰echny rady pau‰álnû aplikovat na v‰echny lesy. Od
toho je zde lesnicky vzdûlan˘ personál, aby na základû
poznání stanovi‰tû zvolil vhodné hospodáfiské postupy.
A myslím, Ïe kaÏd˘ z nás se více ãi ménû, s vût‰ím ãi
men‰ím úspûchem snaÏí pracovat s pfiírodû vstfiícn˘m pfií-
stupem. Pouh˘m zesmû‰Àováním oponentÛ se z defenzí-
vy nedostaneme.
ZnevaÏovat hospodafiení s v˘bûrn˘mi principy a s pfiiro-
zenou obnovou není pfiíli‰ ‰Èastné. Takové hospodafiení je
nároãnûj‰í, ale pouze na práci odborného hospodáfie.
Náklady na obnovu a v˘chovu naopak klesají. Pfii dobrém
rozãlenûní porostÛ se nemusíme vzdávat harvestorov˘ch
technologií. A ty jsou rozhodnû ‰etrnûj‰í ke stojícím stro-
mÛm neÏ pfiibliÏování kmenÛ v cel˘ch délkách. MoÏná je
ze zaãátku ãastûj‰í návratnost tûÏeb pfii pfiípravû porostÛ
k pfiirozené obnovû. Bude ub˘vat potfieby lidské práce.
Ale pokud si lesy na sebe nevydûlají, zcela jistû bude ub˘-
vat revírníkÛ! 
Je dobfie, Ïe se snûm lesníkÛ v Hradci Králové shodl na
odpovûdi ke Stanovisku vûdcÛ…, ale sledujeme-li vyvola-
nou diskuzi pozornû, pak nám nemohlo ujít, Ïe z pÛvod-
ní petice Svazu vlastníkÛ obecních a soukrom˘ch lesÛ
vypadla slova: „Netvrdíme, Ïe je v na‰ich lesích v‰e zcela
v pofiádku; napfiíklad problém vysok˘ch stavÛ spárkaté
zvûfie a omezení pÛsoben˘ch ‰kod na lesních porostech
se jiÏ 60 let nedafií fie‰it.“ Jistû by i dal‰í ãtenáfie zajíma-
lo, kdo ze signatáfiÛ toto konstatování povaÏoval za
nev˘znamné. JestliÏe hledáme v˘chodisko z tíÏivé ekono-
mické situace a nechceme vidût, jak podstatnû zatûÏuje
nezvládnut˘ chov zvûfie na‰e dne‰ní, ale hlavnû budoucí
lesnické hospodafiení, pak budeme asi hledat dlouho
a marnû. 
Mûl jsem ‰tûstí, Ïe jsem se mohl 25.dubna v Dobfií‰i
zúãastnit semináfie Vliv zvûfie na stav lesa. Zájem byl
obrovsk˘, semináfi musel b˘t opakován. Zfiejmû pak tito
lesníci chybûli na snûmu v Hradci. Organizátofii v Dobfií-
‰i opravdu nic nezamlãovali. V závûrech fie‰eného
v˘zkumného projektu se doslova uvádí: „Základní  pro-
blém spoãívá v nevyváÏenosti práv a povinností mezi
vlastníkem lesa a myslivecky hospodafiícím subjektem,
kdy vlastník lesa je nucen nést následky ãinnosti, z níÏ
má prospûch subjekt jin˘ a politické neochotû tento pro-
blém fie‰it“. Prof. Vyskot se pokusil o stanovení újmy na
celospoleãensk˘ch funkcích lesÛ. Z jeho v˘poãtÛ je zfiej-
mé, Ïe mÛÏe jít o ãástku v fiádu tisícÛ Kã na ha a rok. 
V loÀském roce jsem se v rámci sluÏební cesty zúãastnil
exkurse do v˘chodní Francie, pofiádané organizací Pro
Silva Bohemica. Francouz‰tí lesníci nám ukazovali pfie-
mûnu nev˘nosn˘ch dubov˘ch porostÛ na jedlové. Jedli
pouze podsadili a pak postupnû odkacovali horní etáÏ
dubu. Podobn˘ vizuální charakter mûl i les v ovûfiovacím

objektu na polesí Svatá Anna na Dobfií‰i. Jen s tím roz-
dílem, Ïe jedle z pfiirozené obnovy zde byla chránûna po
40 let plotem muniãního skladu. Îe vyváÏen˘ stav zvûfie
a ekosystému nabízí pro pûstování lesa, ale i vlastní
ekonomiku, netu‰ené moÏnosti, se mohou ãe‰tí lesníci
pfiesvûdãit i na jin˘ch lesních majetcích v zahraniãí.
Známé je hospodafiení barona Rotenhana, lesy klá‰tera
ve Schläglu nebo státní lesy v Sasku hned za na‰í sever-
ní hranicí.
Pokud se nepodafií dosáhnout únosn˘ch stavÛ zvûfie,
mÛÏeme jen poãítat, kolik penûz utopíme v ochranû lesa
a nakonec budeme rádi za smrk, kter˘ i pfies okus ãasem
odroste a do té doby, neÏ se v 60 letech zaãne vlivem
hnilob rozpadat, bude hezky zelen˘. MÛÏeme stále dis-
kutovat, jak pûstovat les, aÏ si nakonec uvûdomíme, Ïe
mÛÏeme pûstovat pouze ty stromy, které nám zvûfi
vybrala. ■

Ing. Miroslav âerven˘
revírník, LS Plasy
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voliéry spoleãnû s 33 let starou orlicí Dinou, která jim
doãasnû poskytla rodiãovskou ochranu. V prÛbûhu této
doby byla vybudována v lesním porostu v revíru Mofikov na
Lesní správû Fren‰tát pod Radho‰tûm prostorná voliéra
o rozmûrech 10 x 8 x 3 m vãetnû pozorovacích stanovi‰È.
Dne 4. ãervence 2006 byli orlíci pfievezeni do pfiipravené
voliéry, av‰ak jiÏ bez své adoptivní matky. Zde se pfiipravo-
vali na svÛj první let do volné  pfiírody. Bûhem pfiípravy byli
fiádnû pfiikrmováni pfieváÏnû masem rÛzn˘ch ÏivoãichÛ. 
Majestátní lety mlad˘ch orlÛ, které jsme 2. srpna 2006 nad
na‰imi lesy mohli pozorovat, svûdãí o dosavadní úspû‰nosti
daného projektu. Projekt poãítá s tím, Ïe bude v letech 2006
aÏ 2010  v Moravskoslezsk˘ch Beskydech vypu‰tûno 15 aÏ
20 exempláfiÛ orla skalního. ■

Ing. Vojtûch Pavel
Lesní správce

Foto: Petr Orel
Mládû orla skalního

Konkurence byla ve stfiehu

Po otevfiení dvífiek voliéry a po chvilce nejistoty se vznesly
tfii mladé samice Anãa, Babka a Cecilka v doprovodu samce
Davida nad lesní porosty Moravskoslezsk˘ch Beskyd. Byl tak
realizován projekt, kterému pfiedcházela dlouhodobá pfiípra-
va. âeská republika patfií ke dvûma zemím v Evropû spolu
s Irskem, kde orel skalní jako hnízdní druh vymizel. To je
hlavní dÛvod, aby tento druh byl vrácen do ãeské pfiírody.
Cel˘ prÛbûh projektu zaji‰Èovala Základní organizace âSOP
v Novém Jiãínû – Záchranná stanice v Barto‰ovicích na
Moravû, pod vedením Petra Orla v úzké spolupráci se Sprá-
vou Chránûné krajinné oblasti Beskydy a Zoologickou zahra-
dou v Ostravû. Cílem projektu je vytvofiení stabilní hnízdní
populace,  jaká byla v Moravskoslezsk˘ch Beskydech pfied
150 lety.
V kvûtnu 2006 byla ze Slovenska pfievezena ãtyfii mláìata,
která zajistili sloven‰tí ochranáfii pfiímo z hnízdi‰È v tamních
horách. Mláìata byla umístûna na stanici v Barto‰ovicích do

Orel skalní v Beskydech
V rámci nadregionálního projektu na návrat orla skalního do Moravskoslezsk˘ch Beskyd
byla ve stfiedu 2. srpna 2006 pfied polednem na území Lesní správy Fren‰tát p. R. vypu‰-
tûna volnû do pfiírody skupinka orlÛ skalních.  

Orel skalní s mláìaty



S kamarádem Liborem z KI  Liberec máme v 8 hodin sraz na
hrázi rybníka ·olcák. Z nûj severním smûrem vytéká zmínû-
n˘ potok, kter˘ protéká pfieváÏnû listnat˘mi porosty. Po
pÛldruhém kilometru opou‰tí les a u Raspenavy se vlévá do
fieky Smûdé. Vybaveni lehkou síÈkou a kyblíky zaãínáme
postupovat proti proudu od severního okraje lesa. Vyschlé
koryto spí‰e pfiipomíná kamenitou lesní pû‰inu po pfiívalech
de‰tû. Jen tu a tam se v terénní prohlubni udrÏel vlhk˘ písek
s valouny, vzácnû malá tÛÀka. To uÏ tu‰íme, Ïe je zle. Na
posledních vlhk˘ch místech obracíme kameny. A první nález.
Dospûl˘ rak, a Ïiv˘! Opatrnû s ním do nádoby a rychle dál.
Pod ploch˘mi kameny je sedm mal˘ch ráãkÛ. LoÀsk˘ pfiírÛs-
tek. Kor˘‰i jsou sotva pûticentimetroví. Ti svûtlí uÏ nemají
‰anci. Ale tmaví jsou Ïiví a to je dobfie. 
Míjíme velké prameni‰tû na levém bfiehu. Dosud stíhá záso-
bovat vodou rozsáhlou tÛÀ, do které první zachránûné kle-
petáãe vypou‰tíme. Na tomto místû je nutno zmínit se
o vypou‰tûní raka zpût do jeho Ïivlu. VloÏíme-li totiÏ kor˘-
‰e po del‰ím pobytu na suchu ihned do vody, paradoxnû se
udusí. Vzduch zaplÀující Ïaberní dutinu zabraÀuje vniknutí
okysliãené vody. Postup vypou‰tûní je jednoduch˘. Raka
uchopíme za hlavohrudí a ponofiíme ho zvolna hfibetem dolÛ
do vody. Z Ïáber unikají drobné bubliny, teprve poté ho
pustíme. Zdrav˘ jedinec se rychle obrací do normální polo-
hy a odplouvá.
Ale zpût do koryta potoka. V malé ‰tûrbinû u Ïulového bal-
vanu se ãefií poslední voda. Pstruh potoãní, co se tak ako-
rát vejde do dlanû, rychle pohybuje Ïábrami. KdyÏ se ho
dotkne lidská ruka, ani se nebrání. Pobyt v nádobû sná‰í
velmi tûÏko. Brzy se otáãí bfiichem vzhÛru, ale v tÛni rych-
le pfiichází k sobû a mizí v dutinû pod kofieny. Procházíme
zcela such˘m 200 metrÛ dlouh˘m úsekem. Kameny ani
neobracíme.Tady uÏ není ‰ance! Jeden Ïiv˘ stfiednû velk˘
rak pochoduje po vyprahlé písãinû, daleko od nejbliÏ‰í
vody. Dal‰í dva oãividnû vysílení neteãnû leÏí ve vlhku pod
b˘val˘m splávkem. 
Asi kilometr pod rybníkem je je‰tû hluboká tÛÀ. Raci tu jsou
doslova „napáskováni“. Nebudeme je ru‰it a zbyteãnû ãefiit
vodu. Tady by mûli bez problémÛ pfieÏít. V okolním bahnû
je spousta stop. Poznáváme srnãí spárky, li‰ku, kunu. Tro-
chu bádáme nad kulatou stopou ‰elmy. Po chvíli se shodu-
jeme, Ïe to je otisk psíka m˘valovitého, kter˘ se dnes jiÏ
v okolí bûÏnû vyskytuje. MoÏná, Ïe ho pfiede‰lou noc také
zajímali raci. Ale spí‰e z té gastronomické stránky, kdo ví?
Koneãnû jsme zpût na hrázi. Parno pfiidalo na intenzitû.
S poÏehnáním lesního správce upou‰tíme 10 cm vodního
sloupce rybníka. Víc nemÛÏeme.  Nechceme ohrozit rybí
osádku ani raky, kter˘ch je v zde také dostatek. Vody je
málo, vyprahl˘m korytem daleko nedoteãe. Ale kaÏdá nová
kapka v korytû má cenu Ïivota! Rozcházíme se s dobr˘m
pocitem. Celkem jedena‰edesát rakÛ fiíãních, pfieváÏnû
dospûl˘ch jedincÛ, je zachránûno! ■

Text: Oldfiich Kobr, LS Fr˘dlant
Foto: Libor Dostál,  KI Liberec

âervencová vedra nesvûdãila
ani rakÛm
Je horké ãervencové ráno. JiÏ osm˘ den meteorologové pfiedpovídají  tropick˘ den, kdy
denní teploty pfiesahují 30 stupÀÛ dle Celsia. Vãera veãer volala kolegynû ze SCHKO
Jizerské hory. Vzhledem k v˘voji poãasí má obavy o raky v Holubím potoce. Na víkend
je mimo, a tak prosí o kontrolu lokality.
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Dospûl˘ samec s atypick˘m klepetem

A mám ho!

První úlovky



LES
U
ZD
AR
 

9 / 200628

Jak se dafiilo vypu‰tûn˘m sokolÛm
Pfiiznám se, Ïe jsem vÛbec neãekal tak obrovsk˘ zájem o problematiku reintrodukcí soko-
lÛ, a pfiedev‰ím o osudy tûch tfií na‰ich sokolíkÛ vypu‰tûn˘ch na Novém Hradci Králové
v tûsném sousedství budovy fieditelství. ProtoÏe dennû s kolegy z odboru marketingu
zodpovídáme spoustu dotazÛ  (coÏ dûláme samozfiejmû rádi), rozhodl jsem se zrekapitu-
lovat celou akci a seznámit ãtenáfie nejen se zaznamenan˘mi fakty, ale pokusím se nastí-
nit i moÏn˘ osud na‰ich sokolÛ. Právû v tomto bodû to bude pochopitelnû jen pouhá spe-
kulace, nicménû opfiená o zku‰enosti na‰e (LâR vypou‰tûjí sokoly od r. 1996), a také
o zku‰enosti mnoh˘ch dal‰ích subjektÛ, na jejichÏ akcích jsem se mohl podílet.

‰í za silnici do lesa. Byl jsem tehdy moc rád, Ïe ne‰lo o jedno-
ho z na‰ich sokolÛ. Takov˘ je v‰ak zákon pfiírody – ten, kdo jen
na chvíli ztratí obezfietnost, ji uÏ nebude potfiebovat. 
V následujících tfiech dnech se vypu‰tûní sokoli pohybovali
v okolí klece, samec ov‰em byl ze v‰ech nejaktivnûj‰í. JiÏ
v sobotu bravurnû létal mezi hvûzdárnou a Roudniãkou, tedy
více neÏ kilometr daleko, a v nedûli dopoledne tam krouÏil na
modré obloze tak vysoko, Ïe nebylo moÏno jej spatfiit. Mohl

b˘t klidnû i kilometr vysoko. Mezi
sv˘mi v˘lety odpoãíval na vûÏi kostela
na Novém Hradci, coÏ nebylo po chuti
místním holubÛm. Ti se pro jistotu
zdrÏovali v uctivé vzdálenosti. Obû
samice posedávaly na borov˘ch v˘-
stavcích nedaleko vûÏe a oproti svému

bratfiíãkovi (v‰ichni tfii jsou sourozenci) byly dosti líné. 
V pondûlí ráno, tedy tfii dny od vypu‰tûní, k mé velké radosti
v‰ichni svornû sedûli na vûÏi nad klecí, ve které pro nû jako
obvykle byli pfiipraveni tfii holubi. Sokoly jsem nafilmoval, vyfo-
til a spolu s kolegy jsme se z nich radovali. Tak to bylo je‰tû
v pÛl deváté. Ale uÏ za pÛl hodiny zji‰Èuji, Ïe zatímco samice
jsou na sv˘ch místech, samec je pryã a navíc mlãí i rádio nasta-
vené na pfiíjem signálu jeho vysílaãe. Hned jsem ho zaãal hledat
a jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ od Koliby (asi 3 km od Hradce
smûrem na Svitavy) jsem signál zaslechl ze smûru od Vamberka.
Jedu tam, ale z kopce nad Vamberkem uÏ signál sly‰ím od
Letohradu. Z rozhledny na Andrlovû vrchu nad Ústím nad Orli-
cí milého sokolíka sly‰ím jiÏ od Lan‰krouna, z Lan‰krouna jej
zamûfiuji jiÏ proti Moravské Tfiebové a z KfiíÏového vrchu nad
Moravskou Tfiebovou se signál oz˘vá od Mohelnice. Jedu tedy
tím smûrem a po 18. hodinû nacházím spokojenû sedícího soko-
la v lese, v porostní stûnû nad mlazinou, nûjak˘ch 100 metrÛ
za toãícími se vrtulemi dvou vûtrn˘ch elektráren na kopci u Stu-
dené Louãky pfied Mohelnicí. 
Ráno pfied rozednûním jsem jiÏ pfiipraven na místû, samec se
v ranním slunci probírá, protahuje nohy i kfiídla a teprve o pÛl
deváté vzlétá, dvakrát zakrouÏí nad místem svého nocovi‰tû
a odlétá smûrem k Bouzovu. Jedu tam a vûÏe hradu sly‰ím
signál od obce Luká, pak od Prostûjova a z kopcÛ nad Prostû-
jovem chytám jiÏ jen slaboulink˘ signál od Zlína. KdyÏ jsem
veãer dorazil na Host˘n, ani odtud, ani z okolních kopcÛ jiÏ
nebylo moÏno signál zachytit. Co v‰ak hor‰ího, pfii telefonic-
kém dotazu na obû samice mi kolegové sdûlují, Ïe je vidût jen
jedna a jsou plni obav, aby se té druhé nûco nestalo. A pokud
ano, abychom ji co nejdfiíve na‰li a pomohli jí. Nezb˘vá neÏ jet
zpût. Je‰tû v noci obû samice lokalizuji a zji‰Èuji, Ïe jsou
v pofiádku. Za samcem se vydávám v sobotu, ale ani po dvou
následujících dnech stráven˘ch jeho hledáním na Slovensku
vãetnû letu mal˘m letadlem (mimochodem, vzhledem k tur-
bulencím pûknû nepfiíjemná záleÏitost) nejsem v otázce jeho
dal‰ího osudu moudfiej‰í.
Na‰tûstí obû samice se zdrÏují v okolí klece, kam se kaÏd˘ den
veãer pfiilétají nakrmit. Hodinu pfiíletu i záznam na videu ve ves-

Tedy k té rekapitulaci: Po sestavení vypou‰tûcí klece a jejím
umístûní na vûÏ policie âR (o strastech této akce jste byli
informováni v minulém ãísle LZ) jsme do ní 26. ãervna pozdû
veãer umístili 3 sokoly – 1 samce a 2 samice. Jak se ukazuje,
moje tehdej‰í neochota k jejich oficiálnímu pojmenování
z dÛvodu reálnû moÏn˘ch komplikací vãetnû jejich úhynu (cel-
kovû se ztráty v‰ech na‰ich vypu‰tûn˘ch sokolÛ blíÏí 50 %),
nebyla pfiíli‰ úspû‰ná, protoÏe nûktefií kolegové jim stejnû
jména pfiidûlili. Uvnitfi vypou‰tûcí klece,
odkud mûli pfies mfiíÏku rozhled, byli
sokoli krmeni do 7. ãervence, kdy za
pfiítomnosti novináfiÛ a dvou televiz-
ních kamer mohli poprvé vylétnout
a pak se jiÏ zcela volnû pohybovat.
Samozfiejmû, Ïe jsme si v‰ichni vrouc-
nû pfiáli, aby se nevzdálili daleko a vraceli se aÏ do doby, kdy
budou letovû i lovecky tak v˘konní, Ïe dal‰í na‰e pomoc nebu-
de jiÏ potfieba. K návratÛm je mûli lákat i pfiedkládaní ne-
o‰kubaní holuby, zbavení pouze zaÏívacího traktu.
Pfii vzpomínce na samotné vypu‰tûní mi je‰tû nyní není zcela
dobfie. Po otevfiení ãelní mfiíÏky prakticky souãasnû samec
a jedna samice vyletûli ven, zatímco druhá samice zÛstala v
kleci. A protoÏe mû velmi zajímalo vûdût, kam se ti dva prÛ-
zkumníci na svÛj první let vydali, ‰el jsem je hledat. Jaké v‰ak
bylo mé pfiekvapení (smí‰ené pfiímo s hrÛzou), kdyÏ mi vzápûtí
hlas z mobilu oznamoval: „UÏ je nehledejte, my jsme si jedno-
ho nafilmovali, jak krásnû ulovil holuba pfiímo na vypou‰tûcí
vûÏi, pfiijìte, ukáÏem vám to“. Následnou rekonstrukcí této udá-
losti vychází najevo, Ïe zatímco jedna samice stále je‰tû otálí
uvnitfi klece, nahoru na vrchol vûÏe pfiilétá po‰tolka s my‰í
a s chutí se pou‰tí do jídla. Zcela zaujata hostinou si vÛbec
nev‰ímá, Ïe se k ní rychl˘mi zábûry mohutn˘ch kfiídel blíÏí jest-
fiábí samice, která ji v letu uchvacuje a klouzav˘m letem odná-
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Krmení v pfiímém pfienosu

LâR pomáhají
ohroÏen˘m druhÛm
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tibulu fieditelství ochotnû zaznamenává sluÏba v recepci a tyto
údaje velmi pomáhají pfii zpracování a vyhodnocování prÛbûhu
osamostatÀování sokolic. V teplém poãasí se v‰ak k pfiiprave-
nému krmení slétává stále vût‰í poãet vos, takÏe si zakrátko pfii-
padám jako vãelafi pfii prohlídce úlÛ. Vosy ale znervózÀují i obû
samice, které obãas pfii jídle nûkolikrát rychle vyskoãí ven z klece
a zase dovnitfi. Koneãnû se odhodlávám nûco s tûmi vosami
podniknout, nechce se mi v‰ak do toho, i vosa je Ïiv˘ a navíc
i obdivuhodn˘ tvor. Do klece dávám ãtyfii láhve – dvû s pivem,
jednu s cocacolou a jednu s citronovou minerálkou. Druh˘ den
v‰ak nacházím jen 6 vos plavoucích v cole, dal‰í návnady neza-
bírají. Proto vyrábím lapaã vlastní v˘roby – krabici, do které
dávám maso z holubÛ a k vyfiíznutému vût‰ímu otvoru tûsnû
pfiilepuji plastovou láhev. Mal˘mi dírami vosy lezou dovnitfi
a s kousky masa odlétají velkou dírou proti svûtlu do láhve, kde
padají do vody s Jarem. Za první den se jich chytilo 184
a úspû‰n˘ odchyt zaznamenávám i v dal‰ích dnech, coÏ se
postupnû projevuje i na klidném krmení sokolÛ.
Pak je situace více ménû stabilní, obû samice se zdrÏují spolu,
krmí se, létají i odpoãívají v tûsné blízkosti. Asi 8. den po
vypu‰tûní jsem v podveãer pozoroval smûl˘ stfiemhlav˘ útok
jedné z nich na netop˘ra nad dvorem fieditelství, ale minula
ho. Obû spoleãnû podnikají men‰í v˘lety do okolí Hradce, jed-
nou k rybníku StfiíbrÀáku, podruhé zase k rybníkÛm mezi
Bifiiãkou a Roudniãkou, kde se honí s pochopy rákosními. Tak
to jde aÏ do 9. srpna, kdy jsem asi hodinu pfied pÛlnocí napo-
sledy sly‰el signál jedné samice ze smûru od Borohrádku, ale
bohuÏel nemohu soudit, kde pfiesnû se pták nacházel. Pfiipa-
dalo mi, Ïe mohl b˘t velmi daleko, ale pokud by byl za hori-
zontem, vzdálenost mohla b˘t podstatnû men‰í. Pfii následném
hledání signálu z Velké De‰tné v Orlick˘ch horách jsem nemûl
úspûch (a i s ohledem na proraÏení chladiãe u pÛjãeného auta
se mi ten den v‰eobecnû nedafiilo). I v dal‰ích dnech jsme se
s kolegy z odboru pokou‰eli sokola nalézt, ale opût bezv˘-
slednû. Zb˘vající samice nám v‰ak doposud (18. 8.) dûlá
samou radost, podniká v˘lety do okolí Hradce, jednou je
v Dobfienicích, pak v âernilovû a v Bukovinû, hned nato ve
Vysoké a v Opatovicích. Sem tam proÏene hfiivnáãe, nûkdy
po‰tolku. Doposud jsme nemûli ‰tûstí ji zastihnout pfii úspû‰-
ném lovu, ale podle nûkolika indicií vãetnû nûkolikadenní
absence u vypou‰tûcí klece se stále pfiedkládan˘mi holuby lze
bez obav poãítat s jejími obãasn˘mi loveck˘mi úspûchy a tedy
i s tím, Ïe na‰i pomoc jiÏ moc dlouho potfiebovat nebude.
Celkovû lze tuto reintrodukci u obou samic povaÏovat za
úspû‰nou, u samce ale mám smí‰ené pocity. Obvykle k osa-
mostatÀování dochází spí‰e v fiádu t˘dnÛ neÏ dnÛ, souãasnû
v‰ak v‰ichni tfii sokoli byli pfii vypu‰tûní jiÏ podstatnû vyspûlej-
‰í (star‰í), navíc samci jsou pfii stejném vûku mnohem aktiv-
nûj‰í neÏ samice. To, Ïe se sám dobrovolnû vydal na tak dale-
kou cestu, byÈ za dobrého poãasí a po vûtru, navíc od klece
s vÏdy pfiipravenou potravou, také svádí k úvaze, Ïe si musel
b˘t sám sebou dost jist˘. I pfii pozorování na nocovi‰ti daleko
od „domova“ pÛsobil dobr˘m dojmem, rozhodnû na nûm
nebylo patrné vysílení. Navíc se oproti samicím zdrÏoval pfiímo
ve mûstû, takÏe není nepravdûpodobné, Ïe by se na své cestû
mohl Ïivit odrostl˘mi mûstsk˘mi holoubaty, kter˘ch je v‰ude
dostatek. Jeho signál uÏ v této chvíli patrnû nelze zachytit,
protoÏe Ïivotnost baterií se blíÏí ke konci. Je v‰ak nadûje, Ïe
se s ním je‰tû setkáme, tfieba i po letech. VÏdyÈ jsem napfiíklad
nedávno obdrÏel od kolegÛ z Polska zprávu, Ïe pravdûpodob-
nû jeden z na‰ich sokolÛ – samec vypu‰tûn˘ v Broumovû
v r. 2004 – Ïije v páru se samicí nedaleko od hranic. Mailová
zpráva obsahuje i pfiiloÏenou pomûrnû zdafiilou fotku samce
v letu s obûma krouÏky na nohou, takÏe zb˘vá sokola „ode-
ãíst“ siln˘m dalekohledem. 
Právû zahnízdûní reintrodukovan˘ch sokolÛ je tím nejlep‰ím
hmatateln˘m v˘sledkem, bohuÏel k nûmu dochází aÏ tfietím
rokem po vypu‰tûní (sokoli, rarozi a napfi. i jestfiáb jsou
pohlavnû dospûlí zhruba ve tfiech letech) a mezi tím se sokoli
pohybují na rozsáhlém území. Bez nadsázky mohou procesto-

vat znaãnou ãást Evropy, neÏ se nûkde usadí. Napfi. samice
vypu‰tûná v Bavorsku zahnízdila v Holandsku a její dcera pak
na severu na nûmeckopolském pomezí, více neÏ 1000 km od
místa vylíhnutí. Tak pfiejme na‰im sokolÛm k pfieÏití, aby se
vyhnuli v‰em pfiirozen˘m predátorÛm – kunám, li‰kám, v˘rÛm
a dal‰ím, ale  i nástrahám vytvofien˘m lidmi, elektrick˘m vede-
ním, prosklen˘m plochám apod. Pfiejme jim ale i úspû‰né
zahnízdûní a vyvedení vlastního potomstva.
Co zb˘vá dodat? Podûkovat. V‰em pracovníkÛm fieditelství,
v‰em z recepce, ktefií vytrvale sledovali na monitoru kaÏd˘ pfií-
let ke krmení i odlet a peãlivû v‰e zaznamenávali, dále mnoha
kolegÛm z venkovního personálu, bez jejichÏ pomoci a místní
znalosti terénu by hledání sokolÛ nemohlo b˘t úspû‰né. Minis-
terstvu zemûdûlství za neocenitelnou kaÏdoroãní podporu,
Ministerstvu Ïivotního prostfiedí za kladn˘ pfiístup k této akci
a pfiínosné podnûty. Podûkování právem náleÏí také Policii âR
za ohromnou podporu, Mûstsk˘m lesÛm Hradec Králové a mys-
liveckému sdruÏení  za vstfiícnost, a také Krajské veterinární
správû, krajskému úfiadu a magistrátu v Hradci Králové.
V neposlední fiadû chci podûkovat i sokolníkÛm chovatelÛm,
bez jejichÏ chovatelsk˘ch úspûchÛ pfii rozmnoÏování vzácn˘ch
druhÛ dravcÛ by nebylo moÏno Ïádné reintrodukce uskuteãnit.
Zvlá‰tní podûkování patfií i panu RNDr. Pavlu Pecinovi, se kte-
r˘m jiÏ léta spolupracujeme, a jehoÏ celoÏivotní zku‰enosti nám
velmi pomáhají. A také dvûma pánÛm z Broumova, ktefií jiÏ dnes
bohuÏel mezi námi nejsou – panu Horstu Bauerovi, skvûlému
fotografovi, díky jehoÏ materiální pomoci a odborn˘m radám
mohly vzniknout nádherné fotografie z reintrodukcí, a vynika-
jícímu lesníku panu Václavu Bednafiíkovi, kter˘ se skromností
sobû vlastní informoval o kaÏdém jestfiábovi, v˘rovi ãi sokolovi,
které kaÏdodennû v lesích na Broumovsku potkával. ■

Ing. Petr Zvolánek
¤editelství LâR

O P¤ÍRODù

Holubi chutnali i vosám

Dvojportrét



Díl tfiináct˘: PouÏívání stativÛ
Ve v˘bavû kaÏdého fotografa nesmí chybût stativ. AÈ jiÏ se jedná o amatéra ãi profesio-
nála. Proto pfii koupi stativu musíme mít na pamûti i to, Ïe stativ pfieÏije nûkolik foto-
aparátÛ, které budeme postupnû vymûÀovat a kupovat si dokonalej‰í.

Obr. ã. 2 

Obr. ã. 1 

Obr. ã. 3
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V‰ichni fotografové pouÏívají stativ vÏdy, kdy to vyÏadu-
je situace. V kaÏdém pfiípadû zlep‰uje technickou kvalitu
snímku a také usnadÀuje kompozici obrazu ((oobbrr..  11)).
Velmi uÏiteãné jsou pro práci s teleobjektivy a rovnûÏ pro
makrosnímky. Neostré snímky jsou vût‰inou zapfiíãinûny
pohybem ruky s fotoaparátem, a proto pouÏíváme stativ,
kter˘ znemoÏní tento nechtûn˘ pohyb. 
Stativ musí b˘t v kaÏdém pfiípadû velmi pevn˘ a stabilní.
Pro práci v pfiírodû vyhovuje stativ – trojnoÏka, kter˘ není
dole pevnû spojen vzpûrami. To z toho dÛvodu, Ïe
v terénu ãasto vysouváme jednu nohu stativu do strany
((oobbrr..  22)). Stativy, které mají stfiedové vzpûry, se pouÏívají
v ateliérech, kde je vÏdy rovná podloÏka. Na trhu je
obrovská ‰kála rÛzn˘ch stativÛ a vÏdy záleÏí na nás, kolik
jsme ochotni do tohoto zafiízení investovat. 
Jak uÏ jsem se zmínil, urãitû nesmíme ‰etfiit a musíme si
pofiídit kvalitní stativ, kter˘ bude mít i kvalitní upínací
hlavu. Na té rovnûÏ záleÏí. Stativové hlavy se vyrábûjí 
v rÛzn˘ch provedeních a hlavnû v rÛzné zátûÏi. Ten, kdo
bude pracovat s tûÏk˘mi teleobjektivy, musí poãítat
s tím, Ïe nejen stativ musí b˘t kvalitní, ale i hlava stati-
vu musí odpovédat zátûÏi. Mnoho fotografÛ, ktefií se
zab˘vají fotografováním krajiny, dodnes pouÏívají masiv-
ní dfievûné stativy, které pro práci v terénu plnû vyhovu-
jí ((oobbrr..  33)). Pokud budeme vybírat nov˘ stativ pro práci
v pfiírodû, nesmíme zapomenout i na to, Ïe nûkdy bude-
me potfiebovat tvofiit makrosnímky a jiné detaily na zemi
v terénu. Proto mají nûkteré stativy v˘suvnou stfiedovou
tyã, která má v dolní ãásti stativov˘ ‰roub, nebo je
moÏno ji vytáhnou z objímky a otoãit. Potom mÛÏeme
v takovém pfiípadû upevnit fotopfiístroj do stfiedu uvnitfi
trojnoÏky.
V pfiípadû, Ïe pouÏíváme dlouh˘ a tûÏk˘ teleobjektiv, tak
mÛÏeme vyuÏít dva stativy. Na jednom je pfiipevnûn
fotoaparát a druh˘ podpírá objektiv. Na trhu jsou i rÛzné
podpûrky, které umoÏní pfiipevnit podpûru i z hlavního
stativu. Vedle trojnoÏek, kter˘ch je na trhu opravdu velké
mnoÏství, mÛÏeme si pofiídit i stativ jednonoh˘. Jedná se
o vysouvací tyã, která má pfii fotografické tvorbû své
uplatnûní ((oobbrr..  44)).
Osvûdãuje se hlavnû v pfiírodû, kdy chodíme a stopujeme
rÛzná zvífiata. Na rozdíl od trojnoÏek je jednodnoh˘ sta-
tiv pomûrnû velmi lehk˘ a plnû nahradí trojnoÏku.
Podobnû jako mají stativy rÛzné hlavy pro upevnûní, mají
je i tyto jednonohé stativy, kam mÛÏeme upevnit otoã-
nou hlavu ãi naklápûcí kloub.
Nav‰tívíme-li specializovanou prodejnu, najdeme tam
i fiadu pfiíslu‰enství ke stativÛm. Jedná se o rÛzné doplÀ-
ky a zafiízení k fotografování. Jde napfi. i o stativovou
svûrku s kulovou hlavou, která se mÛÏe vyuÏít pro upev-
nûní fotoaparátu na posedu ((oobbrr..  55)). Podobn˘ „mal˘“
stativ je vyrábûn pro pfiilnutí na okno automobilu, kde se
pfiichytí a poskytuje pevnou oporu. ■

Jaromír Zumr st.



Obr. ã. 4

Obr. ã. 5
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Za skfiítky do údolí
Amfiteátr  hradu Valeãov u Mnichova Hradi‰tû se 15. ãervence rozzáfiil dûtsk˘m smí-
chem. JiÏ posedmé se zde uskuteãnil Den s Lesy âeské republiky.
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V zadumání

¤eÏeme dfiíví na polínka...

ZasoutûÏit si pfiijeli pfieváÏnû jiÏ tradiãní úãastníci, ktefií tuto
akci v polovinû ãervence jiÏ netrpûlivû vyhlíÏejí. Ráno je
v‰echny pfiivítalo slunné poãasí s nebem bez mráãku a t˘m
dobfie pfiipraven˘ch zamûstnancÛ lesní správy Nymburk. Ti
pro rodiãe s dûtmi nachystali v areálu hradu 5 soutûÏních sta-
novi‰È, na kter˘ch si v‰ichni mohli provûfiit svoje znalosti pfií-
rody, ale i ‰ikovnost pfii fiezání dfieva, ‰plhání po provaze nebo
stfiílení ze vzduchovky. Do nelehkého klání se pustilo celkem
133 odváÏlivcÛ a byÈ by se na‰ly okamÏiky zaváhání, nakonec
zvítûzili v‰ichni. KaÏd˘ si domÛ odnesl drobnou odmûnu a ti,
ktefií mûli ‰tûstí, i hodnotnûj‰í dárek z tomboly. Pro vysílené
úãastníky bylo pfiichystané obãerstvení v podobû ‰pekáãkÛ. Po
zotavení mohli pak v‰ichni napjatû sledovat povídání o drav-
cích, které sem pfiivezl a pfiedvedl Daniel Dobrkovsk˘. Cel˘ den
pak byl zakonãen veselou pohádkou plnou písniãek uvedenou
divadlem Minaret, ve které se dûti dozvûdûly, jak se mají skfiít-
ci v údolí. Leto‰ní roãník byl velice vydafien˘, a tak doufáme,
Ïe se zde za rok opût setkáme. ■

Bc. AneÏka Pavli‰ová

Krásn˘ letní den pfiímo vyz˘val k procházkám a pfiichysta-
né hry byly pro dûti lákav˘m pfiekvapením.  Kromû pozná-
vání bylin, dfievin a hub jsme provûfiili dûtsk˘ ãich a fan-
tazii u pytlíãkÛ s voÀav˘mi bylinkami, a také ‰ikovnost pfii
poznávání semínek lesních dfievin, které nám vûnoval SZ
T˘ni‰tû nad Orlicí. Velk˘ ohlas a nad‰ení sklidili lesníci
z LS Hluboká nad Vltavou, ktefií pro dûti pfiichystali skvû-
lou expozici o myslivosti a v‰ichni dokázali, Ïe mají bájeã-
n˘ talent pro práci s na‰imi nejmlad‰ími. KaÏdé dítû si
chtûlo alespoÀ na chvíli podrÏet v dlani srnãí nebo jelení
shoz a nesmûle hladilo vyãinûné kÛÏe. Oãi se rozzáfiily jak
hvûzdy pfii setkání drobné dûtské dlanû s tvrd˘mi ‰tûtina-
mi divoãáka nebo mûkkou a poddajnou kÛÏí li‰ky. 
Zpestfiením pûkného odpoledne se stali i píseãtí sokol-
níci. Jejich majestátní opefiení svûfienci vzbuzovali obdiv
i zájem. „A na co má ten pták tu ãepiãku?“ „A k ãemu
potfiebuje rolniãky?“ Dûtská zvûdavost je nekoneãná, ale
ochotní sokolníci trpûlivû odpovídali na v‰echny dûtské
dotazy a nezmátly je ani „záludné“ otázky rodiãÛ. 
Den s na‰imi nejmlad‰ími se vydafiil, pfiesvûdãily nás jejich
úsmûvy a nad‰ení. Dûti se dozvûdûly spoustu  nov˘ch
informací, ale co je nejdÛleÏitûj‰í, hlavnû je to moc bavi-
lo. A nás samozfiejmû taky. ■

OM

Abychom je obohatili také my, rozhodli jsme se zde uspo-
fiádat pro rodiãe s dûtmi dûtsk˘ den.
Akce mûla trochu netradiãní charakter, neboÈ koberec
z mechu s pichlav˘mi ‰i‰kami jsme vymûnili za dlaÏbu na
nábfieÏí a stín borovic, bukÛ a smrkÛ za pivovarské slu-
neãníky. Zkrátka: „KdyÏ nejde hora k Mohamedovi...“ 

DùTI A MLÁDEÎ

Mezi mosty v Písku
Mezi nov˘m a Kamenn˘m mostem v Písku na fiece Otavû plave vor. Není to ledajak˘
vor, ale vor byteln˘, svázan˘ z pofiádné kulatiny z ãesk˘ch lesÛ. Vorafiství mûlo v jiÏ-
ních âechách na jihoãesk˘ch fiekách velkou tradici, a tak není náhodou, Ïe se zde
v Písku o leto‰ních prázdninách konají Vorafiské slavnosti.



Lesní správa Fr˘dek-Místek  
je s vefiejností v ãastém kontaktu
Lesníci na lesní správû Fr˘dek-Místek  jsou v ãastém kontaktu s vefiejností, zvlá‰tû s nej-
mlad‰í generací. Pravidelnû se kaÏdoroãnû zapojují do akce „Den s LâR“ – dopoledne
plné soutûÏí a her, samozfiejmû v lese a s lesní tematikou.

Na stezce Prameny fieky Morávky

O vûdomostní soutûÏe je mezi dûtmi zájem
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Dûti se tak mohou zábavnou formou dozvûdût vûci, které se
do ‰kolních uãebnic nepí‰í (a mnohdy ani nemohou). Zapoje-
ním více smyslÛ najednou si navíc zapamatují informace lépe,
neÏ kdyby se je „biflovaly“ z knih. Kdo si jednou sáhne na
soví pefií, ten si jeho jemnost bude pamatovat hodnû dlouho.
Dûti ze základní ‰koly Morávka a z „Eko‰koly“ ze sousedních
Ra‰kovic, které se akce s LâR poslední den leto‰ního ‰kolního
roku zúãastnily a pro‰ly trasu dlouhou asi 4km s pûti zasta-
veními, rozhodnû nebyly v lese poprvé. Na obou ‰kolách totiÏ
bûÏí dlouhodob˘ program lesní pedagogiky, kter˘ má dûtem
pomoci vytvofiit si kladn˘ vztah k lesu a pfiírodû.
Dal‰ím místem, kde odborníci poskytují své informace
a laická vefiejnost má moÏnost se nûco nového dovû-
dût, jsou nauãné stezky. V sobotu 24. ãervna byla v obci
Morávka otevfiena nová stezka nazvaná Prameny fieky
Morávky. Lesní správa Fr˘dek-Místek se v rámci Programu
2000 na vybudování této nauãné stezky finanãnû podílela.
Na devíti zastaveních s dfievûn˘mi nauãn˘mi tabulemi se
náv‰tûvník postupnû seznámí s horním tokem fieky, která
v˘raznû utváfií ráz zdej‰í krajiny i osudy místních lidí. Osmá
tabule nauãné stezky  je vûnována státnímu podniku Lesy
âR, zejména rekreaãním funkcím lesa, Programu 2000
a historii beskydsk˘ch lesÛ s dÛrazem na témûfi devadesát
let trvající hospodafiení podniku státních lesÛ, v jehoÏ prÛ-
bûhu do‰lo v povodí fieky Morávky ke zv˘‰ení plochy lesa
a podílu zastoupení  buku v okolních lesních porostech.
Náv‰tûvník se z dfievûn˘ch tabulí postupnû dozví také zají-
mavosti o Chránûné krajinné oblasti Beskydy, informace
o v˘stavbû místní pfiehrady, ale také zjistí, Ïe bez vody
v údolní nádrÏi Morávka by nebylo pivo Radegast. KaÏdá
tabule je doplnûna zkrácenou verzí anglickou, nûmeckou
a polskou.

Trasa dlouhá celkem asi patnáct kilometrÛ vede z parkovi‰-
tû na Lipovém v Morávce aÏ na slovenskou hranici. Po cestû
je také nûkolik odpoãinkov˘ch posezení, z nichÏ jedno je
vytvofieno u pafiezu stromu, kter˘ na Vánoce r. 1999 zdobil
námûstí ve Vatikánu. Trasa vede po pátou tabuli po asfalto-
vé cestû, dále po zelené turistické znaãce, která smûfiuje na
Bíl˘ KfiíÏ. K tomuto pátému zastavení, které je umístûno na
koneãné zastávce autobusu na Morávce u „Bebka“, se dá
dojet autem, zbylé asi ãtyfii kilometry trasy musejí náv‰tûv-
níci zdolat pû‰ky nebo na kole. ■

Ing. Jan Rohan, 
lesní správce 
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V¯ZKUM

V˘sledky mûfiení odtoku
jsou moÏná trochu pfiekvapivé
V leto‰ním 6. ãísle Lesu Zdar jsme pfiedstavili první ze tfií severomoravsk˘ch v˘zkum-
n˘ch povodí. V dne‰ním pokraãování se vydáme na LS Fren‰tát pod Radho‰tûm, kde se
nachází druh˘ z beskydsk˘ch experimentálních objektÛ V˘zkumného ústavu lesního hos-
podáfiství a myslivosti. Je to povodí Malá Ráztoka poblíÏ Trojanovic. Má rozlohu 207,6 ha
a leÏí v rozmezí nadmofisk˘ch v˘‰ek 602 aÏ 1084 m na severních aÏ severozápadních
svazích Moravskoslezsk˘ch Beskyd, tzv. „Pfiedních hor“. 

Zimní leteck˘ snímek povodí Malá Ráztoka (vyznaãeno rozvodnicí)

Historie zdej‰ího v˘zkumu vychází ze stejn˘ch v˘chodisek
jako u jiÏ dfiíve pfiedstaveného povodí âervík. Také zde
zapoãalo sledování jednotliv˘ch sloÏek vodní bilance poros-
tÛ uÏ v roce 1953. Na rozdíl od povodí âervík s pfieváÏnû
smrkov˘mi porosty zde v˘raznû dominoval buk, s pfievahou
m˘tn˘ch porostÛ. Modelov˘m zámûrem v˘zkumu zde bylo
dosaÏení opaãné zmûny v dfievinné skladbû oproti âervíku.
Tedy umûlá obnova s pfievahou smrku. PÛvodním cílem bylo
zjistit, zda a jak se tyto zmûny projeví v reÏimu odtoku vody
z povodí. Ve svûtle této metodiky je nutno posuzovat zde
provedenou porostní obnovu, nelze ji chápat jako návod
k opakování. Takto provedená obnova zároveÀ do urãité
míry reprezentuje i trendy, které ve 2. polovinû 20. století
bohuÏel pfievaÏovaly i v hospodáfisk˘ch lesích této oblasti,
tedy pfieváÏnû velkoplo‰né holoseãné hospodafiení s umûlou
obnovou zamûfienou v˘luãnû na smrk. Vynikající genové
zdroje buku, kter˘ se zde hojnû vyskytuje, tehdy nebyly
plnohodnotnû vyuÏívány pro pfiirozenou obnovu. 

SSiillvveessttrroovvsskk˘̆  tteepplloottnníí  ‰‰ookk
Na poãátku roku 1979 byly porosty postiÏeny teplotním
‰okem z prudkého ochlazení. Rozdíl teplot mezi denním

minimem a denním maximem ve dnech 31.12.1978
a 1.1.1979 ãinil 28,3 C na Lysé hofie a 31,4 C ve Fren‰tá-
tû pod Radho‰tûm. Po‰kození stromÛ, ke kterému v tomto
období do‰lo, mûlo rÛznorod˘ charakter. Ve smrkov˘ch
porostech ve v‰ech vûkov˘ch stupních do‰lo ke zãervenání
jehlic a postupnému opadu aÏ k úhynu stromu.Obdobnû
byly po‰kozeny i bukové porosty, nejvíce ve v˘‰kovém
pásmu 700 - 900 m n. m. Mrazem byly zniãeny pupeny.
Olistûní bukov˘ch porostÛ bylo jen ãásteãné. V roce 2000
bylo na povodí provedeno dendroekologické hodnocení, na
základû odbûru v˘vrtÛ z jednotliv˘ch stromÛ v 95 letém
porostu buku. Prokázalo se, Ïe v tûchto horsk˘ch podmín-
kách s dostatkem sráÏek závisí pfiírÛst buku více na teplo-
tách neÏ na úhrnu sráÏek. PfiírÛst negativnû ovlivÀují zejmé-
na právû  teplotní extrémy. Vztah mezi pfiírÛstem a sráÏka-
mi nebyl statisticky prÛkazn˘.

MMûûfifieenníí  vvooddnníí  bbiillaannccee
Podívejme se nyní, jak se vlastnû jednotlivé prvky vodní
bilance sledují. Základem je mûfiení atmosférick˘ch sráÏek
jako vstupu vody do povodí. Ty se mûfií celoroãnû, a to pev-
n˘mi  sráÏkomûry s akumulací, tzv. totalizátory, rozmístûn˘-
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Pohled z ptaãí perspektivy na povodí Malá Ráztoka a obec Trojanovice

mi na rozvodnicích i uvnitfi plochy povodí. V zimû jsou napl-
nûny nemrznoucím roztokem, takÏe je moÏno mûfiit i vodní
hodnotu snûhové pokr˘vky. Jejich údaje jsou pfiepoãteny na
celou plochu povodí tzv. Hortonovou metodou. Pro kontro-
lu ãasového prÛbûhu sráÏek slouÏí elektronick˘ sráÏkomûr,
napojen˘ na digitální ústfiednu poblíÏ mûrného Ïlabu. Zdûn˘
kamenn˘ Ïlab s pfiesnû definovan˘m prÛtoãn˘m profilem je
místem, kde je ve vodním toku pfiesnû mûfien odtok vody
z povodí.Ten se odvozuje od v˘‰ky hladiny v mûrném profi-
lu. V˘‰ka hladiny je trvale registrována pomocí limnigrafu,
po provedené modernizaci v 90. letech  je pouÏita také ult-
razvuková metoda. Ta spoãívá v mûfiení odrazu ultrazvuko-
vého paprsku od vodní hladiny. Zmûfiené hodnoty, spolu
s dal‰ími údaji o teplotách, vlhkosti vzduchu, sráÏkách
a sluneãním záfiení jsou odesílány do automatické digitální
ústfiedny, odkud jsou stahovány k dal‰ímu zpracování.

CCoo  ssee  pprrookkáázzaalloo
Vyhodnocení dosavadního prÛbûhu mûfiení sráÏkoodtokového
vztahu na povodí prokázalo oproti pÛvodním pfiedpokladÛm
v˘raznû men‰í reakci na provedené obnovní zásahy. Variabi-
lita pfiírodních podmínek a vlivÛ (klimatické, pÛdní) je totiÏ
tak velká, Ïe ãasto nelze z krátkodobého pohledu statisticky
prÛkaznû rozli‰it zmûny, zpÛsobené úpravou zpÛsobu hospo-
dafiení v lesích. I zde se potvrdilo, Ïe bûhem obnovy porostÛ
krátkodobû nejvíce ovlivÀují odtoky vody pouÏité pfiibliÏova-
cí technologie, pokud naru‰ují pÛdní povrch a zpÛsobují nebo
urychlují erozi. Naopak pfii udrÏení pfiízniv˘ch fyzikálních
a chemick˘ch vlastností pÛdy je její retenãní schopnost
z velké ãásti zachována i bûhem fáze obnovy porostu. Je
pochopitelné, Ïe spotfieba vody porostem v té dobû poklesne,
infiltrace vody do pÛdy ale mÛÏe pokraãovat díky tlejícím ver-
tikálním kofienov˘m zbytkÛm a organické hmotû v pÛdû.
DÛleÏité je, aby následn˘ porost sv˘m kofienov˘m systémem
brzy opût pfievzal tuto funkci. Samozfiejmû pfii podrostním
hospodafiení je tento proces je‰tû pfiíznivûj‰í, navíc nedochází
ani k v˘raznûj‰í mineralizaci humusu a jeho úbytku. Zastou-
pení melioraãních a zpevÀujících dfievin, zejména buku, je
v˘znamné nejen z hlediska mechanické stability porostu, ale

také z hlediska stavu pÛdy. Buk je vzhledem k hloubce kofie-
nového systému schopen lépe vracet do kolobûhu Ïivin prvky
z hlub‰ích pÛdních horizontÛ. Bukov˘ opad také sv˘m obsa-
hem vápníku pfiíznivû pÛsobí na okyselené svrchní horizonty
pÛdy a udrÏuje je v pfiíznivém stavu. Vliv dfievinné skladby na
vodní reÏim povodí je tedy pfieváÏnû zprostfiedkovan˘ a pÛso-
bí zejména  pfies pÛdní pomûry.
Závûrem si pfiipomeÀme, Ïe pfies nespornou unikátní délku
padesátileté ãasové fiady mûfiení se stále jedná jen o polovinu
doby obm˘tí zdej‰ích porostÛ. Pokud se podafií udrÏet sledo-
vání i po dal‰í období, mÛÏe nám v dne‰ním mûnícím se pro-
stfiedí pfiinést  je‰tû celou fiadu zajímav˘ch poznatkÛ. ■

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

VÚLHM Jílovi‰tû – Strnady
Ing. Vojtûch Pavel 

LâR, s.p., LS Fren‰tát p. Radho‰tûm
Foto: Ing. Jan Vondra

Uzávûrov˘ profil s limnigrafickou budkou na povodí Malá Ráztoka
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Konopi‰Èská stfielnice ve VráÏi
se za pár let proslavila po celé Evropû
¤editele Lesního závodu Konopi‰tû jsem poprvé nav‰tívil u pfiíleÏitosti stfieleckého pohá-
ru, kter˘ se sv˘mi spolupracovníky kaÏdoroãnû pofiádá pro zamûstnance LesÛ ãeské
republiky. Lovecká stfielba patfií k v˘konu povolání lesákÛ. Díky lesnímu závodu Kono-
pi‰tû mají zamûstnanci podniku moÏnost pravidelnû se setkávat a mûfiit své síly v lovec-
kém parkúru, kter˘ je od loveckého stfielectví pfiímo odvozen.

Sportovní disciplína loveck˘ parkúr je ve svûtû nesmírnû
oblíbená. V fiadû zemí má dlouholetou tradici i ‰irokou
základnu. V zemích jako je USA, Velká Británie, Francie,
Nûmecko nebo Itálie se jiÏ dlouho pofiádají stfielecké sou-
tûÏe právû v loveckém parkúru. 
V posledních letech se k tûmto „ostfiílen˘m veteránÛm“
pfiidala i âeská republika. Pro Lesy âeské republiky je
potû‰itelné, Ïe právû díky usilovné práci a úspûchÛm
zamûstnancÛ Lesního závodu Konopi‰tû. 

MÛj druh˘ rozhovor s ing. Miroslavem Jankovsk˘m se
proto stoãil právû na stfielectví:
„Do funkce fieditele Lesního závodu Konopi‰tû jsem
nastoupil v roce 1997,“ fiekl mi. „Do té doby jsem z bro-
kovnice vÛbec nestfiílel. Po nástupu do funkce jsem se
v‰ak musel úãastnit fiady akcí, pfii kter˘ch by to bez pu‰ky
ne‰lo. Právû pfii jedné z nich jsem si uvûdomil, Ïe bych se
mûl nauãit stfiílet a pofiídit si brokovnici. Jeden z nûmec-

k˘ch hostÛ mi nabídl, abych pfiijel do Nûmecka na akci, na
které si mohu flintu vyzkou‰et, a kdyÏ budu spokojen˘,
tak si ji mohu koupit. Nabídku jsem pfiijal. K mému pfie-
kvapení bylo tou akcí mistrovství Nûmecka v loveckém
parkúru. Poprvé jsem tak mohl vidût skuteãnû kvalitní
stfieleckou soutûÏ v zemi, ve které má lovecké stfielectví
bohatou tradici. Musím fiíci, Ïe mû loveck˘ parkúr uchvá-
til a rozhodl jsem se zkusit nûco podobného také u nás. 
Proto jsme upravili stfielnici ve VráÏi u Chocerad tak, aby
lépe vyhovovala podmínkám na‰ich závodov˘ch soutûÏí.
Hájenka byla opravená, postavili jsme kazatelnu a altán.
Finanãnû nás to pfiíli‰ nezatíÏilo, protoÏe materiál na stav-
bu  altánu jsme si zajistili z filmov˘ch kulis postaven˘ch
na Konopi‰ti zahraniãním filmov˘m ‰tábem pfii natáãení
nûjakého filmu. Z materiálu, kter˘ jsme dostali za demon-
táÏ a odstranûní kulis, jsme kromû altánu postavili je‰tû
loveckou chatu. Vrhaãky jsme získali zdarma z rekonstru-
ované nûmecké stfielnice. To v‰e se stalo zhruba v polole-
tí roku 1999.“

Ov‰em od zfiízení stfielnice lesního závodu k prestiÏním
akcím vede obvykle velmi dlouhá cesta. Jak jste to na
Lesním závodu Konopi‰tû zvládli?
„Situace dostala opravdu neskuteãn˘ spád. Novû zfiíze-
nou stfielnici jsme otevfieli v srpnu 1999 závodov˘mi
stfielbami. Shodou okolností se o na‰í aktivitû dozvûdûl
Ing. Antonín Walter, president asociace stfielcÛ na asfal-
tové terãe v âR, kter˘ nás poÏádal, jestli bychom ne-
uspofiádali mistrovství republiky. Îádost to byla sice pfie-
kvapivá, ale pustili jsme se do toho. Z na‰ich lesníkÛ se
stali pfies noc rozhodãí parkúru. Bylo obdivuhodné jak
rychle dokázali vstfiebat potfiebné znalosti. V˘hodou pro
nû byla pfiíbuznost disciplíny s lovem. I tak v‰ak proká-
zali schopnost rychle se zorientovat v problematice
a plnit ve‰keré úkoly, které s funkcí rozhodãího souvisí.
Na na‰em prvním mistrovství se stfiílelo ze ‰esti stfieli‰È.
SoutûÏe se zúãastnilo 70 stfielcÛ a mohu fiíci, Ïe byli
v‰ichni spokojeni.“

Do VráÏe zaãali jezdit zahraniãní stfielci, z nichÏ mnozí jsou
uznávan˘mi osobnostmi právû v loveckém parkúru. Zauja-
lo je prostfiedí stfielnice, lidi, ktefií zde vytváfiejí zázemí,
dobrá organizace, úroveÀ stravování, a tfieba i to, Ïe ãleni-
t˘ terén zde poskytuje stfielcÛm pfiíleÏitost pro kvalitní
stfielbu a pfiiná‰í mimofiádn˘ záÏitek. „Zfiejmû i díky tomu
jsme dostali pfiíleÏitost uspofiádat v roce 2001 první mezi-
národní závod Grand Prix,“ fiíká Ing. Jankovsk˘. „JiÏ po
této první Grand Prix jsme zaznamenali dobr˘ ohlas
v zahraniãí. Proto jsme poÏádali svûtovou organizaci
FITASC, která sídlí v PafiíÏi, o moÏnost uspofiádat v roce
2003 evropsk˘ ‰ampionát. Prezentaci návrhu jsme pfiivezli
do PafiíÏe a uspûli jsme. Zde musím zmínit i podporu

¤editel Lesního závodu Konopi‰tû Ing. Miroslav Jankovsk˘
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kovsk˘. „Získat pofiadatelství mistrovství svûta opravdu
není jednoduchou záleÏitostí a vyÏaduje dobré reference.
V minul˘ch letech ho pofiádali napfi. Nov˘ Zéland, Jiho-
africká republika a letos USA. U nás probûhne na 20 stfie-
li‰tích a nebude ve VráÏi, ale v konopi‰Èské baÏantnici.
DÛvodÛ je hned nûkolik. Mistrovství svûta by mûlo b˘t na
místû, kde dosud nikdo z úãastníkÛ nestfiílel. Jde o regu-
lérnost podmínek. Navíc je tfieba vzít v úvahu, Ïe velkou
ãást soutûÏících tvofií kategorie superveteránÛ (nad 65 let)
a souãástí mistrovství je soutûÏ handicapovan˘ch stfielcÛ
(vozíãkáfiÛ). Terénní podmínky stfielnice ve VráÏi nejsou
pro tyto kategorie stfielcÛ vhodné.“

Taková megaakce, jakou je mistrovství svûta, je organi-
zaãnû nesmírnû nároãnou záleÏitostí. VÏdyÈ jenom vrhaãek
je zapotfiebí zajistit celou stovku a k nim 130 aÏ 140 auto-
baterií. Pak pfiístfie‰ky, toalety, doprava, stravování… „Není
toho málo,ale po pfiedchozích zku‰enostech pfiedpoklá-
dám, Ïe v‰e zvládneme,“ fiíká fieditel Jankovsk˘. „Na závûr
chci je‰tû zdÛraznit, Ïe je pro nás velkou v˘hodou, Ïe nás
zastfie‰uje podnik. Sponzorihg není je‰tû v âeské republi-
ce na pfiíli‰ vysoké úrovni a podnikové zázemí nám ho
plnû nahrazuje.“

Snad zb˘vá jen dodat, Ïe ani pro Lesy âeské republiky
úspûchy konopi‰Èsk˘ch stfielcÛ a organizátorÛ nejsou
zanedbatelnou devizou. ■

Jan Brandejs
¤editelství LâR

nûkter˘ch v˘znamn˘ch osobností tûchto soutûÏí. Pfiede-
v‰ím nûkolikanásobného mistra svûta pana George Digwe-
eda z Anglie, kter˘ zaslal FITASC doporuãující dopis, ve
kterém shrnul dÛvody, které hovofiily v ná‰ prospûch. I díky
jeho pomoci jsme pfieválcovali Anglii, Itálii i Francii. Jako
generálku na mistrovství Evropy jsme v roce 2002 uspofiá-
dali závod svûtového poháru. Zúãastnilo se ho 220 stfielcÛ
a ohlas byl skuteãnû vynikající. Svûdãí o tom i skuteãnost,
Ïe jiÏ dva mûsíce pfied uzávûrkou mistrovství Evropy jsme
mûli naplnûn maximální poãet stfielcÛ, tedy 600!“ 

O mistrovství se pochvalnû psalo po celé Evropû, i na brit-
sk˘ch ostrovech. V˘bornû ho zvládli i zamûstnanci LâR,
a to vãetnû základÛ cizojazyãné komunikace, protoÏe se
museli  nauãit základní v˘razy v angliãtinû. A museli se
také stát mezinárodními rozhodãími. První z nich skládal
zkou‰ky pfii závodech ve Francii, dal‰í tfii v Nûmecku.
Ostatní sloÏili zkou‰ky bûhem závodÛ ve VráÏi. Dnes je
k dispozici 21 mezinárodnû uznan˘ch rozhodãích. Pfiímo
na lesním závodû jich pracuje 15. Ostatní jsou buì b˘valí
zamûstnanci, nebo dûti zamûstnancÛ. „Vynikající práci pfii
organizaci a zaji‰tûní závodÛ odvádí Vlasta Sahula, Ludûk
Císafi, Jarda Hrouda, Hubert Stejskal, Hanka Albertová
a dal‰í,“ fiíká fieditel Jankovsk˘. „Pro vût‰inu z nich je to
práce navíc, mimo jejich bûÏné úkoly.“

No, a aby tûch úspûchÛ nebylo málo, rozhodla FITASC
o tom, Ïe se v pfií‰tím roce bude na Konopi‰ti konat mist-
rovství svûta! „Pro srovnání uvedu, Ïe napfiíklad Anglie
o jeho uspofiádání musela bojovat 25 rokÛ,“ fiíká Ing. Jan-

PANORAMA

Areál stfielnice ve VráÏi
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Náv‰tûva rumunsk˘ch lesníkÛ 
na Lesní správû Jeseník
Ve dnech 17. aÏ 21. ãervence 2006 nav‰tívilo Lesní správu Jeseník 16 rumunsk˘ch les-
níkÛ z Lesního závodu Sighet, organizaãnû zaãlenûného pod Krajské fieditelství Baia
Mare. Ubytování se stravou jim zajistili pracovníci lesní správy, na organizaci a zaji‰tû-
ní odborn˘ch exkurzí se aktivnû spolupodíleli pracovníci firem CE WOOD, a. s., All
WOOD, a. s., a FORESTA WOOD, a. s.

vestorovou technologií tûÏby dfiíví. TûÏba zde byla provádû-
na harvestorem ROTTNE H 20, vyváÏka pak vyváÏecí sou-
pravou  SOLID F 12. Po celou dobu exkurze na tûchto pra-
covi‰tích doplÀoval v˘klad vedoucí stfiediska lesní v˘roby
Jeseník Jan Ëulpík z firmy CE WOOD, a.s. Po obãerstvení
poskytnutém touto firmou byli úãastníci seznámeni se
zvlá‰tnostmi hospodafiení v NPR Rejvíz a s revírníkem
Pavlem Dvofiákem absolvovali trasu nauãné stezky na Velké
mechové jezírko.
âtvrt˘ den hosté nav‰tívili revír Chlum, kde jim revírník Karel
·ãudla  vysvûtlil zásady obnovy lesa, zaji‰Èování MZD, zpÛ-
soby v˘chovn˘ch zásahÛ a pfiímo na místû i technologii
v˘stavby tzv. „ekocesty“. ProtoÏe jiÏ lesnick˘ch disciplín
bylo dost, dal‰í ãást dne byla vûnována sponzorsky zaji‰tû-
né exkurzi v Pivovaru Holba, a.s., v Hanu‰ovicích, kde se
náv‰tûvníci seznámili s technologií v˘roby piva a pfii násle-
dujícím posezení a obãerstvení si mohli toto pivo do sytos-
ti vychutnat. Dlouh˘ den pak byl ukonãen spoleãensk˘m
veãerem, kter˘ zahájil sv˘m vystoupením soubor loveck˘ch
trubaãÛ LS Jeseník. Následovaly ukázky zvukov˘ch projevÛ
jelena evropského v podání mistra republiky ve vábení jele-
nÛ Oldfiicha Novobilského a po nûm na harmoniku zahrál
rumunsk˘ lesník  Nicolae Grijac. Veãer pak pokraãoval pose-
zením u grilovaného prasete, dobrého piva a vína s pfiátel-
skou v˘mûnou v‰ech dojmÛ. Oboustrannû bylo vysloveno
pfiání na roz‰ífiení této zaãínající spolupráce. ■

Ing. Jaromír Latner, CSc.
lesní správce

Hned po pfiíjezdu byli úãastníci exkurze pfiijati lesním správ-
cem Ing. Jaromírem Latnerem, CSc., a jeho zástupci Ing.
Jifiím PÀáãkem a Ing. Romanem Bajzou. Ti jim pfiedstavili
Lesní správu Jeseník ze v‰ech moÏn˘ch pohledÛ, vãetnû per-
sonálního obsazení a zvlá‰tností hospodafiení. Poté celou
delegaci pfiijal starosta Mûsta Jeseníku a v souãasné dobû
také novû zvolen˘ poslanec Parlamentu âR  Ing. Jifií Krátk˘.
Od nûj se rumun‰tí kolegové dovûdûli v‰e nejen o Mûstu
Jeseníku, jeho historii a perspektivním v˘voji, ale také
o spolupráci Mûsta Jeseníku s Lesní správou Jeseník. Pro-
hlídkou Vlastivûdného muzea ve „Vodní tvrzi“, jeÏ je sou-
ãasnû v majetku LâR, s v˘kladem  fieditele Ing. Petra Ko‰ac-
kého byl ukonãen prv˘ den pobytu u nás.
Druh˘ den, za sponzorského pfiispûní firmy Bonera, s. r. o.,
absolvovali hosté v˘jezd lanovkou z Ramzové na ·erák,
náv‰tûvu Chaty Jifiího na ·eráku a pû‰í túru aÏ na âerveno-
horské sedlo. Revírník ing.Vítûzslav Pánek a zástupce lesní-
ho správce ing. Roman Bajza je pak seznámili  s v˘vojem
stavu vysokohorsk˘ch porostÛ, stupnûm jejich po‰kození
a v‰emi aktivitami na jejich obnovu.
V dal‰ím dni rumun‰tí pfiátelé nav‰tívili oblastní ‰kolku firmy
CE WOOD, a. s., v Jeseníku, kde je pánové Petr Dvofiák
a Michal Ichim seznámili s technologií pûstování sadebního
materiálu, produkcí této ‰kolky a s pouÏívanou mechanizací.
Manipulaãnû expediãním skladem firmy All WOOD, a. s.,
v Píseãné je poté provedl Jan ·uba. Z pfiedvedené mechani-
zace nejvíce zaujala manipulaãní linka Bailer Zembrod
a jefiábová technologie nakládání dfiíví na vagóny. Pfiímo
v porostech na revíru Javorná se pak hosté seznámili s har-

PANORAMA
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Mysliveãtí trubaãi
mezinárodnû soutûÏili na Kladské
âeskomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Klubem mysliveck˘ch trubaãÛ a Lesy
âR Hradec Králové uspofiádala v sobotu 10. ãervna 2006 jiÏ 12. roãník Mezinárodní sou-
tûÏe mysliveck˘ch trubaãÛ na Kladské.

Soubor „Trubaãi z Kladské“ slavnostní fanfárou zahájil sou-
tûÏ v troubení loveck˘ch signálÛ a hlaholÛ, kterého se
zúãastnilo 27 souborÛ a 53 sólistÛ v ladûní in B a in Es. Tru-
baãi z Holandska, ·v˘carska, Rakouska, Slovenska, âech
a Moravy pfiedvedli divákÛm, a také sami sobû, vynikající
v˘kony a po právu byli odmûnûni potleskem divákÛ i pozor-
nû naslouchajících trubaãÛ. Odborná mezinárodní porota ve
sloÏení Judr. Vacek,  Prof. âoãek a Prof. Stattner z Rakous-
ka mûla pfii hodnocení tûÏkou úlohu. Na Kladské se se‰ly
vynikající evropské soubory a sólisté.

V souborech ladûní in B a in Es se umístil na  prvním místû
soubor Trubaãi OMS Pfierov. V sólistech ladûní in B se umís-
til na prvním místû pan Ivo MuÏn˘.
V sólistech ladûní in Es se umístil na prvním místû pan Matûj
Vacek.

Po soutûÏi se konala v Mariánsk˘ch Lázních Hubertská m‰e
Es Dur. O velkém zájmu o ni svûdãí zcela zaplnûn˘ kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Lovecká hudba je souãástí star˘ch
mysliveck˘ch tradic a jako taková je národním bohatstvím.
To, Ïe patfií ke svatohubertské tradici, tato akce ukázala
zcela jasnû. Pfiesto se zdá, Ïe lovecká hudba není dosud
vefiejností plnû docenûna. ■

Ing. Miroslav Vani‰
organizátor akce a vedoucí souboru „Trubaãi z Kladské“

PANORAMA
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Dotazy, názory a pfiipomínky…
VáÏení kolegové, jiÏ skoro dva mûsíce funguje zpûtn˘ informaãní kanál pro vedení pod-
niku Zelená linka a Zelené schránky. Dovolte nám, abychom nûkteré dotazy, jeÏ se
mohou t˘kat vût‰iny z nás, otiskli i ve vnitrofiremním periodiku. V tomto ãísle Lesu zdar
tedy poprvé zvefiejÀujeme vybrané dotazy a pfiipomínky ze Zelen˘ch schránek a Zelené-
ho telefonu vãetnû odpovûdí na nû, popfi. dal‰ím komentáfiem. Vybíráme dotazy a pfii-
pomínky obecného charakteru, u nichÏ pfiedpokládáme, Ïe budou zajímat v‰echny
zamûstnance. Nejprve se pojìme podívat do kuchynû zelen˘ch schránek – jak se Va‰e
dotazy zpracovávají…

né dobû o zmûnû Pokynu G¤ 1/2005 V˘kon ãinnosti odbor-
ného lesního hospodáfie u LâR zamûstnavatel neuvaÏuje.

Odbor personální a ekonomiky práce

Zvy‰ování mezd
Kdy koneãnû vedení LesÛ âR, s.p., hodlá splnit závazek
pod bodem 12, ãlánku VIII Podnikové kolektivní smlouvy
na rok 2006 (PKS), tj. nav˘‰ení mzdy min. ve v˘‰i 3%
(skuteãnost ãiní alespoÀ u mne smû‰n˘ch 1,4%)? Skuteã-
nû jsou hospodáfiské v˘sledky podniku za první ãtvrtletí
roku 2006 tak ‰patné, Ïe nedo‰lo k jednání o dal‰ím
moÏném rÛstu mezd, jak se zamûstnavatel zavázal ve
v˘‰e uvedeném bodû PKS ? âím je odÛvodnûno, Ïe novû
pfiijíman˘m zamûstnancÛm i na referentské funkce jsou
vytvofieny „nadstandardní“ mzdové podmínky, v nûkte-
r˘ch pfiípadech i dvojnásobku mzdové úrovnû zamûst-
nancÛ referentsk˘ch funkcí, ktefií u podniku pracují 10
a více let, kdyÏ odborná fundovanost tûchto nov˘ch
zamûstnancÛ zdaleka nedosahuje jejich úrovnû?

V podnikové kolektivní smlouvû je v kapitole VII Mzdy, odst.
12, sjednáno:
Zamûstnavatel se zavazuje zajistit meziroãní rÛst prÛmûr-
n˘ch v˘dûlkÛ:
– nav˘‰ení prÛmûrné mzdy za r.2006 ãiní nárÛst o inflaci

zji‰tûnou dle úfiedního sdûlení âeského statistického
úfiadu v r. 2005, minimálnû v‰ak ve v˘‰i 3 %,

– po zhodnocení v˘sledkÛ hospodafiení podniku za 1. ãtvrt-
letí roku 2006 budou obû strany jednat o dal‰ím moÏném
rÛstu mezd (duben 2006).

Uveden˘ 3% nárÛst byl realizován od 1. ledna 2006. Tazate-
li byla mzda nav˘‰ena na základû návrhu jeho nadfiízeného
(podkladem k nav˘‰ení jsou v˘sledky pracovního hodnocení
a posouzení pracovního v˘konu vedoucím zamûstnancem).
Dal‰í nav˘‰ení je v souãasné dobû projednáváno s vedením
podniku. Zamûstnavatel se zavázal k nav˘‰ení prÛmûrné
mzdy ve srovnání s rokem 2005 minimálnû o 6%.
Noví zamûstnanci byli pfiijati do novû vznikl˘ch pracovních
míst, kde v˘‰i mzdy stanovuje trh práce v daném regionu.
Podstatné je sledovat popis dané práce, rozsah ãinností
a pfiidûlené odpovûdnosti. BohuÏel  ve spoleãnosti objevují
stejné názvy pozic, ov‰em s úpln˘m rozdílem pracovní nápl-
nû a odpovûdností a z tohoto pramení rozdílnost ohodno-
ceni. Vedení si v‰ak uvûdomuje problematiku mezd a proto
pro rok 2007 chystá rozsáhl˘ vlastní audit, kter˘ povede ke
standardizaci systému ohodnocení tak, jak je to bûÏné ve
bûÏn˘ch velk˘ch a vyspûl˘ch spoleãnostech.

Úsek strategie a personalistiky

Pokud nûkdo zavolá ãi napí‰e dotaz, je tento dotaz zazna-
menám do protokolu o dotazu externím dodavatelem, kter˘
uloÏí jméno. Tento dodavatel (poskytovatel telefonní sluÏby
a v˘bûrãí schránek) provádí distribuci dotazÛ do tématick˘ch
oblastí dle jednotliv˘ch ãlenÛ vedení. Napfi. dotaz k perso-
nalistice je smûfiován na fieditele strategie a personalistiky,
dotaz v oblasti finanãní na ekonomického fieditele. V této
podobû jsou jiÏ v‰echny dotazy anonymní. Jméno je zazna-
menáno pouze u externího subjektu, aby se maximálnû kryla
ochrana tazatele. Pfiíslu‰n˘ fieditel na dotaz odpoví sám,
nebo jej mÛÏe postoupit ke zpracování. Takto zpracované
dotazy pfies odbor marketingu zpûtnû putují k dodavateli,
kter˘ provede distribuci k zamûstnanci. 
Pokud dotaz má závaÏn˘ charakter a vyÏaduje si nûjaká
systémová opatfiení, je toto pfiedloÏeno na poradû vedení
a ta uloÏí pfiíslu‰nému fiediteli nápravu. Takto je pak i vyro-
zumûn tazající. Klade se pfiitom opût maximální dÛraz na
ochranu a anonymitu tazatele. 
Pevnû vûfiíme, Ïe tento nástroj se Vám stane kaÏdodenním pro-
stfiedkem, jak sdûlit své pocity a pfiipomínky tak, aby vedení na
nû mohlo reagovat ãi Vám poskytnout relevantní odpovûì.
Do záfiijového ãísla jsme vybrali následující dotazy, které
jsou pfiípadnû je‰tû doplnûny komentáfiem:

Odmûna za OLH
Dobr˘ den. Pracuji na funkci pozemkáfie a mám takovou
pfiipomínku nebo podnût. V loÀském roce jsem  úspû‰nû
absolvoval zkou‰ky v oboru odborného lesního hospodá-
fie a podle vnitropodnikov˘ch pokynÛ nemám nárok na
mûsíãní odmûnu - tu‰ím, Ïe tam je asi 1200 korun pro
absolventy tûchto zkou‰ek. Na to mají nárok podle tûch-
to smûrnic jenom revírníci. Mnû se to zdá diskriminující
vzhledem k tomu, Ïe jsem si roz‰ífiil vzdûlání a vyuÏívám
ty znalosti i pfii své práci. Tak jsem se chtûl zeptat, zda
se v budoucnu neuvaÏuje, Ïe tu odmûnu budou dostávat
v‰ichni zamûstnanci, ktefií tu zkou‰ku absolvují a pfiitom
na jejich pozici není povinná. 

Dûkuji tazateli za dotaz a hlavnû za zájem si z vlastní iniciati-
vy dále roz‰ifiovat odborné znalosti a dovednosti a blahopfieji
mu k získání pro nûj nepovinné nároãné zkou‰ky OLH. Pfiipo-
mínám zároveÀ, Ïe ji sloÏil v rámci sv˘ch pracovních povin-
ností a pracovní doby a na náklady zamûstnavatele. Tím si
zv˘‰il svÛj kvalifikaãní potenciál pro uplatnûní i v jiné pracov-
ní pozici. Tazatel má pravdu v tom, Ïe odmûna náleÏí jen pro
vyjmenované funkce. Jeho domnûnka, Ïe se jedná o diskrimi-
naci, kdyÏ si zamûstnavatel stanoví podmínky, komu bude
pfiíspûvek vyplácet, v‰ak není správná. O diskriminaci by se
jednalo v pfiípadû, kdyby zamûstnavatel urãitou kvalifikaci
poÏadoval a rozdílnû by pfiistupoval v odmûÀování.  V souãas-

DOTAZY, NÁZORY



Za zmínku stojí rok 2005, kdy se projevil nárÛst mezd, kter˘
byl vyvolán velmi dobr˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem.
V roce 2006 je oãekáván nárÛst prÛmûrného v˘dûlku mini-
málnû o 6%. NárÛstem mezd se vedení podniku zab˘vá a je
kaÏdoroãním pfiedmûtem kolektivního vyjednávání.
Jedna vûc je nastavení systému motivaãních sloÏek, které
povedou ke kvalitnûj‰ímu v˘konu zamûstnancÛ a tím i vy‰‰ímu
ohodnocení. Tímto se bude vedení podniku zab˘vat v roce
2007 tak jak to bylo zmínûno v pfiedchozím dotazu. Tento
systém by pak mûl standardizovat cel˘ mzdov˘ systém a nasta-
vit nesubjektivní spravedlivost v odmûÀování zamûstnancÛ.
Náhrady za pouÏívání soukrom˘ch vozidel se fiídí zákonem
o cestovních náhradách. Náhrady vyplácené v LâR jsou
v naprostém souladu s tímto zákonem. Jakékoliv nav˘‰ení
mimo rámec zákona je zatíÏeno daÀovû jak pro zamûstnava-
tele, tak i pro zamûstnance.  

Úsek strategie a personalistiky

Vzdûlávání pozemkáfiÛ

Dobr˘ den,
já bych mûl takov˘ námût k práci pozemkáfiÛ. Nebylo by
moÏná ‰patné nûjaké systematické vzdûlávání pozemkáfiÛ
v právních vûcech. Mohlo by to b˘t tfieba prostfiednictvím
intranetu - novinky v právních zákonech, vyhlá‰kách t˘kají-
cích se práce pozemkáfiÛ atp., pfiípadnû nûjaká diskuse.
V souãasné dobû se ty informace získávají velice kuse, nesys-
tematicky, takÏe moÏná nûco takového. Díky! Na-shledanou.

Funkce metodika pro tuto oblast není na ¤ LâR, s.p., zfiízena.
Tato funkce je u KI spolu s právní sluÏbou. Ze strany odboru
majetku LâR, s.p., se provádí nejménû jednou roãnû metodické
zamûstnání u pfiíslu‰n˘ch KI za úãasti „pozemkáfiÛ“ od lesních
správ. Celoroãnû se poskytují konzultace, pokud je ze strany OJ
o nû poÏádáno. Doporuãuji vedení zváÏit personální zabezpe-
ãení pro funkci metodika u ¤ LâR s tím, Ïe bude zabezpeãena
i diskuse na PC. Vedení zváÏí pro rok 2007 zfiízení této funkci-
onality bûhem pfiíprav rozpoãtu na zmiÀovan˘ rok 2007.

Odbor majetku

Mílí ãtenáfii jak vidíte, jsou zde i velmi kritické pfiipomín-
ky a my za nû dûkujeme. Jedinû tak víme, Ïe Vám osud
firmy Lesy âR není lhostejn˘. Pevnû vûfiíme, Ïe pfiipomín-
ky a dotazy se v následujících mûsících dále rozmnoÏí.

r.
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Nízké mzdy, upadající prestiÏ
VáÏení pánové v ãele LâR, dûkuji Vám za nabídku Zelené-
ho telefonu a Zelené schránky a tímto ji vyuÏívám. Dou-
fám, Ïe po tfiech letech personálních kotrmelcÛ ve vedení
LâR nastává období stability, kterou podnik velmi potfie-
buje. Na srdci mi toho leÏí dost, pro zaãátek dva stesky: 
11.. Pracnû budovan˘ obraz LâR u vefiejnosti se odvoláním
fieditele Olivy a tím, co následovalo, úplnû zhroutil. Vûfite,
Ïe lidé s nimiÏ pfiicházím nejen jako revírník do styku,
vlastníci i nevlastníci lesÛ, se o dûní v LâR dost zajímají. Já
jsem jim pfiitom nemohl vysvûtlit, co se s podnikem dûje.
Vût‰inou jsem fiíkal, Ïe jde o politickou záleÏitost a Ïe sluÏ-
by LâR pro vlastníky lesÛ i pro vefiejnost zatím fungují, coÏ
je dÛleÏité. Nevím, jestli to lidé pochopili. Pokud v‰ak chce-
te obraz LâR u vefiejnosti zlep‰it, zaãínáte takfika od nuly. 
22.. Doufám, Ïe koneãnû podstatnû zv˘‰íte platy zamûst-
nancÛ LâR. Lesnické povolání mívalo znaãnou prestiÏ
a nûktefií moji kolegové si myslí, Ïe ji dosud má. Já se sice
cítím b˘t souãástí lesnického stavu a jsem na to hrd˘, ale
vidím, Ïe v dne‰ní dobû se prestiÏ profese posuzuje hlav-
nû podle v˘‰e pfiíjmÛ. A v této oblasti se zamûstnanci LâR
za posledních 8 let velmi propadli. TûÏko se smifiuji s tím,
Ïe mÛj plat vysoko‰koláka s dvaadvacetiletou praxí je na
úrovni nástupního platu napfiíklad ãerstvého absolventa
stavební fakulty. Pfiitom zdroje pro zv˘‰ení platÛ u podni-
ku jsou a vÏdy byly. Myslím, Ïe nûkdy mezi lety
1997–2000 vedení LâR udûlalo váÏnou chybu, Ïe zabrzdi-
lo rÛst mezd. Do té doby to nebylo tragické. Milá pfiilep-
‰ení ve formû obleãení, pfiíspûvku z FKSP, pfiíspûvkÛ na
poji‰tûní atd. jsou jen slabou náplastí. MoÏná namítnete,
Ïe jsou u LâR slu‰nû placené manaÏerské funkce a nic mi
nebrání se o nû ucházet, nebo aÈ hledám v jiném, lukrativ-
nûj‰ím oboru. To ale není m˘m cílem. Vystudoval jsem les-
nictví jako tehdy perspektivní obor, baví mû práce s lesem
a vÏdy jsem se chtûl vûnovat praktickému lesnictví. K LâR
jsem nastoupil v roce 1992 s tím, Ïe revírník bude základ-
ním pilífiem podniku a bude patfiiãnû ohodnocen. Dnes uÏ
o „pilífii“ nikdo nemluví a „patfiiãné ohodnocení“ staãí tak
na pfieÏití od v˘platy k v˘platû. Vûfite tomu, Ïe nízké platy
trápí vût‰inu m˘ch kolegÛ. Obávám se v‰ak, Ïe svÛj názor,
byÈ anonymnû prostfiednictvím Zeleného telefonu ãi
schránky, vysloví jen málo z nich. Jsou to pracanti, ktefií
mají svou práci rádi, a nechtûjí si stûÏovat. 
Chci se je‰tû zmínit o náhradách za pouÏívání vlastních aut.
Náhrady nepoãítají s provozem v terénu, kde je spotfieba
PHM a opotfiebení mnohem vy‰‰í. Vzhledem k novému sil-
niãnímu zákonu, bezpeãnosti a také urãité reprezentaci LâR
povaÏuji za nutné, aby si revírník mohl dovolit jezdit
v práci autem slu‰n˘m a bezpeãn˘m a ne rozhrkanou ‰ko-
dovkou stodvacítkou ãi trabantem. Proto i náhrady by mûly
b˘t mnohem vy‰‰í. KdyÏ shrnu tuto svoji pfiipomínku do
jedné vûty, tak bych si za svoji práci pfiedstavoval minimál-
nû dvojnásobn˘ plat a dvojnásobnou náhradu za auto.

Ad 1) Ano, plnû se ztotoÏÀuji z názorem tazatele, Ïe LâR zaãí-
ná s komunikací od nuly. Ov‰em nejsem jiÏ tak pesimistick˘, Ïe
není na co navázat. Lesy âR velká firma a jistá setrvaãnost
u takto velk˘ch firem funguje. DÛleÏit˘m úkolem je dûlat
komunikaci efektivnû a neustále si zji‰Èovat zpûtnou vazbu cílo-
v˘ch skupin a oprostit se od vlastních, nûkdy pfiíli‰ subjektivních
pocitÛ. Proto jsem zaãali zevrubn˘m trackingov˘m v˘zkumem,
se kter˘m Vás budeme seznamovat i v na‰em periodiku.

Odbor marketingu a PR

Ad 2) Autorovi podnûtu pfiedkládám v˘voj inflace a prÛmûr-
ného v˘dûlku (PV) v LâR od vzniku podniku a pro srovnání
v druhé tabulce Pfiehled o prÛmûrném v˘dûlku a inflaci, kde
je srovnání s prÛmûrn˘m v˘dûlkem v âR. 

DOTAZY, NÁZORY

Rok inflace PV rok prÛm. nárÛst 
(%) (%) v˘dûlek (%)

1992 5 264 100,00
1993 20,8 25,97 1993 6 631 125,97
1994 10,01 2,92 1994 7 488 112,92
1995 9,11 3,61 1995 8 507 113,61
1996 8,81 0,34 1996 9 387 110,34
1997 8,51 3,99 1997 10 700 113,99
1998 10,7 12,57 1998 12 045 112,57
1999 2,1 7,56 1999 12 955 107,56
2000 3,9 7,14 2000 13 880 107,14
2001 4,7 6,20 2001 14 740 106,20
2002 1,8 4,73 2002 15 437 104,73
2003 0,1 8,24 2003 16 709 108,24
2004 2,8 4,59 2004 17 476 104,59
2005 1,9 11,75 2005 19 530 111,75
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âeská lesnická spoleãnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

pod odbornou zá‰titou a s finanãním pfiispûním Mze âR

pofiádá celostátní semináfi

Ochrana lesa
a krajinotvorné programy

úter˘ a stfieda 12. a 13. záfií 2006
PrÛhonice, kongresové centrum VÚKOZ

BliÏ‰í informace
Ing. Pavel Kyzlík
mobil: 603 163 409

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

padesátiny
Houbová Jifiina LS LuÏná
Kubíãek Milan LS Hanu‰ovice
âern˘ Zdenûk LS Nasavrky
BroÏ Petr Ing. LS Svitavy
âáp Rudolf LS Ruda na Moravû
Uher Jaromír LZ Îidlochovice
Kováfi Václav LZ Konopi‰tû
BroÏík Jifií LZ Dobfií‰

‰edesátiny
Bis Pavel LS Svitavy
Gregor Pavel LS Dûãín
BrÛna Jan LS Rumburk
JuhaÀák Karel LZ Boubín
·míd Miroslav LZ Dobfií‰

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

A SPOKOJENOSTI

PANORAMA

âESKÁ LESNICKÁ SPOLEâNOST
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

poboãka âLS pfii Ostravsk˘ch mûstsk˘ch lesích
pod odbornou zá‰titou a s finanãním pfiispûním Mze âR

pod zá‰titou PhDr. Ing. Jaromíra Horáka,
námûstka primátora Statutárního mûsta Ostravy

pofiádá odborn˘ semináfi

Hospodafiení v mûstsk˘ch
a pfiímûstsk˘ch lesích

ãtvrtek 21. záfií 2006
Ostrava, DÛm kultury Akord Ostrava Zábfieh

BliÏ‰í informace
Ing. Pavel Kyzlík, mobil: 603 163 409

âeská lesnická spoleãnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha1

pod odbornou zá‰titou a s finanãním pfiispûním Mze âR

pofiádá celostátní semináfi

Plo‰né po‰kození lesÛ 
zpÛsobené

povûtrnostními vlivy

stfieda 27. záfií 2006

Praha, DÛm âS VTS, Novotného lávka 5

BliÏ‰í informace
Ing. Pavel Kyzlík, mobil: 603 163 409

âeská lesnická spoleãnost
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

s Ústavem pro hospodáfiskou úpravu lesÛ
Brand˘s nad Labem

ve spolupráci s Mze âR

pofiádá semináfi

VV¯̄ZZNNAAMM  LLEESSNNIICCKKÉÉ  TTYYPPOOLLOOGGIIEE
PPRROO  SSOOUUââAASSNNÉÉ  LLEESSNNÍÍ  HHOOSSPPOODDÁÁ¤¤SSTTVVÍÍ

úter˘ 19. záfií 2006
·kolní lesní podnik MZLU Kfitiny

kongresov˘ sál

BliÏ‰í informace
Ing. Pavel Kyzlík, mobil: 603 163 409

PPooddûûkkoovváánníí  zzaa  ssppoolluupprrááccii

Toto ãíslo Lesu zdar je poslední, které vychází v gra-
fické úpravû studia Typograf. Dovoluji si proto jmé-
nem redakce i jménem ãtenáfiÛ podûkovat jeho vede-
ní a zamûstnancÛm za dlouhodobou spolupráci
a popfiát jim v‰em do budoucna hodnû práce a úspû-
chÛ. Dûkuji.

Ing. Jaroslav Joná‰
odpovûdn˘ redaktor



JiÏ po‰estnácté se letos v RoÏnovû pod Radho‰tûm konala prázdninová akce s názvem Den fiemesel a setká-
ní kováfiÛ. BliÏ‰í informace o ní zvefiejÀujeme na stranû 16 v rubrice Krátce. Zde pfiiná‰íme nûkolik fotogra-
fií Petra Grepla.

Den fiemesel a setkání kováfiÛ



2006 RARITNÍ TROFEJE 
LLeessyy  kk  uuÏÏíívváánníí,,  lleessyy  kk  uuÏÏiittkkuu

08-21-01-/0001

Raritní shozy danûk


