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Zrealizovat sérii rozhovorů mapujících 25 let existence státního 

podniku Lesy ČR pro nás bylo výzvou. Naší snahou bylo ukázat vý-

voj podniku prostřednictvím rozhovorů se zajímavými lidmi, kteří 

spojili svou profesní kariéru s největším správcem lesů u nás. 

I když jsme se na rozhovory snažili pečlivě připravovat, nezřídka se 

rozhovory, které proběhly takzvaně napřímo, tedy pro respondenta 

i redakci náročnějším, ale věříme, že pro čtenáře atraktivnějším způ-

sobem, odklonily od zamýšlených témat k aktuálním otázkám, ale 

i vzpomínkám, které by jinak možná pomalu mizely v zapomnění. 

Věříme, že série rozhovorů zajímavým a čtivým způsobem odráží 

25letý vývoj státního podniku Lesy ČR a umožní čtenářům si vytvo-

řit představu o vzniku podniku, jeho historii, některých důležitých 

milnících i aktuálním stavu.

Příjemné počtení Vám přejí 

Jan Příhoda a Petra Kulhanová

Úvod
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Rozhovor s Jiřím Olivou, 

prvním ředitelem Lesů České republiky, 

vysokoškolským pedagogem, bývalým 

poslancem a místopředsedou Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR

Úspěšný 
ředitel Lesů ČR 
se musí 
především 
umět obklopit 
schopnými lidmi



Jiří Oliva stál u samotného vzniku 

státního podniku Lesy ČR, zakládal je 

s pár kolegy v roce 1992 „od čistého 

stolu“. Doposud také zůstává jejich 

nejdéle působícím generálním ředitelem, 

ve funkci vydržel  11 let. Možná i kvůli 

stabilitě, kterou jeho působnost podniku 

přinesla, i díky jeho předchozí provozní 

praxi byl i ředitelem mezi lesníky velmi 

respektovaným. 

Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. 

Narodil se v roce 1952 v Litomyšli. 

Vystudoval Fakultu lesního 

inženýrství VŠZ v Brně. Po studiích 

pracoval 15 let v lesnickém provozu 

ve funkcích taxátora, technika polesí 

a vedoucího polesí. V roce 1990 byl 

jmenován ředitelem Východočes-

kých státních lesů a posléze pověřen 

založením celostátního podniku 

Lesy ČR v Hradci Králové, který řídil 

až do roku 2003. Současně s tím 

Jiří Oliva externě vyučoval na Les-

nické a dřevařské fakultě ČZU 

v Praze, kde složil doktorát v oboru 

ekonomika a řízení podniku. Tam 

také nastoupil v roce 2004 do stá-

lého pracovního poměru, habilitoval 

se ve stejném oboru a působí jako 

docent na katedře lesnické 

a dřevařské ekonomiky.

V letech 2009–2011 byl členem 

předsednictva TOP 09, v roce 2010 

se stal poslancem. V letech 

2012–2013 byl místopředsedou 

Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. 

Je ženatý a má čtyři děti.

Management Lesů ČR v roce 2002. Zleva –  Mikuláš Říha, Břetislav Jakubec, 

Jiří Oliva, František Morávek, Vladimír Veselý. Foto: archiv Mikuláše Říhy
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PŮSOBENÍ U LČR, TRANSFORMACE

Jako první ředitel Lesů ČR jste působil 

v letech 1992–2003. Jak na toto období s již 

poměrně výrazným časovým odstupem 

vzpomínáte? 

Možnost prožít toto období považuji 

z profesního hlediska za přízeň osudu, 

protože komu se povede 2. ledna roku 1992 

zasednout za čistý stůl s kolegou Břetisla-

vem Jakubcem jako první dva zaměstnanci 

Lesů České republiky? Tvořili jsme podnik 

s celostátní působností, nikdo nám do toho 

nemluvil, což je dnes nepředstavitelné. 

Byla to doba ministra Luxe a nevzpomínám 

si na jedinou jeho intervenci, například 

ohledně toho, kdo by se měl zaměstnat 

a na jaké funkci.

Myslím si, že to bylo období pro Lesy ČR 

úspěšné, protože hospodářské výsledky 

i zásoby rostly, zvyšovalo se procento 

přirozené obnovy i listnatých dřevin 

v obnovách. Personál najednou dostal 

možnost skutečně pracovat s lesem, 

obslužné činnosti převzaly dodavatelské 

fi rmy. 

Druhým dechem musím vzpomenout na  

výrok jednoho mého kolegy, který mi řekl: 

„Tvůj úspěch u Lesů spočíval v tom, že ses 

nebál obklopit se lidmi chytřejšími, než jsi 

ty sám.“  A měl pravdu. Na výběr svého 

týmu jsem měl šťastnou ruku a mnozí 

z nich dodnes v lesnickém světě mnoho 

znamenají, např. František Morávek, 

Břetislav Jakubec, který už bohužel zemřel, 

Josef Vojáček, Vladimír Veselý a další. 

Existuje něco, co byste ve vztahu k podniku 

dnes udělal jinak? 

Vždy lze věci udělat lépe a jistě bych něco 

takového našel. Nebyly by to však věci zásad-

ně koncepčně odlišné. Co považuji 

za chybu, byť to proběhlo mimo sféru i vliv 

MZe, bylo vytvoření privatizačních fondů, 

pro které bylo povinně rezervováno 30 % 

akcií. Fondy nebyly dostatečně legislativně 

zabezpečeny a umožnily do lesnického 

podnikání vstup lidem, kteří neměli s lesni- 

ctvím nic společného. Také umožnily vznik 

gigantických holdingů typu CE WOOD, 

které pak často stěhovaly pracovníky 

a techniku přes půl republiky bez vztahu 

k obhospodařovanému lesu. Původní záměr 

systému menších společností na  půdorysu 

bývalých lesních závodů využívajících svoji 

polohu a znalost místních podmínek se 

nenaplnil, což považuji za velkou škodu.

Který moment za dobu existence Lesů ČR 

považujete za kritický?

Za kritický a doslova existenční moment 

považuji rok 1995, kdy byla přijata novela 

zákona č. 229/1990 Sb., která převáděla LČR 

pod Pozemkový fond ČR a tím umožnila 

jejich použití na vykrytí náhrad v zeměděl-

ství. Byla to neuvěřitelná zlodějina spočívají-

cí v tom, že pro účely náhrad měly být lesy 

oceňovány podle cenového předpisu, 

platného ke dni účinnosti zákona. Tím byla 

stará oceňovací vyhláška z minulého 

režimu, dle které stál 1 ha mýtního porostu 

cca 25 tis. Kč. Celé státní lesy by požadova-

nou výši náhrad 50 mld. Kč pokryly, čímž by 

de facto zanikly. Nelze ani vyjmenovat 

všechny kolegy, kteří se zapojili do boje 

proti této věci. Specialisté z Ústavu státu 

a práva nakonec našli v novele legislativní 

chybu, díky které svůj účel nesplnila. 

Následoval druhý pokus, ale v získaném 

čase jsme věc mnoha poslancům natolik 

vysvětlili, že opravená novela již nebyla 

schválena. Nenávist autorů je cítit dodnes.  

Už poměrně značná část lesníků v produk-

tivním věku dobu transformace státních 

lesů nepamatuje a nezná její okolnosti 

a průběh. 

Můžete stručně shrnout, jak transformace 

vznikla a jak probíhala? Kdo byl jejím 

tvůrcem a zadavatelem? Bylo odkud 

čerpat zkušenosti? 

Mnoho kolegů dodnes žije v představě, 

že transformace byla dílem skupiny lidí 

pracujících na MZe. Je to omyl. Transforma-

ce byla součástí ekonomické reformy, 

prováděné na základě zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby. Hlavní 

podstatou byla privatizace státního majetku 

a autorem a zadavatelem byla vláda. Státní 



lesy byly velkým, uceleným majetkem, 

ke kterému se natahovalo mnoho hlado-

vých krků. Měly být použity jako garance 

úvěrů u Světové banky, potřebných pro roz-

voj ekonomiky, soukromí vlastníci je chtěli 

jako náhradu ušlého výnosu za padesátile-

tou odluku od svého majetku, obce a města 

chtěly majetek lesních závodů použít při 

správě svých znovu nabytých lesů 

a zemědělci je chtěli jako náhrady za nevy-

daný majetek a živý a mrtvý inventář, na což 

stát neměl peníze. Kolegové na MZe v této 

džungli hledali cestu, která by vyhověla 

vládní reformě, ale současně zachovala 

státní lesy jako hospodářský subjekt, 

smysluplně využila majetek a celý proces by 

proběhl v sociálně únosných mezích. Bylo 

již zřejmé, že stát bude vlastnit asi polovinu 

lesů a k jejich správě bude potřebovat 

nepoměrně méně majetku i personálu. 

Nakonec bylo zvoleno založení jednoho 

podniku (obdoba fungovala v mnoha 

lesnicky vyspělých evropských zemích) 

a vznik obslužných fi rem. Na ně bylo 

převedeno vybavení bývalých lesních 

závodů, které mohly použít při pracích 

nejenom v lese státním, ale i v lesích 

ostatních, kde získaly zakázku. S tímto 

řešením jsem se ztotožnil a dodnes jej 

považuji za nejlepší možnou variantu. Toto 

řešení mělo také obrovský sociální význam, 

protože nevznikla žádná nezaměstnanost. 

Byly to nesporné klady, na které se i dnes 

často zapomíná.

Ztotožňoval jste se vy osobně tenkrát 

s tím, že lesnické činnosti přejdou 

do soukromého sektoru?

Ano, vlastně už za první republiky byly 

lesnické práce v podstatě založeny 

na dodavatelském zajištění, byť hlavně 

živnostenském. Kolega Josef Wágner vždy 

vzpomínal, jak při svých začátcích u vojen-

ských lesů neměl na polesí ani sekerku.

Lesy ČR v roce 1992 vznikly transformací 

z tehdejší krajské struktury – lesních 

závodů – a vznikl jediný celostátní podnik. 

Byla podle vás centralizace správná?  

Centralizace měla určitě přínosy, 

umožňovala přerozdělovat prostředky 

v rámci jednoho podniku mezi výnosovými 

a nevýnosovými oblastmi. Jeden podnik 

mohl plně využít i výhody tzv. velikostní 

renty, která kladně ovlivňuje nejen náklado-

vost, ale i tvorbu cen a další ekonomické 

parametry. I proto se varianta jednoho 

státního nebo zemského lesního podniku 

používá v naprosté většině evropských zemí.

Jak s odstupem hodnotíte vaše nástupce 

ve funkci generálního ředitele Lesů ČR?

Mé nástupce téměř hodnotit nelze, 

protože až na výjimky byli jmenováni za  úče-

Výměra lesních pozemků 

ve správě Lesů ČR
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lem naplnění záměrů svých ministrů, které 

často nebyly z nejušlechtilejších. V tom byla 

jejich role nezáviděníhodná, nicméně 

v každé složité situaci by mělo být možné 

najít alespoň nějaké pozitivum. To jsem tam 

však nejenom já nenalézal. Záležitosti typu 

likvidace slušných, odborně zdatných kolegů 

nebo zákaz čtení Lesnické práce, to bylo už 

opravdu zbytečné lesnické temno. Dobře 

hodnotím, možná pro někoho překvapivě, 

Františka Koníčka, který sice nebyl lesnicky 

vzdělaným manažerem, ale zato byl dobrým 

ekonomem a odborně zdatnými lidmi se 

uměl obklopit, a potom samozřejmě Jiřího 

Nováka. Ani jednomu však nebyl dopřán 

dostatečně dlouhý čas k tomu, aby mohli 

věci změnit k lepšímu.

Jaké vlastnosti a charakteristiky by podle 

vás měl mít každý generální ředitel 

státních lesů? Měl by být odborně spíše 

lesníkem, nebo manažerem? 

Musí to být kombinace obou. Zavilý lesník 

a myslivec, který chodí spát v zelené 

uniformě a nevidí např. škody zvěří, asi není 

ten nejsprávnější typ ředitele. Měl by to být 

určitě člověk, který má v lesnické praxi něco 

za sebou a zároveň je dobrým manažerem 

s ekonomickým (a u státního podniku 

i s politickým) citem.

FUNGOVÁNÍ LESŮ ČR, 
SYSTÉM LESNICKÝCH PRACÍ

Pro úspěšné fungování Lesů ČR je zásadní 

nastavení vztahů mezi podnikem a dodava-

teli lesnických služeb. Jak tato spolupráce 

vznikala, jak ji dnes hodnotíte? Je třeba 

mít strach z možné monopolizace či 

oligopolizace dodavatelské struktury?

Tato spolupráce vznikala bez větších 

problémů, i když někdy jsem musel nové 

lesní správce upozorňovat na to, že jejich 

bývalí kolegové z LZ nejsou v roli dodavatel-

ské fi rmy jejich podřízení, ale obchodní 

partneři. Co se týká možné oligopolizace, 

považuji ji za velkou hrozbu, která v hospo-

dářské sféře znamená totéž, co v politice 

vláda jedné strany. Při pohledu např. 

na potravinářský průmysl vidíme, že tato 

obava není přehnaná, ale reálná i v lesním 

hospodářství.

V historii podniku se udály dva krachy 

obrovských lesnicko-dřevařských 

holdingů – CE WOOD a LESS. Proč podle 

vašeho názoru k tomuto vývoji došlo? A co 

z toho lze dovozovat? 

Důvody byly v obou případech hodně po-

dobné. Jejich základem byla představa, že 

výnosem podnikání v LH lze saturovat 

Celková roční těžba 

u Lesů ČR (včetně těžby 

na cizích pozemcích 

v období vypořádání 

církevních majetků)



investice v jiných podnikatelských sférách, 

včetně dřevozpracujícího průmyslu. 

Podnikání v LH však takové terno není 

a vyžaduje velmi umírněnou investiční 

politiku. Ta však byla v obou zmíněných 

případech nahrazena riskantní úvěrovou 

politikou a navyšováním cizích zdrojů 

kapitálu do neúměrných výší. Je to na hraně, 

nebo také jednou nohou za ní. Potom stačí 

jediný podnět a katastrofa je neodvratná. 

O tento podnět se v obou případech 

postarala tehdejší vedení Lesů ČR. 

V případě CE WOOD neskutečně neobjek-

tivním výběrovým řízením, motivovaným 

osobními vztahy, kdy fi rma přišla o většinu 

svých zakázek, a v případě fi rmy LESS to byl 

nesmyslný způsob indexace cen ze strany 

Lesů ČR, který považuji za nástroj na  

úrovni výpalného. Byly poškozeny všechny 

fi rmy, nicméně nepřeúvěrované fi rmy tu 

dobu většinou přežily. 

A nakonec – osobně jsem tak trochu 

skeptický k věcem snažícím se růst do  nebe. 

Babylónská věž, Titanic nebo křižník Bismarc 

jsou také nechvalně známými historickým 

příklady.

Je podle vás stále opodstatněná role 

a pozice lesních závodů či nově zřizované-

ho kalamitního střediska na SV Moravě? 

Lesní závody s prováděním prací ve  

vlastní režii se původně ponechaly tam, kde 

byl předpoklad zániku závodu z důvodu 

restitucí (LZ Zbiroh, LZ Dobříš apod.) či 

převodu pod národní parky. Dalším 

důvodem byly výjimečné historické, 

myslivecké a reprezentační tradice a funkce, 

především LZ Konopiště a Židlochovice. 

Z ostatních dnes zbývá LZ Boubín a LZ 

Kladská, které bych transformoval do formy 

lesní správy, protože u nich nevidím další 

důvody pro provádění prací ve vlastní režii. 

Zřizování kalamitního střediska považuji 

za krok zpět. Podle mého nejde o důvod 

racionální, ale politický. 

Co si myslíte o současné úrovni hospodář-

ských výsledků Lesů ČR? Výsledky 

podniku za vašeho vedení byly podstatně 

nižší, čím to bylo způsobeno? 

Je to způsobeno zcela jinými podmínkami 

v době vzniku a prvním decenniu fungování 

Lesů ČR. Převzali jsme lesy, ve  kterých bylo 

podle objektivního šetření ÚHÚL 17 mil. m3 

mrtvé hmoty, včetně souší. Kromě této 

hmoty jsme těžili přestárlé porosty 

v nepřístupných lokalitách s vysokým 

podílem hnilob, coby dědictví minulé doby. 

Podle toho také vypadalo zpeněžení takové 

hmoty. Budovali jsme infrastrukturu, 

Celkový počet 

zaměstnanců Lesů ČR 

ve všech profesích
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rekonstruovali cesty, stavěli administrativní 

budovy lesních správ a oblastních inspekto-

rátů. Zásadním rozdílem pak jsou tehdejší 

a dnešní ceny dřeva, kterého jsme těžili 

v průměru šest a půl mil. m3 oproti 

pozdějším až téměř devíti mil. m3. Podstat-

nou okolností byla i situace v dřevozpracují-

cím průmyslu, který ještě v té době neměl 

nadnárodní, kapitálově silné vlastníky, jeho 

ekonomická situace nebyla dobrá a doby 

splatnosti se pohybovaly až na úrovni 150 

dnů. Samozřejmě, že to bylo pro nás 

nevýhodné, ale díky tomu tyto fi rmy přežily 

a dnes jsou spolehlivými a bonitními 

odběrateli.

Je ale nutno říci, že hospodářský výsledek 

je velmi zavádějícím a také manipulovatel-

ným ukazatelem. Stačí, když zvýšíte těžbu, 

omezíte pěstební činnost, omezíte opravy 

cest a budov a začnete prodávat nemovitosti 

a už se můžete holedbat skvělým výsledkem. 

To byl prokazatelně případ rekordních 

výsledků Lesů ČR kolem roku 2010. Dnes se 

naštěstí nic podobného neděje a současné 

výsledky Lesů ČR považuji za odpovídající.

Je podle vás výše odvodů zisku Lesů ČR 

do státního rozpočtu v posledních letech 

adekvátní? Měla by se v rozpočtu použít 

na výdaje související s podporou lesnicko-

dřevařského sektoru a dá se toto podle vás 

nějak politicky prosadit?

Pokud vím, výše odvodu není pevně 

stanovena a rozhoduje o ní zakladatel a stát, 

potažmo jeho občané, kteří mají plné právo 

na výnos z lesního majetku. Možnost 

využívat užitky je základním postulátem 

vlastnického práva a stát nemůže být 

výjimkou. Kritikům je také třeba připome-

nout, že potřeby lesa se saturují v nákladové 

části rozpočtu, nikoliv ze zisku. Ten slouží 

na zcela jiné věci a líbivá prohlášení typu: 

„Všechen zisk je třeba investovat zpět do  

lesa,“ jsou jednak ekonomickým nesmyslem, 

jednak evokují představu, že les má vlastně 

personál pro sebe a za to utrousí veřejnosti 

nějaké ty neprodukční funkce. Žádný soudný 

vlastník by lesního hospodáře s těmito 

názory nezaměstnal a stát by pak takové lesy 

ani nemusel mít.

Jak hodnotíte průběh církevních restitucí? 

Byl jste přímo účasten restitucí v 90. 

letech (soukromé a obecní lesy), můžete 

tedy porovnávat…

Měl jsem to štěstí být přímým účastníkem 

schvalování příslušného zákona o církevních 

restitucích. Byl to zážitek a také zjištění, jak 

u mnoha lidí základní principy vlastnického 

práva vezmou za své a jsou posuzovány 

podle toho, zda se nám církev líbí, nebo ne. 

Osobně považuji vypořádání tohoto 

majetku za jediný možný a správný krok. 

Myslím, že tento proces probíhá bez větších 

problémů. Výhodou oproti restitucím 

v devadesátých letech je jednak nepoměrně 

menší počet případů a také větší zkušenost 

Lesů ČR s podobnými procesy.

LESNICKÁ POLITIKA 
A LEGISLATIVA

Považujete současnou právní formu Lesů 

ČR za optimální? 

Byť si umím představit i jinou právní 

formu, státní podnik považuji za formu 

vhodnou a optimální.

Jak se díváte na současnou existenci 

a znění zákona o státním podniku 

v souvislosti s Lesy ČR?

Současné znění zákona je podle mého 

názoru odpovídající funkcím a poslání 

státního podniku. Je dobře, že byla posílena 

osobní odpovědnost managementu 

a povinnost péče řádného hospodáře byla 

rozšířena i na dozorčí radu. Škoda jen, že 

k chování s péčí řádného hospodáře nebyl 

zavázán i zakladatel, což v původním návrhu 

bylo. 

Jaký podíl státních lesů považujete 

za ideální?

Takový podíl, který nám historie či osud 

nadělily. Stát si má vážit svého lesního 

majetku a pečovat o něj, nikoliv se ho 

zbavovat ve jménu nějakých limitů či 

doktríny, která může být za chvíli jiná. Tento 

názor se může zdát hodně levicový 

a nesdílím jej ve většině ostatních případů, 

státní les je však majetkem s tak silnými rysy 



veřejného statku, že k němu, jako k jednomu 

z mála, tento názor patří.

Jak se v této souvislosti díváte na  snahy 

Lesů ČR o odkup soukromých lesů 

a opětovné zvýšení rozsahu spravovaného 

území po církevních restitucích? 

Neutrálně. V případech vytváření 

majetkově ucelených částí to je nepochybně 

přínosem, stejně jako v případech, kdy se 

vlastník o les nemůže odpovědně starat. Jako 

preferovaný systém bych věc nestavěl, ale 

vedení LČR je natolik kompetentní, aby 

posoudilo výhodnost či nevýhodnost 

konkrétních případů.

Souhlasíte s myšlenkou diferenciace 

vlastnictví, o které se často mluví 

v souvislosti s novelou lesního zákona?

Zásadně nesouhlasím, protože je to 

porušování základního ústavního principu, 

a sice rovnosti osob před zákonem. Není 

důležité, že jednou z těchto osob je stát. 

Pokud stát bude chtít, aby jeho lesy byly 

vzorem a splňovaly náročnější kritéria, než 

ukládá zákon o lesích jiným vlastníkům, má 

k tomu prostřednictvím zakladatele dostatek 

jiných nástrojů a nemusí se snižovat k tomu, 

aby toto základní právo rovnosti osob před 

zákonem porušoval.

Jaký je váš názor na vyplácení újem 

v souvislosti s ochranou přírody státnímu 

podniku od jiných státních institucí?

Jsem pro, aby tato újma byla vyplácena. 

Není však úplně důležité, jestli vyplácena 

bude, ale je důležité, aby byla ohodnocena, 

aby byla nějakým způsobem účtována. 

V opačném případě by se zcela vytratila 

informace o tom, kolik nás tato mnohdy 

nekvalifi kovaná rozhodnutí stojí. Ochrana 

přírody je důležitá, nikoliv však všemocná, 

a má, stejně jako všechno naše konání, své 

limity. Její náklady nejsou jen náklady na pro-

voz MŽP a dalších institucí. Ohodnocení 

újmy je proto jedním z měřítek efektivity 

ochranářských činností a možná právě 

proto je vyvíjena snaha se tohoto nepohodl-

ného měřítka zbavit. S tím mám zásadní 

problém.

SITUACE 
V LESNICKO-DŘEVAŘSKÉM 
SEKTORU

Současný management Lesů ČR je po delší 

době hodnocen zaměstnanci i partnery 

víceméně pozitivně. Co jsou podle vás 

hlavní důvody? Co může nejvíce ohrožovat 

současný management Lesů ČR?

Hlavním důvodem pozitivního hodnocení 

je, že management se po dlouhých letech 

chová z lesnického hlediska profesionálně 

a své kroky nepochybně posuzuje i z hledi-

sek etických a morálních. Při jmenování sou-

časného vedení byla stěžejní úloha ministra 

zemědělství Mariana Jurečky, který se jako 

jediný po dlouhých letech nebál zrealizovat 

nepolitické a lobbisty neovlivněné výběrové 

řízení, což je třeba vysoce ocenit. Co pova-

žuji za ohrožující vliv, je snaha o politické 

ovlivňování obchodu s dřívím. Vždy jsem se 

bránil tomu, aby Lesů ČR rozhodovaly 

o tom, kolik dřeva, komu a v jakých cenách 

dodají. O tom rozhodovala vždy jen nabídka, 

uplatněná v různých formách výběrových ří-

zení. Tento systém funguje s menšími obmě-

nami dodnes. Množství a ceny jsou tvořeny 

prakticky bez zásahu lidské ruky a také bez 

politického vlivu, a právě to je kámen úrazu. 

Několikrát v historii Lesů ČR přišly snahy 

o různá „vylepšení“ tohoto systému, opero-

valo se s pojmy jako např. nutná garance do-

dávek, strategické partnerství apod. Velcí 

odběratelé dodnes vzpomínají na tzv. rám-

cové smlouvy, kdy se množství a ceny doha-

dovaly u zeleného stolu. Jistě vědí proč. Ne-

zpochybnitelný a neovlivnitelný způsob 

stanovení tržní ceny dřeva považuji za zá-

klad prosperity Lesů ČR a jeho vylepšování 

by neměli připustit ani politici, ani dozorčí 

rada, která má navíc zákonnou povinnost 

chování s péčí řádného hospodáře. Jediné, 

co si umím představit, je motivační opatření 

typu investiční pobídky, za přesně stanove-

ných podmínek a na přesně stanovenou 

dobu. Nic víc.

Jaká je podle vás aktuálně celková kondice 

lesnicko-dřevařského sektoru? V čem 

spatřujete hlavní současné problémy?
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Předně musím říci, že jsem zásadní od-

půrce sdružování lesního hospodářství 

a dřevozpracujícího průmyslu do tzv. lesnic-

ko-dřevařského komplexu či sektoru. Lesnic-

tví je činnost technicko-biologická a zpraco-

vání dřeva je činnost průmyslová. Vztah 

mezi nimi je pouze tržní. Lesníci chtějí pro-

dat za co nejvyšší cenu a zpracovatelé nao-

pak nakoupit za cenu co možná nejnižší. 

Každé odvětví je spravováno jiným minister-

stvem a je to dobře. Vytváření jakékoliv pro-

vázanosti může přinést jen to, že možné pro-

blémy dřevozpracujícího průmyslu budou 

saturovány lesním hospodářstvím, a již zmí-

něný úpadek fi rem LESS a CE WOOD to jen 

potvrzuje. Jistě, vzájemný vliv bude fungovat 

vždy, ale to je něco jiného než nucená regu-

lace, ke které je v tomto případě blízko. Co 

se týká dřevozpracujícího průmyslu, myslím, 

že není ve špatné kondici a že je bonitním 

odběratelem. Nepochybně by nám prospěl 

vyšší objem druhotného zpracování, což by 

přineslo snížení exportu řeziva i pracovní 

příležitosti. Poměrně vysoký export dříví i ře-

ziva je považován za negativní faktor. Je to 

však spíše důsledek neschopnosti českého 

trhu pojmout všechno vytěžené české dříví. 

Výstavba jedné pořezové kapacity a již zmí-

něné sekundární zpracování by mohly tyto 

exporty snížit. 

Domníváte se, že by Lesy ČR mohly být 

tím, kdo vybuduje takový vlastní velkoka-

pacitní dřevozpracující závod? 

Nedomnívám se, že by Lesů ČR měly 

vlastnit a provozovat jakoukoliv velkokapacit-

ní pilu ani jiný provoz. Jejich úloha je zajistit 

pro stát a jeho občany všechny funkce lesa, 

včetně funkce produkční, tedy dostatek dříví 

za přijatelnou cenu. Průmyslové podnikání 

k těmto funkcím nepatří.

Jaká je podle vás budoucnost smrkového 

hospodářství v podmínkách ČR a jak by se 

mělo české lesnictví přizpůsobit? 

Smrk je dnes dřevinou „na indexu“, každá 

kalamita se mu dává za vinu a mnozí, oháně-

jíce se klimatickou změnou, volají po okamži-

té změně druhové skladby. Reagoval bych 

na to názvem knihy dánského statistika Lom-

borga – „Zchlaďme hlavy“. Neobhajuji sou-

časné vysoké zastoupení smrku. Není však 

nepodstatné, že je dřevinou všestranně pou-

žitelnou. Jemu vděčíme za rychlé zlepšení 

katastrofálního stavu lesů ve druhé polovině 

18. století a jemu také vděčíme za současnou 

výnosovost lesního hospodářství. Hodně 

problémů smrku také způsobujeme sami, 

např. neustálým zvyšováním obmýtí nebo 

neschopností řešit škody zvěří. Je také iluzí, 

že změnou druhové skladby se sníží dopady 

škodlivých činitelů. Některé se sníží, jiné se 

procentickým nárůstem jiného druhu objeví. 

Stačí si přečíst například Zlatníka, který uvá-

dí vysokou náchylnost buku ke  škodám su-

chem. A my zdůvodňujeme nutnost náhrady 

smrku bukem právě přísušky. Je dobré pře-

číst si prognózu vývoje klimatu ČHMÚ 

JIŘÍ OLIVA NA LESNICKÉM FÓRU (1998)

V rámci Lesnického fóra napsal Jiřího Oliva ve  svém příspěvku v Lesnické 

práci 12/1998:

„Když jsme se v roce 1989 dočkali svobodného režimu, patřilo k zájmu snad 

všech lesníků, aby se prestiž lesnického stavu vrátila na někdejší úroveň. Polož-

me si otázku, co vedlo v minulosti k tak pevnému a prestižnímu postavení 

lesníků v tehdejší společnosti. Rozhodně to nebyla zelená kamizola, fl inta, pes 

a poklidný život v romantické lesovně. Byla to především jejich schopnost 

spravovat majetek velkých hodnot. Tato schopnost pramenila především z jejich 

vzdělání, pracovitosti, v umění nadhledu ve složitých procesech života lesa. ... 

Nechci nevidět problémy, které LH v ČR bezpochyby má, ani je zlehčovat. Každá 

doba však přinášela pro lesy mnoho problémů a lesníci jsou tu také proto, aby 

je řešili. Věřím, že se to povede i nám. Nemohu se však zbavit pocitu, že méně 

spokojeni můžeme být s prací na sobě samých. Namísto sebevzdělání, sledování 

lesnických a ekonomických trendů u našich sousedů a ve světě, jsme příliš 

mnoho času věnovali nekonečným diskusím o správnosti či nesprávnosti 

postupu při transformaci státních lesů, dovedli jsme zpochybňovat doneko-

nečna akciové společnosti, které podnikají na zakázkách LČR. ... Nemluvím 

o těchto otázkách proto, abych poučoval lesníky o správných mravech. Pokud 

však chceme, aby v prostředí dnešních i budoucích ekonomických tlaků hrálo 

LH a lesníci významnou roli, lze toho dosáhnout jenom společnými silami, 

společnou nekonfrontační politikou. My, lesníci, si v první řadě musíme 

položit otázku, zda jsme takové společné politiky schopni. Pokud ne, je třeba 

se smířit s tím, že lesnictví bude dodavatelem suroviny do ekonomického 

procesu, jehož výsledek skončí u těch, kteří se domluvit uměli. Pokud ano, je 

nutné skončit s projevy nedůvěry, podezírání z nekalostí a postranních úmys-

lů, protože ten, kdo vidí za vším komplot a diverzi, nemůže nikdy vytvořit 

společnou politiku. Bez ní však nelze velkých cílů dosáhnout.“



do roku 2030, která uvádí zvýšení průměrné 

teploty indexem 1,1 a průměrných úhrnů srá-

žek indexem 1,04. To jsou hodnoty, které 

smrk svým klimatickým rozpětím i adaptací 

snadno překoná. Proto bych se přiklonil 

k doporučené druhové skladbě, stanovené 

modelem ÚHÚL na  základě stanovištních 

podmínek a stanovištních nároků jednotli-

vých dřevin. Podle ní by mělo zastoupení 

smrku postupně klesat z dnešních 55 % 

na cca 40 %, a pokud s ním budeme hospo-

dařit rozumně, může být dál naší nejdůleži-

tější hospodářskou dřevinou.

SOUČASNÉ PŮSOBENÍ, 
SITUACE VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ

Již dlouhou dobu působíte jako pedagog 

na nynější FLD ČZU v Praze. Co jsou podle 

vás hlavní neduhy českého vysokého 

školství a jak je lze řešit?

Na pražské lesnické fakultě působím 

od roku 1995, kdy jsem jako externista 

formuloval a také přednášel základy tehdy 

nového předmětu lesnická politika. Proto byl 

můj přechod do plného pracovního úvazku 

na ČZU po odchodu od Lesů ČR zcela 

logický. 

Za největší nedostatky vysokého školství 

považuji způsob fi nancování, který je zalo-

žen na dotaci na studenta. To vede k neustá-

lému navyšování počtu studentů na  úkor 

kvality a k vymýšlení nepotřebných oborů. 

Jako problém vidím i metodiku hodnocení 

pedagogů na základě publikační činnosti. 

Vede to k nadprodukci vědeckých článků, 

které jsou pro praxi přínosem minimálním 

nebo žádným, čte je minimum lidí, ale jsou 

bodově ohodnoceny ve prospěch autora. 

Pokud však napíšete rozsáhlou, prakticky vy-

užitelnou expertízu, analýzu či studii, nejste 

ohodnocen nijak. To vede k odluce školství 

od praxe, byť je toto spojení proklamativně 

podporováno. Náprava však není věcí kon-

krétní vysoké školy. Stav je zapříčiněn meto-

dikami ministerstva školství a tam je také tře-

ba hledat možná řešení.

Děkujeme za rozhovor

(10. 1. 2017),

Veronika Lukášová 

a Jan Příhoda 

„Pan Oliva je bezpochyby inspirativní člověk a stojí za to znát jeho názory. Proto bych otázek 

pokládal celou řadu a příležitostně tak i činím. Na jedné odpovědi by mi ovšem obzvláště záleželo. 

Při nástupu jsem deklaroval, že bych rád obnovil důvěru veřejnosti v činnost podniku a důvěru 

kolegů ve vedení. Zajímalo by mě, jestli se mi to v očích pana kolegy Olivy alespoň trochu poda-

řilo.“

Podařilo nikoliv trochu, ale významně. Zčásti to jistě způsobily „zážitky“ z minulých období, 

ale zejména to, že v jedné věci měl kolega Szórád stejné štěstí jako já. Nikdo mu totiž nemluvil 

do výběru nejužšího vedení (což je dnes téměř neuvěřitelné) a měl šťastnou ruku. Důvěra za-

městnanců ve vedení vzrostla skokově a má potenciál se dále prohlubovat, např. omezováním 

zbytečné administrativy nebo posílením principu subsidiarity řídicích procesů. Zlepšení, byť 

pozvolnější, registruji i v pohledu veřejnosti. To je však běh na dlouhou trať, protože překrytí 

negativních stop minulosti pozitivními informacemi trvá déle. Přeji kolegovi Szórádovi, celému 

vedení i Lesům ČR samotným, aby jim tento čas byl dopřán, také co nejméně politických vlivů, 

soudné ministry se zdravým selským rozumem a pevné zdraví. Vše ostatní mají.

OTÁZKA DANIELA SZÓRÁDA PRO JIŘÍHO OLIVU 



16 · 17

Přehled spravovaného 

majetku dle LHP 

1995–2004

Přehled spravovaného 

majetku v roce 2017
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Rozhovor s Danielem Szórádem, 

generálním ředitelem Lesů ČR, s.p.

Les je tradiční 
hodnotou 
a vyžaduje 
spolehlivý 
a konzistentní 
přístup



PROFESNÍ KARIÉRA, JMENOVÁNÍ 
DO FUNKCE ŘEDITELE LESŮ ČR

Za svou profesní kariéru jste prošel 

několika vrcholovými pozicemi, pracoval 

jste jako obchodní ředitel CE WOOD, jako 

manažer Swedwood pobočky IKEA 

v Polsku. Co vám dané pozice daly?

Obecně mi daly hodně zkušeností. Mys-

lím si, že je užitečné, aby lidé na vedoucích 

pozicích dobře znali obě strany hřiště. 

Před nástupem do fi rmy CE WOOD jsem 

měl možnost prvních sedm let své profesní 

dráhy působit jako referent odboru obcho-

du a rozpočtu u LČR, takže jsem znal i kul-

turu státního podniku. Toho, že si mě pan 

Doubrava vybral jako člověka, kterému 

svěřil řízení svých podnikatelských aktivit 

ve společnosti CE WOOD, si dodnes vá-

žím. Co se tyká mé práce pro mezinárodní 

fi rmu IKEA, na začátku to byla svým způso-

bem z nouze cnost. Určitým řízením osudu 

jsem se po krachu společnosti CE WOOD 

stal díky tehdejšímu generálnímu řediteli 

LČR S. Sýkorovi prakticky nezaměstnatel-

ným na tuzemském lesnickém trhu práce. 

Proto jsem byl vlastně přinucen hledat si 

zaměstnání u fi rem s aktivitami mimo re-

publiku. 

A kdybyste měl shrnout zkušenost s prací 

v pobočce IKEA?

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Po absolvování Lesnické fakulty 

VŠZ v Brně působil u Lesů ČR, s.p., 

na odboru obchodu a rozpočtu. 

V roce 2001 se stal ředitelem Hanu-

šovické lesní a.s. V průběhu následu-

jících sedmi let zastával různé pozice 

ve vedení holdingu CE WOOD, kde 

byl zodpovědný především za řízení 

obchodních aktivit fi rmy. Od roku 

2009 byl zaměstnán ve společnosti 

Swedwood (součást průmyslové 

skupiny IKEA), kde řídil výstavbu 

dřevozpracujícího závodu v Polsku 

(o rozpočtu více než 50 mil. eur). 

Od 14. dubna 2014 zastává post ředi-

tele státního podniku Lesy ČR.

Daniel Szórád získal titul doktora 

ekonomie v oboru ekonomika 

a řízení podniku na MENDELU 

v Brně. Je také soudním znalcem 

v oboru ekonomika lesního hospo-

dářství a oceňování lesů. Mluví ang-

licky, německy, rusky a polsky. 

Jednou z hlavních priorit Daniela Szóráda při 

nástupu do funkce generálního ředitele Lesů ČR 

bylo navrácení důvěry veřejnosti i zaměstnanců 

v podnik Lesy ČR. Paralelně musel ovšem čelit 

mnoha provozním výzvám i problémům, 

reagovat na komplikované podmínky spolupráce 

s lesnickými fi rmami, řešit dopady sucha a 

následné kůrovcové kalamity a v neposlední řadě 

se snažit o rozvoj státního podniku a jeho 

zaměstnanců. Rozhovor s Danielem Szórádem 

tak blíže a v mnoha oblastech představuje jeho 

dosavadní působení v čele Lesů ČR.
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Moje první místo bylo dělat Sector ma-

nagera v Krásně (u Čadce), kde měla IKEA 

ambici rozjet podnikání. Později mi nabídli 

pozici projektového manažera pro výstav-

bu závodu v Polsku. To pro mě byla oprav-

du velká a zajímavá zkušenost, už jen v tom 

smyslu, jakou důvěru mi fi rma svěřila. To 

pro mne bylo neuvěřitelné. Nejdříve mě 

nechali rok pracovat prakticky z domu 

na projektovém záměru. Když jsem ho ob-

hájil před dozorčí radou, řekli „tak to udě-

lej.“ Vystavili mi jeden papír, pověřovací de-

kret, z něhož plynuly ohromné 

kompetence. Od nákupu pozemku byla to-

várna za necelý rok ve stavu, kdy se mohlo 

kolaudovat. 

Z řízení lidských zdrojů v IKEA si tedy 

berete příklad?

IKEA je v těchto věcech inspirativní, pro-

tože považuje lidské zdroje, personál jako 

jednu ze svých největších aktiv.

V souvislosti se společností IKEA – v oboru 

je hodně diskutován záměr preference 

jednoho certifi kačního systému. Jak 

na celou situaci kolem akceptace jednoho 

nebo druhého certifi kačního systému 

nahlížíte? Nesnižuje to hodnotu certifi kač-

ních systémů a nevytrácí se trochu smysl 

vzniku certifi kací? 

To beru jako svým způsobem pokrytec-

tví a možná, řekl bych, až zarputilost někte-

rých lidí ve Švédsku. Znají certifi kát FSC, 

protože švédské státní lesy jsou zrovna cer-

tifi kovány tímto systémem… Možná že kdy-

by působili ve Finsku, znali a prosazovali by 

certifi kát PEFC, protože tam jsou státní lesy 

certifi kovány zase jenom tímto systémem. 

Rozhodnutí preferující systém FSC v IKEA 

ale padlo a mohou si ho dovolit. Jsou pře-

svědčeni, že je to pro ně obchodně a mar-

ketingově vhodnější certifi kát. Dle mého 

názoru zde spíše selhává značka PEFC, kte-

rá se nedokáže mezinárodně obchodně 

prosadit na stejnou úroveň. Obecně pova-

žuji jakýkoli certifi kát v podmínkách střední 

Evropy za nesmysl a zbytečnost, protože 

jediným certifi kátem by pro nás měly být 

lesní zákony.

S jakými cíli a vizemi jste nastupoval do 

funkce ředitele Lesů ČR a jak se je daří 

naplňovat?

Při nástupu jsem deklaroval, že mým 

stěžejním cílem je získat důvěru veřejnosti 

v konání podniku a důvěru zaměstnanců 

ve vedení podniku. Jak se to daří, by měli 

hodnotit spíš jiní. Jsem ale přesvědčen, že 

zatím veškeré kroky, které jsem učinil, do-

kážu obhájit a zdůvodnit. A v tom spatřuji 

hlavní smysl – získat důvěru, být schopen 

obhájit své kroky a dělat svou práci tak, 

aby se za mě, ale i za celé vedení kolegové 

z podniku nemuseli stydět. Kromě dlou-

hodobých cílů bylo nutné řešit i ty krátko-

dobé, které se týkaly výběru nového vede-

ní nebo vyřešení poměrně nepříjemných 

komplikovaných personálních vztahů s ně-

kterými bývalými kolegy, a to se, myslím si, 

podařilo. Další cíle se týkaly strategického 

zaměření, zpracování koncepce strategic-

kého rozvoje, jejího obhájení a naplňová-

ní. 

Je nějaká oblast, u které cítíte, že by 

mohla být řešena rychleji nebo že se ji 

nepodařilo vyřešit podle vašich představ?

Jsem netrpělivý člověk, který obecně 

většinou není spokojený s tím, jak věci po-

stupují. A to nejen ve vztahu k mým kole-

Daniel Szórád:

Můj běžný pracovní den se zpravidla odehrává v Hradci 

Králové v sídle podniku, kam si organizuji pravidelné porady, 

jednání a schůzky. Většinově je čas vyplněn operativou, ale 

snažím se si vytvářet pravidelný prostor i pro práci nad strate-

gickými záležitostmi podniku, ačkoliv se musím přiznat, že se to 

ne vždy daří a pak to doháním o víkendech a po večerech. Po-

měrně velkou výhodou je, že od nedělního večera do pátku 

trávím čas na podnikové ubytovně bez rodiny, což mi umožňuje 

plně se věnovat práci. Denně se snažím proložit pracovní aktivi-

tu přestávkami na  sport. Nevýhodou je jistě odloučenost od ro-

diny a za svou škodu považuji i to, že se mi nedostává prostoru 

pro pravidelné návštěvy provozních organizačních jednotek 

a potažmo pro  osobní diskuse s lesními správci a dalšími kolegy 

z provozu.

JAK VYPADÁ BĚŽNÝ DEN ŘEDITELE 
STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČR?



gům, i sám k sobě se snažím být poměrně 

náročný a disciplinovaný, a tak je celá řada 

věcí, u kterých bych byl raději, kdyby bě-

žely rychlejším tempem. Jako příklad bych 

uvedl rychlost zadávání některých zaká-

zek. Je faktem, že lesnictví je silně tradiční 

činnost a s tím souvisí i naše „ochota“ 

ke změnám.

PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE PODNIKA-
TELSKÝCH AKTIVIT LESŮ ČR

Koncepce strategického rozvoje státního 

podniku na období 2015 až 2019 počítá 

s rozvojem podnikatelských aktivit. Máte 

představu, o jaké konkrétní aktivity by se 

mělo jednat?

Koncepce hovoří o tom, že bychom měli 

permanentně monitorovat situaci na trhu 

a hledat případné příležitosti, potenciál, 

kde bychom teoreticky mohli rozvíjet pod-

nikatelské aktivity. V rámci monitorování se 

interně zabýváme celou řadou projektů 

typu zpracování biomasy nebo otázky ma-

lých tepláren. A jedna z věcí může být zpra-

cování dřeva. Někteří politici, například 

pan prezident, zastávají názor, že bychom 

se zpracování dřeva měli věnovat. Podle 

pana prezidenta by Lesy ČR měly pracovat, 

on tomu říká, kombinátním systémem, to 

znamená od pařezu až po hotové prkno. 

A všechno ve vlastní režii. Přiznám se, že 

toto stanovisko nesdílím, ale neznamená 

to, že bychom tento hypotetický příklad ne-

měli prověřit, že bychom si na to neměli 

udělat názor. 

Takže byste cestu vlastních zpracovatel-

ských kapacit nevolil?

Uvedený model bych nedoporučil ze  

dvou hlavních důvodů. Zaprvé by mohlo 

dojít k nabourání konkurenčních vztahů 

na trhu. Nemyslím si, že je dobře, aby pod-

nik, který je prvovýrobce, byl i na konci vý-

robního řetězce, protože potom je samo-

zřejmě možné, že by křivil trh, a ostatní 

hráči na trhu by nebyli ve stejném postave-

ní. Druhý důvod je ten, že bychom ani ne-

byli schopni korektní kvalitní konkurence. 

Představte si veřejného zadavatele, který 

Ministr zemědělství Marian Jurečka oznámil záměr 
expanze státního podniku Lesy ČR do zemí Evropské 
unie. V této souvislosti jsme ho požádali o odpověď 
na několik otázek.

■ Lesy ČR by se měly podle vás zaměřit na nákup lesních 

pozemků v zemích EU. Jaká fi nanční částka by na takové 

investice měla být alokována?

Zatím nechci specifi kovat, o jakou částku by se mohlo jednat, 

nicméně si dokážu představit, že by to mohla být částka v řádu 

stovek milionů korun až do zhruba jedné miliardy korun. 

■ Byl by o tuto investovanou částku snížen odvod fi nančních 

prostředků do Fondu zakladatele, nebo by se jednalo o pro-

středky, které by musel státní podnik Lesy ČR alokovat z ji-

ných zdrojů (např. z rezerv)? 

Logicky by se investice musela promítnout do snížení odvodu 

zakladatele, a to o částku, kterou by státní podnik investoval. Ne-

mám ambici, abychom dále snižovali rezervy a cashfl ow Lesů ČR.  

■ Ačkoliv nechcete předem avizovat, kterých zemí by se 

investice mohly týkat, lze předpokládat, že by se jednalo 

spíše o země východní Evropy či o pobaltské státy, resp. tzv. 

hraniční trhy – můžete to potvrdit? 

Žádnou lokalitu nechci v tuto chvíli potvrzovat, ani vyvracet. 

Rád bych ale zmínil, že se bavíme o zemích Evropské unie, o zemích, 

kde bude stabilní politické a právní prostředí a kde je vhodná příleži-

tost lesní porosty koupit. 

■ Jakým způsobem by probíhala správa takových investic? 

Správa investic by probíhala v rámci Lesů ČR, které by tomu 

musely přizpůsobit organizační strukturu. Zodpovědnost za spravo-

vání a fungování takovéto investice by tak mělo vedení Lesů ČR. 

■ Je možné, že by se při faktickém obhospodařování těchto 

investic (těžba, zalesňování apod.) mohly uplatnit i české 

fi rmy?

Určitě je zde prostor pro to, aby se mohly uplatnit i české fi rmy 

a české technologie. 

■ Lesy ČR by se měly vydat cestou, jíž se vydaly velké zahra-

niční společnosti, které v cizině nakupují pozemky. Například 

IKEA ale u některých akvizic pozemků v Rumunsku řeší spory 

o vlastnická práva těchto pozemků kvůli zkorumpovaným 

restitucím. Neobáváte se podobných problémů, které při 

akvizicích na hraničních trzích hrozí?

Rozhodně nechci, abychom uskutečnili investici, která bude mít 

nepřiměřená rizika. To znamená, že pokud bychom do jakékoliv země 

takto investičně vstupovali, tak opravdu chceme mít vyřešeny otázky 

například politické, to znamená mít za sebou jednání na ministerské 

či vládní úrovni. Chceme mít také jasné garance, že taková investice 

nebude nikdy v budoucnu zpochybněna jakýmkoliv, například resti-

tučním nárokem nějakého žadatele. Chceme zkrátka veškerá rizika 

maximálně minimalizovat. 

Děkujeme za odpovědi, redakce

(24. 1. 2017)

LESY ČR, S.P., BY MĚLY NAKUPOVAT 
LESNÍ POZEMKY V ZAHRANIČÍ
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by měl konkurovat někomu, kdo za pět mi-

nut u stolu udělá rozhodnutí. Tím, že státní 

podnik musí vypisovat veřejné zakázky, če-

kat v případě podnětů na stanovisko anti-

monopolního úřadu a nakonec všechny 

smlouvy zveřejnit, nemá rovné podmínky. 

To jsou jasné důvody, proč bychom se 

do takového typu podnikání pouštět nemě-

li. Pokud ano, tak jedině jako investor nebo 

spolupodílník v konkrétní fi rmě. Ale i to by 

mohlo znamenat vykolejení trhu. Myslím, 

že bychom se měli soustředit na to, kvůli 

čemu byl podnik založen, a to je správa 

lesa. A pak si dovedu představit, že inves-

tiční příležitostí může být nákup lesních po-

zemků a jeho správa. To je naše prvotní po-

slání, proto by naším cílem mělo být 

zvyšování hodnoty majetku – lesy nenaku-

pujeme pro sebe, nakupujeme je pro stát. 

Už i třeba proto, že jsme více než 100 tisíc 

hektarů vydali v rámci církevních restitucí. 

Zmínil jste investice do zpracování 

biomasy, můžete být konkrétnější? 

Znamená to třeba i investiční vstup Lesů 

ČR do některých společností?

Je to podnikání, kde by asi nehrozilo, že 

bychom nabourali konkurenční prostředí, 

protože tady do velké míry takový typ pod-

nikání neexistuje. Určitá inspirace pro nás 

může být třeba Rakousko, kde fungují regi-

onální malé teplárny, na které jsou napoje-

ny školy, knihovny, zdravotní střediska, 

pošty a nejbližší ulice. Něco takového zva-

žuje také ČEZ. Hypoteticky se může nabí-

zet nějaké partnerství. Ale tato myšlenka 

stále naráží na  veřejného zadavatele.

Tím, že máte ze zakázky oddělené 

těžební zbytky, jste schopni je sami 

obchodovat…

Teoreticky ano. Dneska je to komodita, 

která je tak trochu bezprizorní a která ně-

kde funguje lépe, někde hůř. Do budoucna 

je nutné se otázkou těžebních zbytků a je-

jich případného potenciálu ve zpeněžení 

zabývat. 

Uvažovali jste také o investicích do  vod-

ních elektráren. Zajímalo nás, jestli vůbec 

jako podnik nějaký potenciál máme. Zjistili 

jsme, že tomu tak není. Vše, co má větší 

průtok, spravuje povodí a malé vodní toky 

nemají zabezpečené dostatečné průtoky, 

a pokud ano, tak už na nich elektrárna exis-

tuje v soukromých rukou. Potenciál, jako 

mají například rakouské státní lesy, které 

3 475 zaměstnanců

Počtem zaměstnanců jsou Lesy ČR 46. největší za-
městnavatel v ČR
60 % zaměstnanců Lesů ČR má lesnické vzdělání a té-
měř 30 % vysokoškolské. 67 % zaměstnanců jsou muži. 

9,7 mil. m3 dříví

38 tisíc km

Nejvyšší těžba Lesů ČR – rok 2006
Na konci roku 2006 byly realizovány tzv. předtěžby, kte-
ré snižovaly riziko horší dostupnosti dříví v odbobí pod-
pisů smlouv do tendrů, které se tehdy uzavíraly pro ce-
lou republiku najednou. Průměrná těžba v období 
1993-2015 činí 7.7 mil. kubíků.

Délka vodních toků spravovaných Lesy ČR
Kromě 38 tisíc km malých vodních toků a bystřin se Lesy 
ČR starají o 820 malých vodních nádrží. 

8,2 mld. Kč

7,9 mld. Kč

1,2 mil. ha

Nejvyšší odvod Lesů ČR do státního rozpočtu 
- rok 2015
Lesy ČR odvádějí část zisku do státního rozpočtu od roku 
2013. Za poslední čtyři roky se jedná o více než 26 miliard 
korun. Za rok 2015 byly podle v žebříčku Czech Top 100 
Lesy ČR 5. nejziskovější fi rmou v ČR

Nejvyšší dosažený hospodářský výsledek - rok 2014
Průměrný výsledek hospodaření před zdaněním za po-
sledních 10 let činí 3,3 mld. Kč. 

Plocha lesů spravovaných Lesy ČR v roce 2016
Výměra lesních pozemků ve správě Lesů ČR se z počá-
tečních cca 1,5 mil. ha postupně snížila na dnešních 1,2 
mil. ha. Nejvýznamnějším faktorem snížení plochy stát-
ních lesů jsou církevní restituce. 



generují z malých vodních elektráren po-

měrně zajímavý příjem, v ČR v našich pod-

mínkách nemáme. 

Zmínil jste i v souvislosti s ukončováním 

církevních restitucí nákup lesního 

majetku. Není to tak dávno, co bylo v oboru 

monopolní postavení státního podniku 

vnímáno negativně a bylo voláno po větší 

diverzifi kaci lesního majetku. Neobáváte 

se napadání dominantního postavení 

podniku a s tím spojených možných 

negativních vlivů?  

Jednak bych rád řekl, že vydání majetků 

církvím a vznik další entity, další tržní síly 

nevnímám negativně. Je dobře, že tady 

vznikl další správce lesa, který bude posky-

tovat určitou stabilitu. Věřím, že je to pro-

stor třeba pro výrobní dělníky, kteří nebu-

dou mít jen jedinou možnost pracovat pro 

naše smluvní partnery. My dnes obhospo-

dařujeme zhruba 45 % lesů. Nejsme tedy 

nadpoloviční vlastník. Řeknu to upřímně – 

je mi líto, když celá řada majetných lidí a fi -

rem investuje do lesa jako do dlouhodobé-

ho majetku a my jako státní lesy, které by 

měly stát v první řadě, tuto možnost nevy-

užíváme. To mi vadí. A když v té první řadě 

jsme, tak se často stane, že jsou kvůli inter-

ním pravidlům a schvalovacím procesům 

na ministerstvu naše postupy natolik zkost-

natělé a nepružné, že nejsme schopni ma-

jetek koupit, byť například krásně přiléhá 

k našemu majetku či by vyřešil poměry 

na některých revírech. Nejsme spekulanti, 

dovedeme zaplatit korektní cenu a zaplatí-

me stoprocentně. Pakliže bychom se dosta-

li do stavu, že by nám hrozilo dominantní 

postavení na trhu, je samozřejmě otázka 

dalších akvizic na zvážení.

Tendrů 2018+ se už plně dotkne nový 

zákon o zadávání veřejných zakázek. Máte 

již vyhodnoceno, jaké nejpodstatnější 

změny zákon přinese?

Vznik nového zákona o zadávání VZ 

jsme samozřejmě s velkou pozorností mo-

nitorovali. Nakonec jsme sami při jeho pří-

pravě zpracovali řadu návrhů. Nový 

ZZVZ již přinesl výrazné urychlení zadá-

vacího řízení, což např. pro soutěžní jed-

notky na LS Město Albrechtice, kde smluv-

ní partner odmítl podepsat smlouvy 

tendrů 2017+, znamená, že jsme 15. 12. sou-

těž zahájili, 20. 1. se otevřely nabídky 

a v druhé polovině února mohou být 

(v případě hladkého průběhu zadávacího 

řízení) uzavřeny smlouvy. Nový ZZVZ 

o něco posouvá otázky hodnocení nabí-

dek ve smyslu jejich ekonomické výhod-

nosti, což nemusí být vždy jen nejvyšší ce-

nová nabídka, předmětem hodnocení by 

se mohly stát i jiné okolnosti, jako např. 

ekologická stopa, sociální aspekty, spole-

čenská odpovědnost uchazeče apod. Další 

posun je např. v otázce možnosti vyloučit 

některé uchazeče ze soutěže. Zde je po-

třeba říci, že podnik bude vždy lpět 

na transparentnosti a jednoznačných pra-

vidlech soutěže i hodnocení. Proto bude-

me velmi opatrní při zavádění případných 

těžko měřitelných, hodnotitelných či kont-

rolovaných kritérií. Nicméně otázky sa-

motných soutěží, hodnocení smluvních 

vztahů a hodnocení uchazečů jsou před-

mětem diskusí v rámci pracovní skupiny, 

kterou LČR pro dané téma vytvořily.
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KALAMITNÍ STŘEDISKO 
PRO SEVEROVÝCHODNÍ MORAVU

V roce 2017 by mělo vzniknout kalamitní 

středisko pro oblast severovýchodní 

Moravy. Jaké jsou hlavní důvody jeho 

vzniku? A můžete podobu a princip 

fungování tohoto střediska blíže předsta-

vit? 

Kalamitní středisko je pouze náš pracov-

ní název. Důvod je jednoduchý. V roce 2016 

jsme do kalamitních oblastí posílali přímo 

řízené závody. Výpomoc to byla užitečná 

a podobný typ výpomoci by měl probíhat 

i nadále. Ale dlouhodobě – protože se ne-

jedná o kalamitu, která by trvala půl roku, 

ale o proces, který bude trvat roky – nelze 

donekonečna posílat lesníka z Kladské 

nebo z Boubína na Bruntál nebo do Města 

Albrechtic. Dospěli jsme k závěru, že je 

efektivnější vytvořit řídicí strukturu z vlast-

ních lidí přímo v regionu. Ta bude poptávat 

a kupovat kapacity. To znamená, že vyrobí-

me sortiment, který prodáme ve vlastní re-

žii. Obava smluvních partnerů z nabourání 

konkurenčního prostředí je do určité míry 

pochopitelná – argumentují tím, že přetáh-

neme jejich nejlepší lidi, kapacity, dáme 

tam vyšší sazby. To je něco, co bychom ur-

čitě nechtěli. Je nutné zdůraznit, že stejný 

model tam už fungoval s lesními závody, 

které také nakupovaly kapacity od exter-

ních dodavatelů, a smluvní partneři s tím 

neměli problém. Projekt kůrovcového stře-

diska vznikl i na základě obrovské kritiky, 

kterou řešil antimonopolní úřad, že zneuží-

váme svého postavení, zadáváme ohromné 

množství kůrovcových těžeb v krátkých ter-

mínech a fi rmám hrozí rizika pokut a sank-

cí. Dnes máme komplexní smlouvy a ty 

nám dávají určitý prostor, co vše můžeme 

zadat smluvním partnerům. Nicméně reali-

ta je taková, že v tomto regionu je potřeba 

zpracovat víc dříví, nad rámec komplex-

ních smluv. A hledáme cestu, jakým způso-

bem to udělat. Samozřejmě že se na trhu 

budeme potkávat, to je bez pochyby, ale 

my budeme soutěžit, vždycky vyhraje nej-

lepší nabídka, to znamená, že není vylouče-

no, aby nám službu „výroba hotového sor-

timentu na OM“ poskytovala fi rma 

z regionu, pokud má kapacity a bude o to 

mít zájem. 

Takže se jedná pouze o vytvoření řídicí 

struktury a v tuto chvíli neuvažujete 

o nákupu techniky či zaměstnávání 

výrobních dělníků napřímo? 

O nákupu techniky nebo zaměstnávání 

výrobních dělníků napřímo bychom uvažo-

vali až v případě, kdyby se ukázalo, že tech-

nika v regionu absolutně chybí. Chci ale 

zdůraznit, že tím není dotčena komplexní 

zakázka. Jedná se o objem, který je nad 

komplexní zakázkou. Pokud se ukáže, že je 

v tomto regionu nedostatek kapacit a že ka-

pacitní rezervy nejsou ani jinde v republice, 

budeme se zamýšlet i nad tím, že by si Lesy 

ČR pořídily harvestory nebo lanovky. Ale 

není to řešení, které bych preferoval. Jestli-

že nám jsou tuto službu schopni nabídnout 

současní podnikatelé, budu jenom rád, 

protože bych se radši nákupu techniky pro 

uměle zřizované středisko, které bude stej-

ně pod kuratelou některého lesního závo-

du jako jeho polesí, vyhnul. Nejde totiž 

o nic jiného než o účetní vylišení nákladů 

a v podstatě pokračování současné výpo-

moci v nějakém smysluplnějším režimu.

STÁTNÍ PODNIK 
A OCHRANA PŘÍRODY

Z dosavadního vývoje by se s ohledem 

na podíl ploch dotčených nějakým 

stupněm ochrany přírody mohlo zdát, že 

jednou z hlavních rolí státního podniku 

začíná být právě ochrana přírody. Jak se 

na tento vývoj, mimo jiné charakterizovaný 

i snahou o to, aby státní lesy nemohly 

čerpat náhrady za omezení hospodaření 

z důvodu ochrany přírody, díváte? 

Rostoucí požadavky „ochrany přírody“ 

považuji za špatný trend, který ve fi nále 

společnosti škodí. Obávám se, že se aktivis-

té nezaměřují na skutečné problémy 

ochrany krajiny v širším smyslu, ale orien-

tují se na sektor, který pro ochranu přírody 

dělá paradoxně nejvíc. Samotná existence 

zdravého lesního ekosystému je tou nejlep-



ší zbraní působící na zmírnění dopadu kli-

matických změn. Jsme jediné odvětví, které 

pracuje s principy trvalé udržitelnosti, 

a snahy jistých institucí či aktivistů žel sle-

dují spíše mocenské zájmy o sféry vlivu než 

stav prostředí jako takového. Smutné je, že 

lidé, kteří hovoří o lásce k přírodě, zapomí-

nají na lásku k člověku a na opodstatněné 

užitky z majetku, a zdaleka nemám na mysli 

jen užitky hospodářské. 

Nejen s ohledem na uplatňování přírodě 

blízkých principů je poukazováno 

na potřebu revize lesního zákona. Myslíte, 

že by se mělo přistoupit k dlouho 

diskutované novelizaci, a pokud ano, jaké 

hlavní změny byste uvítal?

Přírodě blízké principy lesnického hos-

podaření podle mého názoru nesouvisí 

s legislativou. Lesy ČR se jimi řídí v pod-

mínkách stávajícího lesního zákona. Zá-

kladní je přirozená obnova lesa a hospoda-

ření diferencované dle stanovištních 

a porostních podmínek s využitím tvoři-

vých sil přírody. Jsem přesvědčen, že uplat-

ňování přírodě blízkých principů současná 

legislativa nebrání. Často však dochází 

k různému míšení a záměnám pojmů 

a k posunu jejich významu. Zejména laičtí 

aktivisté z neznalosti nebo účelově nešťast-

ně kladou rovnítko mezi pojmy „přírodě 

blízké“, „nepasečné“, „výběrné“, a to vše 

dohromady jako „lepší než to, co je dnes, 

vhodnější pro zvládnutí změny klimatu…“. 

Z toho vzniká řada nedorozumění a názo-

rových rozepří. Myslím, že diskuse na téma 

výběrného způsobu hospodaření bez fak-

toru času je oprávněná. Výběrný způsob 

hospodaření však z principu nelze považo-

vat za přírodě bližší. Zejména pro drobné 

lesní majetky by to byl dobrý ekonomický 

nástroj, jak si zajistit pravidelný výnos z les-

ního hospodaření. Tato diskuse však v sobě 

musí obsahovat i oceňování lesů, výpočet 

škod a újem a řešení dalších otázek. Všech-

ny tyto aspekty jsou dnes legislativně ošet-

řeny pouze pro les věkových tříd, neboť vy-

chází z věku lesních porostů. Přivítal bych, 

kdyby novelizovaný zákon o lesích ukotvil 

pravidla pro tvorbu „Lesnicko-dřevařského 

fondu“ a princip pro stanovení a vymáhání 

náhrad za újmy v hospodaření z důvodů 

požadavků OPK, poskytnul větší pravomo-

ci státní správě pro dozor nad lesními ma-

jetky a pro vymáhání potřeb ochrany lesa 

a zajistil nedotknutelnost lesa jako poly-

funkčního ekosystému, poskytujícího ob-

novitelnou surovinu, a základního prvku, 

na němž lze rozvíjet principy bioekonomie.

SPOLUPRÁCE S VÝZKUMEM, 
LESNICKÉ ŠKOLSTVÍ

Za vašeho vedení se obnovila spolupráce 

státního podniku s výzkumem. Jak tuto 

spolupráci hodnotíte a můžete uvést 

příklady zajímavých výzkumných aktivit, 

které spolufi nancujete? 

LČR obnovily grantovou službu, v rámci 

níž zadáváme ročně několik projektů, které 

řeší obecné lesnické otázky, a výsledky šet-

ření jsou zároveň veřejné. Všechny jsou do-

stupné na našich webových stránkách. 

Spolupráci s vědeckou sférou a podporu 

lesnického výzkumu dnes Lesy ČR realizují 

dvěma způsoby. Prvním a základním je 

vlastní grantová služba, prostřednictvím 

které vyhlašujeme témata na základě po-

ptávky lesnického provozu. Tyto projekty 

fi nancujeme celé. V současnosti je řešeno 

nebo již uzavřeno 71 výzkumných úkolů. 

Mezi nejaktuálnější lze jistě řadit uzavře-

nou „Lesnickou adaptační strategii pro mě-

nící se prostředí Moravskoslezských Bes-

kyd“, aktuálně je řešen výzkumný úkol 

k bionomii lýkožrouta severského a kloub-

natky smrkové, kde jde o dosud nejrozsáh-

lejší výzkum těchto lesních škůdců. Dále se 

jedná například o využití chladnokrevných 

koní v LH, o socioekonomické dopady pří-

padného vyhlášení NP Křivoklátsko a řeše-

na je řada dalších problematik z oboru les-

nické pedologie, myslivosti, ochrany 

a pěstování lesa, lesnické politiky a dalších 

lesnických oblastí. Druhým způsobem je 

spolupráce na výzkumných úkolech jiných 

zadavatelů a jejich spolufi nancování. Zde 

bych uvedl například projekt „Zabezpečení 

kvalitních genových zdrojů s ohledem 

na požadavky společnosti a změnu klima-
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tu“, kde vytváříme první semenné sady 

2. generace v ČR. 

V rozhovoru s Milanem Pospíšilem z LS 

LČR Bruntál (LP 12/2016) zaznělo, že 

akademická sféra nebere dost vážně 

možnost podílet se na velkoplošné 

přeměně lesních porostů na severní 

Moravě. Refl ektuje podle vás akademická 

a výzkumná sféra dostatečně výzvy 

plynoucí pro lesnictví z klimatických 

změn?

Snad ano. Ať už je aktuální aktivita aka-

demické sféry jakákoliv, tak v budoucnu je 

nutné ji do této problematiky vtáhnout. Ně-

kdy se žel zdá, že akademická sféra spíše 

bojuje s existenčními problémy a nejasnou 

koncepcí školství. Na odborná témata pak 

nemusí zbývat dostatek energie a prostoru.

Z oboru je občas slyšet postesknutí, že 

úroveň absolventů se zhoršuje. Na  druhou 

stranu, stesky nad úrovní absolventů jsou 

určitým koloritem každé doby. Jak byste 

zhodnotil úroveň současných lesnických 

absolventů a jaké nezbytné znalosti byste 

očekával od   absolventa střední a vysoké 

lesnické školy?

Školy si stěžují, že klesá zájem o obor, 

což vede k jejich podfi nancování a tím 

i k tomu, že pak nejsou schopny zajistit kva-

litní pracovní úvazky svým profesorům. 

Tím vzniká začarovaný kruh: nejsou stu-

denti, nemůžeme zaplatit profesory, klesá 

úroveň absolventů. Mnohdy slýchám, že 

došlo k posunům ve smyslu „učňové jsou 

na středních školách, středoškoláci na uni-

verzitách a učiliště jsou prázdná“. Nechtěl 

bych kritizovat úroveň absolventů a ani 

k tomu nemám žádné osobní průkazné po-

znatky. Trendy jsou možná nepříznivé, ale 

kvalita dnešních mladých lidí neklesá. Urči-

tě mají jiný typ dovedností, než měla v je-

jich věku naše generace. Často umí jazyky, 

výpočetní techniku mají v malíčku, mnozí 

už za sebou mají stáže a praxe ze zahraničí 

apod. Mě zajímají při přijímacích pohovo-

rech tři oblasti: morální integrita, inteligen-

ce a vitalita uchazeče. Pokud toto daný kan-

didát splňuje, existuje poměrně velký 

předpoklad, že podnik získá korektního, 

učenlivého a časem tak kompetentního za-

městnance.

I kvůli špatně zaplacené práci v lese je stá-

le obtížnější najít kvalifi kované dělníky. 

Lesy ČR se sice zapojily do podpory 

učňovského školství, ale pokud bude 

práce v lese synonymem pro špatné 

výdělky, nemusí to přinést kýžený 

výsledek. Jak práci v lese zatraktivnit?

Pracovní podmínky výrobních dělníků 

jsou vždy otázkou nabídky a poptávky 

a schopností jedné či druhé strany prosadit 

své zájmy. Do značné míry jsou výsledky 

samozřejmě ovlivněny rovněž i konkurenč-

ním bojem, respektive vítěznými nabídkami 

z veřejných soutěží, které mnohdy nutí 

uchazeče šetřit na všech frontách. Chybějí-

cí kapacity jsou důsledkem nejen špatných 

výdělků (zde se na-opak domnívám, že se 

situace právě kvůli nedostatku dělníků 

mění a jejich schopnost sjednat si vyšší saz-

by je daleko větší), ale zejména nedostatku 

lidí ochotných fyzicky pracovat. Obávám 

se, že vše je způsobeno chybějící koncepcí 

školství, a to od učňovského až po to uni-

verzitní. Jedním z cílů, který jsme si vytyčili 

pro rok 2017, je podpora učňovského škol-

Letecký snímek porostů na Bruntásku v roce 2016. 

Foto: Jan Lubojacký



ství. Pokusíme se představit žákům osmých 

a devátých tříd, že i lesnické dělnická pro-

fese může být zajímavá a může poskytovat 

prostor pro seberealizaci a rozvoj.

POŽADAVKY VEŘEJNOSTI 
NA FUNKCE LESŮ, MARKETING 
STÁTNÍHO PODNIKU

Požadavky veřejnosti na funkce lesů se 

v čase mění. Jak k těmto požadavkům 

přistupovat, jak se s nimi vypořádávat?

To bude vždy otázka. Historicky lze za-

znamenat tradiční přístup některých kole-

gů lesníků „to je les a sem nám nechoďte“. 

Na druhou stranu si musíme uvědomit, že 

jsme správci státního lesa, je to veřejný ma-

jetek a veřejnost má tím pádem nejenom 

právo býti informována o tom, co se s le-

sem děje, ale také právo mít do lesa pří-

stup. Je nutné hledat určité průsečíky, kom-

promisy mezi lesním hospodářstvím 

a požadavky na výrobu nebo na správu 

lesa a zájmy veřejnosti, i když někdy mo-

hou být třeba pro hospodaření komplikací. 

Snažíme se lesy veřejnosti zpřístupnit 

a na druhou stranu se to snažíme dělat tak, 

abychom turistický ruch v regionech kon-

centrovali do určitých míst. Věřím tomu, že 

rozumná veřejnost je ochotná a schopná 

tato pravidla přijmout, a my samozřejmě 

nebudeme bránit tomu, aby se v lese ode-

hrávaly některé typy akcí, probíhala tam 

kvalitní rekreační činnost a aby les poskyto-

val i další užitky, nejenom dřevo. Co je ale 

pro mě osobně v poslední době velmi alar-

mující, je přístup a postoj veřejnosti k otáz-

kám ochrany přírody, k požadavkům 

na ochranu přírody, kdy jsme mnohdy sta-

věni do pozice lidí, kteří přírodu nemají 

rádi nebo kteří ani nedokážou uvažovat 

ekologicky, přírodě blízkým způsobem, což 

není pravda. Každý lesník je z principu člo-

věk, který je „pro přírodní“, který přírodu 

a les miluje. Občas se obávám toho, že pod 

záminkou ochrany přírody se ten les často 

ani nevidí.

Nepochází někdy nepochopení práce 

lesníka veřejností ze špatné komunikace? 

Co by se mohlo komunikovat lépe, jak 

s veřejností lépe pracovat?

Opravdu se snažíme o to, abychom se 

na tomto poli významně posunuli, a proto 

vytváříme různé marketingové strategie. 

Pro nás marketing není nástroj, který by 

Lesy ČR fi nančně 

podpořily nákup vybavení 

v rámci projektu 

„Zavádění nových 

technologií do výuky 

odborných předmětů“ 

na Střední lesnické škole 

v Hranicích. 

Foto: archiv SLŠ Hranice
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nám měl pomoci k vyšším ziskům nebo 

ke zvýšení hodnoty produktu. Vnímáme ho 

jako nástroj, který by nám měl pomoci mě-

nit veřejné mínění. Máme propracovaný 

systém lesní pedagogiky, kde začínáme už 

od dětí, školní mládeže, přicházíme s růz-

nými akcemi jako „Sešity do škol“, kdy ško-

lám rozdáváme statisíce kusů sešitů, 

do kterých vkládáme reklamní sdělení typu: 

„Je tu les, my se o něj staráme, papír, 

na který píšete, má prvopočátek v lese, 

pojďte nám pomoct v naší snaze o trvalou 

udržitelnost.“ Lesní pedagogika je ohrom-

ný nástroj. Vždyť dnes jsme společně s dal-

šími lesníky asi největší edukativní síla, kte-

rá tady vůbec je, když pominu školství jako 

obor. Snažíme se určitou rozumnou mírou 

fi nanční pomoci podporovat smysluplné 

projekty, které přináší užitek pro společ-

nost. Pokud vynaložíme korunu pro nějaký 

typ podpory, chceme, aby zasáhla co nej-

širší sféru, co nejširší množství příjemců. 

Dnes by spousta fi rem ráda podporovala 

naše špičkové vrcholové biatlonisty, ale my 

spíš pomáháme některým venkovským od-

dílům biatlonu, které nemají na to, aby si 

koupily vzduchovky a mohly kvalitně tréno-

vat. Snažíme se identifi kovat s heslem „spo-

lečensky odpovědný podnik“. 

Děláte si nějaký průzkum vnímání 

lesnictví veřejností?

Necháváme si pravidelně společností 

Median zpracovat průzkum, v němž sledu-

jeme, zda dochází ve vnímání státního pod-

niku k nějakým posunům, a samozřejmě se 

snažíme identifi kovat, co veřejnost vnímá 

jako největší problém. Obecně hůře nás 

hodnotí lidé starší a lidé méně vzdělaní. 

Vzdělanější lidé, lidé z měst a mládež nás 

hodnotí výrazně lépe. Podstatné je pro nás 

ale to, že trend v pozitivním vnímání podni-

ku v podstatě průběžně narůstá. Paradox-

ně největší problém, který veřejnost v sou-

vislosti s Lesy České republiky jako se 

značkou vnímá, je špatné hospodaření 

a nedostatečná transparentnost. Přitom si 

myslím, že u obou můžeme jít spíše příkla-

dem. U zadávání veřejných zakázek jsme, 

dovolím si říci, lídři. Jsme zváni různými in-

stitucemi, např. Ministerstvem práce a soci-

álních věcí, abychom o systému zadávání 

veřejných zakázek a naší praktické zkuše-

nosti s ním přednášeli.  

OHLÉDNUTÍ ZA TRANSFORMACÍ, 
ROLE STÁTNÍHO PODNIKU

Můžete prosím stručně zhodnotit transfor-

maci LH? Je současný systém efektivní, 

anebo v něm vidíte výrazné rezervy, 

problémy?

Celá úloha transformovat lesní hospo-

dářství nebyla vůbec jednoduchá. Bylo po-

třeba najít způsob, jak přejít od socialistic-

kého zřízení lesních závodů a lesnictví, 

k novému, v tržní ekonomice funkčnímu 

prvku, a to ještě v krátké době. Řekl bych, 

že řešitelé uspěli, že skutečně dokázali při-

jít s formou, která je použitelná, dlouhodo-

bě funkční a která se tím, že funguje už více 

než dvě desetiletí, obhájila. Myslím si, že ta 

myšlenka byla revoluční a nadčasová.

Jedním z cílů transformace bylo poskyt-

nout lesníkům státního podniku větší 

prostor pro odbornou správu lesa. Myslíte 

si, že se to podařilo? Nebo byla starost 

■ Ing. Jiří Oliva:  1. 1. 1992 – 8. 9. 2003

■ Ing. Kamil Vyslyšel:  9. 9. 2003 – 20. 1. 2005

■  Ing. Vladimír Blahuta:  21. 1. 2005 – 21. 4. 2005 (pověřen 

výkonem funkce), 22. 4. 2005 – 21. 2. 2006 (jmenován 

do funkce)  

■  Ing. František Koníček:  22. 2. 2006  – 4. 6. 2006 (pověřen 

výkonem funkce), 5. 6. 2006 – 8. 2. 2007 (jmenován do funkce)

■  Ing. Jiří Holický:  9. 2. 2007 – 3. 4. 2007 

(pověřen výkonem funkce), 4. 4. 2007 – 15. 10. 2007

(jmenován do funkce)

■  Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.:  16. 10. 2007 – 10. 12. 2007 

(pověřen výkonem funkce)

■ Ing. Jiří Novák:  11. 12. 2007 – 31. 12. 2008

■ Ing. Svatopluk Sýkora:  1. 1. 2009 – 30. 11. 2012

■  Ing. Michal Gaube, MBA:  1. 12. 2012 – 11. 4. 2014 (pověřen 

výkonem funkce)

■ Ing. Daniel Szórád, Ph.D.: 14. 4. 2014  –  dosud

GENERÁLNÍ ŘEDITELÉ LESŮ ČR, S.P. 



o výrobní kapacity do značné míry 

nahrazena administrativou?

Dovedu si představit, že nebylo jedno-

duché připravit a prosadit systém privatiza-

ce socialistických podniků státních lesů, 

a s respektem hledím k lidem, kteří se toho 

úkolu, řekl bych, úspěšně zhostili. Nikdo si 

tehdy nedokázal úplně přesně představit, 

kam se posune legislativa, nároky na státní 

podnik a obecně požadavky či očekávání 

veřejnosti na správu lesa. Výrazným zlo-

mem pro podnik jistě bylo ukotvení pozice 

veřejného zadavatele a povinností z tohoto 

plynoucích. Administrativa je nutné zlo, 

kterému se musíme přizpůsobit. Souvisí to 

s transparentností, kontrolou a obecně 

s důvěryhodností podniku.

Státní podnik je historicky zatížen mnoha 

soudními spory. Jaký je aktuální stav těch 

nejpodstatnějších? Máme na mysli 

například spory vzniklé v období vedení 

podniku Svatoplukem Sýkorou (IT zakázky, 

prodej nemovitostí, LESS).

Pozitivní je, že za dobu mého působení 

ve funkci žádné zásadní soudní spory sou-

visející s lesnickým hospodařením či hos-

podářskou kriminalitou nevznikly. Spory, 

které řešíme, se většinou vztahují k církev-

ním restitucím a souvisí se složitými histo-

rickými okolnostmi jednotlivých restituč-

ních případů či s chybami nastalými 

v procesu. Historické spory jsou ve všech 

případech v pokročilém stavu vyšetřování 

(IT problematika) nebo soudních líčení 

(např. konkurs LESS). Jsem optimistou 

a věřím, že postupně spějí ke svému konci.

Jaká je podle vás hlavní role státního 

podniku v sektoru i ve vztahu ke státu?

Primárním posláním státního podniku je 

obhospodařovat a spravovat státní lesy. 

Ve vtahu k veřejnosti a ve vztahu ke státu 

by podnik měl být zárukou toho, že správa 

je kvalitní, efektivní, korektní, transparentní 

a že podporuje také jiné společenské zá-

jmy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům pak 

toho, že to bude spolehlivý stabilní zaměst-

navatel, který bude vytvářet vhodné pra-

covní podmínky. No a ve vztahu k sektoru, 

že to bude smluvní partner, který bude 

transparentní, čitelný a předvídatelný a že 

kroky, které podnik bude dělat, nebudou 

vést k destabilizaci sektoru. 

Jaké přínosy podniku Lesy ČR za  jeho 

pětadvacetiletou historii považujete 

za nejzásadnější?

Nejzásadnější je to, že je o les dobře po-

staráno. Že je možné říci, že za dobu 

správcovství je les stejně kvalitní nebo kva-

litnější, že jsou nastaveny základní principy, 

jako například princip trvalé udržitelnosti, 

že je podnik kompetentní správce z hledis-

ka lidských zdrojů či kvality personálu. 

A samozřejmě vedlejšími produkty mohou 

být přínosy pro státní rozpočet. K výročí 25 

let děláme základní propočty, z nichž jsme 
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zjistili, že na daních a různých typech odvo-

dů jsme státu odvedli už více než 65 miliard 

korun. 

Tab.: Výše odvodu části zisku Lesů ČR 

do státního rozpočtu (Fondu zakladatele)

Rok mld. Kč

2013 6,0

2014 6,5

2015 8,2

2016 5,6

V čem by měl být podnik Lesy ČR za 25 let 

jiný než nyní?

Když jsme vytvářeli naši marketingovou 

strategii, tak jsme se shodli, že bychom rádi 

působili jako konzervativní, ačkoliv inova-

tivní fi rma. Ono to může vypadat jako pro-

timluv, ale v zásadě jde o to, abychom pů-

sobili důvěryhodně, ve smyslu že 

s přispěním nových technologií pečujeme 

o les, který je tradiční hodnotou, a vyžadu-

je spolehlivý, konzistentní přístup. Krédo je 

vlastně neměnné. Do  koncepce strategic-

kého rozvoje jsme si dovolili vepsat jako 

moto: „Dlouhodobou vizí LČR, s.p., je pří-

kladné hospodaření s majetkem státu 

na principech trvale udržitelných zásad 

hospodaření a správy lesa a to s ohledem 

na ekonomické, environmentální, sociální 

a právní souvislosti.“ Byl bych rád, kdyby to 

platilo i za oněch 25 let.

Co vám v poslední době v lesnictví udělalo 

radost a co vás naopak nepotěšilo?

Byl jsem rád, že se na MZe a i v parla-

mentu podařila prosadit „zelená nafta“ 

i pro LH. Zklamalo mě podpoření novely 

ZOPK Poslaneckou sněmovnou Parlamen-

tu ČR a naopak potěšilo vrácení normy 

s pozměňovacími návrhy senátem k opě-

tovnému projednání v Parlamentu ČR.

Děkujeme za rozhovor 

(13. 1. 2017),

Petra Kulhanová a Jan Příhoda 

Zdroj: Výroční zprávy Lesů ČR

OTÁZKA JIŘÍHO OLIVY 
PRO DANIELA SZÓRÁDA

Jiří Oliva v rozhovoru položil Danielu Szórá-
dovi tuto otázku: „Zeptal bych se, zda nechce 
rozšířit své působení i do akademické sféry. 
Má to několik důvodů. Akademiků s praktic-
kou zkušeností na vysokých školách ubývá, 
u správců velkých lesních majetků to bylo 
nejen historickou tradicí, ale i přínosem pro 
výchovu dalších generací lesníků. Myslím, že 
kolega Szórád tím typem je a s trochou vtipu 
a pragmatismu mohu říci, že po některých 
volbách se mu to může i hodit.“

Děkuji za otázku. Odráží se v ní pragmatismus i bohaté zkušenosti pana 
docenta. Není to pouze otázka chtění, ale i možností a schopností. Obá-
vám se, že momentálně by mi situace nedovolila se na působení v akade-
mické sféře řádně připravovat a v tom případě bych nebyl výuce příno-
sem. Třeba bude časem více prostoru nebo mi volby uvolní ruce k přijetí 
dalších výzev.



Organizační mapa Lesů ČR, 2017
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Škůdci 
neubydou, 
naopak 
počet druhů 
schopných 
škodit bude 
spíše 
narůstat

Rozhovor 

s Ladislavem Půlpánem, 

vedoucím odboru lesního 

hospodářství a ochrany 

přírody Lesů ČR

Škůdci 
neubydou, 
naopak 
počet druhů 
schopných 
škodit bude 
spíše 
narůstat



Ochrana lesa patří bezesporu mezi základní lesnické 

disciplíny, které do značné míry určují úspěšnost 

lesnického hospodaření. Je ovlivňována mnoha, často 

nepředvídatelnými faktory, na něž musí reagovat. 

Na to, jak se ochrana lesů vyvíjela u státního podniku 

Lesy ČR, jaká období byla těmi nejsložitějšími nebo 

na možnou budoucnost ochrany lesa jsem se ptal 

Ladislava Půlpána, který se  věnuje této problematice 

u Lesů ČR více než 20 let.

Ing. Ladislav Půlpán 

Narodil se v roce 1971 v Hradci 

Králové. Po gymnáziu vystudoval 

obor lesní inženýrství na lesnické 

fakultě VŠZ Brno. V roce 1994 

nastoupil na ředitelství Lesů ČR 

na pozici specialisty ochrany lesa. 

V letech 2005–2006 působil jako 

zástupce lesního správce LS Hořice. 

Od roku 2006 je vedoucím odboru 

lesního hospodářství a ochrany 

přírody na ředitelství LČR. Od roku 

2007 je také předsedou představen-

stva Sdružení vlastníků a správců 

lesních majetků ČR.

větší gradaci kůrovce, jakou do té doby his-

torie popisovala. Kalamitu se dařilo postup-

ně zvládat a lze říci, že mezi lety 1995–1996 

se ji povedlo zcela zastavit. V té době si kro-

mě smluvních vztahů provoz musel znovu 

zvyknout na lapáky, které byly v 80. letech 

potlačovány. Byla to doba překotných změn, 

ale byla také velmi zajímavá tím, že něco no-

vého vznikalo.

V novodobé historii Lesů ČR bylo z pohledu 

ochrany lesa několik složitých etap. Které 

z nich považujete z provozního hlediska 

za nejnáročnější? 

Náročným obdobím jsme si prošli již 

při vzniku Lesů ČR, protože na přelomu 

80. a 90. let bylo velké sucho a vysoké teplo-

ty. Do toho přišly restituce, transformace 

státního podniku a nastavování smluvních 

vztahů. Ve stejném období také došlo k nej-

Ilustrační foto: 

archiv LOS.
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Lze toto období charakterizovat objemy 

nahodilé těžby?

V prvních letech vzniku LČR nahodilé těž-

by překračovaly pět milionů metrů krychlo-

vých ročně. Čistil se les od starých i nově 

vzniklých kalamit. Souše tvořily přibližně po-

lovinu a kůrovcové těžby překračovaly jeden 

milion kubíků. Od roku 1995 ale nahodilé 

těžby začaly klesat až na hodnotu 1,2 milio-

nu kubíků dříví v roce 2001 (17,5 % těžby). To 

byl nejlepší stav, kterého Lesy ČR dosáhly.

A další kalamity, složitá období?

V letech 1995–1996 nás postihla obrovská 

námrazová kalamita především na  Vysoči-

ně. Rok 2003 byl extrémně suchý a museli 

jsme dělat maximum pro zvládnutí hrozící 

kůrovcové gradace v roce 2004. Situace se 

naštěstí zvládla a žádná kalamita nenastala. 

Zásadní byl samozřejmě i rok 2007 a orkán 

Kyrill a také rok 2015 s dalším extrémním su-

chem. 

Zkuste porovnat minulá období s nároč-

ností a významem problémů, které řešíte 

nyní. Mám na mysli především severový-

chodní Moravu.

Tento problém je především velmi od-

lišný. 90. léta znamenala celorepubliko-

vou kalamitu. Teď se nůžky otevřely 

na oblast čtyř kalamitních lesních správ – 

Bruntál, Město Albrechtice, Šternberk 

a Vítkov, k nim se přiřazují tři další s men-

ším objemem – Jeseník, Jablunkov a Rož-

nov. Zbytek republiky je relativně v klidu 

a jen se pečlivě hlídá, aby nenastal nějaký 

problém. Nyní se soustředíme zejména 

na epicentrum a snažíme se kalamitu zvlád-

nout.

Za 25 let došlo i v oblasti ochrany lesa 

k určitému vývoji. Co považujete za  

nejvýznamnější pozitivní vývoj?

Největší posun vidím samozřejmě v pou-

žívání chemie. Chemické přípravky se po-

stupně zjemňují, což na jedné straně méně 

zatěžuje životní prostřední, na druhé straně 

se snižuje průkaznost provedených opatření 

v čase. Celkem dobře se zvládla také letecká 

aplikace proti bekyni mnišce, která proběhla 

už v 90. letech, kdy se díky mikrotechnologi-

ím podařilo snížit dávku na naprosté mini-

mum (10 litrů postřikové jíchy na hektar) 

a zásahy na velkých plochách probíhaly 

ve velmi krátkém čase a s dobrými výsledky. 

Bohužel změnou legislativy je dnes možnost 

letecké aplikace velmi omezená. 

Znamená to, že proti bekyni mnišce by se 

dnes letecky již zasáhnout nedalo? 

Obávám se, že by to byl problém. Dnes 

jsou veškeré letecké zásahy tohoto typu ře-

šeny výjimkou ze zákona. Podmínky pro její 

udělení jsou dost komplikované, a vzhledem 

k tomu, že se bekyně mniška objeví s předsti-

hem maximálně tři čtvrtě roku, je na vyřízení 

všech souhlasů málo času. Na kladné vyříze-

ní výjimky na chrousta nestačily ani čtyři 

roky…

V ochraně lesa probíhá výzkum mnoha 

institucí. Často si výzkum sami zadáváte. 

Můžete uvést nějaké zajímavé výstupy 

z výzkumných aktivit, na nichž se podílíte?

U ochrany lesa považuji v současnosti 

za nejvýznamnější výzkumné granty týmu 

1992–1995 kůrovcová kalamita v souvislosti se suchem 

 a vysokými teplotami 

1993–1996 gradace bekyně mnišky 

1995/96 námrazová kalamita, odumírání porostů 

 v Krušných horách

1997   povodně na Moravě

1998 povodně ve východních Čechách

2002  povodně v Čechách

2002  v listopadu vichřice

2003  sucho s rizikem kůrovců 

2007  v lednu orkán Kyrill

2008  v březnu vichřice Emma, v červnu vichřice Ivan

2009  říjnová sněhová kalamita 

 (škody na listnáčích, které měly dosud listí)

2010  povodně v severních Čechách

2014  prosincová ledovková kalamita

2015  extrémní sucho v druhém pololetí

2016  extrémní sucho na území východních Čech a Vysočiny

VÝZNAMNÁ OBDOBÍ 
Z POHLEDU OCHRANY LESA



vedeného RNDr. Petrem Doležalem, Ph.D., 

zaměřené na lýkožrouta smrkového a se-

verského, které přinášejí podstatné rozšíře-

ní znalostí bionomie a  chování těchto brou-

ků a které je možné využít i provozně. 

Můžete být konkrétní? Co jste na  základě 

toho výzkumu provozně změnili?

U lýkožrouta severského bylo v devadesá-

tých letech zjištěno, že se „mu nechce“ do le-

žících lapáků. Posléze se objevily indicie, že 

by za nějakých okolností šlo lapáky pro l. se-

verského využít, ale nevěděli jsme přesně 

za jakých podmínek, a právě v tomto směru 

nás výzkum posouvá. Výsledky jsou zatím 

dílčí, takže bych nechtěl předbíhat, další 

roky musí výsledky potvrdit, posunout, pří-

padně vyvrátit. 

KYRILL

V lednu 2017 uběhlo deset let výročí od 

orkánu Kyrill, pojďme trochu zavzpomínat. 

Když dojde k takovéto kalamitě, jakým 

způsobem se k vám dostávají informace 

o jejím rozsahu a lokalizaci?

Zdroje informací kolem větrných epizod 

čerpám z několika míst. To první, když si vy-

bavuji Kyrilla, bylo klepání oken v noci na 19. 

ledna, které dávalo tušit, že to bude velké. 

První zjištění rychlosti větru získáváme z au-

tomatických stanic ČHMÚ, které ukázaly, že 

vítr dosahoval skutečně extrémních rychlostí. 

Na základě odhadu vycházejícího z rych-

losti větru bylo rozhodnuto o využití rekog-

noskace letadly, protože cesty byly zapa-

dané. Krajští ředitelé dostali možnost se 

na spravované území podívat ze vzduchu 

a na základě toho odhadnout, kde se budou 

nacházet nejvíce zasažené porosty. Potom již 

přicházely informace z jednotlivých jednotek 

a i na základě toho jsme si vytvořili aplikaci, 

do které bylo možné odhady zadávat včetně 

pozdějšího zpřesňování.  

Jak dlouho trvalo vytvořit realitě se blížící 

odhad? 

Celkové číslo se zastavilo na šesti milio-

nech kubíků. Že to bude několik milionů, 

jsme věděli v podstatě okamžitě, a pak už to 

byly víceméně nuance. Lokality v epicentru, 

kde ležely celé porosty, se odhadovaly rela-

tivně jednoduše, horší to bylo na  okrajích 

s rozptýlenými jedinci. Již 29. 1. 2007 byl ale 

rozsah kalamity odhadován na 4,8 milionu 

kubíků, což lze vzhledem k okolnostem po-

važovat za dost přesné, zvlášť když vezme-

me v úvahu, že část zpracované hmoty za-

hrnuté do kalamity pocházela z dalších 

drobnějších větrných epizod v průběhu 

roku. Říká se, že první odhady jsou na polo-

vině skutečnosti. Tady to tak úplně nebylo.

Co se ve chvíli, kdy už znáte sílu větru 

a máte nějakou informaci z daného 

regionu, honí hlavou člověku, který má 

Podíl těžeb dle příčiny 

(Lesy ČR, 2001–2016)



38 · 39

na starosti ochranu lesa u největšího 

správce lesů? Na co v takové situaci člověk 

myslí?

V tu chvíli se mi hlavou honila spousta 

věcí, hlavně fakt, že nemáme uzavřené 

smlouvy a že to bude potřeba vyřešit. Poda-

řilo se vyjednat vyhlášení výjimečného sta-

vu, který nám umožňoval ve zrychleném re-

žimu zpracování zadat. Následující měsíc 

jsem toho mnoho nenaspal, protože to byl 

souběh jednání, hledání řešení, dotváření 

smluv, výběrových řízení, jednání s novináři, 

informování… Byl to neskutečný kolotoč, ale 

výjimečný stav trval do 5. února a k tomuto 

datu byly skutečně kalamitní oblasti pokryty 

smlouvami. Z hlediska ochrany lesa a řízení 

provozu musí člověk automaticky začít pře-

mýšlet o tom, které činnosti vypadnou, co 

se ve  prospěch zpracování kalamity nebu-

de dělat, jaké budou posuny v čase, v čin-

nostech a jak se to bude dále řešit. 

Znamenal Kyrill v následném období 

nějaké skokové navýšení počtu lapačů, 

feromonů, insekticidů, ale i lapáků? Jak se 

vám to vlastně podařilo zajistit?

Co se lapačů týče, standardně jich použí-

váme kolem 35 tisíc a tam nemá nějaké zá-

sadní navýšení smysl. S lapáky to bylo jinak. 

V prvním roce, kdy se zpracovávala kalami-

ta, byl kůrovec na relativně nízké úrovni 

a při dobré koordinaci se brouk nakonec vy-

veze ven z lesa s kalamitou, aniž by bylo po-

třeba zasahovat. Daleko horší je rok po kala-

mitě – přibyde brouka i množství 

atraktivních míst. 

V roce 2009 se nám podařilo gradaci za-

stavit a objem kůrovcového dříví zase snížit, 

v roce 2010 se pak situace na většině území 

vrátila do normálu.

Existovala nějaká lokalita, kde byla 

následná ochrana lesa náročnější?

V těchto letech už začínaly problémy na  

severní Moravě a paradoxně největší problé-

my byly v této oblasti, která byla Kyrillem po-

stižena nejméně. Tam, kde se jednalo o kla-

sickou následnou gradaci kůrovce po  

živelní kalamitě, stačil rok 2009 k tomu, aby 

se gradace utlumila.

Když situaci s odstupem času zhodnotíte, 

co je pozitivní zkušeností, provozním 

doporučením? 

Celkem dobře se osvědčily harvestory. 

Díky nim se rozsah kalamity podařilo 

zvládnout na většině jednotek v podstatě 

v průběhu ani ne jednoho roku. Ty největší 

kalamitní oblasti se zpracovávaly do konce 

roku nebo maximálně do poloviny roku ná-

sledujícího, což považuji při objemu 6 mi-

lionů kubíků spadlých během jednoho dne 

za velký úspěch. Kdybychom museli spolé-

hat na klasické technologie, tak by to bylo 

daleko složitější. Výhodou harvestorů je i da-

leko větší bezpečnost práce. Zpracování 

souvislé kalamity představuje vždy extrémní 

riziko pro dřevorubce pohybujícího se mezi 

ohnutými a napruženými kmeny, což harves-

tor výrazně omezuje.

SEVEROVÝCHODNÍ MORAVA

Zkuste velmi stručně, hlavně z pohledu 

ochrany lesa, situaci na severovýchodní 

Moravě charakterizovat z hlediska 

významu, rozsahu a rolí jednotlivých 

škodlivých činitelů.

Problémy porostů severní Moravy dle 

mého názoru začaly již podstatně dříve. 

První se objevily již v devadesátých letech. 

V roce 1995 se je podařilo utlumit, i když ne 

do úplného základu. Nepřekračovali jsme 

etát, byly to velké procentuální podíly, ale 

v zásadě jsme se ještě nacházeli v rozsahu 

běžných těžeb. Už tenkrát se ale objevil lýko-

žrout severský a seznamovali jsme se škůd-

cem, který zde v takovém množství nikdy 

předtím nebyl. Za pochodu se sbíraly infor-

mace, co s ním. Feromonové odparníky 

na něj v té době neexistovaly, ale díky kalami-

tě se tenkrát začaly vyvíjet a dostaly se 

do běžné komerční produkce.

 Od roku 1996 do roku 2002 nebyl v této 

oblasti žádný zásadní problém. Ale v roce 

1997 zasáhly Moravu silné povodně a podle 

mého názoru to mělo na budoucí vývoj vý-

znamný vliv. Půda se nasytila vodou na ma-

ximum a poté došlo k obrovskému rozkolí-

sání vodního režimu, které speciálně 

václavce vyhovuje. I když se ještě hromadně 



neprojevovaly symptomy, dost možná to byl 

prvopočátek dnešního dění. Od roku 2011 

pak začaly srážky klesat a hlavně kolísat. 

Dlouhé epizody sucha oslabily smrk, pod-

pořily rozvoj václavky a současně i obou ků-

rovců.

S jakými provozními problémy se v této 

lokalitě potkáváte?

Jsou to problémy nedostatku zpracovatel-

ských a logistických kapacit v čase. Jedná se 

o násobky ročních objemů běžných těžeb, 

takže kromě kapacit se řeší i skladování dříví 

a jeho odvoz ke zpracovatelům – propust-

nost silnic a železnic.

A z hlediska vašich personálních kapacit 

státního podniku?

Personální kapacity se v té oblasti samo-

zřejmě navyšují, sezónně i trvale. Možnosti 

na rozšíření počtu personálu jednotliví ve-

doucí mají, ale ti lidé se musí sehnat a to je 

problém. Není ani velký zájem ze strany ab-

solventů lesnických škol.

Myslíte, že je to dáno lokalitou nebo 

náročností práce? Absolventů lesnických 

škol máme přece poměrně hodně a toto 

pro ně může být i určitá výzva.

Zájem zkrátka není a o důvodech lze spe-

kulovat. Ta práce je náročná, je nárazová a je 

třeba jí věnovat hodně času, což se možná 

spoustě lidí nechce. Může to být i zdravot-

ní otázka, kdy lidé dostudují a ve fi nále ne-

projdou zdravotními prohlídkami – zvyšují 

se výskyty alergií, astmat. Podstatný vliv 

bude mít i konjunktura průmyslu. Je to těžké. 

Doby hajného Horyny pominuly.

O kolik lidí navíc zaměstnáváte na  

severovýchodní Moravě?

V průměru to může být až dvojnásobek 

oproti běžným správám. Každý revírník má 

minimálně jednoho pomocníka, někde jsou 

i dva až tři. Podle toho, jak moc objemy pře-

kračují běžné hospodaření. 

Testovali jste některé novinky v ochraně 

lesa. Které se jeví jako perspektivní 

a hodláte je v následující sezóně využívat?

Provoz v tomto případě musí hodně 

improvizovat, vymýšlíme různé klony obran-

ných opatření. Kromě klasických lapačů a la-

páků se používají různé varianty – odvětve-

né lapáky, neodvětvené lapáky, stojící lapáky, 

do toho jsme zapojili stojící otrávené lapáky, 

kdy se na spodní část kmene aplikuje in-

sekticid a umisťuje feromon, aby bylo 

na stromě, než zahyne, zahubeno podstat-

ně víc brouků. Jsou to různé další varianty 

otrávených lapáků, objevily se insekticidní 

sítě, které jsme také využili. Vyrábíme 

z nich lapače, tak, že síť navnazujeme fero-

monem a brouk se při styku s ní otráví. Vý-

hodou je, že se jedná o kapacitně nevyčerpa-

telné zařízení. Sítě samozřejmě zapojujeme 

i do asanací – skladování zpracovaného dří-

ví. Dříví se sítí zakryje a současně se na-

vnadí, takže se brání úniku imág z dříví 

a zároveň se láká kůrovec i na síť zvenku. 

Využijeme tedy obě strany sítě. 

S tím souvisí metody monitoringu, 

zkoušeli jste nějaké nové? Hodně se 

posouvá dálkový průzkum země, rozvíjí se 

možnosti použití dronů.

Drony jsme vyzkoušeli. Na vyhledávání je 

to zajímavá technologie. Faktem ale je, že při 

tomto objemu platí, že jakékoli uskutečněné 

obranné opatření není špatně a není potře-

ba je významně selektovat, protože kůrovci 

se v této lokalitě pohybují všude. Spíše pra-

cujeme na metodách, jak je koncentrovat 

a dostat ven z rozptylů na místo, kde je chce-

me mít a kde se dají kontrolovat. To jsou 

právě hromadné lapáky – navnazené dříví 

koncentrované na  jednom místě. 

Už jste to sice naznačil, ale co si myslíte 

o budoucnosti smrku v této oblasti?

Osobně si myslím, že se smrk na severo-

východní Moravu zase vrátí. Je pravděpo-

dobné, že zde již k podobné epizodě došlo, 

protože zastoupení smrku v jednom věko-

vém stupni před zhruba 100 lety prudce 

kleslo. Ale potom se smrk zase zvednul na-

horu. Následující generace zapomněly na to, 

že zde něco proběhlo, a začaly se ke  smrku 

zase vracet. Zjistili jsme také překvapivou in-

formaci, že nám nejvíce ubývá středněvěký 



40 · 41

smrk. V těžbách se starší porosty drží nebo 

donedávna držely o něco lépe než ty, který 

byly zalesněny po válce. Je také dost dobře 

možné, že se po válce zalesňovalo zdroji ne-

známého původu, které se tam úplně neho-

dily a které mají nižší odolnost. Mnoho po-

rostů  jsou zalesněné zemědělské pozemky, 

které mají samy o sobě náchylnost ke všem 

těmto záležitostem. 

V rámci grantové služby jsme zadali vý-

zkum na téma chlumního smrku. Je potřeba 

se nad budoucností dřeviny, která produku-

je nejuniverzálnější dříví, nejdříve velmi po-

ctivě zamyslet, a ne začít hned lámat hůl. Je 

také nutné zabývat se vyhledáváním ekoty-

pů, které budou mít větší odolnost vůči su-

chu. Bude samozřejmě záležet i na klimatu – 

víme sice, že ke změnám klimatu dochází, 

ale nikdo v podstatě neví k jakým. Může na-

stat situace, kdy srážky budou přicházet 

v takových intervalech, že dokážou promo-

čit jen vrchní část půdy, kde má smrk koře-

ny, ale voda nebude mít vliv na spodní hladi-

nu, která může dál klesat. Paradoxně může 

nastat situace, že smrk bude dřevinou s vel-

mi výhodnými vlastnostmi. Ale jedná se 

o spekulace a nikdo nedokáže říct, jak se kli-

ma v této oblasti bude vyvíjet. 

U smrku je to také o tom, jaký smrk chci 

pěstovat. Osobně si myslím, že na Ostrav-

sku je většina smrku historicky z důvodů do-

loviny a že se s ním počítalo do věku šedesá-

ti, sedmdesáti roků, s tím že se poveze 

rovnou do dolů. Dnes mají porosty i 120 let, 

jsou tedy dalece za předpokládanou dobou 

životnosti, a přesto tam jsou. Možná je v této 

souvislosti čas na diskuzi o výrazném zkrá-

cení obmýtí smrku pro tyto oblasti. 

Zmínil jste, že kůrovci asi nejvíce 

ohrožují středněvěké porosty. Kde je 

dnes věková nebo tloušťková hranice 

stromů, které jsou v této lokalitě 

napadány kůrovcem?

Dle mých pozorování lýkožrout severský 

vyhledává nejvíce stromy o průměru 20–

25 cm, ale může začínat i na 10–15 cm. V tako-

výchto porostech obsazuje stromy odzdola 

až nahoru. Pokud jsou dimenze silnější, po-

tom je obvykle jen ve vršcích a pod ním 

může být lýkožrout smrkový. Oba kůrovci se 

ale mísí jak na jednom stromě, tak v rámci 

jednoho porostu – zcela samostatně zde bý-

vají málokdy.

Budete v roce 2017 přijímat nějaká 

specifi cká opatření pro tuto lokalitu?

Chceme rozšířit podíl obranných opat-

ření směrem k řekněme nevyčerpatel-

ným, na něž brouk permanentně lítá a za-

řízení se nepřeplní. U největších ohnisek 

půjdeme touto cestou, protože u klasic-

kých lapáků by byly potřeba desítky tisíc 

obranných opatření na  poměrně malé 

ploše.

Mluvilo se o vyhlášení kalamitního stavu, 

je tato varianta ještě ve hře?

Vyhlášení kalamitního stavu je hodně poli-

tická otázka. Má řadu organizačních konsek-

Historie využití lapáků 

a lapačů u LČR 

(1994–2016)



vencí na úrovni kraje a nemyslím, že by mělo 

výraznou šanci na úspěch.

Jak dlouho podle vašeho názoru může 

tato situace na severovýchodní Moravě 

trvat?

To je asi poprvé za 23 roků, kdy opravdu 

nevím. Menší stavy jsme schopni řídit. 

V tomto případě to rozhodně letos neskončí. 

Propočty, porovnávající jaká obranná opat-

ření jsme schopni udělat a kolik bychom jim 

potřebovali, se samozřejmě nepotkávají. 

Jsou to desítky tisíc obranných opatření, kte-

ré bychom potřebovali. 

Zpracováváme zhruba čtyřikrát rychleji 

než při běžných těžbách, a někde i více – 

Bruntál je na 6,5násobku, bežný etát je tam 

100 tisíc kubíků, teď tam těžili asi 650 tisíc, 

což odpovídá mimochodem třeba LS 

Nové Hrady za Kyrilla, což byla naše nejvíce 

postižená lesní správa. 

Ve chvíli, kdy jsou veškeré kapacity jen 

na zpracování stojícího dříví, a i tyto kapaci-

ty se nám nedostávají, do toho nemůžeme 

přidávat desetitisíce lapáků. I proto se hleda-

jí ona nevyčerpatelná zařízení. Bohužel to 

není tak, že když je nevyčerpatelné, tak je 

účinnější. Účinné je přibližně stejně, jen má 

větší kapacitu. Ale mělo by nám to minimál-

ně pomoci s koncentrací napadených stro-

mů a tím i s jejich rychlejším vyhledáváním 

a asanací. Úspěšnost odchytových zařízení, 

která je za normálních podmínek 80–90 %, 

tady rozhodně taková nebude. 

Vývoj může významně ovlivnit také po-

časí. Kdyby bylo chladněji, stromy zvýší 

svoji odolnost. V loňském roce bylo z po-

žerků dobře patrné intenzivní sesterské 

rojení. Stejné množství brouka tak dokáže 

zahubit dvoj až trojnásobek stromů jen 

tím, že dvakrát přelétne ze stromu 

na strom. Asanovat se ale musí všechny.

Podaří se podle vás udržet kalamitu 

v hranicích lokality severní Moravy?

Samozřejmě bych chtěl, aby se kalamita 

dále nešířila, a pro to, aby se nepřehoupla 

v nějakou globální kůrovcovou kalamitu, 

uděláme všechno. Ale sucho a další negativ-

ní vlivy nejsme schopni jakkoli ovlivnit.

DALŠÍ PROBLÉMY OCHRANY LESA

Když se podíváme na celou republiku, kde 

vidíte další rizikové oblasti z pohledu 

ochrany lesa? 

Samostatnou kapitolou je borovice. Pa-

matuji si, že jsme v roce 1996 zpracovali asi 

200 tisíc kubíků borových souší a kůrovce 

na smrku v té době bylo stejně. To zname-

ná, že problém na borovici byl daleko větší, 

ale souše se uklidily, zapršelo, přišlo chlad-

nější období a zase se to uklidnilo. I teď je 

vidět, že borovice má problém. Další věc 

je samozřejmě bekyně mniška, protože 

ta se sem – zatím nikdo neví proč – vrací 

v cyklu zhruba třiceti let. Poslední byly 

roky 1994, 95, 96, takže jsme vlastně už 

na dvacítce, pokud to dobře počítám, a už 

se nám to zase blíží. Mniška, která byla 

před sto lety na plochách napříč celou re-

publikou, je potenciální riziko, které ale umí-

me řešit, když bude možné provést letecké 

zásahy. Bez nich se vrátíme do 20. let mi-

nulého století. 

Jsou tady škůdci, kteří nemají celore-

publikový význam, ale život nám, 

lesníkům, komplikují. Jak vážné 

problémy vám např. způsobuje Chalara 

fraxinea?

Chalara fraxinea je samozřejmě aktuál-

ní téma, ale podobné houby se vyskytují 

na řadě dřevin. Obdobná situace je u olše. 

Pro nás je to varovný prst. Možná tady spolé-

háme na změny druhové skladby, ale nako-

nec se ukáže, že další druhy dřevin trpí po-

dobně jako dnešní hlavní dřeviny a ještě 

navíc chorobami, které nelze jakkoli ovlivnit. 

Je to skutečně o druhové pestrosti a o zkrá-

cení obmýtí. Mladší dřevina má lepší schop-

nost plasticity a reakce na jakékoli změny. 

Jak se vyvíjí situace s chrousty na  

Bzenecku? 

Na Bzenecku nebyl povolen letecký zásah 

a došlo tedy k žírům a hlavně k založení 

nové generace. Škody se začnou objevovat 

teprve nyní s rostoucí ponravou. Zprávy 

z probíhajícího výzkumu na této lokalitě ne-

jsou vůbec příznivé. Ponravy velmi dobře 
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reagují na chlad. Když tam tým profesora 

Kuly z Mendelovy univerzity na  konci ledna 

kopal sondy, zjistil, že půda je promrzlá asi 

do hloubky 35 cm, ale ponravy jsou až 

ve hloubce 130 cm. Neublíží jim požár, mráz 

ani žádný přirozený predátor nebo parazit. 

Populace je tam obří, násobně překračuje 

kritické počty a ponravy jsou poměrně žra-

vé. Zde lze očekávat problémy. 

Jakého území se to zhruba dotýká?

Zhruba šesti tisíc hektarů.

A kloubnatka v Krušných horách?

Kloubnatka nejvíc poškozuje smrk pich-

lavý, který už tam podle tehdejších plánů 

vlastně ani neměl být. Předržujeme ho tam, 

aby se rozložila doba obnovy na  co nejdel-

ší období a vznikla tam určitá věková diver-

zita. V tuto chvíli nám kloubnatka jen urču-

je, co obnovit dříve a co později. Většina 

porostů je ale v nějaké fázi rozpracovanos-

ti, takže žádné zásadní katastrofi cké scéná-

ře hynutí a odlesnění Krušných hor nejsou 

na místě. Co je trochu problém, je zjištění 

kloubnatky na smrku ztepilém. Výzkum se 

tím zabývá a zjišťuje možnou progresi a do-

pady. 

Škody zvěří v Krušných horách: 

většina studií je v podstatě uvádí jako 

problém číslo jedna, bez jehož řešení 

nemá příliš smysl realizovat jiná 

nákladná opatření. 

Objektivní příčiny vidím zejména ve  velmi 

obtížné slovitelnosti v komplexech stejno-

věkého mladého neprůhledného lesa. Jedna 

věc jsou škody na sazenicích, to se obvykle 

řeší oplocením. Mimochodem, zákon o mys-

livosti vylučuje uplatnění škod zvěří v oplo-

cenkách, i kdyby vznikly z jakýchkoli důvodů, 

takže i když se do oplocenky dostane zajíc, 

není možné škodu uplatnit, protože za plo-

tem se neuplatňuje… Zákon o myslivosti také 

nepovažuje za škodu boční okus, byť je pro-

kázáno, že má vliv na růst sazenic. Tyto škody 

lze řešit, ale poměrně draze. Škody loupáním 

a jejich řešení jsou však ještě daleko dražší 

a s kratší dobou účinnosti. Je samozřejmě po-

třeba stavy zvěře řešit.

Jak vnímáte škody zvěří z celorepubliko-

vého pohledu? 

Lesy ČR samozřejmě škody zvěří považují 

za velmi podstatné téma. Lov, škody zvěří 

a náklady na ochranu proti zvěři jsou spojité 

nádoby. Škody zvěří se pohybují kolem 20 

milionů korun za rok, náklady na ochranu 

proti zvěři činí 350 milionů ročně. Je to otáz-

ka rozhodnutí, co je vlastně prioritou…

BUDOUCNOST 

Vidíte dnes v ochraně lesa nějaké skryté 

hrozby? Nové škůdce, nové patogeny?

Skryté hrozby vidím v globalizaci. Přenosy 

patogenů jsou významným rizikem. Nikdo 

neví, kdo a co odkud přinese, a to je třeba 

vnímat jako riziko. Bohužel je to riziko nead-

resné a dá se na něj reagovat až ve chvíli, 

kdy ona situace nastane, což může v první 

chvíli přinést velké komplikace.

Kdybyste mohl navrhnout změny v legisla-

tivě, tak aby postupy v ochraně lesa byly 

jednodušší a efektivnější, čeho by se 

týkaly? 

Myslím, že současný zákon není v tomto 

ohledu špatně nastaven. Otázkou je, jestli 

nějaká striktnější formulace situaci spíš ne-

zkomplikuje, protože speciálně ochrana 

lesa se mění v reálném čase a není to otáz-

ka hospodářsko-právnická, kde se dá léta 

o podobě legislativy diskutovat. Debata 

nad jinými ustanoveními, které se netýkají 

striktně ochrany lesa, by asi byla na další 

rozhovor…

Kde vidíte řešení toho, že lze v blízké 

budoucnosti očekávat omezení nebo 

zákaz některých skupin přípravků na  

ochranu rostlin – například glyfosátů, thi-

ramu nebo syntetických pyrethroidů 

(poslední dvě skupiny se již nesmějí 

používat v lesích certifi kovaných 

systémem FSC a bude probíhat jejich 

přehodnocení, které může vést k jejich 

zákazu)?

Myslím, že zde lesní hospodářství doplácí 

na zemědělství, protože látky, které jsou ve-

řejnosti prezentovány jako velký problém, 



mohou být problémem, když se po aplikaci 

na zemědělské produkty nadměrným užívá-

ním dostanou do potravin. 

V lese se reálně bavíme o jednotkách 

procent z celkového objemu použitých 

přípravků na ochranu rostlin a s použitím 

třeba pětkrát za sto let. Přípravky na  

ochranu rostlin mají v lesním hospodářství 

své místo, mnoho věcí se díky nim zefek-

tivnilo.

Jestliže budou tyto přípravky zakázány, 

budeme se s tím muset nějak vyrovnat, ale 

nemyslím si, že to je správný trend. 

Jaký vývoj v této oblasti očekáváte? 

Vývoj bude jistě hodně závislý na tom, jak 

se budou mísit odborné problémy s politic-

kými názory. To bude mít vliv například 

na používání zmíněné chemie. Možná 

jsme úplně pominuli to, že historicky tady 

byla snaha škůdce vyhubit. Ale my už řadu 

let pracujeme s pojmem práh hospodářské 

škodlivosti. Integrovaná ochrana lesa a postu-

py praxe směřují k tomu, aby se škůdce po-

hyboval v základním stavu, což vedlo k ra-

zantnímu omezování používání přípravků 

na ochranu rostlin na skutečně nezbytně 

nutnou míru. Myslím, že jsme v tomto směru 

hodně šetrní, a byl bych rád, aby to tak po-

kračovalo i do budoucna. 

A celkový vývoj ochrany lesa?

Ochrana lesa bude muset refl ektovat 

změny druhové skladby. Škůdci neubydou, 

naopak co do počtu druhů schopných škodit 

přibydou. Lesnická věda na rozdíl od velmi 

dobře prozkoumaného lýkožrouta smrkové-

ho bude muset začít trpělivě zkoumat jed-

notlivé druhy škůdců a hledat řešení. 

Jak do toho promluví klimatické změny, to 

je v tuto chvíli ve hvězdách. Pokud srov-

nám datové řady od roku 1960, tak se 

ve skutečnosti hodně klimatických událostí 

pohybuje spíše v cyklech. Dva základní fak-

tory – teplota a srážky – mají naštěstí různé 

průběhy a protínají se spíše výjimečně. Když 

se to ale stane, jako například v roce 2015, 

kdy byly vysoké teploty i minimum srážek, 

potom se z toho stává odborné, ale i politic-

ké téma. Byly povodně, řešily se suché pold-

ry. Dneska je sucho, tak se řeší vodní nádrže. 

Až budou povodně, budou se řešit suché 

poldry. Takový je prostě život…

Co byste na závěr popřál oboru ochrany 

lesa i ostatním lesníkům?

Ochrana lesa je disciplína, která má 

v České republice dlouhou tradici. Chtěl 

bych jí proto popřát i do budoucna erudova-

né odborníky zapálené pro věc a schopné 

přicházet věcem na kloub. Dnešní doba 

bohužel spíš směřuje k honbě za publika-

cemi za každou cenu a těm, kteří tak, mož-

ná ke své škodě, nečiní a místo toho hle-

dají pokrok ve vědění, tak patří velký dík.

Nám všem pak přeji počasí bez velkých 

extrémů a hodně příjemných chvil stráve-

ných v lese či u krbu, nejlépe v dřevěném 

houpacím křesle.

Děkuji za rozhovor

(9. 2. 2017),

Jan Příhoda



Rozhovor 

s Tomášem Hofmeisterem, 

vedoucím odboru vodního 

hospodářství Lesů ČR, s.p.

Správa toků 
dříve bývala 
takovou 
Popelkou 
Dnes nabývá 
na významu



POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
25 LET ZPÁTKY

Státní podnik Lesy ČR slaví 25 let od svého 

vzniku. Můžete toto období zhodnotit 

z pohledu významných událostí týkajících 

se vodního hospodářství? 

Nejvýznamnější události jsou samozřej-

mě vždy nějaké extrémy. Kumulace extremit 

je v posledním období vyšší, což možná sou-

visí s klimatickými změnami. V podstatě to 

začalo povodní v roce 1997, která postihla 

celou Moravu a část východních Čech 

a hned v následujícím roce 1998 ve východ-

ních Čechách území Orlických hor. Škody 

u Lesů ČR dosáhly tehdy částky kolem mili-

ardy korun. Byly to první velké povodně, 

takže nás zastihly nepřipravené. U dalších 

povodní už byla přijata příslušná legislativa, 

předpisy a postupy byly známější, měli jsme 

je ověřeny, o to bylo řešení následků v uvo-

zovkách jednodušší. Další významná povo-

deň přišla v roce 2002, ta postihla východní 

a střední Čechy, především oblast povodí 

Vltavy. Potom následovaly menší povodně 

v roce 2006, zejména na Broumovsku, ve vý-

chodních Čechách a v části jižních Čech. 

Dalšími významnějšími povodněmi v časo-

vém rozmezí 2009 a 2010 byly povodně 

na Javornicku a na Moravě. Poslední povo-

deň v roce 2013 zasáhla střední Čechy a část 

východních a severních Čech. Škody se vždy 

pohybovaly v řádu stamilionů korun.

A pokud se budeme bavit o periodách 

sucha?

V rámci správy drobných vodních toků 

žádná měření neprovádíme. Nemáme ani 

historickou statistiku, data přebíráme od  

ČHMÚ a v podstatě se řídíme státní sprá-

vou, například pokud vyhlásí z důvodu 

ohrožení suchem omezení nebo zákaz od-

běru povrchové vody.

Ing. Tomáš Hofmeister 

Narodil se v Hradci Králové 

(1968). Po absolvování gymnázia 

vystudoval Vysokou školu zeměděl-

skou, obor zemědělský investor 

(meliorace). Po krátkém působení 

v privátní sféře a vojenské službě 

nastoupil v roce 1993 k Lesům České 

republiky na Správu toků Hradec 

Králové do funkce adjunkt. Dále 

působil jako správce toků, poté jako 

referent na odboru investic 

a vedoucí oddělení vodního 

hospodářství. Od roku 2005 je 

na pozici vedoucího odboru 

vodního hospodářství. Je ženatý, má 

syna a dceru a rád sportuje 

v přírodě.

V poslední době jsme svědky změn v distribuci a množ-

ství srážek, mnohem častěji se objevují klimatické extrémy 

jako povodně či sucha. Voda, resp. její nedostatek, se stává 

na mnohých místech limitujícím faktorem lesnického 

hospodaření. To se promítá do diskuzí o druhové skladbě, 

struktuře porostů a způsobů hospodaření a lesníci musí při 

každém zásahu do porostu brát na zřetel ohrožení suchem. 

Více než kdy jindy pak nabývají na významu opatření 

směřující k zadržení vody v krajině, ale i zpomalení případ-

ných povodňových vln. To přináší rehabilitaci oboru hrazení 

bystřin a lesotechnických meliorací, který má na našem 

území dlouholetou tradici, ale v novodobé historii se mu 

nedostávalo takové pozornosti, jaké by si zasloužil. Proble-

matika vodního hospodářství u státního podniku Lesů ČR, 

představení hlavních činností v této oblasti, podpora 

revitalizačních projektů či zkušenosti s ochranou přírody, 

jsou některá témata rozhovoru s Tomášem Hofmeisterem, 

vedoucím odboru vodního hospodářství.
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Týká se vás zákon o zadávání veřejných 

zakázek, jak funguje v případě živelních 

událostí?

V případě povodní, kdy je vyhlášen krizo-

vý stav, můžeme zabezpečovací práce, tj. 

nejpotřebnější zásahy nebo akce, kde jde 

o ohrožení majetku a osob, realizovat ihned. 

Týká se to zejména odstraňování nánosů, 

zanesení mostků, kritických profi lů, zajištění 

zprůtočnění a stability břehů, tak aby voda 

mohla rychle odtéct z daného povodí nebo 

z dané obce či lokality bez výraznějších 

škod. Obecně práce do hodnoty šesti milio-

nů, tedy zakázky malého rozsahu, zadává-

me dle vlastního předpisu. Zakázky od jed-

noho do šesti milionů zveřejňujeme 

na našem profi lu zadavatele, takže se může 

přihlásit každý uchazeč, od tří set tisíc do mi-

lionu oslovujeme minimálně pět fi rem a u za-

kázek do tří set tisíc můžeme volit přímé za-

dání, ale i přesto vybíráme z více fi rem. 

Od předpokládané hodnoty zakázky od šesti 

miliónů postupujeme podle zákona o veřej-

ných zakázkách. 

Protipovodňová opatření 

realizovaná Lesy ČR v rámci 

programu MZe Prevence 

před povodněmi.

Akce realizované Lesy ČR 

v rámci programu MZe: 

Opatření na drobných 

vodních tocích a malých 

vodních nádržích 2016–

2020.



ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ, 
HLAVNÍ ČINNOSTI

Významnou událostí pro správu vodních 

toků byla transformace Zemědělské 

vodohospodářské správy do státních 

podniků Povodí a státního podniku Lesů 

ČR v roce 2011. Co konkrétně tento převod 

znamenal? 

Velké toky přešly pod správu státních 

podniků Povodí. Toky, které přešly na  

Lesy ČR, byly vybírány podle dvou hlavních 

kritérií: v povodí musela být třetinová les-

natost a tok musel procházet alespoň po-

lovinou své délky lesem. U Lesů ČR došlo 

k navýšení správy z 24 tisíc na 38 tisíc km 

drobných vodních toků a s tím související-

mu převodu majetku v pořizovací hodnotě 

asi 2,3 miliard. Personálně jsme převzali 

120 pracovníků. K nejvyššímu nárůstu pře-

vodu toků došlo v jižních Čechách, kde 

jsme do té doby měli minimum spravo-

vaných kilometrů a majetku, muselo 

proto vzniknout nové detašované pra-

coviště v Českých Budějovicích. S násled-

ky převodu majetku zemědělské vodohos-

podářské správy se stále potýkáme, 

protože některé sporné převody majet-

ku např. odvodňovacích zařízení se řeší do-

dnes. Nutno říct, že spravujeme toky bez 

rozdílu vlastnictví lesů, provádíme úpra-

vy toků jak ve státních, tak v obecních 

nebo soukromých lesích. 

Můžete přiblížit organizační uspořádání 

správ toků a případná specifi ka jednotli-

vých správ?

Správu tvoří sedm organizačních jedno-

tek s územní působností dle oblastí povodí 

se sídlem ve Frýdku-Místku, Vsetíně, Brně, 

Hradci Králové, Benešově, Plzni a Teplicích. 

Dále je území každé správy toků rozděleno 

na tzv. rajóny, což je obdoba revíru u lesních 

správ, těch máme 83. Pod jeden rajón spadá 

cca 460 km drobných vodních toků. Specifi -

ka jednotlivých správ jsou dána geomorfo-

logií terénu. Takové „echt“ hrazení bystřin 

se nachází v karpatské části – v Besky-

dech a Jeseníkách – a v Čechách jsou to 

území Podkrkonoší, Orlické hory a Krušné 

hory. Naproti tomu jiné podmínky jsou na-

příklad v jižních a západních Čechách, kde 

bystřinnost vodních toků není taková.

Jaké hlavní činnosti zajišťujete?

Naše povinnosti jsou dány vodním 

zákonem a prováděcími předpisy. Zjedno-

dušeně je lze rozdělit do dvou okruhů. 

Prvním je výkon správcovství, kdy se vyja-

dřujeme a vydáváme stanoviska k zámě-

rům jiných subjektů dotýkajících se námi 

Jestřábí potok – úprava Dolní Lomná.

Sanace strže – Smědavská hora.
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spravovaného toku a jeho okolí. Jedná se 

o aktivity, jako je plánovací činnost, vý-

stavba, inženýrské sítě či skladování mate-

riálu podél toků, kdy dochází k dotčení ko-

ryta toku nebo ovlivnění odtokových 

poměrů. Druhý okruh je v podstatě inže-

nýrsko-investorská činnost, která zahrnu-

je správu stávajícího majetku, opravy, 

údržby, rekonstrukce a pak samotnou in-

vestiční činnost, kam patří zejména vý-

stavby nových opatření. Dále provádíme 

technicko-bezpečnostní dohled na vý-

znamnějších vodních dílech, což jsou ze-

jména vodní nádrže. Těch v rámci repub-

liky spravujeme více než 820. K naší práci 

také patří evidence, protože jsme povinni 

v rámci informačního systému Voda Mi-

nisterstva zemědělství evidovat vodní 

toky a díla.

 

Z ekonomického hlediska jsou pravděpo-

dobně nejnáročnější investice.

Určitě. Investiční činnost je poměrně ná-

ročná, má řadu podmínek a je důležité ori-

entovat se zejména na její přípravu, pláno-

vání a zadání projektové dokumentace. Asi 

největším problémem v dnešní době je ma-

jetkoprávní vypořádání, kdy můžeme sa-

mozřejmě stavět pouze na vlastních po-

zemcích a někdy je problém stavby 

majetkově vypořádat. Často je obtížné pře-

svědčit majitele pozemku, aby v rámci so-

lidárnosti jeho část odprodal a mohlo se 

na něm udělat potřebné opatření, které 

ochraňuje nejen jeho majetek, ale i další 

majetky jiných vlastníků umístěné níže 

po toku.

Kolik projektů za rok zhruba realizujete?

Ročně realizujeme více než 350 staveb-

ních opatření na vodních tocích. Jsou to 

opatření od drobných zásahů, jako je čiště-

ní či odstraňování nánosu, až po stavby in-

vestičního charakteru v řádech milionů, 

i deseti milionů. V tom samém objemu se 

snažíme připravovat i projektové doku-

mentace. Počet projektů samozřejmě vždy 

kopíruje události, jako jsou povodně, 

po kterých obvykle dochází ke zvýšení in-

vestiční činnosti.

S jakou průměrnou životností u zhotove-

ných opatření počítáte?

Za první republiky se u hrazení bystřin 

uvažovalo sto let. Opatření se zrealizovalo 

a splynulo s přírodou, dnes je už mnohdy 

i problém poznat, že někde bylo provedeno 

hrazení bystřin nebo lesotechnická meliora-

ce. V dnešní době zvažujeme úpravy, zejmé-

na v obcích, pokud nepřijde povodeň, na-

stálo. Opatření a kapacita koryta jsou 

dimenzovány na průtok n-leté vody, v ob-

cích je to většinou dvaceti až padesátiletá 

voda. Je to ve vztahu k ekonomice a k výši 

ochraňovaného majetku tak, aby byla za-

chována efektivnost a racionalita opatření. 

Jak často při realizaci projektů pracujete 

se dřevem?

Dřevěné prvky jako takové historicky 

dlouhodobě využíváme, ať už při stavebních 

úpravách, konstrukci samotných úprav, 

nebo k výstavbě biotopů, úkrytů a tůní pro 

vodní živočichy. Když jsme v lesním prostře-

Správa toků, resp. služba hrazení bystřin a strží ve vazbě na lesní 

hospodářství, je prováděna v českých zemích nepřetržitě již od 

roku 1884, kdy byl přijat zákon o neškodném svádění horských 

vod. Před rokem 1992 fungovala správa toků na jednotlivých 

podnicích krajských státních lesů a realizace úprav vodních toků 

byla v působnosti jejich stavebních závodů. Od založení státního 

podniku v roce 1992 jsou správy toků jako samostatné organizační 

jednotky součástí jeho struktury. V roce 2005 byla provedena 

územní reorganizace, z šesti správ vzniklo sedm, které kopírují 

oblasti povodí dle požadavků EU (oblasti povodí Berounky, Dyje, 

Labe, Moravy, Odry, Ohře a Vltavy). Správy toků jsou metodicky 

řízeny odborem vodního hospodářství ředitelství LČR, s.p., se 

sídlem v Hradci Králové. V současnosti Správa vodních toků za-

městnává 190 pracovníků a spravuje přes 38 tisíc km vodních toků 

a bystřin. Souběžně podnik spravuje přes 820 malých vodních 

nádrží a majetek související se správou vodních toků v pořizovací 

hodnotě 5,9 mld. Kč. Jedná se o vodní díla, zejména podélné 

úpravy – opěrné zdi, rovnaniny a záhozy a o příčné objekty – stup-

ně, prahy a přehrážky na vodních tocích.

Zdroj: Lesy ČR, s.p.

HISTORIE SPRÁVY VODNÍCH TOKŮ 



dí, snažíme se, pokud je to technicky možné, 

používat dřevo. Trvanlivost je pak samozřej-

mě omezená, tím jsme limitováni. Pokud se 

jedná o větší objekty typu velkých přehrá-

žek, vyžadujeme konstrukce s procesem 

zdění. V rámci podélných úprav v dnešní 

době prosazujeme zejména kamennou 

rovnaninu, záhozy – v podstatě měkčí, 

pružnější opatření. Tam, kde to nejde, na-

příklad kde jsou stísněné poměry jako v in-

travilánech, je to o opěrných zdech, dlažbě, 

stupních apod.

Určitou část správy vodních toků fi nancu-

jete tržbami za odběr povrchové vody. 

O jaké platby se jedná?

Jsou to poplatky k úhradě správy toků 

podle vodního zákona. Ten, kdo odebírá 

vodu v množství větším než 500 m3 za měsíc 

nebo 6 tis. m3 za rok, je povinen platit popla-

tek k úhradě správy toků podle vodního zá-

kona. Objem účtovaný Lesy ČR za odběry 

vody v rámci republiky činí cca 10 milionů 

ročně. Vzhledem k celkovým vynaloženým 

nákladům na správu toků včetně režií, které 

se pohybují v průměru pěti let mezi 450 až 

600 milionů ročně, je pro nás ale objem 10 

milionů zanedbatelný. 

Jaký objem z vynaložených prostředků 

na správu toků jde přímo z rozpočtu Lesů 

ČR?

Kolem 50 až 200 milionů získáváme z do-

tací v závislosti na aktuálních dotačních pro-

gramech, zbytek, tedy 400–500 milionů jde 

z vlastních prostředků. 

S úspěchem tedy využíváte dotační 

programy, můžete zmínit ty hlavní?

Významný dotační titul je paragraf 35 les-

ního zákona, což je veřejný zájem, kdy or-

gán státní správy rozhodne, že je akce ve ve-

řejném zájmu, a tím pádem je hrazena 

z veřejných prostředků. Další dotační pro-

gramy se vážou na protipovodňová opatře-

ní, pak jsou to dotace na drobné vodní toky 

a malé vodní nádrže z MZe, úseku vodního 

hospodářství. V neposlední řadě se snažíme 

využívat programy OPŽP nebo Program 

rozvoje venkova, například na revitalizace. 

K podpoře veřejného zájmu v lesích 

spravovaných LČR vznikl u státního 

podniku Program 2020, v rámci kterého 

jsou realizovány i vodohospodářské 

projekty. Podle jakých kritérií jsou 

projekty vybírány? 

V programu 2020 se zaměřujeme zejmé-

na na drobné veřejně prospěšné projekty. 

Jsou to tůně, mokřady, stezky, různá pro-

stranství a podobně. Z významnějších akcí 

bych mohl jmenovat pedagogické centrum 

Třebušín, zvoničku ve Ferdinandově či tůň 

Sedmihoří. Souběžně program využíváme 

k realizaci akcí zaměřených na odstraňování 

nepůvodních druhů rostlin, jako je křídlatka 

a bolševník.

Jak se k vám tyto projekty dostanou? 

Vytipováváme si je sami, prostřednictvím 

pracovníků na příslušných správách toků. 

Snažíme se je dělat ve spolupráci s lesními 

správami, s obecními úřady nebo na zákla-

dě požadavků veřejnosti.

REVITALIZACE 

Za minulého režimu docházelo k úpravám 

vodních toků a vodního režimu obecně. 

Jaké zásahy z pohledu negativních 

důsledků považujete za  nejzásadnější?

Zejména meliorace. Bylo to dáno dobou, 

kdy bylo potřeba zajistit zemědělskou výro-

bu, zpřístupnit pozemky a plochy k obdělá-

vání. Dnes se v extravilánech snažíme zasa-

hovat minimálně. Ve spolupráci s ochranou 

přírody se snažíme o revitalizace. Záměrů 

je více, ale realizace je náročná z důvodu po-

zemkové držby, majetkoprávního vypořádá-

ní. Jsou to akce trvající několik let, nehledě 

na vyšší náklady na výkup pozemků a celko-

vou realizaci.

Můžete uvést konkrétní příklad úspěšné 

revitalizace?

Významná revitalizace proběhla na Bo-

rušovském potoce u Moravské Třebové, 

který byl v minulosti nevhodně upraven. 

Po jedné straně údolí vedla podélná úprava 

formou žlabovek a polovegetačních tvár-

nic. Ty byly odstraněny a tok byl rozčleněn, 
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jak z pohledu podélného spádu, tak z po-

hledu trasování koryta, a došlo k výstavbě 

tůní. Tomu musely předcházet majetko-

právní činnosti, tj. vykoupení pozemku, což 

bylo z celé akce vlastně nejnáročnější. Cel-

kově revitalizace stála cca sedm milionů 

korun.

Dochází po revitalizaci k monitoringu 

biodiverzity?

To bych viděl jako úkol ochrany přírody, 

která nás mnohdy do opatření nutí, ale ne-

mám informace, jestli pak tato opatření ně-

kdo sleduje a vyhodnocuje, zda došlo napří-

klad vlivem provedené revitalizace 

k výraznému nárůstu počtu organismů vá-

zaných na vodu, které se nacházejí v dané 

lokalitě, a podobně.

Jak je odvětví vodního hospodářství 

obecně ovlivněno novými poznatky? Došlo 

v průběhu 25 let k zásadnějším změnám 

koncepce nebo přístupu k vodnímu 

hospodářství či jeho částem?

Obor hrazení bystřin je poměrně konzer-

vativní. Snažíme se ale naslouchat ochraně 

přírody. V intravilánech, kde má prioritu 

protipovodňová ochrana, jsou opatření 

tvrdá, naproti tomu v extravilánech se sna-

žíme pokud možno nezasahovat vůbec, 

a když, tak to jsou opatření typu odstranění 

nánosu, protierozní ochrany a drobná opat-

ření.

Lze u oboru vodní hospodářství mluvit 

o nějakých aktuálních trendech? 

Jsou to zmiňované revitalizace, ale využí-

váme i různá nová technická opatření, napří-

klad jsme provedli sanaci strže Smědé v Ji-

zerských horách formou lanových systémů. 

Vývoj sledujeme, ale popravdě k ničemu zá-

vratnému v podstatě nedochází. 

Lesy ČR mají vlastní grantovou službu, 

jaké aktuální projekty v souvislosti s vodou 

se řeší?

Máme zadány dva granty, jeden se týká 

možnosti výstavby vodních nádrží v oblasti 

Šumperska, na lesní správě Hanušovice. 

Pak je zpracováván celorepublikový pro-

jekt na malé vodní elektrárny, kde zjišťuje-

me, zda by bylo možno nějaké vhodné pro-

fi ly v budoucnu využít, protože většina 

lukrativních lokalit je v dnešní době již využí-

vána. 

Malá vodní nádrž – Boková.

Javornický potok – protipovodňové opatření Javorník.



DOSTUPNOST VODY V KRAJINĚ

V souvislosti s klimatickou změnou se 

hodně mluví o zadržování vody v krajině. 

Jaká opatření jsou podle vás ve  vztahu 

k vodnímu hospodářství zásadní?

Základním cílem je zpomalení odtoku 

vody z povodí, zadržení formou retenčních 

opatření. Tomu se věnujeme právě v pro-

gramu MZe „Podpora opatření na drob-

ných vodních tocích a malých vodních ná-

držích“. U malých vodních nádrží 

provádíme průběžnou inventarizaci, která 

nám slouží jako zásobník nových akcí pro 

plánování a zařazování do tohoto progra-

mu. Dnes v něm máme ve fázi investičního 

záměru zařazeno cca 100 vodních nádrží. 

V první řadě dáváme prioritu obnově a re-

konstrukci stávajících hrází, kterých je v le-

sích zatím dostatek. V budoucnu budeme 

přecházet k výstavbě nových vodních nádr-

ží.  Nechci říct, že čím více vodních nádrží, 

tím lépe – ale myslím si, že vodní nádrž 

do lesního prostředí patří. Mnohdy jsou 

na lesní nádrže vázány i různé naučné stez-

ky, budována posezení pro veřejnost, cyk-

lostezky apod.

Jaký vývoj dostupnosti vody v krajině lze 

podle vás očekávat?

S klimatickou změnou samozřejmě souvi-

sejí výkyvy. Jedna věc jsou povodně, to je je-

den extrém, druhým je sucho. Počet povod-

ní od roku 1997 je dle mého názoru dosti 

vysoký, což nám asi nějakou změnu nazna-

čuje. Neodvažoval bych se teď dávat něja-

kou předpověď, jak to bude vypadat do bu-

doucna, ale snažíme se být připraveni 

na obě varianty. Z pohledu povodní řešíme 

intravilány obcí, z pohledu sucha se snaží-

me řešit zadržování vody v krajině.

V lednu 2017 Vláda schválila Národní akční 

plán adaptace na změnu klimatu. Můžete 

dokument stručně zhodnotit?

Dokument je rozdělen na řadu opatření. 

Jsou to velká opatření – výstavby přehrad 

a velkých vodních nádrží, to je v působnosti 

státních podniků Povodí. Na nás padají 

drobná opatření v ploše povodí, jako jsou 

malé vodní nádrže, které jednotlivě přispíva-

jí ke zlepšení vodního režimu v krajině.

Součástí Národního akčního plánu je 

i zahrnutí konceptu ekosystémových 

služeb, jaký konkrétní mechanismus 

plateb v souvislosti s vodou by podle vás 

byl vhodný? 

Jak jsem zmiňoval, poplatky za odběry 

vod jsou pro nás nevýznamnou položkou, 

proto nás jako správu toků vidím vyloženě 

ve formě veřejně prospěšné služby, a je 

otázka, z čeho platby čerpat. 

Hospodaření s vodou nabývá na  významu. 

Koresponduje s tím podle vás i postavení 

oboru vodního hospodářství v rámci 

lesnictví?

Myslím, že ano. Správa toků dříve bývala 

takovou Popelkou. Dnes i vlivem řečených 

skutečností nabývá na významu, což je vidět 

v posílení personálu, v realizaci více opatře-

ní i v akceptaci našeho oboru. Snažíme se 

s lesníky spolupracovat, být jim partnerem 

a pomáhat při řešení úprav vodního režimu 

či vodních nádrží. Spolupracujeme např. při 

trasování cest tam, kde jsou cesty v souběhu 

s vodními toky, kde se formou drobných 

úprav snažíme cesty a přilehlé území stabili-

zovat.

Jaké vzdělání je nutné pro práci na správě 

toků? 

Vhodná je vysoká škola lesnického, kraji-

nářského zaměření nebo stavebního cha-

rakteru, což vyplývá z činností, které dě-

láme – vyjadřovací činnost, realizace 

stavebních opatření.

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY 
OCHRANY PŘÍRODY

Při správě vodních toků spolupracujete 

s orgány státní správy ochrany přírody. 

Řešíte nějaké třecí plochy?  

Ochrana přírody je někdy proti jakýmko-

liv úpravám, a to i po povodni, proti výstav-

bě vodních nádrží, stabilizaci vodních toků. 

Dle mého názoru jsou ale běžná protierozní 

opatření nutnost. Je to vždy o diskuzi, o do-
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hodě, řešení případ od případu. Většinou 

spočívá problém zejména ve  stavbě příč-

ných objektů, které mohou být migračně 

neprostupné pro ryby. V tomto duchu jsme 

zpracovali s odborníky, se správou CHKO 

Beskydy studii migrační průchodnosti. Tý-

kala se oblasti Beskyd a Jeseníků. Na zákla-

dě této studie jsme si nastavili mantinely 

a myslím, že dnes spolupráce funguje dob-

ře.

Kdybychom to shrnuli, jaké hlavní 

požadavky ochrany přírody řešíte?

Hlavními požadavky jsou migrační pro-

stupnost, členitost vodních toků, možnost 

úkrytů pro vodní organismy, aby vodní tok 

zapadl do krajiny a nerušil krajinný ráz. Dále 

je to požadavek na revitalizace, respektive 

renaturace nevhodně upravených vodních 

toků.

V lesních ekosystémech se dlouhodobě 

mluví o významu mrtvého dřeva. Ukazuje 

se, že stejný význam má i mrtvé dřevo 

ve vodních tocích. Jaký je váš názor 

na ponechávání mrtvého dřeva v tocích 

i mimo chráněné oblasti?

Je to případ od případu. Realizovali jsme 

dvě takové akce, kde vlivem vyšších úhrnů 

nebo povodňových průtoků došlo k de-

strukci dané úpravy, k jejímu úplnému roze-

brání, a ty následky jsme pak museli řešit 

níže po toku. Ale i přesto tyto návrhy neza-

vrhujeme, opakuji však, že chceme řešit pří-

pad od případu a posoudit daný stav kon-

krétní lokality. Je to dáno i tím, že mají naše 

toky zpravidla vyšší podélný spád, a tím je 

unášecí síla vody vyšší. Určitě se nebráníme 

komunikaci s ochranou přírody. Naopak, 

běžně komunikujeme a spolupracujeme ať 

už s agenturou ochrany přírody, nebo 

s místními sdruženími. 

Děkuji za rozhovor

(10. 3. 2017),

Petra Kulhanová



Rozhovor 

s Radovanem Srbou, 

obchodním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví 
je z pohledu 
lidských 
zdrojů 
v krizi
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Jak se změnil váš pohled na Lesy ČR 

od chvíle, kdy jste nastoupil do  funkce 

obchodního ředitele tohoto státního 

podniku?

Přiznám se, že jsem měl o fungování pod-

niku trochu zkreslenou představu. Realita 

byla nakonec lepší, než jsem očekával. Na-

příklad v oblasti postupů navazování ob-

chodních vztahů, přípravy a administrace 

většiny veřejných zakázek. Rovněž mě po-

těšila profesionalita a lidský přístup zaměst-

nanců podniku, nových kolegů. Oproti pri-

vátní sféře, kde jsem předtím působil, byla 

negativní změnou míra byrokracie, zdlouha-

vé schvalovací procesy a někdy také horší 

interní komunikace. Nyní to vnímám spíše 

jako daň za transparentnost a ověřitelnost 

rozhodovacích procesů, které ke státnímu 

podniku patří.

Jaké byly vaše hlavní vize při nástupu 

do vedení LČR?

Mnoho lidí si může myslet, že obchodní 

ředitel tohoto podniku by měl být přede-

vším obchodník a vyjednavač. Ze své pozi-

ce však vedu poměrně málo obchodních 

jednání. Je to zapříčiněno hlavně tím, že 

Lesy ČR navazují obchodní vztahy přes 

veřejné zakázky, přes aukce, prostřednic-

tvím otevřených veřejných soutěží. Role 

obchodního úseku tedy spočívá přede-

vším v tom udržovat, eventuálně metodic-

ky vést obchodní nástroje a kultivovat ob-

chodní prostředí, což byla základní vize, 

s níž jsem do podniku přišel. Druhou 

ambicí bylo spolu se všemi kolegy zapra-

covat na  zlepšení pověsti podniku. 

Ing. Radovan Srba 

Po absolvování gymnázia v Bílovci 

vystudoval lesnickou fakultu, Vysoké 

školy zemědělské v Brně. Začínal 

jako lesník v soukromé fi rmě i jako 

revírník u Lesů ČR. Od roku 1994 

se pohyboval v soukromé sféře 

jako ředitel výrobního plánování 

a obchodu ve společnosti Foresta a.s. 

(1994–2002) a jako vedoucí oddělení 

plánování a následně vedoucí 

oddělení informatiky v holdingu 

CEWOOD, a.s. (2002–2009). 

V letech 2009–2014 se ve společnosti 

Foresta SG věnoval vedení projektu 

prodeje dříví na pni. Od roku 2014 je 

obchodním ředitelem Lesů ČR.

Obchodními kanály Lesů ČR 

proteče ročně více než 8 milionů 

kubíků dříví. I proto je dříví a formy 

jeho obchodování hlavním tématem 

mnoha otázek a odpovědí rozhovoru 

s obchodním ředitelem Lesů ČR 

Radovanem Srbou. Radovan Srba se 

ale nevyhýbá ani odpovědím týkajících 

se podpory zpracování dříví v ČR, 

hospodaření a investicím Lesů ČR 

nebo pohledu do budoucnosti.



A jak se daří tyto vize naplňovat?

Většinou se to snad daří. Nenastupoval 

jsem s představou, že provedeme nějaké ko-

trmelce a přetočíme obchodní vztahy o 180 

stupňů. Mám za to, že současný obchodní 

model je s ohledem na jeho zavedenost 

a historické souvislosti většinově přijatelný. 

Český model je ojedinělý v Evropě a někteří 

nám jej tak trochu závidí, zejména pro jeho 

hospodářské výsledky. Přesadit jej do jiného 

prostředí je obtížné, stejně tak by například 

bavorský nebo francouzský způsob správy 

státního lesa nebyl pozitivně přijat součas-

ným českým podnikatelským a společen-

ským prostředím.

Myslíte, že zásadní změna ve  směřování 

podniku tedy není reálná?

Zásadní změny způsobu obchodování 

za současného vedení podniku a Minister-

stva zemědělství neočekávám. Máme 

schválenou koncepci podniku do roku 2019, 

které se chceme držet. Za naprosto většino-

vý názor kolegů v našem oboru po 25 letech 

od transformace považuji ten, který pokládá 

současný systém za vyhovující. Jediným dů-

vodem pro případnou razantní změnu by 

mohlo být rozhodnutí třetí strany, tedy sou-

du nebo jiné suverénní instituce, se kterým 

bychom nemohli polemizovat ani my, ani 

podnikatelská veřejnost. 

Můžeme to očekávat?

Věřím, že ne. Komplexní zakázka byla ně-

kolikrát napadena soudně, u ÚOHS, 

a svou pozici a hlavní principy si obhájila.

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Systém zadávání veřejných zakázek se 

nyní řídí novým zákonem. Jaké jsou vaše 

dosavadní zkušenosti s touto normou, 

v čem vám situaci usnadňuje a v čem 

naopak komplikuje?

Pozitivně vnímáme například některá 

zjednodušení a rychlejší lhůty u některých 

typů zakázek nebo možnost vyloučení ne-

kvalitních smluvních partnerů pro nezpů-

sobilost.

Otázkou je, jaký vliv na účastníky bude 

mít elektronizace veřejných zakázek, která 

bude povinná pro všechny od října 2018, kdy 

již nebude možné řešit zakázky papírovou 

formou. Tato změna se bude týkat zejména 

našich lesních závodů, které nakupují lesnic-

ké práce přímo od živnostníků, dřevorubců, 

kočích, traktoristů a podobně. 

Budete pro administraci a zadávání 

veřejných zakázek využívat tzv. Národní 

elektronický nástroj (NEN), nebo půjdete 

vlastní cestou?

Může to být tak i tak, v současné době 

většina zadavatelů provozuje své elektronic-

ké prostředí. Záleží také na tom, jestli se stá-

tu podaří NEN plně zprovoznit a nabídnout 

kvalitnější a levnější alternativu současným 

systémům. 

Zmínil jste hodnocení smluvních partnerů.  

V jaké fázi je tento záměr a můžete 

v kostce uvést zásadní poznatky, které jste 

z hodnocení získali?

V roce 2015 běželo hodnocení smluvních 

partnerů v pilotním režimu. Hodnocení 

za rok 2016 v současné době dokončujeme 

a závěry hodláme využít pro nastavení dal-

ších smluvních vztahů. To zásadní, co tento 

systém přináší, je možnost vyloučení nekva-

litního dodavatele z dalších zakázek podle 

předem daných kritérií, na konkrétní období 

a území. To je však krajní řešení, to podstat-

né, o co nám jde, je zlepšení kvality plnění 

zakázky. Z dosavadních zkušeností mohu 

říci, že samotné zavedení hodnocení smluv-

ních partnerů se v tomto duchu již pozitivně 

projevilo.

Poprvé bude tedy hodnocení 

smluvních partnerů aplikováno 

v tendrech 2018+?

Ano, závěry hodnocení máme v úmyslu 

použít již pro výběrové řízení 2018+. Podni-

katelská veřejnost byla se systémem hodno-

cení seznámena, problematika byla řešena 

pracovními skupinami v únoru roku 2016 

a proběhlo pilotní hodnocení roku 2015. 

Takže se domnívám, že je čas uvést hodno-

cení do praxe.
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KOMPLEXNÍ ZAKÁZKY

V poslední době se opět objevuje polemika 

o efektivitě systémů těžby na  „OM“ a „P“. 

Jako obchodní ředitel máte přístup 

k mnoha datům, analýzám, máte možnost 

srovnávat data z komplexních zakázek, 

aukcí, prodeje dříví z lesních závodů. Jaký 

je váš názor na systémy OM a P a jejich 

efektivitu pro Lesy ČR?

Osobně jsem přesvědčen, že zakázka 

typu P je efektivnější a ziskovost OM se 

s ní nedá srovnávat. My se touto proble-

matikou pravidelně zabýváme, data analy-

zujeme, proto si troufám dát takto jasnou 

odpověď.

Má to své logické vysvětlení. Podnikatel, 

který od nás nakoupí dříví za poměrně vy-

soké ceny z veřejných soutěží, zkrátka musí 

dobře prodat, je pečlivější v sortimentaci 

i v optimalizaci nákladů. My jsme navíc ve-

řejným zadavatelem a nedokážeme 

na všechny potřeby, které souvisejí s výro-

bou, prodejem a expedicí dříví, reagovat 

stejně operativně jako podnikatelé, kteří 

jsou přirozeně daleko pružnější než veřejný 

zadavatel.

Musím však zmínit také jedno významné 

negativum zakázky typu P a tím je skuteč-

nost, že významně přispívá k odchodu pra-

covníků z lesnictví do jiných oborů – to se 

týká lesníků, ale zejména dělnických profesí. 

Myslím, že téměř každý zaměstnavatel 

dnes bojuje s nedostatkem nových 

kvalitních pracovníků. Zřejmé je i to, že 

výrobní profese v LH asi nebudou mít 

stejnou sílu jako řidiči autobusů k prosa-

zení celkem nesystémového navýšení 

jejich příjmů. Kde vidíte prostor k navýšení 

zájmu o práci v oboru, asi zejména 

zlepšením fi nančního ohodnocení?

Lesnictví je z pohledu lidských zdrojů 

v krizi. Děláme spoustu práce v takzvaných 

měkkých podporách – spolupracujeme s les-

nickými školami, snažíme se propagovat 

obor, ale je jasné, že to v tuto chvíli lidem 

peníze nepřidá. 

Chtěli jsme situaci zlepšit úpravou kom-

plexních smluv s garancí odměny pracovní-

kům. Po zpracování právní analýzy a kon-

zultacích s příslušnými úřady jsme dospěli 

k závěru, že jako veřejný zadavatel nemáme 

možnost prostřednictvím zakázky zajistit 

mzdu či odměnu na určité úrovni pro za-

městnance, dodavatele. Pravděpodobně 

máme před sebou období jakési katarze, 

kdy odměnu budou častěji určovat ti, kteří 

práci provádějí, než ti, kteří ji platí. Do obo-

OBCHODNÍ ŘEDITEL LESŮ ČR RADOVAN SRBA SE PTÁ 
VLADIMÍRA VESELÉHO, VICEPREZIDENTA AGRÁRNÍ 

KOMORY ČR ZA LESNICKO-DŘEVAŘSKÉ ODVĚTVÍ

RS: „Pro váš široký rozhled v oboru bych vám rád položil otázku: „Jakým nejvýznam-
nějším výzvám bude podle vašeho názoru čelit podnik Lesy České republiky v nejbliž-
ších několika desetiletích?“

VV: To je na mě příliš „ambiciózní“ otázka. V lesním hospodářství se sice plánuje 
po decenniích, ale činnost státního podniku se podřizuje, ať se nám to líbí či ne-
líbí, politickým zadáním. Moje zkušenosti mi napovídají, že pro odvětví to zname-
ná větší problém než měnící se přírodní podmínky pro pěstování zdravého lesa. 
Po vzniku samostatné ČR v roce 1993 máme již 13. vládu. Zaokrouhleně mi to 
vychází na pět vlád za decennium. Hlavní problém tedy vidím v kontinuitě směřo-
vání a řízení podniku při změnách vlád a zejména očekávání politických poradců, 
pro které je skutečnou výzvou rychlé využití získaného vlivu. V této souvislosti 
bude zajímavé sledovat třeba vývoj zakázky na „komplexní informační systém“.

Jsem přesvědčen, že Lesy ČR by měly normalizovat svůj vztah ke státnímu roz-
počtu tak, aby výše odvodu finančních prostředků nebyla předmětem politických 
tanců, ale legislativně standardizovaného postupu. To se ovšem asi neobejde bez 
speciální legislativy, kde by bylo současně vhodné vázat využití takto získaných 
prostředků pro potřeby odvětví.

Nepřetržitou výzvou bude souboj o vývoj společenského povědomí o běžném les-
nickém hospodaření s pseudoochranářskými spasiteli. Tento souboj bude probí-
hat nejenom v oblasti mediální a politické, ale i obchodní. Mám na mysli zejména 
tlak na prosazení těch nejsprávnějších certifikací.

V oblasti vývoje smluvních vztahů je potřeba počítat s tlakem klíčových zpracova-
telů na získání přímého vlivu na provádění lesnických zakázek a pokud možno – 
ještě lépe – na navázání přímých obchodních vztahů.

A konečně dvě výzvy jsem pojmenoval ve své otázce (viz str. 11). Zatímco otázka 
praktické odborné kvalifikace, kterou považuji za jednu z nutných podmínek pro 
udržení komplexní zakázky na zajištění lesnických činností, je interní záležitostí 
Lesů ČR, problematika úbytku kvalifikovaných pracovních sil v odvětví má celo-
společenský přesah. A státní podnik takové velikosti a takového významu, jako 
jsou Lesy ČR, by k jejímu řešení mohl a měl významně přispět.

Nejsem prognostik. Nevím, jestli v horizontu několika desetiletí bude vůbec existo-
vat samostatná Česká republika. Ale jsem přesvědčen, že s naznačenými „výzvami“ 
se státní podnik Lesy ČR bude muset potýkat již v tomto decenniu. Všem zúčastně-
ným k úspěšnému potýkání přeji dostatek zdravého rozumu.

(RNDr. Vladimír Veselý nastoupil ke státním lesům v roce 1987, krátce po absolvo-
vání Matematicko-fyzikální fakulty UK. V roce 2007 odešel z pozice ekonomického 
ředitele Lesů ČR, a dva roky pracoval jako vedoucí projektant ÚHÚL. Od  roku 2009 
pracuje v soukromém lesnickém sektoru, nyní jako technický ředitel ve společnosti 
UNILES, a.s. Je viceprezidentem Agrární komory ČR za lesnicko-dřevařské odvětví.)



ru přijdou noví pracovníci, často cizozem-

ci, častěji již bez agentury, a tímto se ještě 

více přiblížíme bohatým zemím na západ 

od nás. Naši smluvní partneři budou nuceni 

nabízet vyšší odměny a mzdy a to se pro 

Lesy ČR projeví vyššími cenami prací. Vzhle-

dem k tomu, že smlouvy jsou pětileté, může 

se také stát, že některé fi rmy budou ze smluv 

předčasně odstupovat, protože nebudou 

mít jak zabezpečit nasmlouvané práce. Nám 

nezbývá, než v tom být přísní, korektní, spra-

vedliví. Jestliže někdo nezvládne zajistit plnění 

veřejné zakázky, smlouvu ukončíme, přesou-

těžíme a přirozeně můžeme očekávat, že 

nová smlouva nebude pro Lesy ČR tak 

atraktivní a bude se zvýšenými mzdovými 

náklady pro pracovníky v lesnictví počítat.

V tuto chvíli nevidím jinou cestu, i když 

vím, že to pro obor není dobrá zpráva… 

Mrzí mne, že se tento problém netýká jen 

dělnických, ale i technicko-hospodářských 

zaměstnanců (THZ), inženýrů a středo-

školáků, kteří do oboru nechtějí, a dnes již 

máme regiony, kde je dlouhodobý nedosta-

tek THZ pracovníků. Na lesních závodech 

zásadní nedostatek THZ pracovníků necítí-

me, ale u dělníků je znát, že tlak z jiných 

průmyslových nebo hospodářských oborů 

je velmi silný.  

Lesnické fi rmy, řekněme pod tlakem cen 

ve výběrových řízeních, poměrně často 

přistupují k řešením, kdy za ně v tendrech 

velcí zpracovatelé přebírají např. fi nanční 

záruky. Vidíte v tomto do budoucna pro 

Lesy ČR nějaká rizika? Pokud ano, jak jim 

čelit?

Pro Lesy ČR je nejvýhodnější, pokud je 

v oboru mezi našimi smluvními partnery 

zdravá konkurence. A snažíme se obchodní 

politiku uzpůsobovat tomuto záměru. Sou-

visí s tím množství, velikost i typy zakázek. 

Rozdělili jsme původní větší zakázky 

na menší, některé jsou rozděleny na pěs-

tební a těžební, a myslíme si, že tím dáváme 

i menším podnikatelům šanci vyrůst a tím si 

udržujeme potenciál konkurenceschopných 

smluvních partnerů a dodavatelů.

Graf 1: 

Objem prodeje 

a zastoupení 

obchodních kanálů 

LČR a HV z lesnické 

činnosti (2002–2016, 

v tis. m3)

Výřezy z OM – zahrnuje prodej výřezů, vyrobených a prodaných z od-

vozního místa, dříví z lesních závodů po celé sledované období cca 

500 tisíc m3, zbytek množství jsou prodeje, které byly realizovány z les-

ních správ v období před přijetím závěrů Dřevěné knihy, která model 

OM nedoporučila pro uplatnění mimo lesní závody.

Prodej nastojato – prodej dříví nastojato formou krátkodobých kon-

traktů z prezenčních nebo elektronických aukcí o průměrném objemu 

cca 350 m3. V kalamitních oblastech je tato forma zakázky využívána 

pro zpracování objemu nad smluvní rámec pětileté smlouvy, od roku 

2015 pro zvyšující se podíl kůrovcových těžeb na Moravě.

Samovýroba – dříví, které je prodáváno v malých objemech (do 30 m3 

na osobu) občanům jako palivové dříví.

Komplexní smlouvy – kontrakty na období obvykle více let, smluvní 

partner provádí práce v lese a kupuje dříví „při pni“.

Prodej celkem – celkový objem prodaného dříví všemi obchodními 

kanály.

HV z lesnické činnosti (mil. Kč) je hospodářský výsledek z lesnických 

činností, očištěný o HV správy toků, o HV z fi nančních operací, 

o HV z prodeje majetku a změnu rezerv.
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Samotné spojení zpracovatelů a lesnic-

kých fi rem ale nevidím jako nějaké zásadní 

riziko. Je to přirozený jev, který v ekonomice 

běžně nastává. Rizikem by mohlo být, kdyby 

se některý subjekt stal výrazně dominant-

ním, což se při současném rozdělení zaká-

zek nejeví jako aktuální.

HOSPODAŘENÍ LESŮ ČR

Z pohledu hospodaření prošly Lesy ČR 

různými etapami. Od počátečních rozsáh-

lých investic do infrastruktury přes apli-

kaci zákona o zadávání veřejných zakázek 

po skokové navýšení hospodářských vý-

sledků a jejich prezentaci jako hlavního 

ukazatele úspěšnosti managementů. Kte-

ré milníky z obchodního a ekonomického 

hlediska považujte za ty nejpodstatnější?

Analýze důsledků interních i externích 

vlivů na hospodaření podniku jsme se 

v posledním období podrobněji věnovali. 

Pro lepší porozumění souvislostí příčin 

a následků v oblasti hospodářského vý-

sledku podniku z lesnických činností 

(HVLČ) jsme účetní HV očistili o HV sprá-

vy toků, o HV z fi nančních operací, o HV 

z prodeje majetku a změnu rezerv.

Zmíním tři milníky z posledních let, které 

měly podstatný vliv na hospodaření podni-

ku. Prvním byl rok 2007, poznamenaný 

zpracováním kalamity z orkánu Kyrill, kdy 

i přes vysoký objem těžby při současném 

tlaku na rychlé zpracování kalamitního dří-

ví byly nasmlouvány – sice podle zákona 

o veřejných zakázkách, ale ve zrychleném 

režimu – poměrně nízké ceny dřeva. Firmy 

přirozeně využily situace, kdy majitelé lesa 

byli pod tlakem, dříví se mohlo kazit a hro-

zilo přemnožení kůrovce. Proto podnik i při 

velkém objemu těžby dosáhl v roce 2007 

poměrně malého hospodářského výsledku. 

Druhým milníkem jsou roky 2008 až 

2010, kdy se do hospodaření promítaly dva 

podstatné faktory – důsledky hospodářské 

recese a souběh zakázek typu P a OM. Rok 

2008 byl poznamenán drastickým pokle-

sem cen dříví v důsledku hospodářské kri-

ze, což trvalo ještě celý rok 2009. V roce 

2010 již dochází k výraznému růstu cen dří-

ví. Toto období je současně ovlivněno sou-

během zakázek typu OM a P dle závěrů 

memoranda v letech 2008–2010. V té době 

Lesy ČR obchodovaly ve vlastní režii nej-

větší objemy dříví – přes čtyři miliony kubí-

ků ročně ve výřezech, které dodávaly 

na trh, a zbytek, necelé čtyři miliony, byly 

obchodovány lesnickými fi rmami v režimu 

zakázky typu P.  Podrobněji v grafu 1. 

Komentář ke grafu 1

2002 až 2004 dominantní byly smluvní vztahy, které byly založeny v období transformace, tedy od roku 1992, vliv vedlejších soutěžených 

SÚJ byl poměrově malý.

2005 až 2006 dochází k ukončování „transformačních“ smluv, část vyrobeného dříví obchoduje podnik ve vlastní režii, nesoutěží se podle 

zákona o veřejných zakázkách. V roce 2006 dosáhl prodej dříví ve vlastní režii do té doby rekordní úrovně 3,2 mil. m3. 

2007 v tomto roce byly vyhlášeny jednoleté tendry dle nově přijatého zákona o veřejných zakázkách, které byly po oznámení 

vítězů v důsledku orkánu Kyrill zrušeny. Práce i prodej dříví byly zajišťovány prostřednictvím zkrácených řízení (JŘBU). 

Část zakázek byla typu OM, které byly obchodovány v režii podniku.

2008 až 2010  období souběhu modelů OM a P dle závěrů memoranda. Na toto období byly vysoutěženy tříleté smlouvy. Mnohé však 

byly ukončeny pro jejich neplnění smluvním partnerem a opětovně soutěženy z důvodu poklesu cen dříví v souvislosti 

s hospodářskou recesí v roce 2008. V roce 2010 dochází k oživení poptávky a meziročnímu nárůstu cen dříví (cca +300 Kč/m3) 

s významným dopadem do HV – viz následující graf.

2011  na tento rok byly uzavřeny roční smlouvy na základě tendru, vše v režimu modelu P. Opět dochází k významnému meziroční-

mu růstu cen dříví (cca +186 Kč/m3), s pozitivním dopadem do provozního HV.

2012 až 2016  od roku 2012 byl zaveden senátní systém rotace pětiletých smluv v režimu modelu P. Současně byl zaveden nový obchodní 

kanál – prodej dříví nastojato s mírně rostoucím podílem na celkovém prodeji. V letech 2014 a 2015 kulminovala poptávka 

po dříví, což se pozitivně projevuje v dosahovaném zpeněžení a hospodářském výsledku. V roce 2016 dochází k významnému 

poklesu cen dříví na trhu (–176 Kč/m3), dále narůstá podíl nahodilých těžeb, zejména kůrovcových s horší kvalitou dříví. 

To vše se projevuje v mírném poklesu provozního HV.



Hospodářský výsledek Lesů ČR byl v roce 

2010 přibližně tři miliardy korun, což je 

zhruba čtyřnásobek oproti roku 2009. 

Bylo to způsobeno pouze nárůstem cen 

dříví?

Ano, hlavním důvodem nárůstu hos-

podářského výsledku z lesnických čin-

ností byl nárůst cen dříví, řádově o 300 

Kč/m3. Vynásobeno objemem těžby to 

dělá cca 2,4 miliardy Kč. Máme k tomu 

zpracovány analýzy, které to dokládají, viz 

graf 2.

Je možné analyzovat dlouhodobý vývoj 

cen dříví z lesních závodů, aukcí a kom-

plexních zakázek? S jakým závěrem? 

Dlouhodobý vývoj cen od roku 2002 

do roku 2016 zobrazuje graf 2.

A to třetí důležité období?

Za třetí milník považuji období realizace 

tzv. Dřevěné knihy. Rok 2011 byl přípravným 

obdobím s jednoletými tendry typu P. Již 

tehdy – samozřejmě i pod vlivem vysokých 

cen dříví – podnik dosáhl vysokého hospo-

dářského výsledku. 

Hospodářský výsledek je v posledních le-

tech používán jako hlavní ukazatel fungo-

vání podniku, mnoho odborníků ale upo-

zorňuje na to, že o samotné kvalitě 

a efektivitě hospodaření podniku nevypo-

vídá zcela objektivně. Pokud sdílíte po-

dobný názor, jaké ukazatele hospodaření 

považujete za objektivnější?

Hospodářský výsledek je velmi důležitým 

parametrem hospodaření podniku, souhla-

sím ale s tím, že sám o sobě je velmi chu-

dým kritériem. Doplnil bych jej o vnímání 

podniku laickou veřejností, podnikatelskou 

a odbornou veřejností a zaměstnanci. 

Agentura Median monitoruje v půlročních 

intervalech u laické veřejnosti „image index 

podniku LČR“, ve kterém dosahujeme po-

stupného, ale trvalého zlepšování. Dalším 

neméně významným kritériem je spokoje-

nost, soudržnost a loajálnost vlastních za-

městnanců a interní atmosféra v podniku. 

Z výsledků ankety mezi zaměstnanci a dis-

kusí s nimi si dovolím tvrdit, že se atmosféra 

v podniku za poslední tři roky také posunu-

la k lepšímu. Při hodnocení výsledků podni-

ku nelze pominout ani vztahy s podnikatel-

Graf 2: 

Vývoj zpeněžení dříví 

LČR dle obchodních 

kanálů (2002–2016, 

Kč/m3)

Výřezy dle ČSÚ  –  zpeněžení surového dříví, zpracováno dle podkladů ČSÚ jako celkové průměrné zpeněžení dříví v daném roce.

LEGENDA
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skou veřejností, oborovými asociacemi, 

úřady a naším zakladatelem, Ministerstvem 

zemědělství. Z podstaty věci často nemáme 

na  mnoho věcí stejné názory, ale věřím, že 

se podařilo nastolit prostředí kultivované 

diskuse a vzájemného respektu, což pova-

žuji také za úspěch, neméně důležitý, než je 

tvorba hospodářského výsledku. Mnohé se 

za poslední léta v těchto neekonomických 

kritériích zlepšilo, u cíle však nebudeme ni-

kdy, jedná se o permanentní práci, často 

s nepředvídatelnými okolnostmi.

INVESTICE

Mluvil jste o spokojenosti zaměstnanců. 

Jedním z podstatných kroků byl asi nákup 

služebních automobilů pro revírníky. Jaké 

byly hlavní důvody tohoto kroku a jaké 

jsou dosavadní zkušenosti?

Vozový park Lesů ČR byl poměrně zasta-

ralý. Průměrný věk služebních automobilů 

byl v roce 2014 7,7 roku. V průběhu obnovy 

jsme se dostali k otázce, zda vybavit služeb-

ními vozy i revírníky, kteří do té doby jezdili 

nejrůznějšími vlastními, často hodně opo-

třebovanými auty, což nám určitě nedělalo 

dobrou reklamu. Rozhodnutí o pořízení re-

vírnických vozů přišlo po zralé úvaze a mno-

ha diskusích. Novými vozy posílíme venkov-

ní provoz, budou lépe reprezentovat podnik 

a budou benefi tem pro zaměstnance, pro-

tože všichni revírníci budou mít možnost 

používat vůz i pro soukromé účely. Počítá-

me s tím, že soukromých kilometrů bude řá-

dově třetina.

Komentář ke grafu 2

Vývoj zpeněžení významně koreluje s tvorbou hospodářského výsledku, zjevná výjimka je rok 2007, ve kterém bylo prioritou zpracování 

živelní kalamity po orkánu Kyrill, vliv méně kvalitního dříví než z mýtních těžeb a vyšší cena lesnických služeb.

Z pohledu cenového vývoje byla nejméně příznivá léta 2008 a 2009, kdy v souvislosti s hospodářskou krizí dochází ke skokovému 

poklesu cen.

V letech 2006 až 2011 dochází ke snížení marží smluvních partnerů – přibližování modré a červené linie v grafu.

Pokles zpeněžení u prodeje nastojato a částečně také od lesních závodů je v letech 2015 a 2016 ovlivněn významným podílem 

zpracování kůrovcové kalamity na těchto obchodních kanálech.

V roce 2016 dochází k poklesu poptávky po surovém dříví, doprovázenému poklesem cen a přebytkem dříví horší kvality z kalamity 

na Moravě.

VLADIMÍR VESELÝ, VICEPREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY 
ČR ZA LESNICKO-DŘEVAŘSKÉ ODVĚTVÍ SE PTÁ 

RADOVANA SRBY, OBCHODNÍHO ŘEDITELE LESŮ ČR 

VV: „S postupem času stále výrazněji vnímám dva fenomény, které neustálé zhor-
šují podmínky pro kvalitní provádění lesnických zakázek:
■  permanentní úbytek skutečně kvalifikovaných pracovních sil v odvětví,
■  narůstající deficit praktických zkušeností s technologickou přípravou a řízením 
lesnických činností u technického personálu Lesů ČR, což vede k administrativní-
mu přístupu k projektování a zadávání lesnických činností a mnohdy brání opti-
málnímu využití omezených výrobních kapacit.
Jaká opatření byste chtěl realizovat, aby se tyto tendence podařilo zastavit?“

RS: Práce v lese je dřina. Bláto, horko, zima, déšť, sníh a fyzicky namáhavá prá-
ce, to musí člověka les opravdu bavit, aby toto všechno přijal. Pokud se k lásce 
k lesu přidá důstojná odměna, bude zájemců o tuto práci přibývat. To platí nejen 
o dělnických profesích, ale také o revírnících, lesnících a mistrech lesnických 
firem. Stále zvyšujeme požadavky na produktivitu, na odpovědnost za majetek, 
za každou kládu, každý strom. Je stále obtížnější zajistit dělníky na lesní práce, 
lesník má odpovědnost za bezpečnost, kvalitu a účelnost prováděných prací, 
za stav lesa, za to, že veřejnost může do lesa chodit bez obav o své zdraví, to vše 
dělá lesnickou profesi nelehkou. Pak se stále více studentů i absolventů lesnic-
kých škol realizuje v oblasti krajinářství, ochrany přírody a podobně, kde každo-
denní starosti a dřinu hospodáře zkrátka nemají. 

K prvnímu fenoménu: zastavit úbytek pracovních sil v lesnictví se bez adekvátního 
zvýšení mezd určitě nepodaří. Jiná opatření mohou mít jen podpůrnou funkci ale 
neříkám,že na ně máme rezignovat. Možnosti máme jako většina jiných odvětví. 
Zatraktivnit lesnický obor pro žáky základních škol, dlouhodobě podporovat školy 
s lesnickým zaměřením a více je provázat s každodenním provozem. Nové pracov-
níky materiálně podpořit při rozjezdu jejich lesnické kariéry, zkrátka vytvářet 
stabilní a důstojné podmínky pro práci v lese.

K tématu druhému: předpokládám, že se dotaz týká komplexních zakázek a ze-
jména těžební činnosti, protože v té pěstební mají revírníci často větší praxi 
s řízením lesní výroby než jejich protějšky od smluvního partnera. V těžební 
činnosti je situace složitější, neboť je nutno skloubit možnosti a požadavky vý-
robních kapacit, logistiky a odbytu s potřebami a možnostmi správce lesa. Mys-
lím si, že máme řadu správců a revírníků, kteří provozní zkušenosti tohoto typu ne-
mají a svou práci zastávají s empatií, spravedlivě a korektně. Na druhou stranu, 
zažít starosti protistrany obohatí každého z nás, neboť sytý hladovému nevěří. 
Určitě by stálo za úvahu vytvářet pro to v personálních politikách Lesů ČR a pod-
nikatelů podmínky. Povinné praxe, výměnné stáže, karierní řády. Může to být zají-
mavé téma pro diskusi mezi LČR a oborovými asociacemi.



Jaká je celková výše této investice? 

V této chvíli máme dodaných a předa-

ných zhruba 500 revírnických vozů a dalších 

400 vozů bude dodáno v červenci a srpnu 

2017. Celková částka na vybavení revírníků 

osobními vozy dosáhne 348 milionů korun, 

to je v průměru 382 tisíc Kč na jeden vůz.

Vychází vám tento krok ekonomicky vý-

hodně?

Pořizovací ceny aut, Škoda Yeti i Hyundai 

Tuscon, jsou při těchto sériích opravdu 

atraktivní, o desítky procent nižší proti cení-

kovým cenám. Součástí dodávky je i sada 

zimních kol a tříletý servis zdarma. Přesto 

bude provoz revírnických vozů dražší než 

dříve používané vlastní vozy zaměstnanců. 

Revírnické vozy však znamenají kromě zlep-

šení pracovních podmínek, komfortu a bez-

pečnosti také významnou reklamu a repre-

zentaci podniku a věřím, že ve většině 

případů také zaměstnanecký benefi t a vyšší 

loajalitu zaměstnanců.

Budou nové vozy vybaveny elektronickou 

knihou jízd a tedy možností monitoringu 

vozidla? 

Ano, vozy budou vybaveny elektronickou 

knihou jízd, která se při soukromém použití 

vozidla vypíná a vůz je v tomto režimu ne-

monitorovaný. Přímý nadřízený má mož-

nost služební jízdy průběžně i zpětně 

zkontrolovat, což je dnes běžné u většiny 

privátních i státních služebních vozidel. Dal-

ší výhodou je, že není potřeba vést ruční 

knihu jízd. 

Další významnou investicí je výstavba bu-

dovy nového ředitelství. Jaká je plánova-

ná výše této investice? Máte již časový 

harmonogram výstavby? 

U nové budovy ředitelství plánujeme 

celkovou investici až 470 milionů korun. 

V současnosti připravujeme projektovou 

dokumentaci pro územní řízení, která by 

měla být hotova před koncem letošního 

roku. Na to bude navazovat půlroční 

práce na administraci stavebních povole-

ní, projektů pro stavební povolení atd.

Bude pro stavbu třeba změna územního 

plánu?

Pro samotnou budovu změna územního 

plánu není potřeba, pro parkoviště a nava-

zující infrastrukturu pak ano. Nicméně vý-

stavba nového sídla je ve společném zájmu 

podniku i města, takže věřím v nalezení ře-

šení.  

Na konci roku 2018 chceme mít vyhláše-

no výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Hotová by měla být veškerá administrativ-

ně-technická práce na přípravách a realiza-

Graf 3: 

Objemy prodejů dříví 

jednotlivých 

obchodních kanálů 

v m3 v roce 2016
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ci stavby. Ta by měla probíhat od dubna 

2019 do konce roku 2020. Takový je aktuální 

stav harmonogramu, který se nám zatím 

daří držet. 

Jakými argumenty budete reagovat 

na případnou kritiku příliš ambiciózního 

řešení a nákladů na výstavbu? 

Přirozeně, že u takto velkého projektu, 

kterému jsme dali značnou publicitu, se 

může najít celá řada kritiků. Mohu ale zod-

povědně říci, že jsme k rozhodnutí o nové 

budově přistupovali s pokorou a po zralé 

úvaze. Je zpracována expertíza využití stá-

vající budovy, která ukázala, že nebude 

schopna naplňovat požadavky na provoz 

administrativních budov z pohledu energe-

tiky a pracovního prostředí a kvůli problé-

mům se statikou ji nebude možné rozšířit 

přistavěním patra. Stavba nové budovy je 

tedy jediným řešením a s ohledem na to, že 

většina z 200 zaměstnanců ředitelství žije 

v okolí Hradce Králové, je i volba lokality 

jasná. 

Multifunkční budova ústředí nebude 

sloužit jenom zaměstnancům ústředí. 

Bude mít řadu dalších funkcí, souvisejí-

cích s tím, že máme tři a půl tisíce zaměst-

nanců. Bude zde parkoviště, technologické 

zázemí pro IT, výstrojní sklad nebo konfe-

renční prostory pro různá jednání a setká-

vání. Zkratkovitý přepočet výše investice 

na zaměstnance ředitelství zde není 

na místě.

Plánujete ještě nějakou další rozsáhlejší 

investici, například vlastní dřevozpracují-

cí kapacitu?

Pilu budovat nebudeme. Významnou in-

vesticí, která může dosahovat řádu stovek 

milionů korun, je výměna informačního sys-

tému. Bude to na všechny zaměstnance 

klást mimořádné nároky, ale je to již nezbyt-

né.

  

V jaké fázi nasazení nových IT systémů 

jste?

Finalizujeme zadávací dokumentaci na   

ERP systém (Enterprise Resource Planning, 

česky: plánování podnikových zdrojů), 

s drobným časovým posunem je připravo-

vána i zadávací dokumentace pro lesnický 

informační systém. Stále ještě zvažujeme al-

ternativy, jestli ERP systém a lesnický infor-

mační systém soutěžit ve stejném čase, 

nebo umožnit dodavateli lesnického infor-

mačního systému, aby měl možnost 

v soutěži reagovat na parametry ERP. 

Předpokládám, že minimálně ERP bude 

soutěženo v letošním roce.

Máte odhad výše této investice?

U ERP předpokládáme řádově sto mili-

onů a lesnický informační systém by se 

mohl pohybovat v podobné výši, to jsou 

ovšem odhady, skutečnou cenu určí až ve-

řejná soutěž.

TRH S DŘÍVÍM

Na trh s dřívím má dnes značný vliv kala-

mitní situace na severovýchodní Moravě. 

Jak se to projevuje ve struktuře těžeb 

a následně v ekonomice podniku?

Ve struktuře těžeb je v posledních le-

tech naprosto zřejmé, že se nám posou-

vá podíl nahodilých těžeb v neprospěch 

těžeb úmyslných. Na severní Moravě, 

kde vlivem sucha a václavky dochází 

k odumírání smrkových porostů, předpo-

kládáme, že letos v čistě kalamitních 

správách vytěžíme zhruba 1,8 milionů kubí-

Vítězný návrh budovy ředitelství LČR.



ků soušového a kůrovcového kalamitního 

dříví, což je zhruba stejně jako v roce 

2016.

Rozdíl realizovaných cen se zde pohybuje 

od 300 do 500 Kč/m3 oproti běžným zakáz-

kám a je dost závislý na ročním období.  Ji-

nak to vypadá na komplexních smlouvách, 

jinak v aukcích, které rychle reagují na pro-

blémy v logistice nebo u odběratelů, proto-

že v takových případech jdou ceny výrazně 

dolů. 

Pro nás je kalamita na severní Moravě vý-

znamnou hospodářskou ztrátou a radost 

z toho nemáme. Těžíme a prodáváme dříví 

horší kvality, často z nezralých porostů 

a za vyšších než běžných nákladů. Je to udá-

lost, kterou nemáme plně pod kontrolou, 

ale musíme se s ní vypořádat.

Na trh s dřívím může mít významný vliv 

také garance dříví pro nové investory 

do zpracování dříví. Asi největší zmiňova-

nou investicí je v této souvislosti projekt 

fi rmy Labe Wood. Jak se na tento záměr, 

mám na mysli snahu o garanci dodávek 

státního dříví, díváte?

Nebudu se vyjadřovat ke konkrétní inves-

tici. Obecně však platí, že Česká republika je 

země, která má zhruba o 3 miliony kubíků 

surového dříví vyšší export než dovoz. Mys-

lím si, že je to škoda a svědčí to o nízké kon-

kurenceschopnosti tuzemského podnikatel-

ského prostředí ve zpracování dřeva 

ve vztahu k sousedním zemím, které surovi-

nu z České republiky nakupují. 

Podpora státu pro investory za účelem 

dosažení vyššího zpracování a spotřeby dře-

va jako obnovitelné suroviny na území České 

republiky je na místě. V posledním roce se 

však ukázalo, že najít způsob provedení 

a kompromis mezi správci státního lesa 

a oborovými asociacemi v oblasti podpory 

formou garance dodávek je velmi složité.

Jedním z vašich obchodních kanálů jsou 

aukce dříví nastojato. Shrňte prosím je-

jich hlavní principy a objemy, které takto 

obchodujete.

Náš obchodní model je popsán v kon-

cepci podniku na roky 2015 až 2019 a ne-

plánujeme jej zásadně měnit. Aukce na-

stojato jsou nabídky dřeva k těžbě, 

nejčastěji v rozsahu několik desítek až sto-

vek m3, průměrně kolem 350 m3 na jednu 

aukci. Většina je nabízena formou hromad-

ného prodeje, tedy za celkovou částku při 

garanci počtu stromů. U nahodilých těžeb 

a probírek pak využíváme aukce s příjmem 

dříví, zde se soutěží o cenu za 1 m3. Využí-

váme formy elektronické i prezenční. 

Aukce nastojato tvoří 30 % z celkového 

objemu těžeb na vyhlašovaných pětiletých 

tendrech (2017+ a 2018+) a jejich podíl zvy-

šovat nebudeme. Letos například končí pě-

tileté smlouvy, které mají podíl aukcí 20%. 

Podíl aukcí se tedy postupně zvyšuje k cílo-

vým 30 %. Tento záměr bývá narušován ka-

lamitami, kdy jsou aukce využívány pro zvý-

šené objemy nahodilých těžeb. 

Od letošního roku jsou uzavřeny na většině 

kalamitních jednotek nové komplexní 

smlouvy, které byly dimenzovány na reálné 

objemy kalamitní těžby, proto by nemělo 

být doplňování aukcemi tak zásadní. Vývoj 

zastoupení obchodních kanálů v průběhu 

let je zobrazen v grafu číslo 1.

Jak byste charakterizoval subjekty, které 

v aukcích nejčastěji uspějí? Je o aukce zá-

jem u malých regionálních subjektů, 

k nimž byly asi primárně cíleny?
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Aukce nastojato svou roli plní. Jsou vhod-

ným doplňkem komplexních smluv, reagují 

rychle na cenu i na případné komplikace 

typu kalamity nebo odstoupení smluvního 

partnera. Také poskytují prostor pro podni-

katele, kteří neuspěli v pětiletých tendrech 

nebo se do nich nehlásí. Nemáme defi nici 

„malého regionálního subjektu“, nicméně 

mohu konstatovat, že v aukcích vítězí zhru-

ba v polovině případů subjekt, který má 

v daném regionu smlouvu na komplexní za-

kázku.  Byli bychom rádi, kdyby se do aukcí 

hlásily větší počty zájemců. Jsou lokality 

a aukce, kde je zájemců hodně, ale jsou ta-

kové, které musíme zadávat opakovaně a zá-

jemců je málo i přes poměrně nízké ceny.  

Přitom jsem přesvědčen, že máme téměř 

stále v nabídce porosty, na nichž lze slušně 

existovat a vydělávat.

Údaje NIL2 ukazují poměrně zásadní roz-

díly mezi vykazovanou těžbou a daty zjiš-

těnými inventarizací. Předpokládám, že 

tyto rozdíly analyzujete. Kde vidíte hlavní 

příčiny těchto rozdílů?

Nesdělím určitě nic objevného, když 

řeknu, že hlavní příčina je zejména v rozdíl-

né metodice a původu srovnávaných údajů. 

Lidem z oboru a odborníkům jsou mys-

lím souvislosti zřejmé, laikům a médiím 

nezbývá než trpělivě vysvětlovat, že meto-

dika NIL nepočítá například s nadměrky 

u výřezů, se zaokrouhlováním tloušťky 

výřezu a s dalšími detaily, které souvisí 

s výrobou a příjmem vytěženého dříví. 

BUDOUCNOST

I když nám lesnictví ukazuje, že prognó-

zování v přírodních podmínkách je značně 

obtížné, přesto se vás zeptám: co může 

v budoucnosti – krátkodobé i dlouhodobé 

– významněji ovlivnit hospodaření Lesů 

ČR?

Já bych to shrnul do dvou oblastí a teď 

hovořím o období v řádu desetiletí. První je 

společenská objednávka. Může se stát, že 

postupem času budeme relativně bohatou 

společností, bohatým státem, a tři, čtyři mi-

liardy zisku ročně ze státního lesa nebudou 

tak podstatné při rozhodování o způsobu 

správy státního lesa. Budeme možná méně 

hospodařit za účelem dobývání renty pro 

stát, produkovat nižší hospodářský výsledek 

a ještě více se zaměřovat na mimoprodukč-

ní funkce lesa. Navíc se potenciál tvorby 

renty bude pravděpodobně postupem času 

snižovat, jak poroste cena lidské práce, vy-

čerpají se možnosti úspory pěstebních ná-

kladů a režie, přičemž ceny dřeva porostou 

pomaleji než náklady.

Druhý prvek, který bude hospodaření 

všech lesníků ovlivňovat, jsou globální kli-

matické změny. Produkční doba v lesnictví 

je mimořádně dlouhá a my lesníci se musí-

me učit pracovat s klimatickými prognózami 

v řádu sto let. Čím víc budeme mít informací 

a čím budou prognózy přesnější, tím víc 

na to budeme muset v našich cílech a kon-

cepcích reagovat. 

Potom jsou tu nepředvídatelné vlivy, ži-

velní kalamity, změna politické situace a po-

dobně, tyto události nelze prognózovat, nic-

méně je nutno počítat s tím, že mohou 

s nějakou pravděpodobností přijít, a je dob-

ré být na ně připraven.

A jaký vývoj byste podniku Lesy ČR a čes-

kému lesnictví přál?

Podniku bych přál klid na práci a co nejví-

ce poučených a spokojených klientů 

– českých státních občanů – je to jejich les 

a jejich podnik.

Českému lesnictví přeji příznivé klima, 

žádné kalamity, hodně srážek, větší zájem 

o práci v lese a abychom v Česku vyrobili 

a spotřebovali více polen, prken, desek, 

trámů, papíru a všeho, co se dá ze dřeva 

vyrobit. 

Děkuji za rozhovor 

(13. 4. 2017), 

Jan Příhoda



Rozhovor 

s Josefem Pollakem, 

lesním správcem LS Nové 

Město na Moravě

Smrkové 
hospodářství 
na lesní 
správě 
Nové Město 
na Moravě
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SPECIFIKA PĚSTOVÁNÍ SMRKU 
V MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH

Přibližte prosím historii pěstování smrku 

v této oblasti. 

Přirozeně zde rostla tzv. hercynská směs 

jedle, buku a smrku, v časté míře býval pří-

tomen i javor. Podobně jako v jiných čás-

tech republiky došlo s postupným osídlová-

ním ke klučení lesů, k jejich těžbě, a už v 18. 

století jsou na zdejších majetcích běžně po-

pisovány smrkové a borové mo-nokultury. 

Co nás ovlivňuje v současné době nejvíc, je 

obrovská sněhová a větrná kalamita z roku 

1930, kdy, jak se uvádí v kronikách, napadl 

během dvou dní jeden metr mokrého sně-

hu a došlo ke zničení 60 % porostů. Při ná-

sledné obnově pasek došlo k zalesnění té-

měř 100 % smrkem, a to nám přináší dnešní 

problémy, protože smrk byl sázen nejen 

na přirozená stanoviště, ale i na stanoviště 

pro něj nevhodná. Důsledkem této kalamity 

je současné výrazně nadnormální zastou-

pení 8. a 9. věkového stupně u smrku. 

Můžete tedy shrnout hlavní aspekty mají-

cí vliv na hospodaření?

Jak jsem zmínil, pro LHC Nové Město 

na Moravě je charakteristické výrazně nad-

normální zastoupení 8. a 9. věkového stup-

ně. Dále je LHC typický převahou smrko-

vých porostů, s nedostatečným 

zastoupením listnatých dřevin a jedle. Po-

kud vezmeme v úvahu i stanovištní podmín-

ky, lze konstatovat, že porosty jsou ze dvou 

třetin středně až vysoce ohroženy abiotic-

kými vlivy (sněhem, větrem, námrazou). 

Z biotických vlivů jsou to pravidelně se opa-

kující gradace kůrovců. Smrkové porosty 

jsou oslabovány nedostatkem srážek, jak je 

tomu v posledních dvou letech, a výrazně 

novým fenoménem je rychle se rozšiřující 

lýkožrout severský.  

Jaké jsou hlavní cíle při pěstování smrku?

Hlavní cíle se dají rozdělit na obnovu 

a výchovu. U obnovy je to rozpracování 

smrkových monokultur tak, aby do nich 

byly racionálně vnášeny potřebné podíly 

      Zastoupení 
         dřevin
 Dřevina Zastoupení (%)
 SM 83,9
 BO 4,0
 MD 2,1
 JD 1,9
 BK 5,4
 OL 1,2
 JV 0,5
 BR 0,3
 Ostatní 0,7

Pěstování lesa je základní lesnickou disciplínou, zároveň také velmi komplexní 

a obsáhlou, na kterou má vliv mnoho faktorů.  Následující tři rozhovory 

představují pěstování našich hlavních hospodářských dřevin – smrku, borovice 

a buku v konkrétních podmínkách tří lesních správ státního podniku Lesy ČR. 

První rozhovor se věnuje naší hlavní hospodářské dřevině – smrku, u které jsou 

lesníci nejcitelněji konfrontováni s problémy plynoucími z klimatických extrémů 

a ataku biotických škůdců. O smrkovém hospodářství v oblasti Českomoravské 

vrchoviny jsem si povídala s Ing. Josefem Pollakem, dlouholetým lesním 

správcem LS Nové Město na Moravě.

LS Nové Město na Moravě obhospodařuje LHC Nové Město na Moravě. Toto území se nachází v PLO 16 Česko-
moravská vrchovina (94 %) a PLO 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny (6 %). Lesní půda je na 13 780 ha, odborná 
správa v soukromých a obecních lesích na výměře 5 393 ha. Nejvýznamněji je zastoupen LVS 6 smrkobukový (63 %) 
a LVS 5 jedlobukový (30 %). Z pohledu ekologických řad je nejvýznamněji zastoupena řada kyselá 33 %, řada ogleje-
ná 33 % a řada živná 26 %. Nadmořská výška se pohybuje od  340–836 m n. m. Průměrná roční teplota je 6–7 ˚C, 
úhrn srážek 600–800 mm. Geologicky se jedná o oblast krystalinika Českého masívu. Na rulách jsou půdy většinou 
hlinitopísčité až písčitohlinité, slabě až středně bohaté. Na žule vznikají půdy hlinitopísčité až písčité, často dosti ka-
menité až balvanité, se slabými až středními zásobami živin. Specifické půdní podmínky vznikají na hlinitých materi-
álech plošin se střídavým zamokřováním a vznikem pseudoglejů. Podél vodotečí a na prameništích se nacházejí gleje 
a pomístně rašeliny. 8 000 ha lesa se nachází v CHKO Žďárské vrchy a toto území je současné době vyhlášeno jako 
CHOPAV. 

Roční výše těžby: 105 000 tis m3 – 7,79 m3/ha, celkový průměrný roční přírůst: 8,91 m3/ha. Průměrné obmýtí 
112 let, průměrná obnovní doba 38 let. Průměrná zásoba mýtních porostů 540 m3/ha. Plocha z normální paseky 
1 193 ha. Skutečná těžba za posledních 10 let: 97 000 m3/rok, z toho nahodilá 23 704 m3, tedy 24 %. 
Organizačně je správa rozdělena na 12 revírů, pracuje na ní 21 zaměstnanců.

CHARAKTERISTIKA LS NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ



melioračních a zpevňujících dřevin, a to 

těch, které nás přiblíží cílové druhové sklad-

bě. Samotnou změnou druhové skladby 

zvýšíme i vitalitu a stabilitu porostů. Jsou 

zde dobré podmínky pro přirozenou obno-

vu smrku, v menší míře i buku a ostatních 

dřevin. Cílem je tedy maximální možné vyu-

žití potenciálu přirozené obnovy na LHC. 

Problematickou obnovu stejnověkých poka-

lamitních bloků řešíme už druhé decenni-

um. Porosty jeden věkový stupeň před po-

čátkem obnovy rozpracováváme 

ve východiscích obnovy, vnášíme do nich 

pruhovými, kotlíkovými a násečnými seče-

mi MZD a provádíme zde intenzivní výcho-

vu tak, abychom je připravili na obnovu. 

Naše představa je taková, že by se porosty 

mohly po vnesení potřebného podílu hos-

podářsky významných listnatých dřevin 

a jedle obnovovat přirozeně, a zdá se, že by 

se to mohlo dařit. Využíváme na to výjimku 

z lesního zákona podle § 33, kterou máme 

schválenou jak už při samotné tvorbě LHP, 

tak pokud je potřeba i individuálně. V uply-

nulých deseti letech jsme takových těžeb 

do 80 let udělali 111 hektarů a na 80 % ploch 

jsme vysázeli jedli s bukem. Průměrně 

za desetileté období minulého LHP, které 

skončilo v loňském roce, jsme vysázeli 33 % 

listnatých dřevin a jedle. Dostali jsme se 

také na 27% podíl přirozené obnovy smrku. 

A hlavní cíle výchovy smrkových porostů?

U výchovy smrkových porostů je to dodr-

žení zásad zvýšení odolnosti smrkových po-

rostů vůči hlavním abiotickým škodlivým či-

nitelům, jako je vítr, sníh a námraza. Jsou to  

intenzivní výchovné zásahy na stanovištích 

středně a silně ohrožených už od samotné-

ho mládí, vedoucí ke stabilitě jedince. To 

znamená podpora tvorby příznivého štíh-

lostního koefi cientu, dobrého zakořenění 

stromu a tvorby úzké dlouhé koruny. V poz-

dějším věku zaměřujeme výchovu ve pro-

spěch stability porostu jako takového, tedy 

úrovňové nebo převážně podúrovňové 

probírky tak, aby porosty zůstaly kompakt-

ní. Po celou dobu se v porostech snažíme 

ponechávat zpevňující meliorační dřeviny, 

ale i modřín a borovici, aby se jejich odol-

nost, zejména proti sněhu a bořivému vět-

ru, zvyšovala. Vždy je snahou výchovným 

zásahem zvýšit kvalitu porostní zásoby.

Téměř třetina obnovy u smrku je u vás 

přirozená, budete tento podíl ještě navy-

šovat?

Když jsem v roce 1992 nastoupil, v prv-

ním plánu bylo dosaženo 11% podílu přiro-

zené obnovy u smrku, v dalším lesním 

hospodářském plánu to bylo 15 % a za po-

sledních deset let jsme se dokázali dostat 

na  27 % podílu přirozené obnovy u smrku. 

Dokázali bychom dělat i 40 až 50 %, ale in-

tenzivně se věnujeme vnášení melioračních 

a zpevňujících dřevin a změně druhové 

skladby. Přesto je cílem následujícího de-

cennia výrazně překročit 30% podíl přiro-

zené obnovy a nadále jej zvyšovat. 

Vnos buku a jedle 

do smrkového 

porostu na revíru 

Lísek.

Klínová seč 

s bukem a jedlí 

na revíru 

Devět skal.
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Jak probíhá v souvislosti s rozpracovává-

ním smrkových monokultur a velkým po-

dílem přirozené obnovy těžba?

Hlídáme, jakým způsobem se těžba pro-

vádí a kdo ji dělá. Pokud v porostech do-

chází ke škodám způsobeným těžební tech-

nologií, ať už motomanuální, nebo 

harverstorovou, tak to zpravidla dokážeme 

zastavit a škody eliminovat. Dlouhodobě je 

u nás podíl harvestorových technologií ko-

lem 30 %. Do mladších porostů mezi 50 

a 75 roky, které nebyly od začátku připravo-

vány na harvestorové technologie, si nedo-

volíme harvestory pustit a nadělat tam lin-

ky, protože by kvůli hrozbě abiotických 

činitelů mohly popadat. Prioritně pouštíme 

harvestory od osmého věkového stupně 

výš a samozřejmě na vhodná stanoviště. 

Máme 35 % podmáčených a oglejených 

ploch, dalších 30 % jsou živná stanoviště 

nebo stanoviště obohacená vodou a humu-

sem, což jsou všechno plochy poměrně ne-

stabilní. Pro harvestorové technologie 

máme 30 % stabilnějších ploch a asi ne-

jsme schopni se dostat na nějaké výrazně 

vyšší procento. Pozitivně hodnotím změnu 

v přibližování dříví z klasického vlečení 

traktory ve prospěch vyvážecích souprav. 

Vnášíte hodně MZD, jaké máte zkušenosti 

se škodami zvěří?

U škod zvěří je nutné se dívat na dnešní 

a minulý stav. Porosty ve věku 50 až 80 let 

jsou na 50 až 60 % lesní správy totálně zde-

vastované jelení zvěří, která zde byla pře-

množena v 70. a 80. letech. Tyto porosty 

jsou zničené z 80 až 90 %, takže tam 

máme samozřejmě problémy i s výchovou. 

Zatím nenastal stav, kdy bychom přikročili 

k rekonstrukci – porosty buď zanikly samy 

tím, že je zlámal mokrý sníh, nebo je inten-

zivně těžíme, děláme tam důsledný zdra-

votní výběr ve prospěch zdravých nebo 

málo poškozených stromů. Problémem je 

špatná ekonomika – zpravidla se nedosta-

neme na více než 50 % kulatinových sorti-

mentů. Jelení zvěř se na Žďárských vrších 

podařilo vyřešit, stavy byly citelně sníženy. 

Dnes – neříkám, že škody nejsou, ale po-

kud tady jelení zvěř má být, tak tady vždy 

určité škody budou. Co se týká srnčího 

a okusu, nejsme v situaci, kdy bychom 

mohli v jehličnatém lese pěstovat listnaté 

dřeviny a jedli bez oplocení, všechno chrá-

níme. Na druhou stranu smrk z přirozené 

obnovy neošetřujeme vůbec a u umělé ob-

novy smrku zpravidla 3–4 roky používáme 

nátěry nebo vlnu. Kromě toho od kultur až 

po prořezávky ponecháváme vtroušené 

a přimíšené dřeviny v takové míře, aby ne-

škodily dřevinám hlavním. Plní zde nejen 

funkci meliorační, ale zlepšují také úživnost 

stanoviště pro zvěř, poskytují jí kryt a cel-

kově zlepšují prostředí ekosystému, zejmé-

na v kulturách smrku a borovice. Jsou tedy 

prostředkem ke snížení škod zvěří.

VLIV SUCHA 
NA SMRKOVÉ POROSTY

Na mnoha místech republiky mají smrko-

vé porosty vlivem sucha a druhotných 

škůdců velké problémy. Jaká je situace 

u vás?

V posledních letech dochází k vláhovému 

defi citu, srážek je zhruba 80 % z toho, co 

bylo dříve. Co se týká nasycenosti půdního 

profi lu vodou, tak už je zřejmé, že celá ob-

last Vysočiny je suchem postižena. Netýká 

se to jen sucha, jde také o nadprůměrný 

sluneční svit, vyšší průměrné teploty. Naši 

lesní správu lze z hlediska ohrožení suchem 

rozdělit na dvě části – severní a jižní. Sever-

ní část je zatím bez výrazných problémů, 

v té jižní začínáme dopady sucha pociťovat. 

V této části LS (LVS 4 a 5) máme značné 

problémy s kůrovcem, až 50 % nahodilé těž-

by tvoří právě kůrovci. Novým fenoménem 

v posledních pěti letech je lýkožrout sever-

ský, který situaci komplikuje. Václavka se 

historicky ve větším rozsahu vyskytuje také 

v jižní části lesní správy, v oblasti Moravce 

a Skleného, ale nemyslím si, že by se situace 

s václavkou zhoršovala. 

Jak tedy vnímáte budoucnost pěstování 

smrku u vás, především na problematič-

tější jižní části?

To je poměrně složitá otázka. Snažíme se 

zvýšit podíl listnatých dřevin a jedle při ob-



nově porostu. Výrazně převažuje buk s jed-

lí, bohužel listnaté dřeviny, které jsme dříve 

využívali, třeba jasan, začínají mít také zdra-

votní problémy – porosty odcházejí už mla-

dé. Škála dřevin, které se dají naplno využí-

vat v pátém lesním vegetačním stupni, není 

moc široká. O budoucnost smrku, pokud 

budou pokračovat suché roky, mám obavy. 

Jsem zvědav, kdy a jak na tuto situaci bude 

reagovat legislativa.

A vaše zkušenosti s jinými druhy dřevin?

Vysazujeme víceméně hlavně olši 

na podmáčených stanovištích, ale i olše za-

číná mít zdravotní problémy. Zvedli jsme 

významně podíl zalesnění u jilmu, protože 

ten nám v posledních letech drží, nejeví 

známky chřadnutí. Na půdách obohace-

ných humusem využíváme javor klen. Mys-

lím, že perspektivní mohou být dřeviny, 

jako jsou lípy, možná i dub zimní a červený. 

Výborně fungují pomocné dřeviny bříza 

a jeřáb, které nalétávají téměř v 80 % obno-

vovaných porostů. Cílem následujícího LHP 

je výrazné navýšení podílu listnatých dřevin 

při obnově.

REZONANČNÍ POROSTY SMRKU

Lze u vás přes uvedené problémy najít vý-

jimečně kvalitní porosty smrku?

V centrální oblasti Žďárských vrchů ko-

lem Devíti skal jsou kvalitní, dlouhodobě vy-

chovávané smrkové porosty. Máme zde ge-

novou základnu pro smrk a pro buk a již 

dlouho, možná 40–50 let, rezonanční po-

rosty, kde pěstujeme stromy s obmýtím 150 

let. Lokalita u Devíti skal je také zařazena 

do systému demonstračních objektů v rám-

ci Lesů ČR. Porosty jsou v partiích okolo 

800 m n. m. V nižších polohách pak patří 

k nejkvalitnějším porostům smrku oblast 

Radešína a Skleného na revíru Sklené a ob-

last Řehořova a Chroustova na revíru Boh-

dalov.

Děkuji za rozhovor 

(3. 5. 2017),

Petra Kulhanová

Vyznačený výchovný zásah v porostu poškozeném 

jelení zvěří na revíru Devět skal.

Porost pro pěstování rezonančního dříví na revíru 

Devět skal.
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Rozhovor 

s Václavem Hefl erem, 

lesním správcem LS Plasy

Borové 
a dubové 
hospodářství 
na Lesní 
správě Plasy



HISTORIE A HLAVNÍ ASPEKTY 
OVLIVŇUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ

Můžete ve stručnosti přiblížit historii les-

nického hospodaření v Plasích?

Historie lesnictví na tomto území úzce 

souvisí se založením kláštera v Plasích 

v roce 1144. Od druhé poloviny 17. století 

dochází k výraznému hospodářskému roz-

voji, zásadní rekonstrukci kláštera, a tím 

i ke zvýšené potřebě stavebního dříví. Ros-

toucí spotřebu si uvědomovali i správci 

lesů a vedle přirozené obnovy začínali hoj-

ně používat síjí. V roce 1785 Josef II. klášter 

zrušil a správa byla svěřena náboženskému 

spolku, který pokračoval v odpovědném 

hospodaření. V roce 1826 koupili panství 

Metternichové, kteří podporovali řádné 

hospodaření, vedle převažující borovice 

a smrku zpočátku preferovali pestřejší dru-

hovou skladbu, podporovali přirozenou 

obnovu, využívali síji a zakládali lesní škol-

ky. Lesníci byli vzdělaní praktičtí hospodá-

ři. V té době byly vyhotoveny první lesnické 

mapy a postaven Lesní úřad v Plasích, kde 

je i současné sídlo lesní správy. Od počátku 

20. století dochází k výrazné změně v hos-

podaření. Zakládány jsou převážně smrko-

vé monokultury s cílem dosažení maximál-

ního výnosu z lesa. Tomu odpovídá i stav 

v lesních školkách počátkem století, téměř 

90 % sadebního materiálu tvoří smrk, list-

náče chybí. V roce 1945 dochází ke konfi s-

kaci majetku a ten přechází do vlastnictví 

státu. Až do vzniku Lesů České republiky 

se uplatňuje holosečné hospodaření, umě-

lá obnova, snaha o přirozenou obnovu je 

opomíjená. Důsledkem tohoto hospodaře-

ní je skutečnost, že z lesa postupně praktic-

ky vymizela jedle a pěstování dubu se vě-

novala pozornost jen v Čečinech a na  

Doubravě.

Jemnější prvky hospodaření se začínají 

prosazovat po vzniku lesní správy, prefero-

vána je přirozená obnova. Podíl dubu 

a dalších melioračních dřevin v obnově 

roste, podíl smrku klesá. 

Jaké hlavní aspekty mají vliv na  součas-

né hospodaření?

Významným faktorem negativně ovlivňu-

jícím hospodaření je trvalý srážkový defi cit. 

V kombinaci s vysokými teplotami dochází 

k oslabování porostů, především života-

schopnost smrku je nižší. Sucho i stav vody 

v půdě mají přímý vliv na úspěšnost umělé 

i přirozené obnovy. Ztráty na zalesnění se 

pohybují kolem 25–35 %. Roční srážky v le-

tech 2015 a 2016 v oblasti lesní správy byly 

nejnižší za posledních deset let. Jednoznač-

ně největším problémem výrazně ovlivňují-

cím hospodaření a stav lesa jsou přemno-

žené stavy některých druhů spárkaté 

zvěře. Nejvíc nás trápí vysoké stavy jelena 

siky (Manětínsko), na zbývajícím území 

Ošetření borové 

kultury z umělé 

obnovy proti 

okusu nátěrem na 

revíru Čečiny.

Pahorkatinný ráz krajiny severního Plzeňska, převážně 
chudé písčité půdy, sucho, ale i protékající řeka Střela či 

bohatá historie, i tak lze stručně charakterizovat území 
Lesní správy Plasy. Současné borové hospodářství a jeho 

specifi ka, ale i genová základna dubu byly hlavními tématy 
rozhovoru s lesním správcem Ing. Václavem Hefl erem, 
podle kterého práci lesníka v této oblasti silně limituje 

zvěř, především jelen sika.

Kaolinový důl 

Kaznějov 

– revíry Plasy, 

Kamenice.
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kombinace sika, dančí a mufl on. Přestože 

se plány i reálný odstřel zvyšují, trend vý-

voje škod je rovněž vzestupný. Narůstají 

i náklady na ochranu lesa proti zvěři.  Ved-

le klasické ochrany nátěry repelenty jsou 

také oploceny všechny meliorační a zpev-

ňující dřeviny, v nejvíce zasažených lokali-

tách se plotí i hlavní dřevina borovice. 

Za škodami zvěří nelze vidět pouze okus, 

ohryz a loupání porostů, tlakem zvěře je 

výrazně limitována také úspěšnost přiroze-

né obnovy, kultury vzniklé umělou obno-

vou se v zákonné lhůtě obtížně zajišťují 

a péče o ně se současně prodražuje. Opa-

kovaným okusem, ohryzem či loupáním 

dochází ke snížení přírůstu, výše a kvality 

produkce a v mnohých případech dále pů-

sobením sněhu, námrazy a větru k rozlá-

mání až úplné destrukci porostů. 

Kde vidíte řešení této situace?

Domnívám se, že uvedený problém za  

nás nevyřeší nově připravovaný zákon 

o myslivosti. Početní stavy mnohonásobně 

převyšují kapacitu prostředí a krajiny jako 

celku. Řešení této otázky je během na  ně-

kolik let, ale předpokládá nutnou součin-

nost a vůli všech zúčastněných, tj. vlastníků 

či držitelů, uživatelů či nájemců honiteb 

i orgánů státní správy myslivosti chtít pro-

blém řešit.

V oblasti lesní správy se těží kaolin, dotý-

ká se vás nějak jeho těžba?

Těžba kaolinu je na lesní správě určitým 

specifi kem. Zasahuje revíry Kamenice 

a Plasy – dobývací prostor v souhrnu činí 

několik set hektarů. Těžba je známá od po-

loviny 19. století, úzce souvisí s dřívější těž-

bou černého uhlí na Plzeňsku. Z původních 

15 dobývacích prostorů či ložisek je sou-

středěna do oblasti Horní Břízy a Kaznějo-

va a prováděna výhradně povrchově. Za  

tímto účelem každoročně odlesňujeme ně-

kolik hektarů lesa, plochy jsou dočasně vy-

jímány na 25–30 let, po vytěžení jsou rekul-

tivovány a následně předány lesní správě 

s porosty ve stadiu zajištěné kultury.

PRINCIPY PĚSTOVÁNÍ BOROVICE 
V MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH

Hlavní hospodářskou dřevinou je u vás 

borovice, můžete přiblížit základní prin-

cipy jejího pěstování?

Vzhledem k produkci je obnova borovice 

vedena snahou o maximální možný podíl 

přirozené obnovy všech cílových dřevin. 

Základní dřevinou je borovice, dub zimní 

plní převážně funkci MZD. V přirozené ob-

nově na chudších stanovištích plní tuto 

funkci i bříza, pro lepší výtěž je využíván 

modřín. Přirozená obnova je prováděna 

okrajovou clonnou sečí, případně holou 

sečí do 1 ha s ponecháním několika vybra-

ných borových výstavků. Nejužívanějším 

způsobem přirozené obnovy je prostá 

okrajová seč – násek vedle mateřského po-

rostu v maximální šíři 25 metrů. Převažující 

směr obnovy je od  severovýchodu. Úspěš-

nost přirozené obnovy borovice vyžaduje 

řádně provedenou přípravu půdy, nejčas-

      Zastoupení 
         dřevin
 Dřevina Zastoupení (%)
 SM 83,9
 BO 50
 SM 35
 MD 5
 DBZ 5
 BR 2
 BK 1
 Ostatní 2

Lesní správa Plasy obhospodařuje stejnojmenný lesní hospodářský celek. Nachází se ve třech přírodních lesních 
oblastech (PLO 6 – Západočeská pahorkatina – 84 %, PLO 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina – 13 %, PLO 8 – 
Křivoklátsko – 3 %). Katastrální výměra činí 73 tisíc hektarů. LS Plasy obhospodařuje 17 400 ha lesa a na téměř 2 
400 ha zabezpečuje odbornou správu lesů, převážně na majetcích drobných vlastníků. Z lesních vegetačních stupňů 
jsou zastoupeny druhý – bukodubový – 41 %, třetí – dubobukový – 32 % a čtvrtý – bukový – 27 %. Z pohledu eko-
logických řad jsou nejvýznamněji zastoupeny řada kyselá – 62 %, oglejená – 24 %, živná – 9 % a ostatní – 5 %. 
Nadmořská výška se pohybuje od 254 do 677 m n. m., průměrná nadmořská výška je 400 m n. m. Průměrná roční 
teplota je 7,5 ˚C, úhrn srážek 450–550 mm. Převažují málo úrodné až chudé půdy, převážně písčité. 

Roční těžba 100 000 m3 – 5,75 m3/ha, průměrný mýtní přírůst 4,00 m3/ha. Průměrné obmýtí 118 let, průměrná 
obnovní doba 29 let. Průměrná zásoba mýtních porostů 359 m3/ha. Plocha z normální paseky 1 427 ha. Skutečná 
těžba za poslední decennium 853 000 m3, z toho nahodilá 224 000 m3, tedy 26 %. Podíl MZD v obnově dosahuje cca 
25 %.

Organizačně je správa rozdělena na 11 revírů, pracuje na ní 21 pracovníků.

CHARAKTERISTIKA LS PLASY



těji shrnutí a úklid klestu či jeho drcení, nej-

více je využíváno naorání ploch. Limitující-

mi faktory úspěšnosti přirozené obnovy 

jsou závislost na  semenných letech, sucho, 

později nastupující buřeň, tlak zvěře 

a omezeně také sypavka. Ideálním příprav-

kem proti buřeni býval Velpar, který účin-

koval několik let. Dnes je ochrana složitější. 

Pozitivní je, že z důvodu jmenovaných fak-

torů byla schvalujícím orgánem při obnově 

LHP udělena výjimka a na CHS 13 a CHS 23 

byla povolena lhůta pro zalesnění borovice 

čtyři roky. Nedaří-li se přirozená obnova, 

stejně jako chybějící MZD, je obnova pro-

váděna uměle, převážně štěrbinovou sad-

bou sazečem. 

A pokud se budeme bavit o hlavních prin-

cipech výchovy borových porostů? 

Prořezávky a probírky do 40 let v boro-

vých porostech směřujeme výhradně do  

úrovně, do podúrovně prakticky nezasahu-

jeme. Neřešíme intenzitu, ale správnost 

a účelnost zásahu, dbáme o zachování zá-

poje. Negativním výběrem vyřezáváme ne-

tvárné, košaté, výrazně poškozené (zejmé-

na zvěří) jedince, obrostlíky a předrostlíky. 

Kritériem selekce je kvalita kmene, jinými 

slovy každým zásahem by mělo dojít 

ke zkvalitnění porostu, přičemž současně 

podporujeme MZD a další vtroušené dře-

viny. Při prvních zásazích je nutné věnovat 

pozornost redukci agresivní a předrůstající 

břízy, obdobně v některých porostech 

i modřínu. Upřednostňujeme výchovu 

v porostech s naléhavostí, prvními probír-

kami převážně harvestory porosty rozčle-

ňujeme. Při dalších probírkách postupně 

přecházíme ke kladnému výběru, zásahy 

v úrovni uvolňujeme nadějné, později cílo-

vé stromy. Interval probírkových zásahů 

ve starších porostech s ohledem na stav 

porostů se postupně prodlužuje. 

Odkud berete osivo pro umělou

 obnovu?

Na lesní správě na revíru Doubrava se 

nachází semenný sad borovice lesní, zalo-

žený v roce 1980, který umožňuje získávání 

dostatku kvalitního osiva pohodlným a lev-

ným způsobem. Plocha sadu činí 6,5 ha, vy-

sázeno zde bylo 1 200 roubovanců ve  spo-

nu 6 x 8 m, rouby byly odebírány 

z uznaných výběrových stromů v rámci 

dnešní PLO 6. Sad je oplocen, udržován 

černým úhorem a chemizací. Každým dru-

hým rokem je prováděn ořez a tvarování. 

Průměrné sběry se pohybují kolem 30 met-

ráků ročně. Semenný sad je rovněž de-

monstračním objektem. V současné době 

je na sousedním revíru Kamenice připravo-

váno založení sadu druhé generace.

Přirozená 

obnova 

borovice lesní 

na revíru 

Plasy.
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Zmínil jste těžbu harvestory v probír-

kách, jaký je podíl harvestorových těžeb 

celkem?

Harvestory u nás realizují kolem 75 pro-

cent celkové těžby. Je to trend posledních 

let, úzce souvisí s produktivitou práce, ná-

klady na těžbu a ubývajícími pracovními si-

lami. O jejich nasazení rozhodují přírodní 

podmínky a terén.

PODÍL LISTNATÝCH DŘEVIN, 
DUBOVÉ POROSTY

V dřevinné skladbě s 90 % převládají jeh-

ličnaté dřeviny. Jaký je podle vás opti-

mální podíl listnatých dřevin a které dře-

viny vnímáte jako perspektivní?

Podíl MZD včetně jedle v obnově dosa-

huje na lesní správě cca 25 %. Jsem pře-

svědčen, že v daných podmínkách jde 

o podíl naprosto dostatečný. Z dřevin, kte-

ré najdou uplatnění na lesní správě, uvedu 

dub zimní, buk, jedli, douglasku i břízu.

Na území lesní správy se nachází kvalitní 

dubové porosty – je zde genová základna 

dubu. Jaké jsou zde cíle hospodaření?

Kvalitní dubové porosty máme přede-

vším na revírech Čečiny a Doubrava. Z his-

torického průzkumu je zřejmé, že mateřské 

porosty byly zakládány z odrostků dubu 

zimního v řidším sponu a byly doplňovány 

přirozeně se zmlazující borovicí. V sedm-

desátých letech minulého století byla vede-

na úvaha o přeměně dubových porostů 

na porosty borové. Přeměna realizována 

nebyla, naopak bylo rozhodnuto dubové 

porosty zachovat, výsledkem bylo vyhláše-

ní genové základny pro dub zimní. Jedná se 

o nejrozsáhlejší západní souvislý výskyt 

dubu zimního v České republice. Genová 

základna byla vyhlášena v roce 1988, její 

platnost je revidována a prodlužována 

na základě odborných posudků vždy při 

obnově LHP. Aktuálně její výměra činí 413 

ha a rozkládá se na obou březích Střely 

na části jmenovaných revírů. Nejstarší po-

rosty dosahují věku 170 let. Cílem hospoda-

ření je zachování genetické hodnoty a bio-

logické různorodosti dřevin a maximální 

snaha o přirozenou obnovu. V případě 

umělé obnovy je použit sadební materiál, 

jehož původ pochází z dané genové zá-

kladny. Genová základna je současně de-

monstračním objektem dubového hospo-

dářství. 

Děkuji za rozhovor 

(16. 5. 2017),

Petra Kulhanová

Genová základna dubu zimního na revíru Čečiny.



Rozhovor 

s Jaroslavem Turkem, 

lesním správcem 

LS Luhačovice

Bukové 
hospodářství 
na lesní 
správě 
Luhačovice



76 · 77

SPECIFIKA PĚSTOVÁNÍ BUKU 
V MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH

LS Luhačovice se vyznačuje velmi rozma-

nitou druhovou skladbou dřevin s převa-

hou smíšených porostů. Bukové porosty 

tvoří cca 30 % plochy. Můžete je ve struč-

nosti charakterizovat?

Bukové porosty se na lesní správě Luha-

čovice nacházejí ve větším rozsahu pouze 

na třech revírech, jinak je buk součástí po-

rostních směsí. Hlavním rysem bučin v této 

oblasti je jejich mimořádná produktivita, 

kvalitní genofond a s tím související tvár-

nost porostů. Jedná se o původní přirozená 

lesní společenstva s vysokou ekologickou 

hodnotou, která mají zároveň dlouhou his-

torii lesnického hospodaření.

Buk zde má ideální podmínky pro růst – 

jaké jsou hlavní principy jeho pěstování?

Smyslem hospodaření v bukových a smí-

šených porostech je zajištění plnění všech 

funkcí lesa, při minimálních vkladech do-

datkové energie, které by zbytečně zatěžo-

valy ekonomiku a životní prostředí. Hlav-

ním cílem pěstování bukových a smíšených 

porostů je zajištění nejvyšší kvality a stabili-

ty jednotlivých stromů, zajištění přirozené 

obnovy původní populace těchto dřevin 

a samozřejmě dosažení co nejvyšší ekono-

mické a ekologické hodnoty lesa. Snažíme 

se využít vysoké produktivity zdejších sta-

novišť a usilujeme také o to, aby byla vytvo-

řena potřebná vertikální struktura porostů 

s přiměřeným podílem podúrovně (cca 

50 % jedinců), což je nezbytný předpoklad 

k dosažení požadované kvality nadějných 

jedinců. Podúrovňová složka porostu navíc 

zajišťuje funkci mikroklimatickou, brání 

rozvoji buřeně, vytváří náhradu za chybějí-

cí úrovňové stromy a do určité míry může 

mechanicky ochraňovat jakostní jedince při 

vyklizování dříví z porostů. Výchovné zása-

hy jsou principiálně zaměřeny především 

do úrovňové porostní vrstvy a odstraňují 

se tzv. škodící jedinci, kteří překážejí ve vý-

voji kvalitnějšího „souseda“. 

Buk zde vytváří v nižších polohách buko-

dubové porosty, ve svém optimu pak té-

měř monokultury s příměsí cenných list-

V oblasti Bílých Karpat a Vizovických vrchů se nachází vysoce 

ceněné porosty naší důležité hospodářské dřeviny – buku. Bukové 

hospodářství a jeho specifi ka v místních podmínkách 

představil lesní správce LS Luhačovice Ing. Jaroslav Turek, který je 

již čtvrtým pokračovatelem lesnické tradice ve své rodině.

      Zastoupení 
         dřevin
 Dřevina Zastoupení (%)
 SM 83,9
 BO 50
 SM 35
 MD 5
 DBZ 5
 BR 2
 BK 1
 Ostatní 2

Lesní správa Plasy obhospodařuje stejnojmenný lesní hospodářský celek. Nachází se ve třech přírodních lesních 
oblastech (PLO 6 – Západočeská pahorkatina – 84 %, PLO 9 – Rakovnicko-kladenská pahorkatina – 13 %, PLO 8 – 
Křivoklátsko – 3 %). Katastrální výměra činí 73 tisíc hektarů. LS Plasy obhospodařuje 17 400 ha lesa a na téměř 2 
400 ha zabezpečuje odbornou správu lesů, převážně na majetcích drobných vlastníků. Z lesních vegetačních stupňů 
jsou zastoupeny druhý – bukodubový – 41 %, třetí – dubobukový – 32 % a čtvrtý – bukový – 27 %. Z pohledu eko-
logických řad jsou nejvýznamněji zastoupeny řada kyselá – 62 %, oglejená – 24 %, živná – 9 % a ostatní – 5 %. 
Nadmořská výška se pohybuje od 254 do 677 m n. m., průměrná nadmořská výška je 400 m n. m. Průměrná roční 
teplota je 7,5 ˚C, úhrn srážek 450–550 mm. Převažují málo úrodné až chudé půdy, převážně písčité. 

Roční těžba 100 000 m3 – 5,75 m3/ha, průměrný mýtní přírůst 4,00 m3/ha. Průměrné obmýtí 118 let, průměrná 
obnovní doba 29 let. Průměrná zásoba mýtních porostů 359 m3/ha. Plocha z normální paseky 1 427 ha. Skutečná 
těžba za poslední decennium 853 000 m3, z toho nahodilá 224 000 m3, tedy 26 %. Podíl MZD v obnově dosahuje cca 
25 %.

Organizačně je správa rozdělena na 11 revírů, pracuje na ní 21 pracovníků.

CHARAKTERISTIKA LS PLASY



náčů – lípy, javoru klenu a mléče a třešně 

ptačí, ve vyšších polohách vytváří jedlo-

bukové porosty. V jakých podmínkách 

(eventuálně porostních směsích) dosahu-

je nejkvalitnějších parametrů?

Bukové porosty dosahují nejvyšší kvality 

a produkce na bohatých stanovištích ve 

4. lesním vegetačním stupni. Celková hod-

nota těchto porostů je pak navyšována pří-

tomností cenných listnáčů a také modřínu, 

který při zastoupení v jednotlivé příměsi 

(tzn. do cca 10 %) výrazně navyšuje pro-

duktivitu a mechanickou stabilitu porost-

ních směsí. Vnášení modřínu do porostů je 

v současné době na území 1. zóny CHKO 

bohužel úplně omezeno.

Preferujete podrostní způsob hospodaře-

ní, můžete jeho hlavní specifi ka v míst-

ních podmínkách představit?

Výchova a obnova porostů jsou vzájem-

ně propojeny. Výchovou jsou porosty 

mimo jiné připravovány pro kvalitní obno-

vu a přirozeně obnovené porosty jsou zase 

zárukou stability a potenciální kvality do-

spívajících porostů. Na naší lesní správě 

jsou ročně v průměru realizovány výchov-

né těžby v listnatých porostech na 570 ha, 

což představuje necelých 30 % z celkového 

objemu probírek, z toho cca 120 ha prová-

díme v porostech do 40 let. K tomu ještě 

přistupuje výchova prořezávkami na ploše 

140 ha. Podrostní způsob hospodaření se 

jeví po všech stránkách jako nejvhodnější. 

Jsou lokality, kde je kombinován z důvodů 

technických a stanovištních s hospodář-

ským způsobem násečným. Po zajištění vý-

chodisek obnovy stačí v našich podmín-

kách po domýcení mateřského porostu 

nad nárosty zpravidla jeden zásah proclo-

něním vzniklého porostního okraje k tomu, 

aby se zde kontinuálně dostavil nálet. Urči-

tý potenciál spatřuji také ve výběrném způ-

sobu hospodaření, toto je zatím ve fázi plá-

nování a úvah, jedná se o dlouhodobější 

proces. Pro doplnění bych uvedl, že celko-

Pohled na lesní porosty v oblasti Vlárského průsmyku, v pozadí území Slovenské republiky.
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vá roční obnova lesa je v průměru realizo-

vána na výměře 125 ha, z toho přirozená 

obnova přibližně na 43 ha, tj. 34 %.

Uvedené principy hospodaření jsou 

i s ohledem na členité terény v oblasti ná-

ročné na těžbu a přibližování. Jakým způ-

sobem probíhají a daří se nacházet kva-

litní výrobní kapacity? 

Těžební činnost probíhá převážně mo-

tomanuálně (93 %), nicméně v jehlična-

tých porostech stále narůstá podíl harves-

torové technologie (7 %), a to ve všech 

druzích těžeb. Nesdílím názor na uplatňo-

vání harvestorů v listnatých porostech, ze-

jména z důvodu neúměrného proředění 

a poškození porostů, manipulace dříví je 

také velmi problematická. Co se týká podí-

lu přibližování dříví, tak převažuje přibli-

žování UKT a SLKT, v menší míře používá-

me, na méně dostupných terénech, 

lanovky (3 %). Vyklizování dříví pomocí 

koňských potahů představuje cca 40 %. 

Na území lesní správy operuje koňská vy-

vážecí souprava a také železné koně. Kva-

litní výrobní kapacity jsou v současné 

době palčivý problém. Vedení podniku 

usiluje o řešení této situace, ať už formou 

hodnocení smluvních partnerů, nebo na-

stavením tendrů a smluvních podmínek 

pro zajištění lesnických prací, a snahou je 

také podpořit učňovské školství. Nicméně 

se obávám, že cesta k dosažení stability 

v této oblasti bude ještě dlouhá. Chtěl 

bych v této souvislosti alespoň morálně 

velmi ocenit všechny pracovníky, kteří 

dnes za nelehkých podmínek kvalitně 

a poctivě provádějí pěstební a těžební 

práce. Protože bez jejich obětavé práce by 

nebylo možné dosáhnout toho, oč usiluje-

me ve prospěch lesa.

ŽIVELNÍ UDÁLOSTI A ŠKODY ZVĚŘÍ

Jak bylo zmíněno, porosty na LS Luhačo-

vice jsou charakterizovány bohatou dru-

hovou skladbou, ale i vertikální struktu-

rou. Museli jste se v uplynulých 25 letech 

potýkat s nějakými významnějšími živel-

ními událostmi či kalamitami?

Je pravda, že větrné kalamity u nás ne-

jsou naštěstí zásadním limitujícím faktorem 

ovlivňujícím hospodaření. Zmínil bych jen 

tu největší, která přišla v červnu roku 2010, 

kdy bylo zpracováno 32 150 m3 dříví, zejmé-

na jehličnaté hmoty, na revírech Luhačovi-

ce, Slavičín a Vizovice. Co se týká podkor-

ního hmyzu, větší kalamita padla v roce 

1995 v důsledku kombinace sucha a semen-

ného roku, kdy bylo zpracováno 32 200 m3 

kůrovcem napadené hmoty. V novodobé 

historii nás také nepříznivě ovlivnila kalami-

ta ze dne 12. 10. 2009, kdy napadl těžký 

mokrý sníh v situaci, kdy ještě nedošlo 

k opadu listí, a velká část území lesní sprá-

vy byla plošně poškozena zlomy, vývraty 

a nevratným ohnutím stromů. Bylo poško-

zeno více než 100 ha listnatých porostů 

ve věku do 40 let, zasažena byla také řada 

starších, převážně listnatých porostů. Urči-

tým specifi kem naší oblasti jsou sesuvy 

půdy na hlubokých fl yšových půdách. Je-

den z největších sesuvů půdy v ČR se udál 

na naší správě na jaře roku 2006 v lokalitě 

Maděrovec, kdy došlo k sesuvu souvislé 

půdní plochy o výměře několika hekta-

rů. Jako všude v republice je velkým problé-

mem posledních let značná rozkolísanost 

Předsunutá přirozená obnova jedle na revíru Sidonie.



a nevyrovnanost úhrnů srážek, která se 

projevuje například úhynem přirozeného 

zmlazení buku, ať už z důvodu nadbytku, 

nebo nedostatku vody. S tímto jevem jsme 

se dříve nesetkávali. 

V oblasti Vlárského průsmyku má dlou-

hou tradici chov jelení zvěře – v této sou-

vislosti se nelze nezeptat na zkušenosti 

se škodami zvěří.

Škodami zvěří se zabýváme již delší 

dobu. Vývoj poškození porostů je hodně 

závislý na průběhu zimy, na migraci zvěře 

a přístupu nájemců honiteb k odlovu a při-

krmování zvěře. Za nejvíce problematickou 

zvěř obecně ve Zlínském kraji považuji 

zvěř daňčí, která je v řadě lokalit zvěří vylo-

ženě nežádoucí, a také zvěř vysokou, jejíž 

stavy je potřeba bedlivě sledovat zejména 

v souvislosti se škodami ohryzem a loupá-

ním. Snažíme se také o spolupráci s kolegy 

ze Slovenska, probíhá komunikace i se slo-

venskou státní správou myslivosti. Řešení 

této situace však vyžaduje úsilí nejenom 

na straně Lesů České republiky, ale také 

na straně honebních společenstev, která 

v naší oblasti mohou ovlivňovat myslivecké 

hospodaření na podstatně větší výměře. 

Nutno dodat, že výskyt škod je také obecně 

ovlivňován způsobem využití krajiny, což 

má zásadní dopad na potravní nabídku pro 

zvěř a také na její rušení v důsledku nejrůz-

nějších aktivit. V naší režijní honitbě aktiv-

ně usilujeme o zachování a údržbu kvalit-

ních lučních porostů, které byly historicky 

zakládány v komplexu lesa, a tím zlepšují 

úživnost pro zvěř a jsou zároveň zdrojem 

kvalitního sena pro zimní přikrmování. 

V rámci přeshraniční spolupráce s Lesy 

Slovenské republiky budeme vnášet plodo-

nosné a vzácné dřeviny na  bezlesí a do les-

ních porostů, jsou také projektovány drob-

né vodní plochy. Tato opatření neslouží 

pouze ke zvýšení biodiverzity, ale zlepšují 

také životní podmínky pro zvěř a omezují 

její negativní působení na lesní porosty. Sa-

mozřejmostí a nutností je zajištění dosta-

tečného množství a struktury krmiv pro 

Ukázka péče o dospívající porosty na revíru Sidonie.



80 · 81

pravidelné zimní přikrmování zvěře. Me-

chanická a chemická ochrana lesních po-

rostů proti zvěři je potřebná a realizuje se 

zejména u méně zastoupených dřevin, jako 

je například jedle, dub nebo javor. Snižová-

ní početnosti spárkaté zvěře směrem 

k únosným stavům je přesto nejdůležitěj-

ším úkolem a hlavními kritérii pro výši od-

lovu by měly být stav lesních porostů 

a výše nákladů na ochranu lesa proti zvěři.

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY OCHRANY 
PŘÍRODY, EXKURZNÍ PLOCHY

Část území LS Luhačovice leží v CHKO 

Bílé Karpaty a Beskydy. Jak probíhá spo-

lupráce s orgány ochrany přírody?

Snažíme se spolu s pracovníky ochrany 

přírody nacházet společnou cestu, kdy ak-

tivní spoluprací zlepšujeme podmínky pro 

existenci vzácných druhů, například exis-

tuje fi nanční podpora ze strany agentury 

ochrany přírody pro vnášení vzácných 

druhů dřevin do lesních porostů. Hledáme 

možnosti, jak skloubit hospodaření v lese 

s ochranou přírody. V této souvislosti bych 

chtěl velmi ocenit to, že byla zachována zá-

konná možnost uplatňovat újmy za ztížení 

lesního hospodaření z titulu ochrany příro-

dy u státních lesů. Jedná se o důležitý re-

gulační mechanismus a zároveň zůstal za-

chován potřebný nástroj pro korektní 

komunikaci s pracovníky ochrany přírody.

  

Lesnická veřejnost je s bukovým hospo-

dářstvím v této oblasti seznámena díky 

působení a práci Aloise Indrucha, který 

zde provedl nespočet exkurzí z celého 

světa. Pokračujete v této osvětové čin-

nosti?

Bývalé polesí Vlára, kde Alois Indruch 

působil, je dnes součástí revírů Sidonie 

a Štítná nad Vláří. Zjednodušeně lze říci, že 

se jedná o lesní porosty po obou stranách 

Vlárského průsmyku. Alois Indruch propra-

coval teoreticky i prakticky zásady výchovy 

a obnovy listnatých porostů v podmínkách 

severovýchodní části Bílých Karpat a za 

jeho působení byla také založena řada ex-

kurzních ploch, z nichž většinu dodnes vy-

užíváme, některé plochy jsme doplnili nebo 

rozšířili. Na vytyčených zkusných plochách 

zde probíhá každých pět let inventarizace 

porostních zásob, zjišťuje se běžný roční 

přírůst, eviduje se a porovnává intenzita 

výchovných zásahů. Chystáme aktualizaci 

exkurzního průvodce, který by měl sloužit 

pro potřeby studentů lesnických škol, kteří 

k nám pravidelně jezdí, případně jiným zá-

jemcům o tuto problematiku. Snažíme se 

tedy navázat na aktivity, které zde v minu-

losti probíhaly.

Děkuji za rozhovor 

(18. 4. 2017),

Petra Kulhanová



Lesní závod je charakteristický lužními lesy s převahou tzv. tvrdého luhu.
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Rozhovor 

s Miroslavem Svobodou, 

ředitelem Lesního závodu 

Židlochovice

Zájmy 
ochrany 
přírody 
jsou v této 
oblasti 
široké



LUŽNÍ LESY 
A SYSTÉM REVITALIZACÍ

Lesní závod Židlochovice je charakteris-

tický svými cennými lužními lesy. V minu-

losti byly tyto lesy negativně ovlivněny 

rozsáhlými vodohospodářskými úprava-

mi, během devadesátých let byl proto vy-

budován rozsáhlý systém revitalizací. 

V jaké kondici se tyto lesy nacházejí dnes 

i s ohledem na již několik let přetrvávající 

sucho?

Lužní lesy u nás tvoří cca 9 800 ha po-

rostní půdy a situace v nich není dobrá. To, 

že jsou srážky v oblasti jižní Moravy setrva-

le pod průměrem – pohybujeme se na  ně-

jakých 70–75 % – je zkrátka fakt, se kterým 

se budeme muset vyrovnat. Má to samo-

zřejmě vliv na lesní porosty, zejména starší, 

protože ty už nejsou schopny adaptovat se 

na pokles hladiny spodní vody. Mladší po-

rosty ještě určitou schopnost přizpůsobit 

se mají. Samozřejmě zaznamenáváme vy-

soké ztráty na realizované umělé obnově 

lesa.

Vroce 2017 došlo k ojedinělé akci – vy-

puštění Nových Mlýnů, což se naposledy 

stalo před 19 lety. Můžete pozadí a výsle-

dek této akce přiblížit? 

V souvislosti s narovnáním a ohrazová-

ním velkých řek v minulosti došlo k poklesu 

hladiny spodních vod a časem se to proje-

vilo na ztrátě vitality lesních porostů. Proto 

se přistoupilo k poměrně rozsáhlému vy-

budování nebo znovuobnovení soustav, 

které dříve sloužily spíše k odvádění vod 

při povodních. Možnost ovlivnění stavu 

spodních vod pomocí těchto soustav je ale 

dána vodností hlavních vodních toků, to 

znamená Dyjí, Moravou, Svratkou a Jihla-

vou. V okamžiku, kdy průtoky nejsou do-

statečné, tak jak je to v současné době, jsou 

možnosti značně omezené. V oblasti Sou-

toku si můžeme občas pomoci jen z místní-

ho toku Kyjovky. V jarním období jsme pro-

Lesní závod Židlochovice je jedním ze čtyř 

přímo řízených závodů Lesů ČR, s.p. Z lesnického 

hlediska je charakteristický nízkou lesnatostí. 

Nachází se zde cenné lužní lesy, které představují 

téměř třetinu celkové rozlohy lužních lesů u nás. 

Z produkčního hlediska se lesní závod zaměřuje 

na tvorbu cenných listnatých sortimentů. Do les-

nického hospodaření významně mluví ochrana 

přírody a výraznou charakteristikou je také inten-

zivní myslivecké hospodaření, které zde má boha-

tou historii.

Ing. Miroslav Svoboda 

Po absolvování gymnázia 

v Brně vystudoval lesnickou 

fakultu Vysoké školy zemědělské 

v Brně (1984–1987). Začínal jako 

lesník na různých provozních 

funkcích na lesním závodě Náměšť 

nad Oslavou. V letech 1997–1999 

působil jako zástupce oblastního 

inspektora OI Brno. Od roku 1999 

do roku 2003 pracoval jako lesní 

správce na lesní správě Tišnov. 

V letech 2003–2012 působil 

jako oblastní inspektor, poté jako 

ředitel Krajského ředitelství Brno. 

Od roku 2012 je ředitelem Lesního 

závodu Židlochovice.
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to jednali se zástupci povodí Moravy 

a vznesli požadavek, aby se takzvaně po-

vodňovaly lužní lesy. V podstatě to zname-

ná, že se nadrží voda v novomlýnských ná-

držích a potom se zvýší průtok s tím, že se 

otevřou nápustné objekty a do lesa se pustí 

voda. Problém je schválený manipulační 

řád na novomlýnských nádržích, který 

upravuje manipulaci s výškou hladiny, tak-

že možnosti jsou omezené. Navíc z důvodu 

ochrany hnízdění ptactva je taková akce 

omezena i časově do konce března, proto-

že kolísáním vody by mohlo dojít k zaplave-

ní snůšek. Během cca 24 hodin nateklo 

z přehrady Nové Mlýny do  lesů kolem 300 

tisíc kubíků vody a podařilo se zaplnit část 

koryt revitalizační soustavy. Byli jsme za to 

rádi, ale částečný rozliv, který nastal, bě-

hem 14 dnů les rychle vstřebal.

Plánujete obdobnou akci opakovat 

i v dalších letech?

Určitě v tom chceme pokračovat, pokud 

bude možnost. Navíc realizujeme hodně 

projektů z Operačního programu životní-

ho prostředí, které řeší revitalizace stávají-

cích soustav, případně jejich dobudování. 

V současnosti připravujeme třetí etapu re-

vitalizací na polesí Tvrdonice, která zahrnu-

je údržbu stávající sítě a dobudování no-

vých objektů, které by nám umožnily 

s vodou lépe manipulovat. Součástí projek-

tu je i vybudování tůní a mokřadů. Podob-

ný projekt začínáme realizovat i u Vranovic 

v oblasti přírodní rezervace Plačkův les 

a říčka Šatava.

Na revitalizacích v oblasti Tvrdonic se po-

dílel lesník Miloš Kloupar. Před  více než 

rokem upozorňoval na to, že v důsledku 

sucha nemusí být již revitalizace dosta-

čující, a navrhnul vybudovat ještě povr-

chový závlahový systém. Bylo k tomuto 

kroku přistoupeno?

Miloše Kloupara si vážím, je to člověk, 

který problematice rozumí. Jeho návrh by 

v podstatě znamenal vybudování mělkých 

korýtek směřujících do porostu, kterými 

by se voda rozvedla. Určitě by to nějaký 

efekt mělo, nicméně by to bylo spíše povr-

chové zásobení porostů. My ve  zmiňova-

né revitalizaci chceme mimo jiné i zvýšit 

hladinu spodní vody tím, že by se tam 

voda zadržela. V této fázi tedy o budování 

kolmých nebo příčných korýtek neuvažu-

jeme. Celá tato oblast je součástí soustavy 

Natura 2000, kde platí řada omezení kvůli 

ochraně přírody. Nedovedu si za součas-

ných podmínek představit realizaci tako-

vých opatření, jaká byla v rámci revitali-

začních úprav provedena v 90. letech 

minulého století. 

DUBOVÉ A JASANOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Hlavní hospodářskou dřevinou LZ Židlo-

chovice je dub – zaujímá cca 47 % výměry 

z porostní půdy. V cílové druhové skladbě 

by to mělo být ještě více. Co uvedené zna-

mená z pěstebního hlediska? 

V současnosti v luhu neobnovujeme té-

měř nic jiného než dub. Už beztak vysoký 

podíl dubu bude zřejmě ještě narůstat 

s tím, jak nám z dřevinné skladby vypadává 

jasan v důsledku chřadnutí jasanu – Hyme-

noscyphus fraxineus. Tento trend není ide-

ální. Upřímně si nedovedu představit, kdy 

by začal být s dubem nějaký problém. 

U dubu je z pěstebního hlediska zásadní, 

aby se povedla první obnova. Nejlépe fun-

guje síje, jak z hlediska ujímavosti, tak od-

růstání, a zejména z pohledu budoucí kva-

lity porostu, protože je tak zajištěna 

dostatečná hustota jedinců. Možnost jejich 

realizací je ale omezena výskytem semen-

ných roků u dubu, které jsou v poslední 

době čím dál řidší. Pracujeme s intenzivní-

mi technologiemi – realizujeme povrchové, 

případně hloubkové přípravy půdy a využí-

váme herbicidy a mulčování, protože by to 

zkrátka a jednoduše jinak nešlo. Určitým 

problémem je, že většinou chybí krycí dře-

vina. U výchovy se snažíme proškolovat za-

městnance, děláme pravidelné pochůzky 

s lesníky, tak abychom jim vštěpili základní 

zásady, které jsou ale poměrně jednodu-

ché. Do 40 let věku převládá negativní vý-

běr, vybírají se netvární jedinci, předrostlí-

ci, poškození jedinci. Podúroveň, pokud je, 



necháváme. Poté se přechází na kladný vý-

běr cílových jedinců. 

Na LHC Moravský Krumlov se ale v minu-

losti podařila rozsáhlá přirozená obnova 

dubu. 

Byl to důsledek mimořádně silné úrody 

žaludů dubu zimního z roku 1996. Na roz-

sáhlých plochách dubových porostů se ob-

jevila přirozená obnova. Iniciativou tehdej-

šího vedení lesního závodu došlo 

k vyplocení částí těchto porostů a jejich od-

kácení. Velikost těchto takzvaných obnov-

ních bloků se pohybuje od 30 do 130 hekta-

rů. Část porostů byla ponechána jako 

žebra oddělující obnovené plochy. Vznikly 

rozsáhlé, víceméně monokulturní porosty, 

ve kterých již v současné době probíhají 

výchovné zásahy. Provozním problémem je 

zachování neprostupnosti oplocení, které 

je nutno udržet po dlouhou dobu tak, aby 

se zabránilo poškození mladých porostů 

zvěří.

Důležitou dřevinou lužních lesů je také 

jasan. V posledních letech jsme ale svěd-

ky jeho intenzivního odumírání.

Je to tak, potýkáme se s velkým problé-

mem odumírání jasanových porostů. 

V tomto případě souvislost mezi poklesem 

hladiny nebo vhodností stanoviště a rych-

lostí odumírání nepozorujeme. Jasan odu-

mírá jak v chlumních, tak v lužních oblas-

tech. Pro nás to má významný dopad 

proto, že 30–38 % druhové skladby u nás 

na lužních polesích tvoří právě jasan. 

Jasan byl v minulosti považován za bez-

problémovou dřevinu. Lesníci si tak evi-

dentně nemohou být žádnou dřevinou tak 

říkajíc jisti. Odráží se uvedené v  konkrét-

ních opatřeních lesnického hospodaření? 

Bavíme se pořád o lužních stanovištích. 

U nás se v podstatě nacházíme na typic-

kých stanovištích, kde byly bez vlivu člově-

ka jilmové jaseniny. V momentě, kdy nám 

ovšem stěžejní druhy vypadávají, vidíme 

jako řešení pěstovat na vhodných stanoviš-

tích ve větší míře topoly a ořešáky, protože 

tyto dřeviny zatím nevykazují téměř žádné 

známky poškození. Nacházíme se ale 

na území soutoku Moravy a Dyje, které 

bylo zařazeno do soustavy Natura 2000 

s překryvem do ptačí oblasti, kde je poža-

davek ochrany přírody, aby nebyl navyšo-

ván podíl geografi cky nepůvodních dřevin. 

V obnovním cíli nám tak zůstává pro tvrdý 

luh pouze dub a k tomu výchovné dřeviny 

habr a lípa. Do určité míry pracujeme 

i s olší, ale i u této dřeviny zaznamenáváme 

zdravotní problémy, spojené s onemocně-

ním Phytophtora alni. Na vodou ovlivně-

ných stanovištích pak používáme výsadby 

stromových vrb. Javory jsou problematické 

tam, kde zůstává stát voda. Bezproblémo-

vý je všudypřítomný javor babyka, ale to 

není dřevina, která by byla cíleně pěstová-

na. Naše možnosti jsou tak významně ome-

zené.

Na lesním závodě zkoušíte pěstovat rych-

le rostoucí dřeviny. S jakým úspěchem?

Plantáže rychle rostoucích dřevin máme 

asi na 35 ha, kde už jsme jednu seč realizo-

vali. Předpokládáme, že se bude ještě cca 

třikrát až čtyřikrát opakovat. Prodej se rea-

lizuje nastojato, formou elektronické aukce. 

Lze říci, že pokud se podaří opakované 

seče, bude projekt rychle rostoucích dřevin 

ekonomicky úspěšný. Je nutno pozname-

nat, že tyto plantáže nejsou založeny 

na porostní půdě. Na lesním závodě máme 

i výzkumné plochy s různými kultivary to-

polů, které se sledují a vyhodnocují.

Zajímavou aktivitou na závodě, která již 

prakticky není nikde k vidění, je polaření.

Před lety to zde byla vyhledávaná mož-

nost obyvatelstva přilepšit si a my jsme měli 

zadarmo ošetřované kultury. V dnešní době 

už je to spíš rarita. Dělají to někteří stávající 

nebo bývalí zaměstnanci a na  těchto mla-

dých porostech je to samozřejmě vidět. Po-

laření je v tomto ohledu výborná věc. 

Určitou zvláštností jsou také rozsáhlé ce-

rové porosty. Jak zde vznikly a jak v nich 

hospodaříte?

Porosty dubu ceru se nacházejí zejména 

na polesí Valtice. Je zde i genová základna 
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určená pro tuto dřevinu. Předpokládáme, 

že se jedná o přirozené původní porosty 

na hranici areálu výskytu tohoto druhu 

dubu. V těchto porostech se snažíme uplat-

ňovat přirozenou obnovu. Výhodou je fakt, 

že semenné roky jsou poměrně časté a vy-

datné.

VLIV OCHRANY PŘÍRODY 
NA HOSPODAŘENÍ

90 % spravovaných lesů je zařazeno mezi 

lesy zvláštního určení. Jak velká část 

spadá pod nějaký režim ochrany přírody? 

Obhospodařujeme 21 500 ha porostní 

půdy a z toho jen něco málo přes 2 tisíce je 

hospodářský les. Je to dáno jednak zamě-

řením na myslivost, jednak zájmy ochrany 

přírody. Přes 13 000 ha máme zařazeno 

v soustavě NATURA 2000, 2 000 ha je 

v CHKO Pálava, dále je zde přes 30 malo-

plošných zvláštně chráněných území. 

Pravidelně tedy komunikujete s orgány 

ochrany přírody. Jak byste hodnotil vzá-

jemnou spolupráci? 

Zájmy ochrany přírody jsou v této oblas-

ti široké a zaměřují se především na lužní 

stanoviště. V některých případech je pro-

blém v tom, že ochranáři jsou často úzcí 

specialisté – ornitologové, ichtyologové, 

entomologové či botanici a mnohdy jsou 

jejich zájmy protichůdné. Příkladem mo-

hou být Košárské louky, významné hnízdiš-

tě chřástalů. Dříve se tam rozlévala voda, 

vytíraly se fytofi lní druhy ryb, ale ornitolo-

gická část byla silnější a ryby musely ustou-

pit chřástalům. Louky se na základě poža-

davků ornitologů sečou až koncem léta. 

Ale to je podle části ochranářů opět špat-

ně, protože dochází k degradaci luk a mizí 

mnohé druhy rostlin a na ně vázané druhy 

hmyzu. Na další části luk se realizují seče 

pro podporu modráska bahenního. Ale 

rozsah luk v oblasti obory Soutok je veliký, 

je to 500 ha, a upřímně řečeno je problém 

sečení vůbec zajistit. Jsme rádi, že najdeme 

fi rmu, která seče, jež jsou odloženy z důvo-

du ochrany přírody, zajistí a posečenou 

hmotu usuší. Potom se seno vozí desítky 

Katastrální rozloha spravovaného území je 167 tis. ha, 21 694 ha 

PUPFL.

Přírodní poměry

Průměrná roční teplota je 8,4–9,5 °C, průměrný roční úhrn srážek 

je 495–625 mm, lesní vegetační stupeň: I. dubový 90 %, II. buko-

dubový 10 %. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 150 m n. m. 

(Soutok) až 550 m n. m. (Pavlovské vrchy). 

Dřevinná skladba 

Na dřevinné skladbě lesního závodu se z více než 90 % podílí 

listnaté dřeviny, duby tvoří v celkovém zastoupení 47,3 %, jasan 

17,1 %, akát 5,8 %, topoly 4,6 %, lípa 3,5 %, habr 3,0 %, javory 

2,9 % a ostatní listnáče 6,2 % (vrba, olše, jilm, bříza, buk). U jehlič-

nanů činí podíl 8,1 % borovice a 0,8 % smrk, z 0,6 % je zastoupen 

i modřín. Celkový podíl jehličnanů je 9,6 % (data LHP 2010–2019).

Závazná ustanovení LHP 

Maximální celková výše těžby 1 255 000 m3. Minimální plošný 

rozsah výchovy v porostech do 40 let věku je 5 633 ha.

Další údaje z LHP 

Těžba obnovní: 1 000 543 m3, těžba výchovná: 254 457 m3, 

prořezávky: 3 509 ha, probírky: 9 282 ha, zalesňování: 3 017 ha.

Území lesního závodu je dále členěno na nižší organizační jednot-

ky – polesí: Židlochovice, Velký Dvůr, Valtice, Mikulov, Soutok, 

Tvrdonice, Moravský Krumlov. Polesí jsou dále členěna na lesnické 

úseky. Lesní závod má čtyři střediska: středisko dopravy a služeb 

myslivosti Židlochovice (doprava, líhně, zámek a park), dopravně 

manipulační středisko Břeclav (dřevosklad Břeclav a Vranovice), 

středisko zemědělské výroby a Středisko přidružené výroby a údrž-

by Břeclav (dílny, páleniště uhlí). Závod má cca 310 zaměstnanců.

LESNÍ ZÁVOD ŽIDLOCHOVICE  
CHARAKTERISTIKA

Obnova dubu probíhá prostřednictví síje 

za pomocí intenzivních technologií. 



kilometrů, aby se využilo pro energetické 

účely, protože ho nelze jiným způsobem zu-

žitkovat. Trochu mi zde uniká smysl pro 

ochranu životního prostředí. V době, kdy se 

vyhlašovala NATURA 2000, byli všichni 

vlastníci a hospodáři ujišťováni, že nebudou 

omezováni, a postupem času se ukázalo, že 

tomu tak není. V letech 2006, 2007 zde byl 

návrh na zřízení velkoplošného chráněného 

území Chráněná krajinná oblast Soutok, ale 

kvůli odporu vlastníků, uživatelů a zejména 

samospráv k tomu nedošlo. Nyní přišla 

ochrana přírody s návrhem maloplošných 

zvláště chráněných území na dle našeho 

názoru extrémně velké ploše. 

Můžete přiblížit, o jaký návrh se jedná?

Jedná se o maximalistický požadavek ze 

strany Agentury ochrany přírody a krajiny 

vyhlásit maloplošná zvláště chráněná úze-

mí v oblasti EVL Soutok-Podluží na ploše 

cca 3 600 ha, a to v národních kategoriích, 

tedy národní přírodní rezervace, národní 

přírodní památky. Přitom lesy, které se na-

cházejí v oblasti Soutoku nebo Tvrdonic, 

zakládali před cca 250 lety Lichtenštejnové. 

Tvrdý luh by tam bez intenzivního lesnické-

ho hospodaření nebyl a důvodem vyhláše-

ní evropsky významné lokality a předmě-

tem ochrany jsou mimo jiné právě tvrdé 

luhy. Každá národní kategorie má bližší 

ochranné podmínky, zakázané činnosti, na-

příklad intenzivní technologie a velkoploš-

né holoseče, ale ty jsou na lužních stano-

vištích nutné. Dříve se těžilo na plochách 

pět hektarů, nyní jsme omezeni a na výjim-

ku můžeme těžit plochy do výměry dvou 

hektarů. Dub letní není schopen se v těch-

to podmínkách obnovovat přirozeně. Ne-

hledě na to – jak jsem zmínil – zde máme 

vysoký podíl jasanových porostů, které 

nám začínají odumírat. Ročně investujeme 

přes 5 milionů korun na rekonstrukci těch-

to porostů a do budoucna se situace bude 

spíše zhoršovat. Odumírají nám již i dospí-

vající kmenoviny a mýtní porosty a nejsme 

schopni při zpracování plánu péče na de-

set let predikovat, který porost a v jaké pri-

oritě bude třeba zrekonstruovat. Intenziv-

ně jednáme s Agenturou ochrany přírody, 

jak celou věc řešit. 

Jaký navrhujete postup?

Navrhujeme vyhlášení maloplošných 

zvláště chráněných území na desetině úze-

mí, oproti požadavkům agentury. Musíme 

si uvědomit, že již dnes máme v rámci dvou 

evropských významných lokalit přes 700 ha 

převážně mýtních porostů v režimu bezzá-

sahovosti, případně s pozastavenou těž-

bou na dobu platnosti plánu. To má i přímý 

dopad na ekonomiku hospodaření lesního 

závodu. Ročně to znamená cca 27 000 ku-

bíků mýtních těžeb. Uplatňujeme sice újmu 

na hospodaření, ale poskytované kompen-

zace jsou nedostatečné a neodpovídají sku-

tečné ekonomické ztrátě. A znovu – zejmé-

na porosty, kde je vyšší zastoupení jasanu 

– budou vyžadovat obnovu. Pokud k tomu 

nedojde, přemění se v porosty v podstatě 

čisté babyky, která je expanzivní a v druho-

vé skladbě by zcela převládla. 

Na lesním závodě je k vidění u nás již ojediněle 

uplatňovaná péče o kultury formou polaření.



88 · 89

ZAJIŠTĚNÍ LESNÍ VÝROBY

Lesní výrobu si zajišťuje ve vlastní režii. 

Můžete princip zajištění těžeb a pěstební 

činnosti ve stručnosti představit? 

Pěstební činnost děláme prakticky celou 

vlastními zaměstnanci, s výjimkou celoploš-

ných příprav půd. Těžbu a přibližování 

provádíme ze 70 až 75 procent vlastními za-

městnanci a vlastními prostředky, zbytek 

realizujeme na rámcové smlouvy, které se 

soutěží na rok. Účastníky smluv jsou větši-

nou OSVČ. Výhradně se jedná o motoma-

nuální technologii, harvestorové technolo-

gie nevyužíváme.

Podle obchodního ředitele Lesů ČR Rado-

vana Srby je lesnictví z pohledu lidských 

zdrojů v krizi. Vnímáte situaci obdobně? 

V jakých činnostech zaznamenáváte nej-

větší problémy s personálním zajiště-

ním?

Je to problém. Zaznamenáváme první 

odchody lidí, většinou jsou to kvalifi kovaní 

pracovníci. Ta práce, jak jsem zmínil, je těž-

ká, v klimatických podmínkách, které ne-

jsou příjemné. Hospodářství je v konjunk-

tuře, a když lidé dostanou nabídku jít 

pracovat za vyšší mzdu a k tomu pod stře-

chou, zkrátka o ní uvažují. Zatím to není 

nějaká lavina, ale samozřejmě se nad tím 

musíme zamýšlet a dělat kroky, které by 

hromadnému odlivu zaměstnanců zabráni-

ly. Ale myslím si, že je to v našem oboru ce-

loevropský problém. 

LZ Židlochovice je stabilní zaměstna-

vatel. Můžete shrnout vaše poznatky 

týkající se vývoje situace u dělnických 

profesí?

Pomalu se zvedá věkový průměr. U ně-

kterých profesí se začínáme blížit k pade-

sátce. Nábor mladých lidí je velmi obtížný. 

Komunikujeme s učilištěm v Bzenci, ale 

když se podaří zaměstnat jednoho člověka 

za rok, tak je to úspěch. U žen v pěstební 

činnosti je situace obdobná, ale je to regio-

nální. V některých částech je to velký pro-

Výzkumné plochy topolů, na kterých probíhá sledování a vyhodnocování různých kultivarů.



blém, někde menší. Co se týká středních 

lesnických škol, absolventi, kteří mají zájem 

u nás pracovat, často prochází roční či 

dvouletou praxí v dělnických profesích. 

Úbytek zaměstnanců v dělnických profe-

sích v lesnictví je mimo jiné spojován také 

se systémem komplexních zakázek. Když 

porovnáte systém služeb u lesních správ 

a lesní výrobu zajištěnou ve vlastní režii 

– jaký systém považujete za lepší?

To je otázka, z jakého úhlu pohledu na to 

nahlížíme. Pro vlastníka, stát, který má ně-

jaké priority a chce z majetku rentu, je zřej-

mě výhodnější systém zadávání komplex-

ních anebo dělených lesnických zakázek. 

To ale ve vztahu k profesi, k dělníkům 

může vést a mnohdy i vede ke zhoršení je-

jich životních podmínek. Ze sociálního po-

hledu si myslím, že je lepší model lesních 

závodů. Lidé mají poměrně velkou jistotu, 

dostávají pravidelně mzdu, máme systém 

benefi tů… 

PRODEJ DŘÍVÍ

U prodeje dříví se především u dubu 

zaměřujete na kvalitní sortimenty. Jaké 

obchodní kanály využíváte? 

V podstatě využíváme veškeré obchodní 

kanály, které fungují v rámci podniku, kro-

mě komoditní burzy, pro kterou listnaté 

sortimenty nejsou tak vhodné. Převažují 

elektronické aukce, dobře obchodujeme 

kulatinové sortimenty a cenné výřezy nebo 

sdružené výřezy, obtížněji se obchodují 

vlákninové sortimenty. Dále funguje regio-

nální prodej, který je omezen na 30 kubíků 

na rok a na IČO, kde obchodujeme výhrad-

ně vlákninové sortimenty. A potom na zá-

kladě projednání s obchodním ředitelem 

část obchodujeme i napřímo, na kupní 

smlouvy. Odběratele máme z tuzemska i ze 

zahraničí.

Jedním z úkolů lesních závodů je posky-

tovat referenční funkci. Když srovnáte 

realizaci dříví u lesního závodu a lesní 

správy, kdo vychází lépe? 

Sloužíme jako referenční závod s Lesní 

správou Znojmo, kde vycházíme v porov-

nání u renty ze dříví lépe. Z části je to dáno 

tím, že těžíme i některé porosty, kde se vy-

skytují cenné výřezy. Na druhou stranu je 

nutno říct, že 50 % těženého dříví nám kon-

čí ve vlákninách.

MYSLIVECKÉ HOSPODAŘENÍ

Mezi hlavní atributy LZ Židlochovice patří 

intenzivní myslivecké hospodaření. 

Do jaké míry je les tomuto hospodaření 

„podřízen“?

Máme šest obor a třináct volných honi-

teb, kde máme devět bažantnic. Bažantnic-

tví vyžaduje porostní úpravy, které umož-

nují podržet bažantí zvěř v dané oblasti, 

poskytují ji kryt před škodnou a zároveň 

umožňují vysokou slovitelnost. Řada úprav 

nemá s klasickými lesnickými opatřeními 

nic společného. V oborách je hospodaření 

také do jisté míry ovlivněno myslivostí. Sna-

žíme se stavy zvěře v oborách držet 

na úrovni odpovídající možnostem ekono-
Bloky s dubem zimním na LHC Moravský Krumlov, kde se 

v minulosti podařila jeho rozsáhlá přirozená obnova.
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miky, lovu i chovu. A daří se udržovat i po-

měr pohlaví. Měli jsme tady návštěvu 

z Lánské obory a divili se, že projeli oborou 

Soutok a Moravský Krumlov a neviděli jedi-

ný kus zvěře. Z mnoha důvodů je v našem 

zájmu, aby stavy byly únosné. Nehledě 

na to, že to jsou evropsky významné lokali-

ty a také ptačí oblasti, kde si nemůžeme do-

volit, aby docházelo k přezvěření. 

Jak jsem měla možnost vidět, veškerou 

umělou obnovu plotíte.

Z našeho pohledu je to nejekonomičtější 

způsob. U dubu, pokud se podaří síje, 

máme do čtyř let kultury zajištěny a pak 

ploty znovu používáme, v některých přípa-

dech i dvakrát. 

Myslivost děláte na špičkové úrovni. 

Daří se ji držet v černých číslech?

Poslední roky se nám to daří – sice ne 

příliš výrazně, ale v řádu nějakého milionu. 

Jednou z velkých deviz lesního závodu, ale 

nutno říct i fi nanční zátěží, je zámek. 

Na zámku v současnosti probíhá v několika 

etapách kompletní rekonstrukce – začali 

jsme střechou, teď se opravují omítky, příš-

tí rok by se měla rekonstruovat infrastruk-

tura. A to stojí poměrně velké peníze, které 

se započítávají do myslivosti, protože zá-

mek slouží od  15. října do konce ledna vý-

hradně loveckým hostům.

Již více než deset let na závodu Židlocho-

vice upozorňujete na problém škod způ-

sobených zvláště chráněným živočichem 

bobrem. Došlo v tomto ohledu k nějaké-

mu posunu ze strany orgánů ochrany pří-

rody?

Bobr je fenomén. Když se tady objevil, 

byli z toho všichni nadšení, byla to atrakce, 

a teď, když ho v oblasti Soutoku máme ko-

lem 2 tisíc kusů, je to velký problém. Nevi-

díme řešení ani v tom, že by došlo k povo-

lení lovu, protože v tomto stavu už se 

legálním způsobem regulovat stavy nedají. 

Každoročně vyčíslujeme škody v řádech 

milionů a krajský úřad nám je proplácí. 

Měli jsme nějaké problémy s úhradou sou-

visejících nákladů, došlo až k soudu, který 

byl ukončen v náš prospěch. Ale z lesnické-

ho hlediska je to velmi složité, protože bobr 

v určitém stádiu vývoje porost zcela zničí. 

Máme zákonné povinnosti, porost obnoví-

me, po určitý čas odrůstá a potom ho bobr 

opět zničí. Zkoušíme všechna možná oplo-

cení, zahrnujeme pletivo, dáváme individu-

ální ochrany, ale bobr je velmi vynalézavé 

zvíře. Jsou to desítky hektarů zničených po-

rostů. Druhá věc je jeho budovatelská čin-

nost, kdy v momentě, kdy přehradí část 

toku a zůstane tam stát voda, porosty ča-

sem odumírají. V tomto případě ale máme 

v oblasti polesí Tvrdonice a Soutok výjimku 

a po předchozím oznámení můžeme bobří 

hráze rozebírat. 

Děkuji za rozhovor 

(20. 6. 2017),

Petra Kulhanová



Rozhovor s 

Ondřejem Kopeckým, 

vedoucím odboru marketingu 

a komunikace Lesů ČR 

Musíme se 
soustředit 
na to, aby 
veřejnost 
pochopila, 
co děláme 
a že to 
děláme dobře
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LESNÍ PEDAGOGIKA

Kolik má podnik lesních pedagogů?

Lesní pedagogice se u nás věnuje zhruba 

260 lidí. 

A jak funguje motivace k této činnosti?  

Lidé, kteří lesní pedagogiku dělají, jsou 

srdcaři. Aktivita jednoznačně vychází 

od nich. Je to přirozená touha vzdělávat. 

Myslím si, že to řadu z nich naplňuje, uspo-

kojuje. Hodně lesních pedagogů mi říkalo, 

že byly doby, kdy to byla jediná věc, která 

je držela u podniku.

Počítáte s nějakým rozvojem, novým po-

jetím lesní pedagogiky, připravujete nové 

projekty? A máte vůbec pro další rozvoj 

této oblasti kapacity?

Další rozvoj lesní pedagogiky samozřej-

mě možný je, ale naráží právě na lidské ka-

pacity. Rád bych začal jednoduše tím, že 

budeme více podporovat lesní pedagogy 

v jejich aktivitách, v nápadech, s nimiž při-

cházejí.  

Z marketingového hlediska je lesní peda-

gogika úžasná věc. Pracujete s velmi mla-

dou cílovou skupinou v nepředstavitelném 

rozsahu způsobem, který je nesmírně efek-

tivní: prostřednictvím zážitku. Cílem dal-

ších marketingových aktivit by mělo být 

tuto důležitou nit neztratit.

Vize rozvoje lesní pedagogiky je obsaže-

na v marketingové strategii, která je aktuál-

ně dokončená. Říci, jak chceme s veřejností 

pracovat, je ale jen první krok. Daleko důle-

žitější bude krok druhý, praktický, a to roz-

vázat lesním pedagogům ruce, dát jim více 

prostoru. Nemusí jít o žádnou revoluci, také 

zastávám názor, že lesní pedagog musí být 

člověk z provozu a ne vyškolený učitel. Ma-

nagement podniku lesní pedagogiku pod-

poruje a bude na jeho rozhodnutí, jakým 

směrem se tato aktivita bude dále rozvíjet.

Marketing je dnes již běžnou součástí 

činností státního podniku Lesy ČR. I když 

jsou marketingové nástroje obdobné ve 

většině oborů lidské činnosti, přesto má 

marketing Lesů ČR svá specifi ka. Na otázky 

dlouhodobějších strategií, koncepce 

v oblasti darů či vztahů s veřejností 

odpovídal Ondřej Kopecký, který má 

marketing Lesů ČR na starosti. 

Mgr. Ondřej Kopecký 

Ondřej Kopecký vystudoval Střední 

lesnickou školu v Trutnově. V roce 

1997 zahájil studium oboru lesní inže-

nýrství na MZLU v Brně, odkud v roce 

2000 odešel studovat politologii 

a sociologii na Fakultu sociálních studií 

MU v Brně. Studia dokončil v roce 

2006. Během studií pracoval několik 

sezón jako lesní dělník ve Švédsku. 

V oblasti marketingu a public relati-

ons začínal v brněnském HaDivadle, 

dále působil v reklamních agenturách, 

kde se v posledních letech věnoval 

zejména tématům zdravotnictví. 

V letech 2011–2016 byl PR ředitelem 

společnosti Medica Healthworld a.s. 

Jako vedoucí odboru marketingu 

a komunikace Lesů ČR pracuje 

od září 2016. 



MARKETING 
U STÁTNÍHO PODNIKU

Jak se liší marketing v komerční sféře 

a u státního podniku?

Marketing je jenom jeden. Liší se jen tím, 

co chcete říci, komu to chcete říci a jakým 

způsobem to děláte. Marketing v komerční 

sféře je hodně založený na  efektivitě a mě-

řitelnosti. Pokud fi rma vynaloží velkou 

sumu peněz na reklamu, musí se to promít-

nout na prodeji produktu. Velké a bohaté 

fi rmy si také mohou dovolit pečovat o své 

dobré jméno a to už jsme pak v kategorii 

image reklamy. Ta už je hůře měřitelná 

a o to více ji mají rády reklamní agentury.

Naše pozice je specifi cká. Neprodáme 

ani o kubík dřeva více, i když budeme mít 

sebelepší marketing. My se musíme sou-

středit na to, aby veřejnost pochopila, co 

děláme a že to děláme dobře. V dnešní 

době to vnímám také jako boj o holou exis-

tenci. Neznámému státnímu podniku se 

může přihodit cokoliv, horší to je s osvěd-

čenou značkou.

Jaké byly vaše vize při nástupu do čela 

marketingu LČR a do jaké míry je máte 

možnost uplatnit?

Vize při nástupu byly minimální. Přichá-

zel jsem s tím, že vím, jak funguje marke-

ting, s cílem dělat dobře svoji práci. Postu-

pem doby zjišťuji, že mám obrovskou 

příležitost své představy o fungujícím mar-

ketingu diskutovat s vedením. To se jen tak 

nestává a cením si toho.

V obecné rovině je státní podnik nasmě-

rován v oblasti komunikace dobře. Jen je 

potřeba ujasnit si priority, provést inventu-

ru všech aktivit, vybrat ty správné a nějaké 

nové přibalit. K tomu slouží komunikační 

strategie. Je to takový jízdní řád. Pokud 

víme, kam chceme jet, musíme si vybrat 

správnou cestu, dobrý dopravní prostře-

dek a držet se plánu, případně jej s impro-

vizací sobě vlastní upravovat.

S cílovou destinací jsme strávili hodně 

času, a to jak management našeho podni-

ku, tak i řadoví zaměstnanci, kterých jsem 

se snažil v průběhu tvorby doptávat. Chce-

me, aby lidé vnímali, že lesy jsou v dobrých 

rukou.

U široké veřejnosti bychom rádi dávali 

více důrazu na ochranu přírody. Protože 

my jsme ti, kteří jsou v lese každý den. My, 

jako lesníci, lesu rozumíme a chráníme jej. 

Ve spolupráci s ochránci přírody sami na-

vrhujeme a zřizujeme území vhodná pro 
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ponechání přirozenému vývoji. Velký důraz 

bychom chtěli klást na fakt, že hospodářský 

les je přirozenou součástí kulturní krajiny. 

Že z něho mají užitek všichni a že je výsled-

kem práce generací lesníků. Jak je zřejmé 

z průzkumů, toto banální sdělení není až 

tak vžité. Lidé mají představu, že les, který 

znají, je především příroda a o tu se bojí. 

Vůbec jim nedochází, že o tu „přírodu“ už 

300 let pečují lidé.

Co se týká komunikace s odbornou ve-

řejností, myslím, že i díky spolupráci s Les-

nickou prací funguje dobře. Podnik je vidět 

na většině odborných veletrhů, pořádáme 

desítky odborných akcí a další stovky jich 

podporujeme. Lesnictví je konzervativní 

prostředí s pevnými sociálními vazbami. 

Každý má někde nějakého spolužáka. Je 

potřeba podporovat formální i neformální 

akce. To k lesařině patří. 

Jak hodnotíte historii komunikace Lesů 

ČR? Můžete uvést některé příklady vyda-

řené, nebo naopak nevydařené komuni-

kace podniku?

Opravdu rád bych si dopřál ten komfort 

analyzovat historii komunikace Lesů ČR 

a vybírat případy dobré a špatné. Snažíme 

se ale dívat spíše dopředu a dělat věci, kte-

ré jsou přínosné pro současnost a budouc-

nost.

  

Toto není první odpověď představitele 

LČR, z níž mám pocit, že se současný ma-

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČR 2017–2019
(základní informace)

CÍLOVÉ SKUPINY

Pro potřeby komunikace státního podniku 
Lesy ČR byly definovány tyto cílové skupi-
ny:

Odborná veřejnost ■
Zaměstnanci LČR (interní komunikace), ▪
obchodní partneři, zaměstnanci lesnických    ▪

  subjektů, odborné asociace, zájmové skupiny,  
  drobní majitelé lesa,

úředníci, akademici, ▪
ochránci přírody. ▪

Laická veřejnost ■
Návštěvníci lesa, rodiny s dětmi, senioři,    ▪

  chataři,
amatérští sportovci, turisté, ▪
mládež, studenti II. stupně ZŠ, ▪
děti, školky, I. stupeň ZŠ, ▪
občané. ▪

HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ TÉMATA

Kulturní krajina, ochrana přírody (péče o les  ▪
a drobné vodní toky, důraz na hospodaření 
v lese),

podpora image podniku a oboru (ekonomika,  ▪
provoz, sport).

VEDLEJŠÍ KOMUNIKAČNÍ TÉMATA

Lesnické školství (posílení image lesníka), ▪
nákup lesa (arondační program LČR), ▪
veřejný zájem, Program 2020, atp. ▪

Zdroj: Lesy ČR

Proces přípravy komunikační strategie 
vychází ze základního principu: 

Analýza současného stavu komunikace  ■
 a vnímání podniku,

stanovení marketingových cílů,  ■
stanovení cesty (komunikačních nástrojů  ■

 a témat),
evaulace (neustálé hodnocení komunikace    ■

 a úpravy jejího směřování). 
Smyslem fungování státního podniku Lesy ČR (jeho 
misí) je PĚSTOVAT LESY PRO DALŠÍ GENERACE. 
Dlouhodobou vizí LČR, s.p., je příkladné hospodaře-
ní s majetkem státu na principech trvale udržitelných 
zásad správy lesa, a to s ohledem na ekonomické, 
environmentální a sociální souvislosti. Z pohledu 
marketingu jsou hlavní činnosti (produkty) LČR:

Hospodaření ve státních lesích (ekonomický  ■
pilí ř) – produkce dřeva jako jedné z mála obnovi-
telných surovin – produktem je hospodářský vý-
sledek – výnos pro stát. 

Péče o mimoprodukční fce lesa (environmentální  ■
pilí ř) – produktem je kulturní trvale udržitelná kra-
jina (vodoochranná funkce, půdoochranná funkce, 
rekreační funkce).

Edukace společnosti a sociální odpovědnost  ■
(sociální a kulturní pilí ř) – produktem je vzdělaná 
veřejnost (například prostřednictvím lesní pedago-
giky nebo populárně naučných projektů), zaměst-
nanost (spolupráce s lesnickými školami), dary 
a reklamní spolupráce (podpora kulturních a hu-
manitárních projektů). 

Cílem marketingových aktivit je tyto produkty (služ-
by, funkce) prezentovat navenek. Jakým způsobem, 
komu a které obzvláště je předmětem komunikační 
strategie. 



nagement nechce příliš zabývat historií, 

v některých oblastech i trochu problema-

tickou. Je to součástí strategie komuni-

kace?

O takové strategii nevím, myslím, že dů-

vod je prostý. Při současném pracovním 

tempu prostě není příliš času zabývat se 

minulostí, pokud to přímo nesouvisí s aktu-

álním děním. Člověk toho musí zvládnout 

najednou hodně. Zjednodušeně řečeno, 

musí přicházet s vizemi a být schopen je re-

alizovat.

 

Součástí úspěšné komunikace s veřej-

ností je patrně i schopnost zaměstnanců 

komunikovat. Mají zaměstnanci v tomto 

směru nějaká školení? 

Jsme státní podnik a velká fi rma. U velké 

společnosti platí zásadní pravidlo, že s mé-

dii komunikuje tisková mluvčí, vedení se vy-

jadřuje k jednotlivým tématům a k dílčím 

tématům se potom vyjadřují experti a vy-

braní zaměstnanci, které oslovuje tisková 

mluvčí. V komunikaci se primárně školí ma-

nagement podniku.

MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY 
A OUTSOURCING

Lesy ČR si nechávají zpracovávat růz-

né marketingové průzkumy. Jaké nejzá-

sadnější a možná i nejzajímavější trendy 

z těchto průzkumů vyplývají?

Sledujeme plynulý vývoj, který se překlá-

pí směrem k pozitivnímu vnímání Lesů ČR. 

Nejlépe nás hodnotí obyvatelé malých 

měst, k významnému zlepšení dochází 

u obyvatel středních průmyslových měst. 

Signifi kantně lépe nás hodnotí především 

v kategorii důvěryhodnosti.

Prokazatelně lépe o nás mluví média. Je 

to výsledkem usilovné mravenčí práce naší 

tiskové mluvčí. Pokud přijde nějaká negativ-

ní zpráva, je buď spojena s kauzami z minu-

losti, nebo s útoky environmentálních akti-

vistů.

Obecně vzato je postoj člověka velice těž-

ké změnit, postoj celé společnosti obzvlášť. 

Je to důsledkem nejen komunikace s veřej-

ností, ale především nastavení celého pod-

niku. Všichni zaměstnanci, kteří přichází 

do styku s lidmi, se podílí na  obrazu, který 

v očích veřejnosti máme.

Co se týká samotného marketingu, lidé 

nás sice nejvíce znají z médií (okolo 40 %), 

ale z průzkumů vyplývá, že nejvíce infor-

mací a pozitivních emocí si odnášejí 

z osobního kontaktu. To znamená z kaž-

dodenního kontaktu s revírníky i z akcí 

které pořádáme.

Do jaké míry a v jakých oblastech 

využíváte outsourcingu marketingových 

aktivit?

Služby třetích fi rem v podobě reklamních 

a mediálních agentur nevyužíváme. To zna-

mená, že už minimálně tři roky nemáme 

žádnou mediální fi rmu, které bychom dáva-

li haldu peněz a ona by nám poskytovala re-

klamní prostor na míru. Nemáme ani žád-

nou PR agenturu, která by nám radila nebo 

za nás aktivně komunikovala. Nemáme ani 

žádnou kreativní agenturu, která by nám 

vymýšlela kampaně. Myslím, že je to i reak-

ce na to, co zde probíhalo v minulosti.  

Máme ale systém reklamní spolupráce, 

kde podporujeme celé organizace a spol-

ky nebo konkrétní sportovní či kulturní 

akce. To je příležitost, kdy může být naše 

jméno prezentováno v dobré společnos-

ti, často za naší aktivní účasti ve formě in-

formačního stánku či lesní pedagogiky. 

Těmito aktivitami podle našeho názoru 

podporujeme správné věci a zároveň 

oslovujeme veřejnost, protože součástí 

smluv je i naše prezentace. 

S jakým marketingovým rozpočtem 

aktuálně pracujete a jak se jeho výše 

vyvíjela v letech?

Velikost marketingového rozpočtu 

může být na první pohled zásadní. Opro-

ti komerčním subjektům, které do marke-

tingu dávají až 20 % svého obratu, je 

u nás toto číslo zanedbatelné. Dokonce 

velmi zanedbatelné, neboť zdaleka nedo-

sahuje ani dvou desetin procent obratu 

a je rozhodně nižší než v minulosti. Důle-
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žité je, že se můžeme opřít o vlastní akti-

vity, které svým množstvím a celorepub-

likovým pokrytím dávají solidní zásah 

cílové skupiny.

TÉMATA KOMUNIKACE

Dnes se v rámci marketingu potkáváme 

s mnoha moderními způsoby komunika-

ce. Kde vidíte v našem, jak rádi říkáme, 

konzervativním, tradičním oboru efek-

tivní využití moderních způsobů komu-

nikace?

Využití moderních způsobů komunikace 

vidím jako smysluplné jenom tam, kde to 

cílová skupina přijme, nebo dokonce vyža-

duje. Obrazně řečeno, pokud chceme 

něco sdělit teenagerovi, inzerátem v časo-

pise, který vůbec nečte, to možné není. 

Musíme pro něj buď připravit aplikaci, 

chytit ho na sociální síti nebo pro něj udě-

lat atraktivní video. Jinak to nejde. 

Jak se z pohledu marketingu díváte 

na myšlenku lesnických parků? 

Lesnický park je nejenom z pohledu 

marketingu fenomén. Je to téma, které mu-

síme rozvíjet. Myslím si, že si v budoucnu 

zaslouží zvláštní pozornost. 

Myslíte si, že jsou lesnické parky nyní 

dostatečně propagovány?

Nemyslím si to a cítím tady dluh. Nová 

komunikační strategie s tím počítá. Na  

podzim vznikne další lesnický park Podko-

morské lesy okolo brněnské přehrady, kde 

už kolegové domlouvají dlouhodobou spo-

lupráci se všemi zúčastněnými subjekty. 

A v tom vidím klíč pro budoucnost. Protože 

nejde jen využít marketingu při otevření 

parku, ale ještě důležitější je mít každoden-

ní náplň, soustředit se na to, co nabídneme 

lidem a jak to budeme dlouhodobě komu-

nikovat.

Jaká je aktuální strategie v oblasti darů – 

fi lantropie? Podpora některých veřejných 

projektů a aktivit byla dříve z mnoha 

stran kritizována.

Jedna stránka věci je proces samotný, 

druhá stránka je důvod této činnosti. Dů-

vod naší fi lantropie je jasně defi nován a je 

dán i historicky. Vlastnictví lesů či většího 

majetku s sebou vždy neslo sociální a kul-

turní odpovědnost. Stát prostřednictvím 

Lesů ČR spravuje obrovský majetek a mys-

lím, že je důležité, aby výnosy odváděl ne-

jen do státní kasy, ale aby dokázal symbo-

lickou část smysluplně rozdělit již při 

samém počátku. 

Způsob udělování darů doznal před tře-

mi lety velkých změn s cílem přinést trans-

parentní a férový proces. Žádosti od růz-

ných spolků a neziskových organizací 

zpracováváme kvartálně, a pokud vyhovují 

formální stránce, jsou předloženy komisi, 

která je hodnotí dle metodiky, jež je zveřej-

něna na našich internetových stránkách.

Ročně je takto poskytnuta podpora ve  

výši zhruba 25 milionů Kč.

Velká část lesnického marketingu se točí 

kolem mimoprodukčních funkcí, to zna-

mená marketingu zaměřeného spíše 

na služby. Když jsem nad tou otázkou 

přemýšlel, přišla mi situace lesníků tro-

chu absurdní. S trochou nadsázky – když 

mluvíme o marketingu mimoprodukčních 

funkcí, propagujeme něco, co poskytují 

lesní majetky veřejnosti bezplatně. Jiný-

mi slovy nejenže poskytujeme veřejnosti 

bezúplatně značné množství služeb, ale 

ještě k tomu vytváříme marketingové 

strategie, aby nás veřejnost měla ráda. 

Není to trochu zvláštní?  

To je možná základní otázka – proč vů-

bec marketing v lesnictví máme dělat. 

Před 25 lety, když vznikl státní podnik, 

o marketingu nikdo nemluvil. Kdyby tehdy 

někdo řekl „pojďme komunikovat s širo-

kou veřejností“, tak by se každý zeptal 

proč. Ale jsme o čtvrt století dál, jsme stát-

ní podnik, tudíž se musíme zodpovídat 

vůči svým „akcionářům“, což jsou občané 

ČR. Ti mají právo vědět, co a jak děláme, 

aby v momentě, když se na vyjížďce na  

kole na lesní cestě potkají s odvozní sou-

pravou, nepřevládaly jen ty negativní 



emoce o drancování lesa a ničení „jejich“ 

turistických cest.

A jak budete postupovat v marketingu 

produkčních funkcí lesa?

I na ně se musíme zaměřit. To, že těžba 

není konec světa, že to není nic drastického 

a je to součást kulturní krajiny, musíme tr-

pělivě vysvětlovat. V komunikaci mimopro-

dukčních funkcí lesa a služeb, které ná-

vštěvníkům lesa poskytujeme, jsme udělali 

velký kus práce. Teď zbývá veřejnosti vy-

světlit důležitou produkční část. Je potřeba 

neustále opakovat, že dřevo je jedna z mála 

obnovitelných surovin, které máme. Že lep-

ší než bourat další vesnice kvůli uhlí je sou-

středit se na bohatství, které máme na více 

než třetině našeho území. Na prostý fakt, 

že lesy generují ekonomický zisk. 

V čem vidíte přínosy certifi kací lesa? Jaký 

je váš názor na současný politický a me-

diální tlak na zavedení další certifi kace 

Lesů ČR?

Jak pravila paní profesorka Hana Libro-

vá, zakladatelka Katedry environmentál-

ních studií na FSS MU v Brně, na jejíž semi-

náře jsem také chodil, lidé se začnou 

chovat k přírodě šetrně až v momentě, kdy 

se z toho stane móda. Do té doby je na to 

nenavede žádný zákaz či sankce. A certifi -

kaci dřeva vnímám právě tímto způsobem. 

Jde v podstatě o marketingový tah, značku, 

nálepku, která lidem řekne, že výrobek 

s tímto logem je lepší než ten bez něj. Spo-

třebitel, který trpí pocitem špatného svědo-

mí vůči životnímu prostředí, sáhne po něm, 

protože si tím částečně kupuje odpustek. 

Žehlí si své svědomí. Po tento moment si 

myslím, že je certifi kace dobrá. Určitě po-

může rozvojovým zemím, ale boj mezi 

značkou A a B mi přijde zbytečný a v závě-

ru poškodí celý smysl certifi kace.

ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBORU

V oboru si poměrně často stěžujeme 

na to, že naše práce není společností 

dobře vnímána. Konkrétním a dnes velmi 

aktuálním problémem je malá atraktivita 

práce v oboru, kterému rychle docházejí 

personální kapacity. Odhlédnu-li od neje-

fektivnějšího řešení spočívajícího v navý-

šení platů, tak asi existují i jiné nástroje, 

jak profesi zatraktivnit. V čem vidíte 

efektivní možnosti zatraktivnění práce 

lesníka?

Peníze jsou důležité, ale nejsou všechno. 

Kdyby se platy v oboru zdvojnásobily, po-

řád to nemusí být dostatečný důvod 

k tomu, aby lidí pracujících v lese začalo 

přibývat. Znám případy, kdy za vysazení 

sazenice v jedné oblasti platí 10 Kč, jinde 

5 Kč, ale ani na tom prvním místě nemají 

dostatek lidí v pěstební činnosti.

Zásadní problém zatraktivnění oboru vi-

dím v tom, že je to běh na dlouhou trať. My 

jsme se rozhodli, že budeme úzce spolu-

pracovat se středními lesnickými školami, 

které mají učňovský program, a pokusíme 

se jim pomoct, aby zvýšily svoji atraktivitu 

na trhu škol.

Jakým způsobem?

Pomůžeme jim vylepšit jejich prezentaci 

v očích studentů osmých a devátých tříd 

a jejich rodičů.

Projekt teď startuje. Chceme pomoci vy-

lepšit marketing a CRM (řízení vztahů se 

zákazníky) středních škol, aby dokázaly 

identifi kovat potenciálního zájemce o studi-

um, včas jej chytit a pracovat s ním – 

od procesu vstupu na internetové stránky 

až po přihlášku a nástup do prvního roční-

ku. To zahrnuje nejen perfektní prezentaci 

školy na webu a profesionálně zvládnutý 

den otevřených dveřích, ale i kvalitně 
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zvládnutou prezentaci na všech možných 

burzách škol. Zároveň s tím chceme posílit 

oborový marketing v tom daném regionu. 

Víme, že to není jednorázová věc, ale chce-

me školám a oboru pomoct. 

A dokážete si představit marketingovou 

strategii, jak rychle zvýšit atraktivitu 

oboru v horizontu jednotek let?

Marketingem lze „urvat“ ledacos, ale 

toto ne. To nejsou prezidentské volby. Bo-

jím se, že to je spíše otázka na systém…

Děkuji za rozhovor 

(8. 8. 2017),

Jan Příhoda



Rozhovor s Šárkou 

Matějíčkovou, vedoucí 

odboru personálního 

a ekonomiky práce Lesů ČR

Je dobré, 
když se do 
výsledku 
činnosti 
otiskne 
rukopis 
daného 
člověka 
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PERSONALISTIKA U LČR

Co vás vedlo k tomu nastoupit do státního 

podniku v sektoru lesnictví?

Primárně jsem chtěla jít za personalisti-

kou, protože jsem se jí věnovala celý profes-

ní život. To, že bych měla pracovat pro stát-

ní podnik Lesy ČR, jsem se dozvěděla 

prakticky až ve třetím kole výběrového říze-

ní pražské personální agentury, těsně před 

tím, než mě doporučili k osobnímu pohovo-

ru přímo na ředitelství Lesů ČR.

Co je hlavní náplní vaší práce?

Pod tento odbor spadá veškerá persona-

listika. Od pracovněprávních vztahů, řízení 

osobních nákladů a efektivity práce až po 

mzdové účetnictví. Velmi významnou sou-

část tvoří oblast rozvoje, vzdělávání a moti-

vace zaměstnanců, dále řízení personálních 

a sociálních programů, oblast benefi tů, ko-

lektivní vyjednávání či komunikace a spolu-

práce se školami především lesnického za-

měření. 

A co vás na této práci nejvíce baví?

Personalistika má široký záběr a je velmi 

pestrá. Každý den řešíte něco nového 

nebo alespoň trošku jiným způsobem. Vy-

hovuje mi i ta skvělá kombinace potřebné 

odbornosti ve spojení se zdravým selským 

rozumem. Potkávám mnoho zajímavých 

lidí z různých oborů, tedy nejen lesnických, 

ale i z oblasti vodohospodářské, stavební či 

z podpůrných procesů.  Každodenní ko-

munikace s kolegy ze všech koutů republi-

ky a možnost přispět svým malým dílem 

k rozvoji tak velkého a významném podni-

ku je pro mne třešničkou na pomyslném 

dortu.

Kolik vás na ředitelství na tomto odboru 

pracuje?

Na ředitelství v Hradci Králové je nás se-

dmnáct. Sedm lidí pracuje ve mzdové účtár-

ně, čtyři kolegové mají na starosti pracovně-

právní vztahy, ostatní pak rozvojovou oblast 

a ekonomiku. Další naše kolegy máme na 

lesních závodech.

Mzdy pro celý podnik zpracovává 

sedm lidí?  

U nás se zpracovávají mzdy přibližně pro 

dva a půl tisíce zaměstnanců. Lesní závody 

si mzdovou agendu řeší samostatně, mají 

jednu či dvě mzdové účetní. Poskytujeme 

jim spíše metodickou podporu a poraden-

ský servis.  

Jaká byla vaše vize, kam posunout 

a směřovat personalistiku Lesů ČR poté, 

co jste se s prostředím státního podniku 

seznámila?

To nejdůležitější bylo podle mého názoru 

vrátit personalistice v Lesích ČR „dobrý 

zvuk“ a postavení, které jí náleží. Když jsem 

zde začínala, byla personalistika především 

„vyřizovačem“ pracovněprávních vztahů 

a už méně oporou, zejména střednímu ma-

nagementu. Prvním úkolem tedy bylo, aby-

chom pro naše kolegy byli skutečnými part-

nery a poradenským servisem. Snahou 

personalistů bylo, stále je a nadále bude usi-

lovat o vzájemnou otevřenou komunikaci 

a korektní mezilidské a pracovní vztahy. Fé-

rového přístupu například v oblasti kariérní-

Motivace zaměstnanců a komunikace s nimi jsou 

podstatnými nástroji, jak vracet důvěru zaměstnanců 

v podnik Lesy ČR. Otevřený, optimistický projev 

a zajímavé odpovědi Šárky Matějíčkové mohou být 

potvrzením toho, že se atmosféra v podniku LČR 

opravdu zlepšuje, a to nejen z důvodu široké nabídky 

zaměstnaneckých benefi tů.



ho postupu jsme docílili vypisováním výbě-

rových řízení na všechny vedoucí pracovní 

pozice. Pravidla „hry“ jsou pro všechny za-

městnance stanovena v kariérním řádu.

Související úkol byl směřován do oblasti 

rozvoje a motivace, která byla v podniku 

dlouhodobě podhodnocována. Bylo potře-

ba restartovat vzdělávání především v ma-

nažerských a komunikačních dovednostech 

a zrevidovat motivační nástroje podniku.  

Hraje v personalistice nějakou roli to, že 

lesnictví je poměrně tradiční obor, má 

jasně defi nované cíle, jasně defi novaný 

produkt?  Usnadňuje to vaši práci, nebo ji 

to naopak komplikuje?

Jak kdy. Lesnictví je tradiční obor s boha-

tou historií a většina našich zaměstnanců 

jsou „srdcaři“. Milují práci v lese, pro svůj 

obor žijí 24 hodin denně, což je samozřejmě 

pro personalisty příjemné v tom, že je fl uk-

tuace v podniku velmi nízká. 

Málokdy chtějí revírníci či lesní opustit 

svůj revír, svou oblast, na kterých mnohdy 

dlouhá léta slouží a kde znají každý strom. 

Je to nejspíš pochopitelné, ale občas to vní-

mám jako brzdu v jejich dalším profesním 

postupu v rámci podniku. Mrzí mne, když se 

šikovní a perspektivní zaměstnanci nechtějí 

přihlašovat do výběrových řízení a musíme 

hledat nové kolegy vně podniku.

Jak moc je podle vašeho názoru pro práci 

lesníků důležitá jakási profesní svoboda, 

zodpovědnost? Je vůbec možné zvyšovat 

míru svobody a zodpovědnosti u tří a půl 

tisíce zaměstnanců? 

Lesy ČR mají rozsáhlý vnitřní systém říze-

ní s mnoha pokyny a dalšími řídicími doku-

menty. V takto velké společnosti to ani jinak 

nejde. Doufám ale, že mají naši zaměstnanci 

stále dostatek prostoru pro vlastní rozhod-

nutí, pro volbu své cesty. Bez této svobody 

bychom všichni postupně zakrněli. 

Pokud to neodporuje zákonům této 

země, dobrým mravům a cílům podniku, jis-

tá míra svobody v mezích daných mantinelů 

být musí. Věci se dají dělat dobře různým 

způsobem a je dobré, když se do výsledku 

činnosti otiskne rukopis daného člověka. 

Mgr. Šárka Matějíčková

Narodila se v roce 1975 v Hradci 

Králové. Po absolvování gymnázia 

v Hradci Králové vystudovala sociální 

práci a sociální politiku spolu s perso-

nalistikou a politikou zaměstnanosti 

na Ústavu sociálních studií Univerzity 

Hradec Králové. Poté se věnovala out-

placementu (proces účinné pomoci 

lidem v obtížné životní situaci, jakou je 

např. ztráta zaměstnání) a výběru 

kandidátů na dané pozice ve společ-

nosti Adecco, s.r.o. Od roku 2000 pra-

covala ve Východočeské energetice, 

a.s., nejdříve na pozici metodičky hod-

nocení a motivace zaměstnanců a od 

roku 2002 jako vedoucí oddělení řízení 

lidských zdrojů. Po rodičovské dovo-

lené v roce 2012 nastoupila do Lesů 

České republiky, s.p., jako specialista 

vzdělávání a od roku 2014 vede odbor 

personální a ekonomiky práce LČR. 

Je vdaná a má dvě děti, má ráda 

hory v létě i v zimě, pěšky, na kole i na 

lyžích, a četbu všeho druhu.
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Jsou zaměstnanci státního podniku Lesy 

ČR spokojeni? Byla období, kdy o tom 

bylo možné trochu pochybovat.

V roce 2015 jsme dělali anonymní výzkum 

spokojenosti zaměstnanců. Dopadl velmi 

dobře, výsledky spokojenosti s prací se po-

hybovaly okolo 89 %.  Přes 80 % zaměst-

nanců by doporučilo práci v podniku svým 

známým. Výsledek nás mile překvapil. Za-

městnanci ocenili stabilitu, korektnost jed-

nání a širokou nabídku našich benefi tů. 

Vždycky je ale co zlepšovat.

Neodráží výsledek ještě určitý strach 

z předchozího pojetí personální politiky 

podniku?

To rozhodně ne, průzkum byl uskutečněn 

v roce 2015, tedy rok od změny vedení. Vý-

zkumu se zcela dobrovolně účastnilo 1 067 

zaměstnanců, což je reprezentativní vzorek.  

V dohledné době obdobný průzkum chce-

me zopakovat a doufám, že se tento přízni-

vý výsledek potvrdí.

ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Zaznamenal jsem aktivity Lesů ČR ve 

vztahu ke vzdělávání. Je to reakce na 

kvalitu vzdělávacího procesu, nebo je to 

spíš benefi t? Mám na mysli projekt Les-

nické akademie. Kolika lidí se tento pro-

jekt týká?

Lesnickou akademii vnímáme jako vý-

znamnou podporu seberealizace a profes-

ního rozvoje zaměstnanců. V tomto progra-

mu se nezaměřujeme pouze na rozšiřování 

odborných lesnických znalostí, ale i na eko-

nomiku, osobnostní rozvoj či prohloubení 

právního povědomí.

Lesnická akademie se týká dvaceti za-

městnanců v jednom ročníku a jde o tříletý 

rozvojový program. Ten má jednak základ-

ní, povinné okruhy a dále pak témata volitel-

ná. Poměrně malý počet zaměstnanců 

v ročníku jsme zvolili proto, že nechceme 

účastníky rozvíjet formou pasivní přednáš-

ky, ale spíše formou workshopů, diskuzí, 

zkrátka vzájemným předáváním a sdílením 

zkušeností jak mezi kolegy, tak i mezi školi-

teli. Účastníci akademie jsou rozdílných pro-

fesí a z různých organizačních jednotek na-

příč podnikem. Lektory jsou jak naši interní 

školitelé, tak i specialisté z externích fi rem.  

Mezi účastníky má lesnická akademie velmi 

dobrý zvuk a to především díky našim před-

nášejícím, které si pečlivě vybíráme. Tímto 

jim moc děkuji za dosavadní spolupráci.

Jakým klíčem zájemce o studium 

vybíráte?

Při každoročním hodnocení zaměstnanců 

nám vedoucí identifi kují perspektivní za-

městnance. Ti mají přednostní právo se do 

této akademie přihlásit. Zájem je větší než 

kapacita, takže se snažíme dát přednost co 

nejširšímu spektru profesí v co největším 

počtu organizačních jednotek podniku.

Jaké další možnosti rozvoje mají vaši 

perspektivní zaměstnanci?

Ne vždy těmto zaměstnancům dokážeme 

nabídnout vertikální kariérní postup. Tento 

podnik má téměř tři a půl tisíce zaměstnan-

ců a řekněme necelých 200 vedoucích po-

zic. Z toho vyplývá, že nabídnout vedoucí 

místo všem kvalitním a perspektivním za-

městnancům opravdu nedokážeme. Přesto 

se mohou i nadále profesně rozvíjet, a to 

i v oblastech, které přímo nesouvisí s jejich 

náplní práce. Ať už svou aktivní účastí v roz-

ličných pracovních skupinách, či v rámci 

projektů zaměřených například rozvoj infor-

mačních systémů, procesů apod.  Začínáme 

zavádět role mentorů, kteří se starají o naše 

nové zaměstnance. Podporujeme i interní 

vzdělávání, kdy naši zkušení zaměstnanci – 

specialisté školí a předávají své znalosti 

v různých oblastech svým méně zkušeným 

kolegům.

Naznačila jste nové trendy profesního 

růstu, motivace. Jaké jsou další motivač-

ní nástroje pro spokojeného zaměstnan-

ce velkého státního podniku? 

Při výběrových řízeních na otázku, co 

očekáváte od Lesů ČR, často zaznívá „záze-

mí velkého a stabilního podniku“. To, že je 

podnik stabilní, vyplácí mzdy v řádných ter-

mínech, dodržuje zákony a je korektní ke 

svým zaměstnancům, jsou hlavní důvody 



zájmu pro nové uchazeče, a to na všech 

úrovních a pozicích. 

V poslední době dochází i k významnému 

zlepšení pracovních podmínek, především 

u provozních zaměstnanců. Podnik poskytl 

především revírníkům a lesním služební vo-

zidla, která mohou využívat i pro soukromé 

účely. Personál je vybavený elektronickými 

průměrkami, výškoměry, „chytrými“ telefo-

ny, notebooky a další technikou.

Co se týče mezd, zaměstnancům jsou 

k základní mzdě poskytovány výkonnostní 

složky a roční výkonnostní odměny v závis-

losti na splněných úkolech a hospodářském 

výsledku. Náš zaměstnanec si může tedy 

spočítat, na co má nárok a co pro to musí 

udělat. 

Každý technicko-hospodářský zaměstna-

nec má nárok na nový stejnokroj a vybírat si 

může i ze široké nabídky lesnických pracov-

ních oděvů. Dělnické profese dostávají kva-

litní vybavení ochranných pracovních po-

můcek.

Ke klasickým benefi tům patří příspěvky 

na životní a důchodové připojištění či stra-

venky. Řada benefi tů vyplývá i z FKSP, jako 

například osobní účty, z nichž mohou za-

městnanci čerpat prostředky třeba na rekre-

aci. Nechybí příspěvky na zdravotní pomůc-

ky a rehabilitaci či bezúročné zápůjčky na 

vybavení bytu či domu nebo na výstavbu. 

Benefi ty se týkají třeba i výhodnějších cen 

za zvěřinu či vánoční stromky. Nesmím za-

pomenout ani na zdravotní péči, do které 

spadá hrazení očkování proti klíšťové ence-

falitidě provozním zaměstnancům a očková-

ní proti chřipce. 

Podnik rovněž vytváří příležitosti k nefor-

málnímu setkávání zaměstnanců na spor-

tovních a kulturních akcích, jako je sportovní 

den, lyžařské závody či různé koncerty. Be-

nefi tů je ale podstatně více.  

Jaká je průměrná mzda u Lesů ČR – bez 

benefi tů a se započítanými benefi ty?

Průměrná měsíční mzda zaměstnance 

LČR v roce 2016 byla 30 211,- Kč. Po započí-

tání benefi tů by se částka zvýšila cca 

o 3 500,- Kč měsíčně. V roce 2017 bude ná-

růst mezd pokračovat.

Mluvila jste o pozitivních vlastnostech 

lesníků, o jejich schopnosti a ochotě vě-

novat se profesi nad rámec pracovní doby 

a povinností. Můžete uvést ještě další 

specifi ka, kterých jste si všimla, ať už po-

zitivní, nebo negativní? 

Naši provozní zaměstnanci jsou velmi 

otevření. Neváhají mi zavolat a zeptat se na 

různá rozhodnutí nebo třeba vyjádřit i svůj 

nesouhlas. Vysvětlíme si své postoje, zauva-

žujeme nad pozitivy i opačnou stránkou 

věci, a to v klidu a bez emocí. Tato zpětná 

vazba je pro mne úžasná. Když se zaměst-

nanci nebojí v konstruktivním duchu ozvat, 

je to signál, že nám věří a otevřená komuni-

kace směrem k personalistům funguje. 

Také lesníky vnímám jako velmi pozitivně 

naladěné a vyrovnané osobnosti. Někdy ale 

trochu bojují s určitou obavou z nového: 

„Proč by se to mělo měnit, když to doteď 

fungovalo?“ Tady se nám ta tradice a stabili-

ta v chování a jednání projeví v opačném 

gardu. 

Jak jako personalistka vnímáte význam 

stejnokroje, mají o ně zaměstnanci zá-

jem? 

V průzkumu mezi zaměstnanci se jich dr-

tivá většina vyjádřila pro zachování unifor-

my. V žádném případě to není přežitek, vě-
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řím, že tím opravdu dáváme najevo 

sounáležitost s podnikem a lesnictvím. Jak 

důležitou, až osobní záležitostí pro lesníky 

stejnokroj je, dokládá i to, že konečný výběr 

uniformy svěřilo vedení podniku do rukou 

samotným zaměstnancům. 

Moje babička říkávala, že za chlapem 

v uniformě se každá žena otočí. Nevím, jestli 

to platí i opačně, ale já mám z nové unifor-

my velkou radost. Je příjemná na pohled 

i na nošení a dle mých zkušeností budí pozi-

tivní zájem na veřejnosti.

Co z vašeho pohledu považujete za další 

významné prvky fi remní identity? 

Samozřejmě je to samotné logo, ale 

i krásný lesnický pozdrav „Lesu zdar“, na 

který jsem si jako nováček „nelesák“ musela 

chvilku zvykat.

Zřídili jste také výstrojní sklad, jak jste 

s jeho fungováním spokojeni? 

To byla pro zaměstnance obrovská změ-

na a jsme za ni rádi. Venkovní personál vní-

má, že je nabídka nyní o hodně širší a kvalit-

nější. Dnes si zaměstnanec může vybrat, 

jestli zvolí levnější varianty a bude je častěji 

obměňovat, nebo jestli si koupí opravdu vel-

mi kvalitní věc a ví, že mu vydrží třeba dva 

tři roky.

Zmínila jste, že máte omezené možnos-

ti profesního růstu zaměstnanců, ale ne-

souvisí to také s tím, že zaměstnáváte 

hodně vysokoškoláků?

Neřekla jsem, že naši zaměstnanci mají 

omezené možnosti profesního růstu. Pro-

fesní růst neznamená pouze dosažení ve-

doucí pozice. Naopak si myslím, že paleta 

možností rozvoje je u nás široká. Začíná to 

hned po nástupu adaptačním dnem, kdy se 

noví zaměstnanci seznámí s podnikem, jeho 

historií, lesnickou politikou, fi remní kulturou 

i s nastavenými procesy. Pořádáme mnoho 

interních školení, zaměstnanci jezdí na ote-

vřené semináře i odborné konference.

Jako každý podnik, i my potřebujeme 

skvělé odborníky a profesionály v daných 

oborech. Máte pravdu, že polovina našich 

TH zaměstnanců jsou vysokoškoláci. Je to 

velké množství, ale jsme za to rádi. Počet vy-

sokoškoláků je obecně ovlivněn dostupností 

vysokých škol, jejich strukturou i systémem 

vzdělávání, kdy se převážná část maturantů 

hlásí na vysokou školu.  Zaměstnanci, kteří 

mají střední nebo vysokoškolské vzdělání 

lesnického směru, pak tvoří přes 60 %.  

Lesy ČR mají zhruba 3,5 tisíce zaměst-

nanců. Přestože z velké části proběhly 

církevní restituce, z výroční zprávy to vy-

padá, že počet zaměstnanců neustále 

roste. Čím je to způsobené? 

Na to je velmi jednoduchá odpověď. Cír-

kevní restituce postihly do této chvíle zhru-

ba stovku zaměstnanců, dalších deseti až 

dvaceti zaměstnanců se to ještě podle vše-

ho bude týkat. Většina těchto zaměstnanců 

odešla k církvi. 

Na celkovém počtu zaměstnanců se resti-

tuce neprojevily, protože jsme přijímali více 

než padesát absolventů středních a vyso-

kých škol, především na adjunktské pozice 

a pozice spojené s ochranou lesa. Dnes jsou 

na téměř každé lesní správě dva až tři ad-

junkti, kteří jsou připravováni na pozice re-

vírníků. Když uvážíme, že průměrný věk za-

městnance LČR je 44,1 let, je jasné, že na 

některých organizačních jednotkách nás 

čeká velká generační obměna. 

Stupně 

lesnického 

vzdělání u LČR



Dalším důvodem, proč počet zaměstnan-

ců neklesl, je ohromné personální posílení 

na kalamitních lesních správách, kde se zři-

zují nová pracovní místa provozního perso-

nálu v ochraně lesa.  Na Moravě to zname-

ná přes 30 nových zaměstnanců a navíc více 

než 85 míst nejen sezónních dělníků, urče-

ných pro vyznačování stromů napadených 

kůrovcem a další práce.

Počet zaměstnanců roste i díky sociální-

mu programu zaměstnávání lidí na veřejně 

prospěšné práce ve spolupráci s úřady prá-

ce.

Máte možnost se u výběrových řízení 

potkávat s absolventy. Jak nahlížíte na 

kvalitu lesnického vzdělávání?

Škol je hodně a bojují o každého žáka. 

Tím pádem nemusí být kvalita žáků a dekla-

rovaný zájem o obor na počátku studia na 

tak vysoké úrovni, jak by si na školách před-

stavovali. Je potom na nich samotných, jak 

se s tím v průběhu studia vypořádají. Já vní-

mám úroveň absolventů škol jako značně 

rozdílnou. Snažíme se podchytit absolventy 

všech typů škol, na nichž je vidět nadšení 

a opravdový zájem o příslušný obor. Když 

k tomu přidají odpovídající znalosti, pak je 

mezi námi rádi uvítáme.

Zajímalo by mě, jestli i vy řešíte nedosta-

tek pracovních sil, který pociťují v pod-

statě všichni zaměstnavatelé v ČR.

Tento problém dolehl i na náš podnik. Na 

administrativní pozice máme zájemců větši-

nou dost, i když třeba ne v takové kvalitě, ja-

kou bychom si přáli. Nedostatek personálu 

v některých regionech pociťujeme u provoz-

ních lesnických pozic, ale překvapivě i na 

pozicích absolventských. Nedostatek je také 

obecně výrobních dělníků v oboru. To po-

važuji za zásadní problém, který řeší celý 

lesnický sektor. 

Zlepšení situace je běh na dlouhou trať, 

který ale nesmíme vzdát. Proto jsme také 

prohloubili spolupráci se školami, poskytu-

jeme praxe a stáže studentům i učitelům, 

podílíme se na vyučování, přednáškách i na 

závěrečných zkouškách. Pro žáky lesnických 

učebních oborů budeme zavádět i stipendij-

ní program. Zkrátka se snažíme aktivně při-

spět k řešení této situace.

Proč podle vás absolventi odcházejí 

do jiných sektorů?

To je těžká otázka a jistě souvisí i s potře-

bou zvýšení atraktivity oboru pro mladé lidi. 

Když se účastníme kariérních dnů na Men-

delu nebo ČZU, málokterý absolvent lesnic-

tví tam vůbec zavítá. Možná nástupní mzdy 

absolventů nejsou tak vysoké jako v někte-

rých jiných oborech, ale podnik nabízí řadu 

možností seberealizace, rozvoje a stabilní 

pracovní zázemí. Nepříznivá situace platí je 

i u absolventů středních škol a odborných 

učilišť. Studenti středních lesnických škol 

a učňovských oborů mají výhodu i v získání 

řady řidičských průkazů, které mohou vyu-

žít nejen v lesnickém sektoru, ale i ve staveb-

nictví nebo v dopravě. Také si všímáme čím 

dál tím větší roztříštěnosti oboru, tedy úz-

kých specializací, což nemusí být vždy ku 

prospěchu věci. 

S nedostatkem kvalifi kovaných 

pracovníků v učňovských profesích bojuje 

většina smluvních partnerů LČR – 

lesnických fi rem.  Jaká by byla vaše rada 

lesnickým fi rmám, aby dokázaly zajistit 

své činnosti personálně tak, aby měly 

Věková struktura zaměstnaců Lesů ČR
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dostatek kvalitních zaměstnanců? Co pro 

to mohou udělat?

Na tomto poli musíme všichni spolupra-

covat. Začíná to u podchycení žáků na dru-

hém stupni základních škol, kterým je třeba 

představit lesnictví jako zajímavý a perspek-

tivní obor. Málokterý kluk nebo holka si do-

káží představit, co obnáší práce v lese, že to 

není jen o pile, motyce a práci za každého 

počasí. V tom cítím vůči lesnickému oboru 

stále dluh.  

Ale upřímně řečeno, i dělnické profese 

jsou o pracovních podmínkách a o peně-

zích.  Kvalitní dělníky prostě musíme odpo-

vídajícím způsobem zaplatit. 

I když věřím v budoucí zlepšení této si-

tuace přesto si myslím, že se lesnický sek-

tor neobejde bez výpomoci zahraničních 

dělníků.

Nejde vaše podpora učňovského školství 

trochu proti trendu, kdy se může zdát, že 

záměrem státu je, aby vysokoškolský ti-

tul měla většina populace? Opravdu věří-

te, že docílíte zvýšení atraktivity učňov-

ského školství? 

Je pravda, že hlavně rodiče chtějí pro své 

děti minimálně maturitu, což je pochopitel-

né. Práce v lese zase vyžaduje kromě tech-

nicko-hospodářského personálu i šikovné, 

lesnicky vzdělané dělníky. Věřím tomu, že 

jestliže dokážeme oslovit právě žáky posled-

ních ročníků základních škol, náležitě jim 

obor představit a přiblížit, začnou o něm 

vážně uvažovat jako o možnosti svého pra-

covního uplatnění. Poradci na základních 

školách lesnické školy v podstatě nevnímají, 

a to je také špatně. 

Trend mít co nejvyšší vzdělání začíná 

podle mého názoru lehce stagnovat. Kvalit-

ní řemeslníci nemívají problém práci najít 

a v mnoha oborech prosperují velmi dobře. 

Tak proč by to nešlo v lesnictví…

Dnes v mnoha souvislostech v různých 

pracovních skupinách řešíme témata 

propagace, lesnictví, dřeva a profese les-

níka. Kde vidíte smysluplnou formu pre-

zentace oboru, která může přispět k jeho 

atraktivitě pro budoucí lesníky? 

V posledních letech Lesy ČR udělaly na 

tomto poli velký kus práce a další velký kus 

nás ještě čeká. Chceme nadále rozšiřovat 

spolupráci se školami, odbornými instituce-

mi i dalšími sdruženími nejen v lesnickém 

sektoru. Velmi prospěšná a veřejností oblí-

bená je lesní pedagogika. Zážitkovou for-

mou se veřejnost dozvídá informace o lese, 

lesním hospodářství, práci a profesi lesníka. 

Této aktivitě se již nyní v podniku věnuje té-

měř 300 zaměstnanců.

Jsem přesvědčena, že nejlepší a nejúčin-

nější prezentaci lesnického oboru, máme 

každý ve svých rukách. Někdo při každo-

denní práci v lese, jiný při komunikaci s ve-

řejností nebo při kontaktu s malými návštěv-

níky lesa. Je to zkrátka na nás…

Děkuji za rozhovor 

(18. 10. 2016), 

Jan Příhoda

Aktualizováno 5. 12. 2017





Rozhovor 

s Václavem Lidickým, 

výrobně technickým ředitelem 

Lesů ČR

Myslivost 
by měla být 
především 
aplikovanou 
ekologií



ČTVRTSTOLETÍ MYSLIVOSTI 
U STÁTNÍHO PODNIKU

Můžete na úvod prozradit, jaký vztah 

máte k myslivosti?

Mám zkoušku z myslivosti, vlastním lo-

vecký lístek a zbrojní průkaz, ale co jsem 

na ředitelství v Hradci Králové, nelovím. 

Když jsem působil v lesním provozu, aktiv-

ně jsem myslivost provozoval, byl jsem 

řadu let mysliveckým hospodářem.

Jak byste zhodnotil uplynulých 

25 let myslivosti u podniku? 

Při vzniku podniku v roce 1992 bylo zá-

kladním zadáním umožnit výkon práva 

myslivosti ve vlastních honitbách co nejširší 

veřejnosti. To vyústilo ve vytvoření většího 

počtu honiteb a jejich pronájmu v roce 

1993. Dalším směrem bylo provozování 

myslivosti u specializovaných lesních závo-

dů, ve volných režijních honitbách a v obo-

rách. Počet režijních honiteb a obor se 

ustálil před několika lety. To, jak byla a je 

myslivost v našich honitbách vykonávána, 

je odrazem stavu v myslivosti v České re-

publice obecně. Systém pronajímání větši-

ny honiteb má pozitiva, ale samozřejmě 

i negativa.  

V drtivé většině režijních honiteb mysli-

vost byla a je prováděna s prvořadým cí-

lem nastolení rovnováhy mezi stavy zvěře 

a jejím prostředím. To považujeme za náš 

hlavní úkol. Odlišný přístup ovšem panuje 

v honitbách mnoha jiných držitelů a nutno 

přiznat, že i v řadě našich honiteb, které 

pronajímáme. Protože všechny činnosti 

člověka se v čase mění a jsou ovlivňovány 

změnami v celé společnosti, v přírodě atd., 

domnívám se, že by měla proběhnout zá-

Stavy zvěře a její vliv na lesní ekosystémy 

jsou jedním z velkých témat v lesnictví. 

S klimatickými změnami a nutností přeměny 

porostů na pestřejší směsi diskuse týkající se 

budoucí podoby myslivosti a managementu 

zvěře nabývá na významu. Držitelem jedné 

pětiny všech honiteb u nás je státní podnik 

Lesy ČR. U příležitosti 25 let existence podniku 

se šéfredaktor Světa myslivosti zeptal výrobně 

technického ředitele Václava Lidického na 

problematiku myslivosti u podniku v uplynulém 

čtvrtstoletí, některé aktuální problémy 

myslivosti a na výhledy do budoucna.

Ing. Václav Lidický 

Absolvoval Lesnickou a dřevařskou 

fakultu Vysoké školy zemědělské 

v Brně (1990), po jejímž ukončení byl 

přijat k Západočeským státním lesům 

na Lesní závod Planá u Mariánských 

Lázní jako technik polesí. V roce 1992 

nastoupil k nově vzniklému podniku 

Lesy ČR, kde zastával několik pracov-

ních pozic spojených se správou les-

ního majetku a jeho obhospodařová-

ním. Začínal jako revírník na Lesní 

správě Planá, později prošel různými 

pracovními pozicemi a v letech 2001–

2014 působil jako lesní správce na 

Lesní správě Přimda. V červnu 2014 

byl jmenován výrobně technickým 

ředitelem Lesů ČR.
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sadní diskuse o tom, jak chápat myslivost 

v dnešní době, čemu by měla sloužit, co by 

měla obsahovat státní myslivecká politika 

a legislativa a co z toho všeho by mělo vy-

plynout pro praxi. Když to hodně zjedno-

duším, je důležité rozhodnout se, jestli se 

přikloníme k názoru, že myslivost je více 

několikasetletá tradice ušlechtilého způso-

bu lovu, nebo aplikovaná ekologie s cílem 

zajistit rovnováhu mezi početností a sta-

vem populace zvěře a ekosystémy v urbani-

zované krajině. 

Myslíte, že tato diskuse v myslivosti 

neprobíhá?

Když porovnám poměry v myslivosti se 

situací v ostatních sférách našeho života, 

respektive s jejich vývojem v uplynulých 25 

letech, hospodaření v krajině, náš podnik 

nevyjímaje, tak v myslivosti se toho podle 

mého názoru moc nezměnilo. Tedy pokud 

neberu v potaz vývoj moderních technolo-

gií a jejich využívání při lovu. Chápání mys-

livosti mysliveckou komunitou je víceméně 

stále stejné, problémy se stavy spárkaté 

zvěře, které nás trápily začátkem 90. let, 

nás trápí pořád, vnímání myslivosti laickou 

veřejností je velmi podobné jako před 25 

lety.

Zmínil jste stavy spárkaté zvěře, které 

neustále narůstají. Neproběhla na podni-

ku diskuse o tom, jestli systém myslivosti 

na lesních pozemcích v majetku státu, 

který byl nastaven před 25 lety, by kvůli 

tomu nestálo za to změnit? Situace, v níž 

dnes jsme, jistě nebyla cílem tehdejších 

změn. 

Na vývoj stavů spárkaté zvěře v České re-

publice se nelze dívat černobíle a myslet si, 

Ilustrační foto: Jaroslav Vogeltanz



že Lesy ČR mají rozhodující vliv. Podnik je 

držitelem přibližně pětiny honiteb v České 

republice. V nich může uplatňovat přímo či 

zprostředkovaně své zájmy. V dalších honit-

bách jsou pozemky vloženy v honebních 

společenstvech. To, co se děje na zbytku 

honební plochy, tedy ve většině honiteb, 

však není schopen reálně ovlivnit. Naše ho-

nitby jsou často mozaikovitě rozmístěny 

mezi honitbami jiných držitelů, kteří mívají 

často odlišné zájmy než Lesy ČR. Situace se 

stavy zvěře je také rozdílná podle regionů. 

Máme oblasti, kde se nárůst stavů spárkaté 

zvěře nepodařilo zastavit, ale současně 

jsou lokality, kde se to povedlo. 

Od roku 2014 stále řešíme, jak dál s mys-

livostí v honitbách Lesů ČR. Došli jsme 

k závěru, že je třeba hledat ještě jiné cesty 

a jiné modely mysliveckého managementu 

ve volných honitbách, abychom se mohli 

přiblížit k cíli v podobě zmíněného nastole-

ní rovnováhy mezi početními stavy spárka-

té zvěře a jejím prostředím a v návaznosti 

na to snížit škody působené zvěří na lese. 

Hodně jsme si slibovali od novelizace záko-

na o myslivosti. K ní však dosud nedošlo.    

Současně jsme se rozhodli opustit pří-

stup podniku k režijním honitbám coby 

monitorovacím územím v konkrétních ob-

lastech, respektive pravidlo mít jednu režij-

ní honitbu na jednu lesní správu. V proble-

matických oblastech s vysokými stavy 

spárkaté zvěře a neúměrnými škodami 

na lese působenými zvěří již druhým ro-

kem zvyšujeme počet režijních honiteb. Vy-

brané honitby, které jejich nájemci z růz-

ných důvodů opouštějí, si ponecháváme 

v režii a problémy se snažíme řešit svými 

silami. 

Když jste zmínil, že by vám mohla pomoci 

novelizace zákona o myslivosti, měl jste 

na mysli změny, které by umožnily využít 

model Saských státních lesů, tedy nepro-

najímat honitby, ale prodávat povolenky 

k lovu v režijních honitbách? 

Ano, to je pro nás velká inspirace. Pokud 

by to zákon umožnil, určitě bychom této 

Ilustrační foto: Jaroslav Vogeltanz
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možnosti alespoň v části našich honiteb vy-

užili.

V minulosti proběhly u podniku některé 

změny, mnohé podle mého názoru ne-

vratné, které přímo či nepřímo způsobily 

ztrátu vlivu na situaci na honebních po-

zemcích v jeho správě. Šlo jednak o zmí-

něné uvolnění většiny honiteb do proná-

jmu, ale také třeba o snižování počtu 

pracovníků, o prodej nemovitostí, v nichž 

dříve bydlel personál atd. A co si budeme 

namlouvat, myslivost dnes již není u pod-

niku tak v kurzu jako před 25 lety. Nečiní 

to nyní, když si některé honitby nově po-

necháváte v režii, potíže s personálním 

zajištěním lovů?  

Jedním z hlavních faktorů při rozhodová-

ní o rozšiřování počtu režijních honiteb 

v konkrétní oblasti je otázka personální, 

tedy zda je k dispozici dostatek zaměstnan-

ců schopných a motivovaných lovit, aby-

chom nebyli v potřebné intenzitě lovu ome-

zováni. Pevně věřím, že tak to krajští 

ředitelé a lesní správci chápou. Bylo by vel-

kým neštěstím, kdybychom si ponechali 

v režii příliš mnoho honiteb a nebyli schop-

ni realizovat v nich naše záměry, tedy inten-

zivní redukci stavů spárkaté zvěře. Jestliže 

se ptáte, zda jsme při přibírání dalších režij-

ních honiteb nějak personálně limitování, 

odpovídám ano, v tuto chvíli je limitem po-

čet pracovníků aktivně vykonávajících mys-

livost na jednotlivých lesních správách. Po-

kud by zákon o myslivosti umožnil i jiné 

formy managementu lovu, konkrétně již 

zmíněný tzv. saský model, pomohlo by 

nám to ke zvýšení intenzity lovu na našich 

honebních pozemcích. Je třeba si totiž ve-

řejně přiznat, že myslivost v přezvěřených 

oblastech se zužuje v lov. Pokud by zmíně-

ná změna zákona proběhla, podstatně by 

nám to ulehčilo naši situaci. 

Týká se změna v přístupu k režijním honit-

bám pouze problematických oblastí s vy-

sokými stavy spárkaté zvěře a škodami, 

nebo jde o záležitost celorepublikovou?

Situaci průběžně vyhodnocujeme a tam, 

kde zjistíme problém, ho řešíme. Aktuálně 

jde především o Krušné hory, ale špatná si-

tuace je také na Křivoklátsku, Plzeňsku, se-

verovýchodní Moravě či v jižních Čechách. 

Když zkrátka někde vidíme, že nastaly potí-

že a model pronájmu honitby je nepomáhá 

řešit, hledáme jiné cesty a převzetí honitby 

do režie je jednou z nich. Aktuálně máme 

například více režijních honiteb na Toužim-

sku, kde jsou velké problémy se sikou. Díky 

systému režijních honiteb a nasazení tam-

ního personálu se podařilo podstatně zvý-

šit počty úlovků. 

REVIZE MYSLIVECKÉ LEGISLATIVY

Když se projednával současný zákon 

o myslivosti, Lesy ČR byly hodně aktivní 

a snažily se do něho prosadit své poža-

davky. Novelu připravenou v uplynulých 

letech Ministerstvem zemědělství již le-

tos nestihla Poslanecká sněmovna pro-

jednat, takže po volbách se začne od nuly. 

Tedy samozřejmě pokud bude vůle. Hodlá 

se podnik více zapojit do případné tvorby 

zákona, aby dosáhl změn, které by mu 

pomohly řešit popsané problémy? 

Podnik dostal v mé osobě příležitost být 

zastoupen v myslivecké radě ministra ze-

mědělství, takže jsme u zrodu návrhů legis-

lativy vznikajících na ministerstvu. Máme 

též dobře nastavenou spolupráci se Sdru-

žením vlastníků obecních a soukromých 

lesů v České republice a Lesnicko-dřevař-

skou komorou, což představuje poměrně 

velkou sílu a možnost hájit společné zájmy 

v připomínkovém řízení. V tuto chvíli ne-

chci říkat, jaké konkrétní aktivity bude pod-

nik vyvíjet, nicméně na všech frontách se 

budeme snažit maximálně možným způso-

bem prosazovat, aby nový zákon o mysli-

vosti a státní myslivecká politika, vznikne-li, 

umožnily vlastníkům honebních pozemků 

lépe a efektivněji se podílet na plánování 

lovu zvěře a kontrole lovu. Je veřejným ta-

jemstvím, že současný zákonný systém 

hospodaření se zvěří naprosto neodpovídá 

potřebám. Všichni jsme se tomu nějak při-

způsobili, nebo jsme byli nuceni se tomu 

přizpůsobit a jedinou šancí na úspěch je 

změnit to. Lov se musí odvíjet od vlivu zvě-



ře na stavy lesních porostů, ne od nefunkč-

ního systému „sčítání“ zvěře. Tato proble-

matika je samozřejmě složitější, jde 

o stanovení normovaných stavů zvěře, 

úživnosti honiteb…

Uživatelé honiteb v některých oblastech 

již nyní začínají pociťovat narůstající tlak 

ze strany Lesů ČR, aby více lovili. Někte-

rým se postupně zvyšuje nájemné, v ho-

nitbách chybí dospělá trofejová zvěř a vý-

znamně se stupňuje návštěvnost honiteb 

veřejností, což znesnadňuje lov. Tito uži-

vatelé honiteb si kladou otázku, jestli má 

za daných podmínek smysl pokračovat 

v pronájmu. Berete v úvahu i možnost, že 

by mohlo dojít v krátké době k vypovězení 

většího počtu nájemních smluv a nebyl by 

zájem o honitby? Co by to pro podnik zna-

menalo?

Víme, že se o tom mezi myslivci na růz-

ných neofi ciálních fórech mluví, ale zatím 

jsme takovou situaci nezaznamenali. Je 

otázkou, v jak masivním měřítku by došlo 

k opouštění našich honiteb. Ale upřímně 

řečeno, tak jak znám poměry v naší mysli-

vosti, nedovedu si představit, že by některá 

větší oblast zůstala rázem bez zájmu o ho-

nitby. Současně probíhající diskuse osobně 

hodnotím i jako snahu vytvořit atmosféru 

vedoucí k tomu, aby Lesy ČR změnily svoji 

cenovou politiku. Myslím, že hromadný od-

chod nájemců nehrozí. Řada uživatelů ho-

niteb samozřejmě respektuje zájmy Lesů 

ČR a pravidla pronájmu honiteb, s nimiž se 

shoduje. S těmi se nám dobře spolupracu-

je, smluvní vztahy jsou bezproblémové.

Je zřejmé, že myslivosti by mohla v mno-

ha směrech pomoci revize současné 

myslivecké legislativy. Naše politiky však 

problémy myslivosti moc nezajímají. 

V roce 2013 Svět myslivosti pořádal před-

volební anketu, v níž jsme zástupcům po-

litických stran položili několik otázek tý-

kajících se důležitých oblastí myslivosti. 

Letos bychom je mohli všechny zopako-

vat, protože od té doby se v oblastech, 

jichž se položené otázky týkaly, vůbec nic 

nezměnilo… 

Věřím, že nová myslivecká legislativa by 

mohla pomoci situaci změnit nebo změny 

umožnit. Ještě více nadějí vkládám do  vy-

tvoření státní myslivecké politiky, na jejímž 

základě by měla legislativa následně vznik-

nout. Jestli nějaké odvětví trpí dlouhodo-

bým neukotvením priorit, tak je to právě 

myslivost. V současném zákoně o myslivos-

ti je uvedeno, že myslivost je kromě jiného 

spolková činnost. V roce 2012 byla dokonce 

zapsána do seznamu nehmotného kultur-

ního dědictví České republiky. Jsou ale tyto 

pohledy těmi nejdůležitějšími pro budouc-

nost naší myslivosti? Z hlediska Lesů ČR 

jako správce lesa by myslivost měla být 

především aplikovanou ekologií a myslivec 

by měl být tím, kdo aktivním managemen-

tem upravuje početnost a strukturu vybra-

ných druhů živočichů tak, aby to v krajině 

fungovalo. Proto se domnívám, že je nanej-

výš nutné stanovit a veřejně deklarovat pri-

ority myslivosti – k čemu má směřovat, co 

jsou hlavní a řekněme podpůrné činnosti 

atd. Myslivost musí být aktivitou, která ně-

kam cílí a z pohledu zájmů hospodářů, 

správců a uživatelů krajiny a vlastníků po-

zemků to rozhodně není prioritně oblast 

kulturního dědictví, byť má jistě svůj vý-

znam. 

KRITÉRIA PRO PRONÁJEM HONITEB

Vraťme se ještě k otázce pronájmu honi-

teb. Nejdůležitějším kritériem ve  výbě-

rových řízeních na honitby je dlouhodobě 

nabídková cena. Generální ředitel Lesů 

ČR Daniel Szórád však vloni uvedl, že cí-

lem podniku není mít nájemce, kteří sice 

platí vysoké nájemné, ale nezajímá je 

problematika škod působených zvěří. 
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Hodnota nabídkové ceny byla následně 

snížena z 90 na 80 % a adekvátně byl po-

sílen význam mysliveckého záměru. Tyto 

úpravy jsou však podle mého názoru za-

nedbatelné a systém pronájmu honiteb 

s doprovodnými jevy, které kritizuje ge-

nerální ředitel, se nijak nezměnil…

Já to otočím: navrhněte jednoznačně ob-

jektivně hodnotitelné kritérium, které by 

mohlo nahradit váhu nabídkové ceny. My 

ho bohužel nemáme. Myslivecký záměr 

může být sebelépe napsán, ale jde o teore-

tický materiál, který se objektivně posuzuje 

velmi obtížně a další otázkou je jeho reali-

zace v praxi. My dnes pracujeme se struk-

turovaným mysliveckým záměrem a zo-

hledňujeme některé parametry, které musí 

obsahovat, aby bylo zjevné, že si s uživate-

lem budeme rozumět v otázce priorit 

v konkrétní honitbě. V minulosti Nejvyšší 

kontrolní úřad podniku vytkl, že myslivec-

kému záměru byla přikládána příliš velká 

váha, na což naši předchůdci reagovali je-

jím snížením. My jsme ji trochu zvedli 

a upřesnili, oč nám v záměru jde, ale krité-

rium, jímž bychom nahradili nabídkovou 

cenu, neznáme. Zdůrazňuji, že necílíme 

na tržby. Jsou pro nás hospodářským be-

nefi tem, to je objektivně pravda, ale nikoli 

prioritou. Důkazem je například fakt, že 

jsme změnili přístup ke stanovování základ-

ní nabídkové ceny ve výběrových řízeních. 

Dříve se při tvorbě ceny přihlíželo k historii 

nájemného v dané honitbě, takže pokud 

někdo v minulosti „vystřelil“ cenu příliš vy-

soko, odrazilo se to v nabídkové ceně. 

Dnes se nabídková cena vypočítává z prů-

měru cen v regionu, ale výsledné vysoutě-

žené nájemné přesto neklesá. To, že je zá-

jemci o honitby mnohdy sami „vyšponují“ 

do značné výše, je však již jiná věc.

Děkuji za rozhovor 

(11. 9. 2017),

David Vaca





Mikuláš Říha

Z historie 
státního 
podniku 
Lesy ČR



Změny ve státoprávním uspořádání – 

politickém systému – byly následně vždy 

doprovázeny také změnami v organizaci 

správy státních lesních majetků.

Po roce 1918 byl vytvořen podnik Státní 

lesy a statky, jehož generální ředitelství 

bylo odborem Ministerstva zemědělství 

a nižší stupeň řízení představovalo šest ře-

ditelství státních lesů a statků. Další stupeň 

řízení – správy lesů – se dále dělily na pole-

sí a hájemství. 

Po druhé světové válce tvořily Státní lesy 

a statky jeden organizační celek. Nižší jed-

notkou byla oblastní ředitelství, která se 

dělila na lesní správy, polesí a hájemství. 

V roce 1949 vznikl národní podnik Česko-

slovenské státní lesy. Ústřednímu ředitel-

ství bylo podřízeno 138 ředitelství státních 

lesů. V roce 1952 bylo toto uspořádání zru-

šeno a byly vytvořeny dva samostatné 

útvary – rozpočtová organizace Správa 

státních lesů, zabývající se pěstováním 

lesů, a podniky lesního průmyslu, zabývají-

cí se těžbou, dopravou a odbytem dřeva. 

Nejvyšším orgánem Správy státních lesů 

byla Hlavní správa lesů na Ministerstvu 

lesů a dřevařského průmyslu, jí byly podří-

zeny krajské správy lesů, členěné na správy 

lesního hospodářství a dále na pěstební 

střediska a lesnické úseky. Podniky lesního 

průmyslu řídila Hlavní správa lesního prů-

myslu na zmíněném ministerstvu, nižší jed-

notky tvořily těžební střediska a mistrovské 

úseky. 

Od roku 1956 vznikly krajské správy lesů 

(13), členící se na lesní závody (LZ), polesí 

a lesnické úseky. Od 1. 8. 1960 vzniklo sedm 

podnikových ředitelství státních lesů, Státní 

lesy Konopiště a specializovaný podnik 

v Chrudimi. Nižší jednotky zůstaly stejné. 

Po roce 1970 probíhalo slučování lesních zá-

vodů a polesí. Výsledkem těchto reorgani-

zací byl počet 111 lesních závodů, 706 polesí 

a 4 727 lesnických úseků. Vedle této organi-

zační struktury vzniklo 562 specializova-

ných mechanizačních středisek (těžebních, 

dopravních, středisek služeb). Běžně byly 

lesní hospodářské celky (LHC) slučovány 

tak, aby nejlépe jeden LHC byl pro jeden 

LZ. Tato organizační struktura se prakticky 

neměnila až do doby transformace celého 

odvětví v devadesátých letech.

POČÁTKY ČINNOSTI 
STÁTNÍCH LESŮ 

Vzhledem k tomu, že není možné v rámci 

jednoho příspěvku komentovat celý dosa-
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vadní vývoj podniku, pokusím se pouze 

o seznámení se skutečnými počátky jeho 

činnosti, jako připomenutí začátku jedné 

epochy v celé historii státních lesů.

Podobně jako v jiných odvětvích se 

i v lesním hospodářství odehrávaly zásadní 

proměny, související v období po roce 1989 

s probíhajícími celospolečenskými změna-

mi. Politické prostředí bylo značně pro-

měnlivé, zvykající si na jiné uspořádání no-

vých poměrů. Proto ani vznik státního 

podniku Lesy České republiky nebyl úpl-

nou samozřejmostí. Je nutné si připome-

nout, že zmíněná doba byla výrazně naklo-

něna rozvoji privátního podnikání. Pojem 

tržní ekonomika byl skloňován ve všech pá-

dech. Základní podmínkou tržní ekonomi-

ky je však fakt, že soukromé vlastnictví vý-

robních prostředků je příslušným 

hybatelem dalších procesů. Velmi složité 

bylo období, kdy bylo zcela vážně uvažová-

no o tom, zda by mohl být státní les využí-

ván k vypořádávání náhrad v zemědělství. 

Toto riziko pro státní lesy reálně existovalo 

minimálně do poloviny devadesátých let. 

Důležitým krokem byla i změna fi losofi e 

přístupu ke vztahu na státní rozpočet. Pri-

vatizace byla směrována do privatizace čin-

ností, míněno tzv. malé mechanizace, mo-

torových pil, traktorů, koní atd. Období 

před transformací se vyznačovalo také tím, 

že na jednoho THP připadali pouze tři děl-

níci. Do této doby byly státní lesy závislé na 

státním rozpočtu cca 600 mil. Kč ročně. 

Zásadní úkol tedy zněl – přesvědčit zejmé-

na politiky a současně i veřejnost, že i stát-

ní vlastnictví má v tržním hospodářství své 

opodstatnění. Instituce spravující státní les-

ní majetky může být prosperujícím podni-

kem s hospodářským efektem a kromě 

toho může poskytovat celou řadu dalších 

mimoprodukčních funkcí, tak jak si to i žá-

daly nové zásady státní lesnické politiky. 

Vedle toho bylo nutné vytvořit i podmínky 

pro vznikající podnikatelské aktivity v les-

nictví. Byly privatizovány činnosti, došlo 

k oddělení správy státních lesních majetků 

a provozně obhospodařujících činností. 

Tomuto záměru odpovídalo i související 

dělení majetků státních lesů, s postupnou 

delimitací za jednotlivé podniky státních 

lesů v průběhu roku 1992.

Pro sídlo podniku nových státních lesů 

byl vybrán Hradec Králové, kde do té doby 

sídlily Východočeské státní lesy, a minist-

rem zemědělství byl do funkce podnikové-

ho ředitele ke 2. lednu 1992 jmenován Jiří 

Oliva, dosavadní podnikový ředitel VčSL, 

který byl také, společně s dalšími kolegy, 

zejména Zdeňkem Domesem, Pavlem Ryb-

níčkem a Františkem Morávkem u celého 

zrodu nových státních lesů.

Následně se realizoval výběr zaměstnan-

ců, odpovědných za jednotlivé okruhy čin-

ností, souvisejících se samotným průbě-

hem transformace, zejména:

■  pravidla pro výběrová řízení – personální 

záležitosti, kolektivní smlouva, směrnice 

pro odměňování,

■  tvorba pravidel pro výběrová řízení – ob-

chodní smlouvy,

■  postup pro koordinovaný přístup při ře-

šení restitucí, 

■  přejímky prací,

■  organizační a služební řád.

Transformace státních lesů probíhala 

po celý rok 1992 a průběžně se naplňo-

vala organizační struktura podniku, včet-

ně přímo řízených závodů. Posledními 

podniky, u nichž transformace proběhla, 

byly Středočeské státní lesy a dnešní 

LZ Kladská.

Nově vzniklý podnik dostal do vínku ce-

lou řadu zásadních úkolů, mezi ně patřily 

především:

■  navracení lesních majetků více než 170 ti-

sícům dřívějších vlastníků,



■  podílení se na tvorbě zásad nové státní 

lesnické politiky,

■  správa lesů v majetku státu a příslušné 

infrastruktury (na začátku působení 

podniku to bylo více než 1,6 mil. ha 

lesů),

■  tvorba systému obhospodařování les-

ních majetků a plnění všech funkcí lesů 

prostřednictvím podnikatelských sub-

jektů, vycházejících z výběrových říze-

ní, částečně také ve vlastní režii,

■  zásadní podíl na odborné správě lesů, 

jako významném institutu osvěty pro 

drobné vlastníky,

■  práce celospolečenského významu, reali-

zované v lesotechnických melioracích, 

hrazení bystřin, údržbě drobných vod-

ních toků,

■  zajištění úkolů v oblasti myslivosti a na 

obhospodařovaných rybářských reví-

rech.

Vlastní restituce majetků probíhaly zpra-

vidla bez větších problémů, schopnost je-

jich realizace byla vyzkoušena hned k 1. 1. 

1993, kdy byl předáván majetek Colloredo-

Mansfeld z LZ Zbiroh v rozsahu přesahují-

cím 10 000 ha. Postupně byly předávány 

majetky dalších objemově významných 

vlastníků – Kinský, Kolowrat, Šlik, Stern-

berg a další. Z pohledu nutné průběžné 

osvěty bylo ještě důležitější vydávání ma-

jetků drobným vlastníkům v řádu desetitisí-

ců, s převahou majetků velikosti do 2 ha. 

Velkým tématem byla tzv. malá privatizace, 

se snahou o rozdrobení státního majetku 

na výrazně menší prvky.

Snahou bylo převádět možné maximum 

odpovědnosti a kompetencí na nejnižší 

provozní články, zejména nově zřízené pra-

covní pozice revírníků, s průměrnou výmě-

rou správy majetku 1 600 ha státního lesa, 

nebo adekvátní objem výkonu OLH. Disku-

ze na téma zvládnutelnosti těchto objemů 

je dlouhodobá, často se však zapomíná na 

přiznání si stavu, kdy tento provozní článek 

ve snaze plnit všechny úkoly související se 

správou svěřeného území musí nahrazovat 

i TH kapacitu dodavatelů prací. Obrácený 

přístup je nemožný. Vše souvisí se stavem 

zaměstnanosti v oboru celkem.

S JAKOU PERSONÁLNÍ VÝBAVOU 
PODNIK ZAČÍNAL?

Hned na začátku tohoto tématu je nutné 

si přiznat, že podnik měl velkou výhodu 

v tom, že měl možnost výběru při obsazo-

vání jednotlivých pracovních pozic, mohl 

využít dosavadní personální vybavenosti 

všech podniků SL a konzultovat svůj po-

stup s dosavadními zaměstnavateli. Po-

stupně byla organizována výběrová řízení 

na pracovní pozice oblastních inspektorů. 

Úlohou oblastních inspektorátů (při vý-

znamně nižším personálním obsazení než 

je současný stav KŘ) bylo plnit funkci pora-

denskou, metodickou a v rámci podniko-

vých pravidel také kontrolní. 

OI Oblastní inspektor OI Oblastní inspektor OI Oblastní inspektor

Krnov Josef Kubačka Havl. Brod Vlastimil Jonáš Č. Budějovice J. Šlechta (Karel Faber)

Frýdek-Místek Alois Flora Choceň Jaroslav Matička Český Krumlov Karel Trůbl

Rožnov Vladimír Oplt Hořice Štěpán Kalina Klatovy Zdeněk Najman

Šumperk Vlastimil Štefl Brandýs n. L. Ivan Hula Plzeň Miroslav Sloup

Olomouc Jan Vysloužil Křivoklát František Davídek Tachov Pavel Adamec

Zlín Bohuslav Vítek Benešov Stanislav Kubů Karlovy Vary Jiří Rathouský

Brno Miroslav Ryska Jind. Hradec Václav Malík Teplice Josef Gross

Třebíč Jan Vybíral Písek Bedřich Fišer Litoměřice Josef Novák

Děčín František Hálek Liberec Petr Žaba

Oblastní inspektoráty (členění dle dosavadních podniků SL)
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Při pohledu na jmenovité ob-

sazení pracovních pozic tehdej-

ších oblastních inspektorů a po-

dobně i lesních správců se 

nabízí známá časová lesnická 

linka, kdy tady komentovaných 

25 let působení podniku také 

znamená jednu lesnickou gene-

raci, z původních oblastních in-

spektorů dnes v aktivní službě 

na jiné pracovní pozici je pouze 

jeden a naopak někteří kolego-

vé již nejsou mezi námi.

Vyjmenovat některé lesnické 

osobnosti z okruhu oblastních 

inspektorů roku 1992 i lesních 

správců je velmi ošidné a vždy 

nespravedlivé vůči ostatním, 

protože na nich všech ležela 

tíha rozjezdu podniku v jejich 

regionech.

Přesto alespoň několik jmen, 

z nichž někteří pokračovali i na 

jiných pozicích v oblasti škol-

ství, ve veřejné správě, Sně-

movně ČR, státní správě apod. 

Jedná se např. o kolegy Sloupa, 

Oplta, Matičku, Kalinu, Malíka, 

Fišera, Trůbla, Najmana, Hálka 

či Žabu.

Zvláštní odstavec bych rád 

věnoval Františku Davídkovi, 

který byl oblastním inspekto-

rem na OI Křivoklát a následně 

lesním správcem na LS Nižbor. 

To byl klasický příklad kolegy 

sloužícího podniku s plnou ve-

hemencí, se schopností obhajo-

vat práci venkovního personá-

lu. V dobách, kdy se začalo 

prosazovat posilování různých 

administrativních agend, byl 

také autorem dnes již okřídle-

ného a vždy odlehčujícího výro-

ku „Nejkrásnější pohled na Hra-

dec Králové je ve zpětném 

zrcátku služebního vozidla.“

LS Správce LS Správce LS Správce

M. Albrechtice Závodný Javorník Veselý Jihlava Brabec

Karlovice Metzl Zábřeh Novák Nové Město Martinec

Bruntál Krakovský Šternberk Hanuš Přibyslav Mašek

Janovice Jagoš Litovel Brožek Ledeč Bína

Vítkov Dušek Prostějov Steif Polička Remeš

Opava Šrámek Bystřice Vašík Nasavrky Doucek

Šenov Křemen Brumov Knap Ronov Vlček

Frýdek-Místek Pěchůvka Luhačovice Zezula Svitavy Kopic

Jablunkov Beiger Strážnice Pípal M. Třebová Horák

Ostravice Saidl Buchlovice Zálešák Lanškroun Koráb

Frenštát Pavel Bučovice Pavlík V. Chvojno Mencák

Rožnov Válek Račice Říha V. Rychnov Lukeš

V. Karlovice Menšík Rájec Medek Opočno Matoušek

Vsetín Hykl Tišnov Vařejka Broumov  Bačovský 

Jeseník Latner Náměšť Rauš Hořice Zvoníček 

Loučná Jonák Jaroměřice Konopáč Chlumec Čapek

Hanušovice Doležal Znojmo Sklenář Nymburk Kohout

Ruda Valenta Telč Vala M. M. Boleslav Pospíšil

LS Správce LS Správce LS Správce

Mělník Žára S. Poříčí Regent Litoměřice Šír

Lužná Šebek Přeštice Bálek Č. Lípa Řezáč

Křivoklát Pátek Plzeň Liška Děčín Hovorka

Nižbor Houška Plasy Štich Rumburk Bik

Rožmitál Petýrek Stříbro Kuchař Sněžník Hálek

Č. Rudolec Gajdůšek Teplá Růžička Rybniště Junek

J. Hradec Duben Domažlice Mařík Ještěd Fiala

Tábor Kasl H. Týn Zikmund Jablonec Kortan

Milevsko Ressel Přimda Fliegel Harcov Chládek

Vodňany Blaščák Planá Rovenský Dětřichov Pánek

Třeboň Slanec Žlutice Jaroš Nové Město Chlebný

Hluboká Maleček F. Lázně Bláha V. Chlumec Kropík

N. Hrady Březina Kraslice Holický Vlašim Jančík

Č. Krumlov Korbaj H. Blatná Neuman Kácov Smrčka

Kaplice Blažek Klášterec Šobr Pelhřimov Šereda

V. Brod Candra Litvínov Němec

Ž. Ruda Skala Janov Spáčil

Nýrsko Ambrož Žatec Rébl

Na začátku fungování podniku bylo zřízeno 106 lesních správ 

–  jmenovité obsazení na pozici lesního správce



Samostatně fungovalo Školkařské stře-

disko Nové Město pod Smrkem, které ná-

sledně prošlo privatizačním procesem.

Z původní sestavy lesních správců jsou 

ještě v aktivní službě kolegové Válek – Rož-

nov, Pavlík – Bučovice, Valenta – Ruda, Ko-

ráb – dnes Svitavy, Žára – Mělník a Bik – 

Rumburk.

Příjemné je i připomenout, že na pozice 

lesních správců se postupně prosadily i ko-

legyně z pracovních pozic revírníků a zá-

stupců LS: Trejtnarová – Lanškroun, Za-

vřelová – Černá Hora a Křiklánová – Český 

Rudolec.

Správy toků, které navazovaly na činnost 

lesnických a technických meliorací, dostaly 

do správy prakticky 20 000 km vodních 

toků. 

Do roku 1996 v organizační struktuře 

průběžně působilo i 11 lesních závodů, Zá-

vod služeb Týniště a ŠZ Brandýs. Úlohou 

lesních závodů bylo zejména:

■  řešit postupně očekávané výdeje lesních 

majetků,

■  připravit organizační změny v souvislosti 

s předáváním části území správám NP,

■  poskytovat potřebné referenční údaje 

pro nové kalkulační modely cen prací,

■  prezentovat úroveň výkonu práva mysli-

vosti v českých zemích (Židlochovice, 

Konopiště).

Lesní správa Původní obsazení Nové obsazení Rok změny

Opava Šrámek Musil 1993

Svitavy Kopic Bačovský 1993

Opočno Blažek Váně 1992

Hluboká Maleček Jann 1993

Domažlice Mařík Kugel 1993

V krátkých časových 

horizontech se 

uskutečnily na postech 

LS tyto změny

Personální obsazení 

na vedoucích pozicích 

správách toků

Správa toků Vedoucí ST

Frýdek-Místek Gašek

Brno Kadaňka

Hradec Králové Štochl

Benešov Ťukal

Plzeň Čechová

Teplice Javůrek

Závod Ředitel 

Vimperk Schwamberger

Prachatice Košíček

Kašperské Hory Zahradník

Židlochovice Janda

Harrachov Mach

Zbiroh Lukáš

Horní Maršov Lábek

Vrchlabí Lukeš

Dobříš Myslivec

Zbraslav Ferkl

Konopiště Pelánek

Kladská Hruška

ŠZ Brandýs Hanzák

ZS Týniště Vašíček

Personální obsazení závodů

Pracovní pozice Obsazení

podnikový ředitel Oliva Jiří

správní ředitel Jakubec Břetislav 

ekonomický ředitel Domes Zdeněk

výrobně technický ředitel Minx Alois

ved. odboru pers. 
a ekonomiky práce

Říha Mikuláš

ved. odboru 
majetkoprávního

Mazánek Ivan

ved. odboru správního 
a propagačního
(pověřen řízením odboru 
inspekčního)

Kopic Jiří (1993)

ved. odboru financování 
a obchodu

Pohořský Jiří

ved. odboru účetního Heller Jaroslav

ved. odboru infor. systémů Veselý Vladimír

ved. odboru lesn. hosp. 
a ochrany přírody

Duha Jan

ved. odboru investičního Fráňa Ivan

Personální obsazení pracovních pozic 

vedoucích zaměstnanců ředitelství podniku, 

kteří odpovídali za realizaci všech příslušných 

agend v období rozvoje podniku
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Každý z těchto kolegů byl garantem za 

konkrétní obor činnosti, zkušenosti se zís-

kávaly za pochodu, podnik musel fungovat, 

jeho chování bylo pod drobnohledem jak 

odborné veřejnosti, tak zakladatele a dal-

ších institucí. Převažujícími projevy byla 

snaha o maximální odbornost, korektnost 

a kolegialitu.

Postupně byly tyto pracovní pozice 

v rámci přirozené fl uktuace doplněny 

o další jména, která se zásadním způsobem 

podílela na rozvoji podniku: Vojáček – in-

formační systémy, Peštuka – účetnictví, Je-

žek – fi nancování.

Za standardní výbavu se v tomto období 

považovalo devět služebních vozidel v rám-

ci ředitelství podniku, vybavení mobilními 

telefony mělo teprve přijít. Oproti tomu 

bylo běžné, že při častých pozdních návra-

tech ze služebních cest po celé republice 

bylo běžnou skutečností, že se zde v mno-

ha kancelářích ještě pracovalo. Nebylo zvy-

kem řešit nějaké výhody a nevýhody pruž-

né pracovní doby. To bylo pro toto období 

příznačné, psaly se roky 1992–1993 a před 

podnikem byla celá řada výzev.

Zcela zásadní bylo i potřebné personální 

vybavení jednotlivých organizačních jedno-

tek, v té době se postupně vytvářelo 1 050 

revírů, jako nosné pracovní pozice venkov-

ního personálu. Její význam bývá někdy 

v rámci celé organizační struktury podce-

ňován, což si myslím, že je špatně. Pracov-

níci venkovního personálu jsou představi-

teli podniku po celé ČR, nositeli jeho 

vnitřní kultury, jsou zárukou odbornosti 

pro odbornou i laickou veřejnost ve 

všech regionech a také zásadními spolu-

tvůrci požadovaných ekonomických vý-

sledků. Další řídicí úrovně by se měly vý-

znamně soustředit zejména na svoji 

servisní podporu při zabezpečování všech 

činností. To, co je snad dovedeno až k do-

konalosti, jsou vnitřní kontrolní nástroje. 



Pokud má kontrola i schopnost poradit, 

působit osvětou a nesoustředí se pouze na 

restrikci, potom je její úloha naplněna.

V období počátků rozvoje podniku 

v něm pracovalo až 6 100 zaměstnanců. 

V té době ještě fungovala mzdová regulace 

z úrovně MPSV, kontrolní skupiny správ za-

městnanosti MPSV důsledně kontrolovaly 

dodržování zákona o zaměstnanosti (tzv. 

Švarc systém). S tím vším se jak Lesy ČR, 

tak i ostatní zaměstnavatelé v rámci odvětví 

museli vyrovnávat. Na druhou stranu to 

byla určitá záruka dostatku pracovní síly, 

což se o současném období říci nedá. Ani 

zaměstnávání občanů „třetích zemí“ se ne-

ukazuje jako dostatečné řešení.

Vnímám proto zásadně pozitivně aktuál-

ní diskuzi napříč celým odvětvím, z úrovně 

všech zaměstnavatelů, která se věnuje prá-

vě nedostatku pracovních sil, úrovni vzdě-

lávání na lesnických školách, použitelnosti 

absolventů těchto škol, počtu absolventů 

učebních oborů atd. Rozsah tohoto problé-

mu si podle mého názoru zaslouží hledání 

společných řešení, ať už se jedná o možné 

podpůrné programy pro žáky a studenty, 

či nutný marketing pro nutnou osvětu na 

základních školách apod. Zde celé odvětví 

zůstává samo sobě a i nové lesnické gene-

raci hodně dlužno.

CO POPŘÁT PODNIKU 
DO DALŠÍHO OBDOBÍ?

Na tomto místě si myslím, že se patří vy-

slovit nejdříve poděkování všem, kteří se 

kdy na rozvoji podniku podíleli a pracovali 

na jakýchkoliv pozicích. Podstatné je, jak 

poctivě to se svou prací pro podnik mysleli, 

nakolik byli připraveni ctít podnikovou kul-

turu, kolik ze své odbornosti chtěli věnovat 

„své fi rmě“. Podobně je nutné poděkovat 

i ostatním kolegům z oboru. Pro nikoho, ať 

už pracoval v počátcích Lesů ČR u podni-

ku, nebo u dodavatelů prací, to nebylo ob-

dobí jednoduché. Hledaly se nové pracovní 

příležitosti, často se vytrácely sociální jisto-

ty, kolegialita a stavovská příslušnost pro-

cházely těžkými zkouškami.

Podniku bych přál, aby se mohl pohybo-

vat ve zdravě stabilním prostředí, bez tak 

výrazných personálních turbulencí statu-

tárních orgánů, kterými v určitých obdo-

bích procházel. Věřím, že najde i vnitřní 

sílu k vypořádání se s problémy aktuálního 

období, tj. větrnou i kůrovcovou kalamitou, 

i s očekávaným nárůstem objemů pěstební 

činnosti, podobně jako se dokázal vypořá-

dat s úkolem, který před něj postavily cír-

kevní restituce. Oblíbeným tématem k za-

myšlení je i rozsah administrativy podniku. 

Zaměstnancům podniku Lesy ČR bych 

přál, aby poměrně významné sociální jisto-

ty, které jim podnik dlouhodobě poskytuje, 

uměly vždy „přetavit“ do odpovídajícího 

pracovního elánu. Přál bych nám příjemný 

pocit, kdy se ohlédneme za svým pracov-

ním dnem a budeme poctivě přesvědčeni, 

že jsme pro svůj podnik, své kolegy a ze-

jména les, na kterém jsme jako zaměstnan-

ci státních lesů bytostně závislí, byli skuteč-

ným přínosem.

Ing. Mikuláš Říha
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25 let od transformace  LH

a založení LČR

XX. Sněm lesníků. 

XX. Sněm lesníků
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Seminář byl rozdělen do dvou bloků, do-

polední část se věnovala historii a součas-

nosti státního podniku, v odpolední části 

proběhla panelová diskuse nad otázkou 

jeho budoucnosti. Moderování celé akce se 

ujal uznávaný novinář a moderátor Jakub 

Železný.

PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

V úvodu účastníky pozdravil náměstek 

ministra zemědělství pro řízení sekce lesní-

ho hospodářství Patrik Mlynář. Konstatoval, 

že lesní hospodářství se v současnosti potý-

ká s několika významnými problémy, z nichž 

nejzávažnější je kůrovcová kalamita, která je 

důsledkem oslabení smrkových porostů vli-

vem nepříznivých klimatických podmínek, 

zejména dlouhotrvajícího srážkového defi ci-

tu. Situaci navíc zhoršila větrná smršť ze 

srpna a orkán Herwart, které lokálně poško-

dily zejména smrkové porosty. Před lesním 

hospodářstvím tak stojí podle Patrika Mly-

náře několik náročných úkolů. Za prvořadý 

považuje vytvoření krizového managemen-

tu pro efektivní zvládání kalamit. Bude třeba 

přijmout odpovídající nástroje, mezi které 

kromě legislativních změn a přijetí ekono-

mických opatření patří i řešení otázky funkč-

nosti systému státní správy.

Předseda ČLS Pavel Draštík uvítal přítom-

né jménem pořádající České lesnické spo-

lečnosti. Připomněl pozadí vzniku akce Sně-

mu lesníků a poděkoval Štěpánu Kalinovi 

a Vladimíru Krečmerovi, kteří toto pravidel-

né setkání před dvaceti lety iniciovali. Připo-

mněl, že až na pár výjimek byly sněmy vždy 

pořádány ve spolupráci s Lesy ČR, a proto 

Česká lesnická společnost uvítala možnost 

uspořádat slavnostní Sněm lesníků s připo-

menutím čtvrt století fungování státního 

podniku. 

Na závěr úvodní části vystoupil generální 

ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel 

Szórád. Upozornil, že XX. Sněm lesníků po-

skytuje jedinečnou možnost pro tříbení ná-

zorů a ozřejmění historických souvislostí 

vzniku Lesů ČR a je příležitostí pro načerpá-

ní nové inspirace a podnětů plynoucích 

z doporučení nebo konstruktivní kritiky 

do dalších let života podniku, čímž účastní-

ky také vyzval k diskusi. 

HISTORIE A SOUČASNOST

V dopolední části zazněly čtyři příspěvky 

komentující historii a současnost státního 

podniku.

Transformace, její široký kontext 

– Jiří Oliva

Jiří Oliva, první ředitel státního podniku 

Lesy ČR, se ve svém vystoupení zamyslel 

nad širším kontextem transformace a zalo-

žení státního podniku. Jako zásadní omyl 

označil představu některých lesníků, že 

transformace byla dílem skupiny lidí pracují-

cích na MZe. Připomněl, že národní hospo-

Slavnostní XX. Sněm lesníků České lesnické společnosti si dal 

za cíl shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního pod-

niku LČR v kontextu dané doby a posoudit dosavadní vývoj 

podniku od jeho založení až do současnosti. Cílem sněmu bylo 

také posoudit perspektivy dalšího vývoje Lesů ČR v českém les-

nictví včetně rolí, které by měly hrát, a poukázat na silné a slabé 

stránky podniku a rizika a příležitosti s ohledem na měnící se 

společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny.



dářství procházelo ekonomickou reformou, 

jejímž cílem byl přechod od centrálně plá-

nované ekonomiky k ekonomice tržní a zá-

kladem této reformy byla změna vlastnic-

kých poměrů, které se lesní hospodářství 

nemohlo vyhnout. Bez této reformy by pod-

le něj státní lesy dnes neexistovaly, protože 

byla řada požadavků, na co by tak velký ma-

jetek měl být použit, například jako náhrada 

v zemědělství za nevydaný majetek a inven-

tář. Způsob dodavatelského zajištění prací 

a systém komplexní zakázky, jehož součástí 

byl prodej dříví, zaručovaly, že se dříví do-

stávalo na trh tržním způsobem, který neu-

možnoval politické zásahy. Tento stav podle 

něj vydržel do roku 2003, do nástupu Jaro-

slava Palase, kdy se vystupňoval tlak na ne-

soutěžní mocenské přerozdělení zakázky 

a převedení obchodu se sortimenty surové-

ho dříví do rukou státního podniku. Za zá-

sadní úkol podniku do budoucnosti považu-

je optimalizaci způsobu zadávání prací 

v režimu veřejné zakázky. Systém totiž vzni-

kal v době, kdy Lesy ČR nebyly považovány 

za veřejného zadavatele, a uplatnění zákona 

o veřejných zakázkách na Lesy ČR přineslo 

určitou ztrátu akceschopnosti v mimořád-

ných situacích. Jako zásadní také považuje 

rozvoj nových tržních forem prodeje dřevní 

hmoty.

Praktický kontext transformace, 

regionální dopad, pěstování 

a ochrana lesa – Miroslav Sloup

Miroslav Sloup z Ústavu pro hospodář-

skou úpravu lesů shrnul vývoj státních lesů 

u nás před rokem 1989 a po něm v západo-

českém regionu. Po vzniku LČR bylo podle 

M. Sloupa cílem převádět maximum odpo-

vědnosti za stav lesa na nejnižší článek – 

provozního lesníka a ostatní složky považo-

vat za službu tomuto článku. Směrnice pro 

hospodaření měly být považovány za vodít-

ko, nikoli nástroj represe. Byl stanoven ko-

nečný počet pracovníku na podnikovém ře-

ditelství (100 pracovníků), aby se zabránilo 

neúčelnému rozrůstání administrativních 

zákazů a příkazů. Další vývoj podle M. Slou-

pa nastoupenou cestu změnil. Na vývoji 

státního podniku tak lze najít kladné i zápor-

né stránky. Za klady považuje zvyšování bi-

odiverzity ekosystémů, větší využití přiroze-

né obnovy, přechody na podrostní 

hospodaření, lesní pedagogiku či zavedení 

zkoušek pro odborné lesní hospodáře. 

Za zápory považuje například to, že není 

Moderátor XX. Sněmu lesníků Jakub Železný a účastníci panelové diskuse Patrik Mlynář, 

Daniel Szórád, Jiří Oliva, Pavel Draštík, Petr Jelínek, Jaromír Bláha, Vít Zgarba, Michal Teraz 

a Zdeněk Domes. Foto: Zdeněk Vacek
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naplňován sociální pilíř a dochází k zatěžo-

vání nejdůležitějšího článku – revírníků pře-

bujelou administrativou. Současné smlouvy 

mezi LČR a dodavateli také podle něj neu-

možnují operativně řešit mimořádné udá-

losti, navíc dochází k odčerpání vzniklých 

rezerv do státního rozpočtu, a tím se snižuje 

možnost rychlé reakce. Nad dílčími nedo-

statky a neúspěchy podle M. Sloupa ale pře-

važují klady transformace.

Vývoj podnikání v lesnictví, lesnické 

zakázky, obchod s dřívím – Petr Jelínek

Petr Jelínek z Asociace lesnických a dře-

vařských podniků zhodnotil začátek a prů-

běh transformace a představil různé ob-

chodní modely pro správu státního lesa, 

které byly v průběhu 25 let vyzkoušeny. 

Dotkl se hlavních milníků v zadávání les-

nických zakázek a obchodu se dřívím 

za historii státního podniku, od kalkulační-

ho modelu KALK a smluv uzavíraných 

na dobu určitou 1–3 roky přes období 

dlouhodobých smluv a institut tzv. zpětné-

ho odkupu po změnu obchodního modelu 

zakázky v roce 2003 se smlouvami na pět 

let, první vyhlášení nových výběrových ří-

zení na komplexní lesnické činnosti s pro-

dejem dříví podle zákona o veřejných za-

kázkách v roce 2007 či paralelní fungování 

dvou typů zakázek v letech 2008–2010. 

Za nejlepší označil současný senátní mo-

del komplexní dodávky pěstebních a tě-

žebních činností s prodejem dříví na pni 

(ve výši 70 % ročního etátu těžeb) v kom-

binaci s aukčním prodejem porostů (30 

%). Upozornil, že v současnosti se řeší 

čtyři okruhy pro zlepšení smluvního vzta-

hu: valorizace smluvních cen, nedostatek 

dělnických profesí, vyváženost smluvního 

vztahu a vznik kalamitního fondu.

Současnost, církevní restituce, nejbližší 

budoucnost – Daniel Szórád

Na konci prvního bloku vystoupil ředitel 

Lesů ČR Daniel Szórád. Představil základní 

charakteristiky a parametry podniku, věnoval 

se problematice církevních restitucí a jejich 

vlivu na státní podnik. Dále se věnoval vý-

zvám, kterým musí lesní hospodářství čelit – 

zmínil patogeny kloubnatku na smrku pichla-

vém v Krušných horách, Chalaru fraxinea 

na jasanu v oblasti jižní Moravy a chřadnutí 

smrkových porostů na severní Moravě. Kli-

matické změny pak budou znamenat posun 

lesních vegetačních stupňů. Lesy ČR podle 

Daniela Szóráda na uvedené výzvy reagují 

zvyšováním zastoupení dubu a buku na úkor 

smrku a borovice, nezakládají monokultury 

smrku ani jiných dalších dřevin (nově vzniklé 

porosty vykazují 25–45 % příměs jiných dře-

vin), navyšují podíl přirozené obnovy lesních 

dřevin (v roce 1993 – 8 %, v roce 2016 – 32 %) 

a pěstebními zásahy vytváří prostorově a výš-

kově diferencované skupinovitě smíšené po-

rosty. Na konci svého vystoupení uvedl hlavní 

vize a směřování podniku v budoucnosti: 

■  průběžné tlumení důsledků klimatických 

změn v lesních porostech,

■  kultivace soutěžního prostředí a smluvních 

vztahů,

■  průběžná péče o personál,

■  podpora odborného učňovského školství 

a obecně procesu získání dostatečného 

počtu výrobních kapacit z řad tzv. ekono-

mických migrantů z přijatelných zemí,

■  snížení škod působených zvěří na lesní 

porosty, potažmo optimalizace výkonů 

pěstební činnosti,

■  rozvoj projektů společenské odpověd-

nosti.

BUDOUCNOST

V odpolední části následovala diskusní 

část sněmu, kdy vybraní řečníci odpovídali 

na tři otázky, které jsou i s vybranými odpo-

věďmi zařazeny na konec tohoto příspěvku. 

V následné panelové diskusi zazněly nejpal-

čivější problémy rezonující oborem – odu-

mírání porostů a jak se budou lesy pěstovat, 

vliv současného systému zadávání veřejných 

zakázek na sociální oblast a odliv pracov-

ních sil mimo obor a s tím související nedo-

statek dělnických profesí a jak ho řešit, či 

otázka kultivace smluvních vztahů. Poslední 

část tak poskytla platformu k vyjádření a tří-

bení názorů, jakkoliv samozřejmě nemohla 

poskytnout prostor pro zformování kon-

krétních řešení.



Mgr. Patrik Mlynář

Ministerstvo 

zemědělství

1. V současné 

době není žádná 

forma privatizace 

státních lesů „na po-

řadu dne“. Dosluhu-

jící vláda se v rámci své koaliční smlouvy 

snažila prosadit do lesního zákona výslovné 

ustanovení o nezcizitelnosti státních lesů; 

návrh stručné novely lesního zákona, který 

připravilo a předložilo Ministerstvo země-

dělství, již minulá Poslanecká sněmovna ne-

stihla projednat. Pokud je mi známo, žádná 

z politických stran neměla ve svých voleb-

ních programech pro nedávné volby žádné 

ustanovení o případné privatizaci státních 

lesů.

2. Koncepce lesního hospodářství vychá-

zí zejména z Národního lesnického progra-

mu na období do roku 2013 (NLP II), který 

byl schválen vládou v roce 2008 a je stále 

platným dokumentem. Pokud jde o ekono-

micky, sociálně a environmentálně oriento-

vaná opatření v lesním hospodářství, odvo-

lává se na něj i Strategie rezortu 

Ministerstva zemědělství ČR s výhledem 

do roku 2030. Jako nástroj trvale udržitelné-

ho obhospodařování lesů jej vnímá Státní 

politika životního prostředí České republiky 

2012–2020. Klíčovým koncepčním doku-

mentem je zmíněná Strategie rezortu Minis-

terstva zemědělství ČR s výhledem do roku 

2030, schválená vládou v roce 2016. Hlavní 

strategickou prioritou je vytvoření podmí-

nek pro zvýšení konkurenceschopnosti a ži-

votaschopnosti celého hodnotového řetěz-

ce založeného na lesním hospodářství. Dále 

je to podpora domácího využívání a spotře-

by dřeva a vytvoření předpokladů pro opti-

mální poskytování ekosystémových služeb 

lesa a zajištění trvalosti plnění funkcí lesů 

v podmínkách změn klimatu. Podnik Lesy 

České republiky, s.p., při svém hospodaření 

dále vychází z Koncepce strategického roz-

voje podniku Lesy České republiky, s.p., pro 

období let 2015–2019 a ze svého Programu 

trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

Vyváženost produkčních a ostatních, tedy 

mimoprodukčních funkcí lesů, je nejen cí-

lem, ale i předpokladem pro to, aby mohly 

lesy plnit své celospolečenské poslání. Proto 

by mělo být prvořadým zájmem každého 

vlastníka lesa, aby hospodařením ve svém 

lese zvyšoval jeho stabilitu, odolnost 

a schopnost udržovat biologickou rozmani-

tost lesního prostředí. Ministerstvo země-

dělství vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby 

byly vytvořeny předpoklady pro dosažení 

těchto cílů.

3. Obchodní model státního podniku 

Lesy České republiky je nyní konfrontován 

zejména s extrémními podmínkami probí-

hající kůrovcové kalamity. Prvořadým cílem 

zvládnutí mimořádného rozsahu kalamity 

v lesích v České republice je nezbytnost po-

škozené dříví urychleně zpracovat tak, aby 

nedocházelo k dalšímu šíření škůdců. Vlast-

ník lesa však mnohdy stojí před téměř neře-

šitelným problémem, kdy musí splnit zákon-

nou povinnost přednostně zpracovat tzv. 

nahodilou těžbu, současně však již nejsou 

k dispozici zpracovatelské kapacity. To se sa-

mozřejmě týká i podniku Lesy České repub-

liky. V rámci smluvního systému státního 

podniku došlo k situaci, kdy ekonomické pa-

rametry aktuálně platných smluv o provádě-

ní komplexních lesnických činností a o pro-

1.  Stanovisko k privatizaci 

státních lesů.

2.  Koncepce lesnického 

hospodaření, vyváženost 

hospodářské a ostatních 

funkcí lesa.

3.  Obchodní model pro správu   

státního lesa.

ODPOVĚDI VYBRANÝCH 
ŘEČNÍKŮ NA TŘI ZÁKLADNÍ 

TÉMATA:
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deji dříví v důsledku zhroucení trhu s dřívím 

již neodpovídají reálnému stavu. Hrozilo re-

álné nebezpečí kolapsu těchto smluv, který 

by vedle nezajištění potřebných činností při-

nesl i dopady v oblasti sociální. Stávající situ-

aci lze bez nadsázky označit za krizovou, 

a to ve všech souvislostech. Za této situace 

je prvořadým úkolem podniku Lesy České 

republiky, s.p., přijmout opatření ke zreálně-

ní ekonomických parametrů aktuálně plat-

ných smluv o provádění komplexních čin-

ností a o prodeji dříví, a to zásadně 

prostřednictvím transparentní veřejné sou-

těže realizované v souladu se zákonem o ve-

řejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v plat-

ném znění. Prvním krokem byla nabídka 

podniku Lesy České republiky, s.p., smluv-

ním partnerům ukončit stávající smlouvy 

dohodou a na dotčených SÚJ znovu vyhlásit 

zadávací řízení. Případný negativní fi nanční 

dopad na tržby státního podniku Lesy ČR 

pokryjí ze svých interních zdrojů. Cílem je 

zabezpečit sociální smír a vyváženost eko-

nomických parametrů smluvního vztahu 

a posílit tak schopnost sektoru promptně 

zpracovávat prioritní těžby. Ve střednědo-

bém horizontu je jedním z možných opatře-

ní k zajištění včasného zpracovávání nahodi-

lých těžeb, především pro jakékoli budoucí 

kalamitní situace, posílení vlastních zpraco-

vatelských kapacit podniku Lesy České re-

publiky, s.p., a posílení související infrastruk-

tury (např. mokré skládky).

Ing. Zdeněk 

Domes

1. Za nejzávaž-

nější otázku pova-

žuji možnost čás-

tečné privatizace 

státního lesního 

fondu ve správě LČR.

Ta by zajisté významně redukovala pro-

stor pro lesnicko-politické i ekonomické de-

formace v lesnicko-dřevařském komplexu 

ČR, vyrůstající jak z velkého podílu státu 

na lesním fondu ČR, tak ze systémových 

atributů státního vlastnictví, mezi které ná-

leží i otevřenost vůči subjektivismu a zájmo-

vým praktikám politických sil.

Bude ovšem obtížné najít takovou její me-

todu, která by bránila významnému úbytku 

Vývoj výměry státního 

lesa. Pozn.: hodnoty 

z let 1992 a 1994 jsou 

převzaty ze statistiky 

pro ČSÚ (obhospodařo-

vaná plocha), hodnoty 

z let 1995 až 2016 již 

vychází z dat inventari-

zace pozemků 

vedených v účetní 

evidenci. Navýšení 

výměry mezi r. 1998 

a 1999 je způsobeno 

změnou metodiky 

zpracování inventariza-

ce pozemků a rozsahem 

dat katastru nemovitostí 

poskytovaných ČÚZK



národních kompetencí vůči tak významné-

mu přírodnímu bohatství, jakým lesy bezpo-

chyby jsou. Proto by privatizace neměla být 

považována za žádoucí a možnou v brzké 

budoucnosti. Tím nemám na mysli eventuál-

ní arondace a směny.

2. Zajišťování trvalé vyváženosti hospo-

dářské a ostatních funkcí lesa v lesnickém 

hospodaření LČR je nutným, ale nikdy ne-

končícím a nikoliv bezproblémovým proce-

sem. I v budoucnosti půjde o konfl ikty mezi 

rozšířenou představou, že ekologické aktivi-

ty mají mít ve státních lesích volnější prostor 

než u jiných vlastníků, a zodpovědností les-

níků LČR za hospodářské funkce lesů.

3. Současný obchodní model je výhodný 

pro LČR i celý LDK. Zajišťuje trvalou vyso-

kou tvorbu fi nančních prostředků pro plně-

ní všech svěřených lesnických funkcí 

a umožňuje podniku významně přispívat ze 

svého zisku do státního rozpočtu. Rozšiřuje 

a posiluje konkurenční prostředí na trhu dří-

ví, a tím současně zajišťuje ochranu a pod-

poru tržního prostředí celého LDK ČR. 

Ing. Pavel Draštík

Česká lesnická 

společnost

1. Určitě za ČLS 

nesouhlasíme s cel-

kovou privatizací 

státních lesů. Každé 

území, oblast či stát 

má k dispozici určité přírodní bohatství, ně-

kde jsou to ropná pole, někde nerostné bo-

hatství v podobě dostupných a těžitelných 

rud, někde mají příhodné klimatické pod-

mínky pro rozvoj subtropického zeměděl-

Vývoj podílu 

listnáčů a jedle 

při obnově

Ekonomika – vývoj 

hospodaření 

podniku (v mld. Kč)
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ství a Česká republika má svá „ropná pole“ 

v podobě lesů a přírodního bohatství v nich 

se nacházející. V případě otázky částečné 

„privatizace (arondace)“ lesních pozemků 

včetně lesních porostů bychom byli pro ote-

vření věcné a odborné diskuse. Odlehlé 

a odloučené lesní a ostatní pozemky v právu 

hospodaření státních lesů by bylo z pohledu 

nákladnosti jejich správy vhodné oddělit 

a transparentním způsobem je prodat či vy-

měnit za jiné, příhodnější lesní pozemky.

2. Pokud se mohu vyjádřit ke koncepci 

lesnického hospodaření, tak pouze deklara-

torně, za celou dobu hospodaření podniku 

na jím spravovaných pozemcích nedošlo 

a nedochází ke změně podstaty, kvůli které 

byl podnik založen, což je řádné, plné a roz-

víjející se obhospodařování státního lesa 

bez nároků na podporu ze státních pro-

středků či státního rozpočtu. Pokud se bu-

deme bavit o vyváženosti lesnického hospo-

daření a ostatních funkcí lesa, máme zde 

problémů mnoho. Říkáme, že lesnictví stojí 

na třech základních pilířích – environmen-

tálním, sociálním a ekonomickém. Když vez-

meme, kolik procent lesních porostů je do-

tčeno určitým způsobem omezeními ze 

strany orgánů životního prostředí, tak se 

budeme blížit skoro stoprocentnímu podílu. 

Je to dáno tím, že některá území spravovaná 

státními podniky jsou dotčena v násobných 

vrstvách. Tento nepoměr vůči ostatním pilí-

řům je zjevný, a pokud budeme ctít pravidlo 

rovnovážného stavu v přírodě, tak je to zřej-

mě na jejich úkor. To ale způsobuje v sou-

časné době již velké problémy v pilíři sociál-

ním a do budoucna nás čekají velké 

problémy v pilíři ekonomickém. Rozhodnutí 

orgánů životního prostředí a politický tlak 

nepolitických fundamentálních ekologic-

kých neziskových uskupení způsobují jed-

noznačně poškození vyváženosti hospo-

dářských a ostatních funkcí lesa. Dříve 

jsem předeslal, že toto není věcí předpo-

kládaného obhospodařování lesa státními 

podniky, tak jak to naši předchůdci v mno-

ha generacích před námi dělali, a je nám 

Struktura těžeb (tis. m3)

Vývoj vybraných 

nákladových položek 

(mil. Kč)



dnes tvrzeno neodbornou veřejností, že 

špatně. Přitom všechny lesní ekosystémy 

máme dnes tak cenné, že je musíme různý-

mi stupni ochrany přírody chránit, zvláště 

pak před lesníky, jak nám tvrdí některé 

NNO. Také v tomto cítíme velký rozpor 

a pocit křivdy, proti tomuto je na čase se dů-

razně ozvat. 

3. ČLS velmi aktivně a odpovědně přistu-

povala a přistupuje k diskusním otázkám 

o správě a způsobu hospodaření ve smluv-

ních vztazích neboli zakázkách podniku 

LČR. V dobách, kdy byla připravována Dře-

věná kniha MZe, jsme se tohoto aktivně 

účastnili. Dnes používaný senátní systém, 

dlouhodobý smluvní vztah na bázi komplex-

ní zakázky, tolik diskutovaný obchodní vztah 

na lokalitě „při pni“, to vše jsou podmínky 

pro obchodní model, se kterým souhlasíme. 

Každé vedení má mít právo na možnost ob-

chodní modely rozšiřovat, případně upravo-

vat z pohledu situace trhu se surovým dří-

vím v rámci regionu střední Evropy. Jedinou 

věcí, o které se nám nepodařilo přesvědčit 

své kolegy u kulatých stolů, byla určitá zá-

chranná brzda pro trh se surovým dřívím 

v rámci ČR. Snažili jsme se najít podporu 

pro „zajišťovací objem“ v rámci smluvního 

vztahu na SÚJ podniku. Ten jsme prosazo-

vali na základě historické zkušenosti z roku 

2008, kdy dozníval z pohledu obchodu se 

surovým dřívím Kyrill a naplno nás zasáhla 

Ema s Ivanem. Problém, který dlouhodobě 

není řešen, i když ne vinou státního podniku 

ani ČSÚ, je otázka dobře nastavené a fun-

gující indexace. Bez dobře fungující indexa-

ce nemůže být dlouhodobá zakázka v tržním 

prostředí udržitelná, a pokud se vrátíme 

ke krátkodobým ročním tendrům, tak situace 

na trhu práce je v současné době tak špatná, 

že toto bude to poslední, co ve venkovském 

prostředí odradí pracovat lidi v lesnictví.      

Odvody do veřejných 

prostředků (v mld. Kč)

Vývoj počtu 

zaměstnanců.
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Ing. Petr Jelínek

Asociace 

lesnických 

a dřevařských 

podniků

1. Ano, za urči-

tých podmínek si 

dokážeme předsta-

vit privatizaci lesů hospodářských. Pod-

mínky by musely být diskutovány s odbor-

nou veřejností s využitím zkušeností ze 

zahraničí a zkušeností z privatizace země-

dělských pozemků.

2. V rámci koncepce je nutné podpořit 

hospodářské využití lesa a zajistit zdroj tr-

vale udržitelné suroviny pro zpracování dří-

ví v ČR v kombinaci s využitím ostatních 

funkcí lesa (rekreační, ochranářská…).

3. Za podnikatelskou stranu podporu-

jeme komplexní dodávku pěstebních a tě-

žebních činností s prodejem dříví na pni 

smluvnímu partnerovi na období pět let. 

Stát v pozici výrazného dominanta 

na trhu by neměl podnikat. Konkuroval 

by tak přímo privátním subjektům, o je-

jichž bytí či nebytí rozhoduje jako zadava-

tel veřejných zakázek.

Ing. Vít Zgarba

Foresta SG, a.s.

1. Nositelé myš-

lenek o konstituci 

státního lesního 

majetku v období 

první pozemkové 

reformy uvažovali 

s velkým citem pro hospodářskou politi-

ku. Ilustruje to citát z projevu prof. Haši 

z listopadu roku 1927: „Rozloha všech 

státních lesů, včetně lesů ochranných 

a chráněných, sotva smí daleko překro-

čit 25 % celkové výměry lesů, má-li být 

zachována možnost hospodářského 

soutěžení u majitelů soukromých bez 

obav z monopolizace.“

Současný podíl státu na vlastnictví 

lesa i produkci dříví prvorepublikové 

úvahy násobně převyšuje a legitimizuje 

potřebnou snahu o snížení vlivu státu 

na lesnicko-dřevařský trh. Jednou z fo-

rem může být privatizace části státního 

lesa. 

Jakkoli myšlenku profesora Haši ctím 

a jsem i přesvědčeným zastáncem princi-

pu, že privátní osoba má schopnost na-

kládat s vlastním majetkem efektivněji 

než osoba veřejná, nekloním se k privati-



zaci státních lesů, s výjimkou arondace. 

Důvodů je několik, z nichž lze uvést:

Pochybuji, že by vznikly majetkové 

struktury prospěšné našemu národu obec-

ně či obyvatelstvu v dotčeném území.

Pochybuji, že našemu státu může jaký-

koliv privatizátor přinést adekvátní proti-

hodnotu – libovolná suma peněz v jaké-

koli měně to rozhodně není.

Povede-li vývoj legislativy k opatřením 

omezujícím výkon vlastnických práv smě-

rem k újmám na ekonomickém výkonu 

lesa, je státní vlastnictví výhodou.

Namísto úvah, jak privatizovat státní 

les, považuji za mnohem naléhavější vy-

řešit, jak regulovat nakládání se státním 

lesním majetkem, aby nebylo deformová-

no tržní prostředí.

2. Půda a krajina odnepaměti předsta-

vovaly základní prostředí k naší obživě. 

Naše společnost, lehkomyslně žijící 

na nesplatitelný dluh, tento význam kra-

jině přestává přisuzovat. Kvůli tomu se 

vnímání vyváženosti hospodářských 

a ostatních funkcí lesa postupně posou-

vá, úměrně tomu, jak nás opouští zájem 

o produkci a ekonomickou efektivnost. 

Jsem přesvědčen, že je to chyba.

Důležitější než pouhý názor kohokoli 

je existence účinného mechanismu, který 

odhalí vůli obyvatelstva, kde se ona vy-

váženost nalézá. Legitimním mechanis-

mem je pouze dlouhodobý legislativní 

proces. Ten má u nás ve vztahu k lesu 

solidní tradici. Tu má i schopnost státu 

prosadit legislativu do lesnické praxe 

– máme institut LHP, lesního hospodáře 

i kvalifikovanou veřejnou správu. My 

všichni, kteří se cítíme povoláni k naklá-

dání s lesem, jsme povinni odolat poku-

šení jednat nad rámec zákona. Přičemž 

imperativem je – obživa.

3. Česká republika se podobně jako 

všechny země bývalého východního blo-

ku musí vypořádat s dominancí veřejné 

produkce dříví. Tento problém nemá 

žádná západní země, s výjimkou Francie. 

Prostředkem, jak regulovat dominanci 

státu, je zajistit, aby státní struktura co 

nejméně ovlivňovala procesy v možné 

gesci privátu. Rozhraní mezi státem 

a privátem by tedy mělo být co nejblíže 

lesu. Koncepční úvahu spatřuji v posunu 

směrem k prodeji dříví na pni a nákupu 

služeb. „Stát nemá být konkurentem 

svých občanů.“

Petra Kulhanová
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Anketa

Transformace 
lesního hospodářství 
očima obce lesnické



1. Transformace LH byla součástí návratu 

naší společnosti do tržní eko nomiky Evropy 

současné, nikoliv předválečné. Zahrnovala 

tři procesy:

■ obnovení (restituci) vlastnických práv 

obcí a fyzických osob k lesům do stavu 

před únorem 1948,

■ přijetí nové legislativní úpravy lesního 

hospodářství, odpovídající právní rovnos-

ti všech forem vlastnictví lesů a zajišťující 

dobré plnění všech funkcí lesů v rámci tr-

vale udržitelného užívání lesů,

■ přizpůsobení organizace a způsobu ob-

hospodařování lesů v majetku státu: 

● tržní ekonomice, 

●  nejméně padesátiprocentnímu

 úbytku jejich rozlohy,

●  vzornému plnění všech funkcí lesů,

požadavku fi nanční soběstačnosti.

Za její hlavní pozitiva považuji skuteč-

nost, že všechny tři procesy, včetně nyní do-

končované obnovy vlastnických práv církev-

ních subjektů, dosáhly svých cílů 

a nevyvolaly významné sociální otřesy ani 

ve sféře lesního hospodářství, ani v návaz-

ných odvětvích národního hospodářství. 

Zavedený organizační a obchodní model 

LČR rozšiřuje a posiluje konkurenční pro-

středí na trhu dříví v rámci celého lesnické-

ho a dřevařského komplexu ČR a tím chrání 

a podporuje ekonomiku i ostatních, tj. ne-

státních vlastníků lesa.

2. Transformace nebyla zdrojem negativ-

ních jevů a procesů, které by, byť i krátkodobě, 

významně ohrožovaly plnění některé z funkcí 

lesů nebo majetková práva vlastníků. 

3. Restituce soukromého vlastnictví země-

dělské půdy nemohla plně obnovit spojení 

venkova s praktickým obhospodařováním 

malých lesních majetků rolníků a obcí. Dosa-

Význam a dopady porevoluční transformace lesního hospodářství jsou 
předmětem mnoha diskuzí již od devadesátých let. Příznivci i odpůrci trans-
formace přinášejí mnoho argumentů, některé mají však již spíše historický 
charakter a menší reálný význam. Přesto je třeba se nad způsobem kom-
plexní správy státních lesů stále zamýšlet a systém přizpůsobovat současné 
legislativě, požadavkům a moderním technologickým, ekologickým a spole-
čenským trendům. I proto jsme oslovili několik osobností, které profesně 
působí v lesnictví od doby zahájení transformace, aby se zamyslely nad jejími 
pozitivními a negativními dopady i možnostmi změn současného systému.

1. Co považujete za hlavní pozitiva transformace lesního hospodářství?

2. Co považujete za hlavní negativa transformace lesního hospodářství?

3.  Jaké hlavní reálně uskutečnitelné změny současného systému 

byste navrhl?

OSOBNOSTI PROFESNĚ SPJATÉ S LESNICTVÍM OD ZAČÁTKU 
TRANSFORMACE ODPOVÍDALY NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

Ing. Zdeněk Domes

Absolvent lesnické fakulty v Brně a VŠE 
v Praze. V letech 1990 až 1992 působil jako 
ředitel odboru lesnické politiky MZe, v letech 
1992 až 1995 byl ekonomickým náměstkem 
ředitele LČR, s.p. Od roku 1995 do roku 2002 
pracoval jako odborný asistent Ústavu lesnic-
ké a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické 
a dřevařské fakulty v Brně. V současnosti je 
v důchodu a věnuje se lesnickému a ekono-
mickému poradenství a dalším službám v LH.
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vadní institut odborného lesního hospodáře 

sice pomáhá vlastníkům lesů bez lesního 

personálu spravovat a využívat jejich lesní 

majetek v souladu s lesním zákonem, ale 

k provoznímu zajištění hospodaření není ur-

čen. Tuto funkci by mohla plnit z iniciativy 

státu založená a státem podporovaná síť les-

nických služeb, která by smluvně za úplatu 

zajišťovala těžební a pěstební obsluhu ma-

lých lesních majetků.

Za další významné a naléhavé změny 

v dosavadním systému LH ČR považuji:

■ zúžení dosavadní legislativní a lesopoli-

tické tolerance ke zřizování tzv. bezzása-

hových území různého druhu, protože je-

jich existence je v současné době 

v přímém rozporu se zvýšenými nároky 

na ochranu lesa před biotickými i abiotic-

kými původci snižování stability lesních 

porostů,

■ zřízení celostátního účelového lesnické-

ho fondu, z něhož budou spolufi nancová-

ny zvýšené náklady vlastníků lesa 

na ochranu lesa a přiměřeně kompenzo-

vány fi nanční důsledky poškození lesa.

V kontextu odpovědí na položené dotazy 

považuji za nezbytné zmínit některá důleži-

tá východiska: 

Vize transformace

Cílem transformace bylo převedení Pod-

nikového ředitelství státních lesů (PŘSL) 

na podnik LČR, s.p., vykonávající správu 

státních lesů včetně osoby povinné k návra-

tu užívacího práva a vlastnického práva 

k lesním pozemkům, a na tzv. LAS (Lesní ak-

ciová společnost vzniklá delimitací PŘSL), 

vykonávající služby a práce formou tzv. 

komplexní zakázky. Do druhé vlny kupóno-

vé privatizace nebyl dořešen právní vztah 

k zakázce LČR – LAS. Teze o pronájmu stát-

ního lesa LAS padla novelou zákona o le-

sích, kde je v §6 zakázán nájem a podnájem 

státního lesa. Teze o udělení koncese LAS 

na činnost ve státním lese nebyla rovněž 

prosazena. V kupónové privatizaci byl nabíd-

nut majetek, který nebyl dlouhodobě krytý 

zakázkou. I přes tento nedořešený stav našlo 

v kupónové privatizaci všech 78 LAS své 

vlastníky. K dobru je potřeba konstatovat, že 

vize byla prvním generálním ředitelem LČR 

respektována. LAS na základě dlouhodobé 

smlouvy a projektů prováděly tzv. komplexní 

zakázku a nakupovaly od LČR dříví.

Etapy eroze transformace

I. etapa: Restituce lesních pozemků 

(35 %) LČR vyvolala nutnost restrukturaliza-

ce majetku LAS. 

II. etapa: Vznik tzv. vedlejších smluvních 

územních jednotek a soutěž o ně vytvořil 

prostor pro konkurenci, nezatíženou majet-

kem z transformace.

III. etapa: Po odvolání prvního generální-

ho ředitele LČR Jiřího Olivy došlo k soutěže-

ní zakázky ve prospěch jiných skupin LAS 

nebo subjektů nově založených. V tomto 

období skončila v likvidaci největší skupina 

LAS (32 LAS z KP). Vize transformace pro 

LAS přestala být respektována. Vznikly nové 

subjekty pro zakázku u LČR.

Současný stav LH

Po vrácení užívacích práv, vlastnických 

práv a restitucí vznikl v LH oligopol s jednou 

dominantní fi rmou LČR, s.p., a tzv. konku-

renčním okrajem, který tvoří bezmála 

400 000 vlastníků lesa. Pro dominantní pod-

nik nebyla přijata žádná regulační pravidla 

vymezující jeho ekonomické chování. Zřej-

mě se předpokládá, že nemůže dojít ke zne-

užití dominantní pozice. Jako veřejný zada-

vatel vyhlašují LČR tendry na tzv. komplexní 

zakázku na dlouhou dobu. V posledních le-

tech zavádí elektronickou aukci dříví a pro-

dej dříví na pni s oslovením konkurence.

Odpovědi na anketní otázky:

1. Za pozitivní považuji:

■ Vytvoření LČR, s.p., jako ekonomicky 

silného subjektu pro fázi transformace.

Ing. Miroslav Škrabal

U státních lesů začínal jako vedoucí polesí 
Karolinka, LZ Velké Karlovice (do roku 1990), 
v letech 1990–1991 byl ředitelem LZ Velké 
Karlovice, v letech 1991–1999 ředitelem 
Foresta a.s. a zároveň byl v období 1991–
1997 předsedou představenstva Foresbank 
a.s. Od roku 2000 je místopředsedou předsta-
venstva a spolumajitel společnosti Foresta SG 
a.s. Od roku 2014 je předsedou představen-
stva  společnosti taneco a. s., která se věnuje 
pěstování zeleniny za použití akvaponie.



■ Vrácení lesů oprávněným osobám.

■ Využití delimitovaného majetku Podniko-

vého ředitelství státních lesů v LAS a vy-

tvoření podnikatelských příležitosti, byť 

jen na přechodnou dobu.

2. Za negativní považuji:

■ Nepřijetí regulačních pravidel vymezují-

cích ekonomické chování LČR.

■ Koncept dlouhodobé smlouvy na kom-

plexní zakázku byl vytvořen pro LAS 

z transformace a měl být nahrazen 

v době, kdy vize transformace přestala 

být respektována. Zachovávání tohoto 

konceptu způsobuje posledních 15 let 

opakovaně problémy ve vztazích LČR 

a smluvních parnterů. Dlouhodobost de-

formuje cenotvorbu a komplexnost nutí 

LČR chovat se i při prodávání podle záko-

na o veřejných zakázkách.  

■ Smlouva, která tento koncept doprovází, 

postrádá dle mého slušných mravů a je 

funkční jen za určité situace trhu, kdy ak-

tuální ceny jsou stejné nebo vyšší než 

ceny soutěžené. V opačném případě 

smluvní partner ceny LČR doplácí. Výraz-

ný pokles cen na trhu v říjnu 2017 vyvolal 

nutnost ukončit většinu smluv, jinak by 

došlo k ekonomickému ohrožení smluv-

ních partnerů.

3. Hlavní navrhované změny:

■ Opustit koncept dlouhodobé komplexní 

zakázky. 

■ Nákupy řešit přes dynamický nákupní 

systém.

■ Prodeje řešit přes elektronické aukce 

a prodej dříví na pni s oslovením konku-

rence.

■ Vládním nařízením stanovit regulační pra-

vidla pro ekonomické chování LČR, s.p.

1. Hlavním pozitivem bylo zavedení systé-

mu zadání a převzetí práce. To vedlo ke zvý-

šení kvality, zlepšení čistoty a pořádku 

na pracovišti a v lese obecně. K hospodaření 

ve státních lesích bylo možné vybrat kvalitní 

personál a umožnit mu další odborný růst.

2. Velkou chybou bylo, že se LH nedosta-

lo do první vlny kuponové privatizace. To 

umožnilo rychlý vznik velkých dodavatel-

ských subjektů a následné soustředění roz-

hodovacích pravomocí o zadávání zakázek 

do Hradce Králové a pod zákon o veřejných 

zakázkách.

3. Zjednodušení příjmu dřeva, ustoupení 

od indexace a oddělení PČ od komplexních 

smluv a její zadávání dle územních jednotek.

1. Za hlavní pozitiva považuji dobře zvlád-

nutou privatizaci původních lesních závodů, 

kdy došlo k oddělení odborné správy státní-

ho majetku (LČR, s.p.) a výrobní části (pod-

nikatelské subjekty). Byla dobře nastavena 

pravidla podnikání v lesnictví, která vedla 

k zavedení funkčního a ekonomicky výhod-

ného modelu správy lesů v majetku státu. 

Výhodnost nastaveného modelu v průběhu 

minulých let potvrdily ekonomické výsledky 

podniku LČR, s.p. 

2. Za hlavní negativa považuji neustálé 

snahy o změnu modelu hospodaření ve stát-

ních lesích, snahy o podnikatelskou činnost 

LČR, s.p., v přímé konkurenci se smluvními 

partnery.

  

3. Pokračoval bych dále v nastavené kon-

cepci, tzn. komplexní zakázka na těžební 

a pěstební práce na období pět let s prode-

jem dříví na pni s tím, že ke změnám navrhu-

Ing. Petr Jelínek

Celý svůj profesní život působí na různých 
pozicích společnosti UNILES, a.s., Rumburk, 
v současnosti na pozici předsedy představen-
stva. Poslední čtyři roky působí také ve vede-
ní Asociace lesnických a dřevařských podni-
ků. 

Petr Žaba

V letech 1992–1999 působil jako oblastní 
inspektor v Liberci, v období 2000–2006 
pracoval na pozici lesního správce ve Frýd-
lantě. Mezi lety 2007–2009 se již jako dů-
chodce podílel na činnosti lesnického auditu, 
později lesnické inspekce na ředitelství LČR 
v Hradci Králové.
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ji zavést nový index pro valorizaci cen dříví 

a vzájemnou diskuzí vyvážit smluvní vztah 

mezi zadavatelem a smluvním partnerem. 

Prodej dříví prostřednictvím komplexních 

zakázek ve výši cca 70 % předpokládané roč-

ní výše těžeb bych doplnil prodejem porostů 

aukcemi nastojato. U tohoto způsobu prode-

je je nutné zreálnit způsob měření dřeva tak, 

aby odpovídal hodnotám přejímek konco-

vých zpracovatelů.  

1. Transformace vyřešila hned na počátku 

několik zásadních problémů. Vytvořila pod-

mínky pro rychlý průběh restitucí, dále pro 

velmi rychlou racionalizaci procesů výroby 

a pro diferenciaci podnikatelských subjektů 

a benchmarking. Přispěla k rychlejšímu růs-

tu konkurenceschopnosti lesních a dřevař-

ských podniků a k vytvoření nových dřevo-

zpracovatelských kapacit. 

V počátku transformace na druhé straně 

umožnila koncentrovat správu nad státním 

lesním majetkem hospodářských lesů s jed-

notnou metodikou k vytváření podmínek 

pro podnikatelské aktivity v lesnicko-dřevař-

ském sektoru. Toto pozitivum se s vývojem 

času ukázalo bohužel jako dvousečné a ne-

jednoznačné.

2. Za hlavní negativum transformace pova-

žuji zejména to, že po uspokojení nad počáteč-

ním úspěšným krokem se systém oboustranně 

dále nestabilizoval, dostatečně evolučně ne-

rozvíjel a neobhajovaly se dostatečně jeho vý-

sledky, tak aby obstál za jakékoliv politické kon-

stelace, což nakonec vedlo k jeho úplné 

destrukci a nahrazení novým systémem, který 

byl však zcela nepřipravený, chaotický a proti 

všem potřebám lesního hospodářství. Ztrátu 

kontraktu se zavedenými podnikatelskými sub-

jekty s principem smluvní ceny a výpovědí 

v případě nedohody považuji za zcela zásadní, 

neboť vedla k významnému úbytku kvantity 

a snížení kvality kapacit. Mechanické a zcela 

nepřipravené zavedení principů soutěžení 

na základě podmínek zákona o zadávání veřej-

ných zakázek postupně odhaluje jeho nekom-

patibilitu na podmínky lesního hospodářství 

a zavádí celý systém do slepé uličky, kde se jen 

postupně probouráváme z jedné do druhé. 

3. Těch změn je celá řada a není na to 

v tomto formátu prostor, nicméně je nevy-

hnutelná zásadní úprava smluvních podmí-

nek, která by pružněji reagovala na změny, 

jež v průběhu plnění zakázky nastávají 

a mění významně strukturu zakázky 

od struktury v nabídkovém souboru. Další 

podmínkou je vytvoření kalkulačních mode-

lů podobných stavebnictví, které by pomoh-

ly zadavateli lépe defi novat nepřiměřeně níz-

kou nabídkovou cenu, jak na straně cen 

prací, tak i cen dříví a jejich úprav po celou 

dobu plnění zakázky. V tomto ohledu je míč 

i na straně podnikatelských subjektů, které 

jsou dlouhodobě značně roztříštěny 

ve svých názorech a nejsou schopny plnit 

funkci silné, pozitivní a konstruktivní opozice 

vůči zadavateli. 

1. Musím bohužel konstatovat, že jsem 

na transformaci lesního hospodářství žádná 

pozitiva nenašel.

2. Hlavním negativem transformace je, že 

lesníci, kteří přešli k akciovým společnos-

tem, jsou odtrženi od lesa jako takového, byl 

přerušen jejich citový vztah k lesu, na kte-

rém lesnicky hospodařili, a stali se pouhou 

odbornou námezdní silou. Výměry LS a re-

vírů u LČR jsou nezvladatelné, a tak je řádná 

lesnická služba velmi obtížná. Nesmyslnými 

prodeji lesoven a hájoven se situace ještě 

zhoršila.

Domnívám se, že vyjmenovávat všechna 

negativa nemá smysl. Abychom pochopili 

důsledky transformace, je třeba znát její za-

čátky a taky konce.

Ing. Jaroslav Rygl

Ředitel Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou. 

Ota Buršík

Od roku 1992 působil u LČR jako provozní 
inspektor LZ Rumburk, od 1. 11. 1992 byl 
zástupcem lesního správce Rybniště a od roku 
1997 pracoval jako zástupce lesního správce 
Rumburk. V roce 2006 odešel do důchodu. 



3. V roce 1998 jsem byl vyzván předsedou 

výboru pro ŽP Poslanecké sněmovny Václa-

vem Grulichem, abych pro novou vládu na-

vrhl, jak dále řídit státní lesy. Nabídl jsem 

dvě varianty: 

■ Vrátit se k organizaci státních lesů – vy-

cházel jsem ze služebních předpisů pro 

přednosty a přidělené zaměstnance 

správ státních lesů z roku 1947. Nijak jsem 

se netajil tím, že by návrat byl pro les 

a zaměstnance tím nejlepším řešením, 

ovšem zvláště v prvních letech by byl také 

fi nančně náročný.

■ Druhá varianta počítala s ponecháním 

podniku LČR, posilováním jeho významu, 

upevňováním jeho stability a kladením 

důrazu především na mimoprodukční 

funkce lesa. Opatření byla na tři strany, 

jedno mimo jiné bylo, aby generálního ře-

ditele LČR nejmenoval ministr, ale vláda, 

aby byl zcela nezávislým. 

Mladí kolegové asi netuší, že LČR mělo 

mít původně pouze lesní správy s obsaze-

ním lesní správce, zástupce, pozemkář 

a účetní. Pouze zásahem poslanců České 

národní rady byli zastánci transformace při-

nuceni vytvořit funkce revírníků. Než jsme 

začali s rozdělením na LČR a akciové spo-

lečnosti, sedli jsme si a vytvořili podmínky 

na zadání a přejímky prací, ty nám poslalo 

ředitelství až v únoru. Zmiňovat se o minu-

sových cenách už nemá smysl, stejně jako že 

jsme se prali na správě o jedno služební 

auto a mohl bych pokračovat. Začátky byly 

hektické! Konce? Spočítejte, kolik začínalo 

akciových společností a kolik jich je dnes. 

Bylo by to zajímavé psaní, ale nechci pře-

sáhnout limit, snad příště.

1. Za pozitvní považuji:

■ Zvyšování biodiverzity lesních ekosysté-

mů zejména postupným zvyšováním po-

dílu listnatých dřevin při obnově a jejich 

protežováním při výchovných zásazích.

■ Větší využití přirozené obnovy, postupné 

přechody na podrostní hospodářství a tím 

i snižování průměrné velikosti holých sečí.

■ Zavedení lesní pedagogiky do náplně 

LČR, zakládání a využití demonstračních 

objektů lesnického hospodaření, zavede-

ní zkoušek pro odborné lesní hospodáře.

2. Za negativní považuji:

■ Neschopnost řešit mimořádné události 

(kalamita, kůrovec) – současné smlouvy 

mezi LČR a dodavateli neumožňují do-

statečně rychle reagovat například 

na včasné zpracování kůrovce při jeho 

přemnožení nebo včasné zpracování ka-

lamit nad dohodnuté limity s dodavateli. 

Vzniklé rezervy jsou odčerpány ve pro-

spěch státního rozpočtu a tím je snížena 

možnost rychlé reakce na vzniklé mimo-

řádné situace.

■ Není naplňován sociální pilíř, konkrétně 

požadavek EU na zajištění většího příno-

su lesů, lesnictví a souvisejícího zboží 

a služeb venkovské ekonomice (zahrnuje 

mj. i potenciál zaměstnanosti).

■ Zatěžování nejdůležitějšího článku, tj. re-

vírníků, kteří řeší konkrétní situace v les-

ních porostech, přebujelou administrati-

vou a strachem z jakéhokoliv odchýlení 

od přesně nalinkovaných směrnic.

■ Na úseku myslivosti se nepodařil snížit 

stav spárkaté zvěře na únosnou mez, tím 

je značně omezena možnost rozšiřování 

přirozené obnovy bez provedených 

ochranných opatření i snižována kvalita 

lesních porostů a jejich stabilita opakova-

ným ohryzem a loupáním.

3. Hlavní navrhované změny:

■ Změnit dosavadní způsob zakázek, který 

je sice vhodný za tzv. „normální situace“, 

není ale dostatečně pružný při rozsáhlých 

kalamitách. Možnost odstoupení dodava-

teli prací od smluv je sice vhodná pro do-

davatele, ale nic neřešící při potřebě 

rychlého řešení (kalamita, stromy v oplo-

cenkách, nepřístupnost atd). 

■ Smluvně zabezpečit povinnost dodavate-

Ing. Miroslav Sloup

Působil jako ředitel Západočeských státních 
lesů v Plzni, oblastní inspektor LČR v Plzni, 
člen dozorčí rady LČR, ředitel odboru tvorby 
lesa na MZe ČR a ředitel pobočky ÚHÚL v Plz-
ni. Od roku 2005 pracuje jako důchodce na 
pozici projektanta na ÚHÚL, pobočka Plzeň.
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le zajišťovat práce dostatkem kvalifi kova-

ných technických pracovníků, ukládat do-

davateli povinnost řešit mimořádná 

opatření (v tomto případě bez možnosti 

okamžitého vypovězení smlouvy) a pro 

výpočty cen prací vycházet z kalkulací. 

■ Navýšit vlastní výrobní kapacity. 

■ Příliš velké omezování lesnického hospo-

daření z titulu „ochrany přírody“, (intro-

dukované dřeviny, zejména MD, DG, tlak 

na bezzásahové lokality atd.). Současná 

situace (klimatická, imisní) vytváří nové 

podmínky v rámci stávajících ekosystémů, 

které vyžadují respektovat i vývoj těchto 

změn a pružně na ně reagovat. Zde by 

bylo vhodné, aby stát jasně vymezil, co 

od lesa společnost chce, a pokud to je 

i dřevní hmota, pak omezil pravomoc 

„ochrany přírody“ na nezbytné minimum. 

■ Vrátit maximum zodpovědnosti za stav 

lesa na nejnižší článek – provozního lesní-

ka a k tomu předat i potřebné pravomoci. 

Ostatní složky by se pak měly považovat 

za službu tomuto článku, a to včetně trva-

lého vzdělávání a kontroly jeho práce fun-

dovanými odborníky. Směrnice pro hos-

podaření by měly fungovat jako vodítko, 

ne nástroj represe. 

1. Pozitiva či negativa čehokoliv vždy souvi-

sejí s tím, z jakého úhlu pohledu se na ně dí-

váte. Jiný bude tudíž pohled z roviny před-

transformačního ředitele LZ a jiný z roviny 

„fořta“.

Tak tedy ten z roviny „fořta“: Za největší 

přínos považuji uvolnění kvalifi kovaných lidí 

pouze pro odbornou práci a dále, že je z hle-

diska kontroly kvality provedených prací od-

děleno jejich provádění v lese od přebírání 

výsledků této práce.

Nemohu totiž zapomenout na to, jak jsem 

jako „fořt“ měl velký podíl pracovní doby na-

plněn nikoliv odbornou prací, ale dovážením 

lidí na pracoviště, benzínu a náhradních dílů 

za nimi a od nich zase převážení motorových 

pil do opravy a potom zpět.

Nemohu zapomenout ani na to, že když 

jsem po kontrole reklamoval provedené prá-

ce tak, že jsem odmítal jejich proplacení 

do doby nápravy nebo jejich skutečného pro-

vedení, tak se mi po stížnosti pracovníků 

na moje jednání dostávalo výtky od ředitele 

LZ: „Tak takhle nebudeš, soudruhu inženýre, 

jednat s pracující třídou!“ Neměl zájem, aby 

se upozorňovalo na běžnou nekvalitu prová-

děných prací. Jen si vzpomeňme, jaké bylo 

v době předtransformační například procen-

to nezdaru zalesnění. A stálo potom hodně 

práce, než se tento stav změnil. 

2. Za hlavní negativum považuji stav, kdy 

došlo vlivem potransformačních legislativních 

opatření k tomu, že byl opuštěn model ob-

služné jednotky (a.s., s.r.o. apod.) v místě pů-

sobnosti lesní správy LČR. S tím souvisí dále 

to, že začal být nevhodně uplatňován zákon 

o ochraně hospodářské soutěže v prostředí 

pracujícím s přírodou se všemi jeho z toho 

vyplývajícími nedostatky  a problémy (ne-

pružnost zpracovávání kalamit, zbržďování 

provedení  prací v lesotechnických lhůtách 

kvůli odvolávání se do výběrových řízení 

a pod). 

Ale to není přímo negativum transformace, 

ale následný legislativní vývoj. Nebo snad měl 

být již tehdy předjímán stav, že nebude mož-

nost provádět práce obslužnými jednotkami 

v místě? Dost těžko. Anebo byli tvůrci trans-

formace natolik naivní, že to nepředpokláda-

li? Doufám, že ne.

3. Věřím, že lze považovat za reálné, aby 

byl co nejdříve upraven zákon o ochraně hos-

podářské soutěže pro podmínky lesního hos-

podářství. Případně aby byla řešena výjimka 

z tohoto zákona. Domnívám se ale, že už se 

to mělo dávno stát. Jen by to chtělo odvahu 

a důslednost od ministra zemědělství, jehož 

podřízeným musí být tento problém znám 

a jehož resort to musí stejně jednou řešit. 

Systém, který nehledí na nic jiného než jen 

na to, aby se neporušila hospodářská soutěž, 

Ing. František Morávek

Působil 13 let jako vedoucí lesní správy, šest 
let jako technolog lesního závodu. Po trans-
formaci byl čtyři roky ředitelem odboru MZe, 
jeden rok oblastním inspektorem LČR a sedm 
let výrobně-technickým ředitelem LČR.



který umožňuje se donekonečna odvolávat 

proti rozhodnutí a tím brzdí nezbytné prová-

dění prací, musí být pro les změněn. Les není 

stavba.

Jako příklad lze uvést nemožnost okamžité-

ho zpracovávání kalamity napadlé po orkánu 

Ivan, kdy lesní správa nemohla již hned ráno 

druhého dne po kalamitě využít okamžité na-

bídky sedmi společností na její zpracovávání! 

Mohlo se začít zpracovávat až po dvou měsí-

cích od kalamity! A potom se sekaly hlavy 

personálu za následný rozvoj kůrovce. Což-

pak to mohlo skončit jinak?

1. Za pozitivní považuji:

■ V daných společenskopolitických pod-

mínkách a v podmínkách pravidly usku-

tečňované ekonomické reformy (na zákla-

dě zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 

převodu majetku státu na jiné osoby) 

bylo řešení vzniku jednoho státního pod-

niku spravujícího státní lesy (LČR, s.p.) 

a fi rem se zprivatizovaným majetkem stát-

ních lesních podniků (a.s.), zajišťujících 

dodávky služeb a prací pro LČR, s.p. 

a uskutečněná forma transformace snad 

jediným kompromisním a akceptovatel-

ným řešením, jak zabránit snahám o „ro-

zebrání“ státních lesů. 

■ I když provedená transformace systému 

obhospodařování státních lesů měla 

značný a radikální dopad na dosavadní 

zaměstnaneckou a funkční strukturu za-

městnanců lesních podniků, měla v první 

fázi minimální dopad na vznik nezaměst-

nanosti v lesnickém oboru.

■ Možnost centrálního přerozdělování po-

třebných fi nančních prostředků mezi vý-

nosovými a nevýnosovými oblastmi spra-

vovaných státních lesů.

■ Centrálně metodicky a reálně minimálně 

problémově uskutečněný proces restitu-

ce a reprivatizace lesních majetků.

2. Za negativní považuji:

■ Lživé argumenty prezentované jako dů-

vody pro uskutečnění transformace stát-

ních lesů, a to o realizovaných přetěž-

bách v lesích a o výprodeji dřevní 

suroviny do zahraničí. V devadesátých 

letech minulého století se těžba pohybo-

vala kolem 12 mil. m3, v následných le-

tech po uskutečněné transformaci do-

sáhla až 18,5 mil. m3.  V současné době 

je vývoz dříví minimálně desetkrát větší 

než v devadesátých letech minulého sto-

letí.

■ Rozbití funkčních pracovních kolektivů 

a reálné znevážení výsledku práce gene-

rací lesníků.  

■ Sled politicky dosazovaných osob bez 

lesnického vzdělání do čelných funkcí 

LČR, s.p. (a následně jimi dosazovaných 

kamarádů na jiné funkce).

■ Devalvace vnímání úlohy a významu les-

nického oboru. Dnešní lesník (revírník) 

není vnímán jako pěstitel a ochránce lesa, 

ale jako osoba, která se na vymezeném 

území stará především o produkci dřevní 

hmoty.  

■ Přemíra centralizace rozhodování na GŘ 

LČR. Funkční frustrace venkovních pra-

covníků LČR je enormní.

■ Chybějící pravidla karierního postupu 

pracovníků.

■ Přenesení maxima rizik z hospodaření 

na dodavatelské subjekty lesnických prací.

■ Reakční nepružnost na výskyt kůrovce.

3. Hlavní navrhované změny:

■ Ve 25 let existujícím a postupně se upra-

vujícím potransformačním systému ob-

hospodařování státních lesů v limitech 

platných legislativních předpisů, politic-

kých zadání, vývoje podmínek trhu a ce-

lospolečenských požadavků na úlohu 

lesů je obtížné navrhovat uskutečnitelné 

změny mající dopad na výsledek uskuteč-

Ing. Vladimír Foltánek

V roce 1992 pracoval jako vedoucí odboru 
techniky řízení, od roku 1993 do roku 1995 byl 
zástupcem vedoucího oblastního inspektorátu 
LČR v Brně. V období 1995–2001 působil 
ve společnosti Lesní společnost Jihomoravské 
lesy, a.s., jako vedoucí oddělení lesní výroby 
a obchodu. V letech 2001–2004 vedl oblast 
lesních školek Jižní Morava ve společnosti 
CEWOOD, a.s. Od roku 2004 do roku 2015 byl 
manažerem Sdružení lesních školkařů ČR.
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něné transformace. Ty lze činit snad jen 

v porevoluční době.

■ Považovat producenty sadebního materi-

álu lesních dřevin za přímé dodavatelské 

subjekty služeb pro LČR, s.p., a uzavírat 

s nimi smlouvy dle obdobných pravidel 

jako s dodavateli zalesňovacích a těžeb-

ních prací.

1. Pozitivem transformace určitě bylo po-

měrně rychlé a transparentní odstátnění 

majetku bývalých podniků státních lesů. 

Do toho zahrnuji i proces restitucí. Už se té-

měř zapomnělo na skutečnost, že jedním 

z klíčových parametrů transformace a vzni-

ku velkého státního podniku Lesy ČR byla 

podmínka, že nově vzniklý dominant nesmí 

uvádět na zpracovatelský trh vyrobené sor-

timenty sám, ale prostřednictvím kontrakto-

rů lesnických zakázek. Z hlediska pravidel 

hospodářské soutěže, o kterých v té době 

měli v lesnických kruzích povědomí možná 

tři lidé, to bylo téměř geniální. A jako pamět-

ník za jednoznačně pozitivní považuji ten-

denci k návratu k poněkud upozaděným 

dobrým lesnickým mravům a tradicím, vy-

tvoření prostoru pro lesnické autority a po-

zornost věnovanou vzdělávání praktikujících 

lesních hospodářů.

2. Negativem je závislost celého sekto-

ru na vývoji politické situace. Podíl stát-

ních lesů, a teď mám na mysli zejména 

státní podnik Lesy ČR, zůstal stále příliš 

vysoký, takže na hodnotě křesla šéfa ze-

mědělského resortu má lví podíl ekono-

mická pozice Lesů ČR. To se ovšem pro-

jevuje v tendencích a tlacích na využití 

příležitosti a profi tování na zprostředko-

vání toků dříví tím správným směrem. 

Tyto tendence se objevují po každých 

volbách. Za systémovou slabinu nastave-

ného prostředí a rozdělení kompetencí 

mezi správcem (odborným lesním hos-

podářem) a kontraktorem považuji fakt, 

že má málo zpětných vazeb a je příliš zá-

vislý na „osvíceném řízení“. Ovšem této 

osvícenosti, které můžeme také říkat 

„zdravý lesnický rozum“, je třeba 

na všech úrovních a kromě obecných 

předpokladů je k ní potřeba provozních 

praktických zkušeností. V prvních deseti, 

patnácti letech po transformaci to neby-

lo znát, dnes to začíná být čím dál větší 

problém. Alibisticky se plánují nerealis-

tické objemy obranných opatření, které 

objektivně není možné kapacitně zvlád-

nout ve správném čase, při projektování 

lesnických činností začíná chybět ohled 

na optimální průběžné využití ubývají-

cích kapacit.

3. Celému systému, zpracovatelům 

i ostatním vlastníkům by prospělo, kdyby 

celkový podíl lesů pod přímým vlivem stá-

tu klesl pod jednu třetinu. Ovšem upřím-

ně neznám způsob, jak toho reálně docílit 

politicky průchodným způsobem. Ale je 

třeba se nebát o tom mluvit.

Problém ubývajících výrobních kapacit, 

především kvalifi kovaných lesních dělní-

ků, je nadresortní a prolíná se kromě ze-

mědělství resortem školství, práce a soci-

álních věcí, působností ministerstev 

zahraničí i vnitra. Svoji roli by měly sehrát 

i státní podniky a věnovat část vydělaných 

prostředků na pozitivní stimulaci pro vý-

chovu, praxi, nástup i udržení nových ab-

solventů v oboru.

S přihlédnutím ke zkušenostem z vývo-

je u hospodářsky vyspělejších zemí je 

zřejmé, že se neobejdeme bez zahranič-

ních dělníků. Nastavením jednodušších 

pravidel pro jejich zaměstnávání ubyde 

pololegálních zprostředkovatelů a tragi-

komických scén při jejich nahánění po pa-

sekách zahraniční policií.

RNDr. Vladimír Veselý

Profesní dráhu začínal ve Východočeských 
státních lesích jako programátor a referent 
ASŘ. Postupně prošel pozicemi vedoucího 
oboru IT a ekonomického ředitele LČR. Ná-
sledně působil jako asistent ředitele v HLDS 
a.s., jako vedoucí projektant v ÚHÚL nebo 
zástupce ředitele a ředitel pro ekonomiku 
ve společnostech LESS a LESS & FOREST. 
V současnosti je technickým ředitelem spo-
lečnosti UNILES. Zároveň je předsedou dozor-
čí rady Lesnicko-dřevařské komory ČR a vice-
prezidentem Agrární komory. 



Jsem přesvědčen, že dodavatelské zajiš-

tění lesnických činností spojených s pro-

dejem dříví na pni a při pni je stále neje-

fektivnější cestou, jak zajistit hospodaření 

ve státních lesích. S využitím kombinace 

střednědobých smluvních vztahů, které 

umožní stabilizaci technického personálu 

a výrobních kapacit, s efektivním a pruž-

ným prodejem dříví nastojato. Smluvní rá-

mec je však nezbytné přizpůsobit realitě, 

smluvní podmínky poněkud narovnat 

a každým rokem zavedený sytém nerefor-

movat.

Strategie hospodaření státních podniků 

by asi spíše zasloužila nějaký pevnější 

a dlouhodobější legislativní rámec nežli 

jen resortní koncepci, kterou jedna vláda 

vezme na vědomí, ale další ministr ji může 

považovat za cár papíru. Mám na mysli zá-

kon o státních lesích, kterým by se upravily 

i podmínky nakládání s majetkem státu 

a vztahu ke státnímu rozpočtu v podobě 

jakési formy nájemného i způsobu nalože-

ní s rozdělením potenciálního zisku.

Stimulace státního lesního hospodáře 

na momentálně dosaženém výsledku hos-

podaření je cestou do lesnických pekel, 

která by měla být nahrazena vícekriteriál-

ním zhodnocením spravovaného majetku 

v delším časovém období.

A už by byl čas, aby všichni lesníci dis-

ponující zbytky zdravého rozumu koneč-

ně zapomněli na domnělé transformační 

křivdy a soustředili se na defi nování spo-

lečných problémů a cest k jejich řešení. 

Dlouho jsem přemýšlel, jak položené 

otázky uchopit. Dospěl jsem k závěru, že 

na ně vlastně žádná odpověď neexistuje. 

Transformace LH byla součástí celkové 

transformace státu, společnosti a hospo-

dářství. Během následujících 25 let došlo 

k zásadním změnám ve všech oblastech 

života společnosti i k významnému tech-

nologickému pokroku, což dále výrazně 

ovlivnilo i LH. Pozoruhodné však je, že 

přes všechny politické, lobbistické a pod-

nikatelské tlaky si LČR dokázaly udržet 

(nebo spíše znovu obnovit) solidní spole-

čenský kredit. V současné legislativně slo-

žité době je velmi těžké hledat kompro-

misní řešení, která mají šanci uspět proti 

napadání a odvolávání nespokojených 

subjektů…  

Vracet se zpět určitě současné LH ne-

potřebuje. Je potřeba se dívat vpřed a ře-

šit současné problémy a postupně stávají-

cí systém v souladu s rozvojem 

technologií a společnosti racionalizovat 

a vylepšovat.

Děkuji za odpovědi 

(23. 11. 2017), 

Jan Příhoda

Ing. Martin Chytrý

Do roku 1995 pracoval jako ekonom Lesního 
závodu Dobříš (Středočeské státní lesy, LČR, 
s.p.). Od roku 1995 do roku 2004 byl ředite-
lem Odboru lesnické politiky MZe. Od roku 
2004 do roku 2005 působil jako zástupce 
ředitele společnosti LESS & FOREST s.r.o. Od 
roku 2005 do roku 2010 řídil divizi Hořovice 
Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Od roku 
2010 je ekonomem divize Hořovice VLS ČR.
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8,2 mld. Kč

7,9 mld. Kč

1,2 mil. ha

Nejvyšší odvod Lesů ČR do státního rozpočtu - rok 2015
Lesy ČR odvádějí část zisku do státního rozpočtu od roku 
2013. Za poslední čtyři roky se jedná o více než 26 miliard 
korun. Za rok 2015 byly podle v žebříčku Czech Top 100 
Lesy ČR 5. nejziskovější fi rmou v ČR

Nejvyšší dosažený hospodářský výsledek - rok 2014
Průměrný výsledek hospodaření před zdaněním za po-
sledních 10 let činí 3,3 mld. Kč. 

Plocha lesů spravovaných Lesy ČR v roce 2016
Výměra lesních pozemků ve správě Lesů ČR se z počáteč-
ních cca 1,5 mil. ha postupně snížila na dnešních 1,2 mil. 
ha. Nejvýznamnějším faktorem snížení plochy státních 
lesů jsou církevní restituce. 

LČR



148 · 149

3 475 zaměstnanců

Počtem zaměstnanců jsou Lesy ČR 46. největší za-
městnavatel v ČR
60 % zaměstnanců Lesů ČR má lesnické vzdělání a téměř 
30 % vysokoškolské. 67 % zaměstnanců jsou muži. 

9,7 mil. m3 dříví

38 tisíc km

Nejvyšší těžba Lesů ČR – rok 2006
Na konci roku 2006 byly realizovány tzv. předtěžby, které 
snižovaly riziko horší dostupnosti dříví v odbobí podpisů 
smlouv do tendrů, které se tehdy uzavíraly pro celou re-
publiku najednou. Průměrná těžba v období 1993-2015 
činí 7.7 mil. kubíků.

Délka vodních toků spravovaných Lesy ČR
Kromě 38 tisíc km malých vodních toků a bystřin se Lesy 
ČR starají o 820 malých vodních nádrží. 



Rok mld. Kč

2013 6,0

2014 6,5

2015 8,2

2016 5,6
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Výše odvodu části zisku 
Lesů ČR do státního rozpočtu 

(fondu zakladatele)

Pozn.: Vedení Lesů ČR předpokládá, že v roce 2017 odvede 

částku kolem 3,5 mld. Výše odvodů do státního rozpočtu by 

v dalších letech měla více souviset s hospodářským výsledkem 

podniku v daném období.
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Rok Výnosy celkem 
(mil. Kč)

Výsledek 
hospodaření

před zdaněním 
(mil. Kč)

1993 94

1994 706

1995 191

1996 8 672 125

1997 8 315 147

1998 9 266 792

1999 14 178 781

2000 16 994 851 

2001 14 738 842

2002 6 751 541

2003 5 883 186

2004 5 801 507

2005 7 340 1040

2006 13 936 2 295

2007 12 041 502

2008 10 867 707

2009 9 135 784

2010 11 288 3 160

2011 13 261 5 275

2012 13 138 5 478

2013 14 031 4 957

2014 13 578 7 963

2015 13 132 6 494

2016 11 638 4 984

Ekonomické ukazatele 
hospodaření Lesů ČR
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Rok tis. ha

1993 1 847

1994 1 564

1995 1 556

1996 1 500

1997 1 473

1998 1 461

1999 1 462

2000 1 432

2001 1 421

2002 1 396

2003 1 378

2004 1 367

2005 1 362

2006 1 339

2007 1 348

2008 1 351

2009 1 345

2010 1 343

2011 1 342

2012 1 338

2013 1 337

2014 1 287

2015 1 228

2016 1 199

Rok tis. m3

1993 7 035 

1994 7 680 

1995 7 535 

1996 7 594

1997 7 197

1998 7 017

1999 6 903

2000 6 843

2001 6 933

2002 7 370

2003 7 435

2004 7 653

2005 7 741

2006 9 678

2007 8 882

2008 8 252

2009 7 723

2010 8 052

2011 8 024

2012 7 844

2013 8 040

2014 7 977

2015 7 703

2016 8 104

Výměra lesních pozemků 
ve správě Lesů ČR

Celková roční těžba 
u Lesů ČR 

(včetně těžby na cizích pozemcích 
v období vypořádání církevních 

majetků). 
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Rok Celkový počet 
zaměstnanců 

všech kategorií

1992 5 243

1993 6 156

1994 5 784

1995 5 675

1996 5 471

1997 4 392 

1998 4 041

1999 3 935

2000 3 748

2001 3 588

2002 3 526

2003 3 452

2004 3 436

2005 3 433

2006 3 524

2007 3 560

2008 3 666

2009 3 547

2010 3 242

2011 3 178

2012 3 213

2013 3 271

2014 3 335

2015 3 376

2016 3 475

Počet zaměstnanců 
Lesů ČR
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