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KALEIDOSKOP

NA ŽIVITELCE JSME ZVALI NA DEN
Výstavišt  v eských Bud jovicích hostilo od 26. do 31. srpna 47. ro ník 
nejv tší zem d lské výstavy Zem  živitelka. I když je to p edevším svátek 

našich zem d lc  
a potraviná , nemohla chyb t 
ani expozice Les  eské 
republiky. V novali jsme se 
p edevším pozvání ve ejnosti 
na naši letošní nejv tší 
celorepublikovou akci 
– Den za obnovu lesa. 
Videopozvánky i krátké ukázky 
z minulého ro níku se setkaly 
s živým zájmem a doufáme, že 
se poda ilo oslovit co nejširší 
okruh návšt vník .

V ervnu prob hlo slavnostní vyhodnocení krajského kola 
11. ro níku výtvarné sout že „Lesy a p íroda kolem nás“. 
Tuto sout ž pro d ti po ádají Lesy eské republiky s. p., 
Jiho eská v decká knihovna v eských Bud jovicích, Ústav pro 
hospodá skou úpravu lesa Brandýs nad Labem, Jiho eská 
zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami 
strom  Lipno, Kores Europe s.r.o. a Vyšší odborná škola lesnická 
a St ední lesnická škola Bed icha Schwarzenberga. Ú astníci 
sout žili v osmi kategoriích podle v ku. 

Kamil Bja ek, ekonomický nám stek O  jižní echy

LES O IMA VÝTVARNÍK

ZAPSÁNÍ JIZERSKOHORSKÝCH 
BU IN NA SEZNAM UNESCO
Národní p írodní rezervace Jizerskohorské bu iny je od 
letošního ervence na seznamu sv tového d dictví UNESCO. 
Porosty spravují Lesy eské republiky, pro n ž je tento úsp ch 
d kazem nalezeného kompromisu lesnického hospoda ení 
a ochrany p írody. 
Zástupci výboru OSN posuzovali porosty p ímo v terénu b hem 
lo ského zá í. „Ocenili zachovalý, asi 180letý bukový porost, 
pokud jde o biodiverzitu, ale i kontinuitu a rozlehlost území od 
Tišiny p es Pali ník k Old ichovskému Špi áku,“ ekl generální 
editel Les  R Josef Vojá ek, který za azení této oblasti na 

seznam UNESCO považuje za velký úsp ch práce lesník . 
Národní p írodní rezervace Jizerskohorské bu iny s komplexem smíšeného, p evážn  bukového lesa a adou 
skalních útvar  se rozkládá na bezmála 950 hektarech. Lesy R jsou majoritním vlastníkem pozemk  a od 
roku 2007 zachovávají asi 71 hektar  po dohod  s Agenturou ochrany p írody a krajiny R v bezzásahovém 
režimu. Rezervace je také unikátní genovou bankou p vodních d evin, jako jsou buk lesní a javor klen, jedle 
b lokorá, jilm horský, jasan ztepilý, dub zimní, lípa srd itá a velkolistá a javor mlé , nezastupitelných pro 
obnovu lesních ekosystém  Jizerských hor a Krkonoš.

Vít zná práce v kategorii dosp lých

Náš stánek navštívil také ministr 
zem d lství M. Toman. 

Foto: Petra Slabá 
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Vážený pane generální editeli, 

když jsem Vám minulý týden psala ohledn  žádosti 
o finan ní p ísp vek po živlu, ani jsem nedoufala, že 
se vše vy eší takto rychle. Finan ní dar je dnes na 
ú tu a v te, že nám velmi pom že. Co nejsrde n ji 
d kuji za Vaši vst ícnost, ochotu a pomoc!  

S úctou a p áním všeho dobrého v osobním 
i profesním život  

Dagmar Schwambergerová, Kryry

Vážený pane editeli, 

dovolte mi, abych pod koval za vst ícný 
a operativní p ístup zam stnanc  spole nosti 
Lesy R, s.p., konkrétn  Petru Paš enkovi z O  
jižní echy, Ing. estmíru Michalovi a Ing. Karlu 
Duškovi, ob ma z LS Jind ich v Hradec. 

Jako vedoucí skautského oddílu jezdím s oddílem 
již více než 25 let na tábo išt  u osady Jižná, 
okres Jind ich v Hradec, a to vždy poslední dva 
ervencové týdny. V d sledku silných bou í na 

za átku ervence a poškozených lesních porost  
náhle p estalo být naše tradi ní tábo išt  
bezpe né pro konání tábora a my byli nuceni bez 
zbyte ného odkladu hledat nové tábo išt . Díky 
spolupráci a p ístupu obce Pluh v Ž ár, místního 
zem d lského družstva a výše jmenovaných 
zam stnanc  Les  R, kte í rychle zabezpe ili 
možnost využití náhradních pozemk , se poda ilo 
letní tábor pro 40 ú astník  uskute nit 
v p vodn  plánovaném termínu. 

Ješt  jednou d kuji a jsem s pozdravem, 

Mgr. Ing. Martin Doležal,  
vedoucí st ediska Junák – eský skaut,  

st edisko erná r že Sezimovo Ústí,  
starosta m sta Sezimovo Ústí

Dobrý den, 

ráda bych touto formou pod kovala Lesní správ  
Kraslice a obzvlášt Ing. Václavu Ksandrovi za 
zorganizování zábavného a zárove  pou ného 
odpoledne pro d ti ze školní družiny, p i 2. ZŠ 
Dukelská, Kraslice. Pro d ti byla p ipravena beseda, 
lesnické hry a sout že s tématem les a p íroda 
kolem nás. 

D tem se tato akce velice líbila, proto jsme 
se p edb žn  domluvili na další spolupráci. 

S p átelským pozdravem Lesu zdar,   

Lenka Michorová, vychovatelka ŠD    

POD KOVÁNÍ
V polovin  srpna prob hl netradi ní Den za obnovu 
lesa v d tském tábo e Bon tice, který byl vybudován 
v oblasti revíru Bor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Hlavní inností Dne byl úklid klestu, zábavnou 
formou za len ný do celotáborové hry, jejímž 
tématem byli indiáni. Každý z dvanácti oddíl  musel 
postavit z klestu vlastní týpí. Sou asn  jsme 
v této etapové h e m li stanovišt  lesní pedagogiky, 
kde se d ti u ily poznávat stromy a lesní zv . Pro 
nás to byla úpln  nová zkušenost a pro d ti zábava 
a snad i získání nových znalostí o lese. 

Martina Karenovi ová, LS P imda

INDIÁNI NA KLESTÍ

NADŠENÉ D TI 
Z MATE INKY
Rády bychom pod kovaly zam stnanc m Lesní 
správy Svitavy za pe liv  p ipravený program v lese 
v Boršov  pro d ti z MŠ Jiráskova v Moravské 
T ebové. Již n kolik let spolupracujeme s panem 
Kulhanem, 
jenž vždy 
p ipraví 
velice 
zajímavý 
program, 
který si d ti 
nejen užijí, 
ale dozv dí 
se také 
spoustu zajímavých a užite ných informací o lese, 
voln  žijících živo iších, ochran  životního prost edí 
a p írody jako takové. Navíc jsou pro d ti p ipravené 
poutavé aktivity a drobná odm na. 

Za kolektiv u itelek z MŠ Jiráskova Lenka Peterková
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P tat icet d tí z 3. t ídy ZŠ Sedlec – Pr ice se aktivn  
zú astnilo akce po ádané lesníky z LS Tábor poblíž 

erveného Újezdu u Mili ína. Naši lesní pedagogové 
školák m na 
n kolika 
stanovištích 
p iblížili 
loveckou 
kynologii 
a shozy zv e 
a zodpov d li 
spoustu 
zvídavých 
otázek o zv i a pé i o ní. D ti si také vyzkoušely 
dendrometrické pom cky a formou hry se dozv d ly 
o výchov  porost  i poznávání hlavních druh  d evin. 

Petr Mareš, LS Tábor

LOVECKÁ KYNOLOGIE  
I N CO NA ZUB

SVÁTEK V LYSÉ
Ve st edu 8. 9. byla slavnostn  zahájena výstava 
Natura Viva v Lysé nad Labem. Byla obzvlášt  
bohatá na vystavené trofeje, a tak si na ni našlo 
cestu mnoho p íznivc  myslivosti. Stánek Les  R 
jim mj. nabídl zajímavosti o aktuáln  nejsiln jší 
mufloní trofeji (261,10 b. CIC) z Lesního závodu 
Židlochovice nebo rekordním da kovi uloveném ve 
Staré obo e (na snímku P. Slabé).

ERVENÝ MOST V BABI IN  ÚDOLÍ JE OTEV ENÝ
ervený most, frekventovaná turistická spojnice v jedné 

z nejnavšt vovan jších oblastí v zemi, v Babi in  
údolí v Královéhradeckém kraji, se po p l roce znovu 
otev el. P ší se tak p es Úpu zase bezpe n  dostanou. 
Trámový d ev ný most mezi Slatinou nad Úpou 
a Žernovem u eské Skalice se kv li nebezpe nému 
zábradlí napadenému hnilobou uzav el loni v prosinci. 
„Protože jde o technickou památku v chrán né krajinné 
oblasti, neprodlen  jsme za ali o nutné oprav  jednat se 
starosty, zástupci památkové pé e i ochrany p írody,“ ekl 
Karel Fišer, editel Oblastního editelství Les  R pro 
východní echy a pokra oval: „Aby se stihl za átek letní turistické sezóny, nejrychlejším ešením bylo dopln ní 
nového zábradlí, které zabrání p ístupu na kraj konstrukce, a osazení zábran v etn  dopravního zna ení.“

Jsme Uchem v mechu 
a s námi hosté, kte í mají co 
íci. Na obnovu dom  

poškozených tornádem 
použijí lidé z jižní Moravy 
peníze nebo d evo darované 
Lesy eské republiky. Více 
o tom m žete slyšet 
v srpnovém podcastu 

nato eném s hlavním koordinátorem pomoci Les  R 
Andrejem Tóthem z Lesního závodu Židlochovice.   
Všechny podcasty najdete na našich webových 
stránkách. 
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25 let 
DVO ÁK LADISLAV, lesní l.ú. Šerava,        
LZ Boubín, Polesí Kubova Hu  
Ing. KILB ALEŠ, lesní správce,                    
LS Litvínov 
Ing. WITTICH OND EJ, revírník r. Kostelec 
nad Orlicí, LS Rychnov n./Kn. 
Ing. ŽÁK JOSEF, revírník r. Horní Lide ,      
LS Luha ovice 
MAREK ANTONÍN, lesní d lník,                  
LZ Židlochovice, Polesí Velký Dv r 

 
RENDL MARTIN, revírník r. Evik,                 
LS Žatec 
SHVAYKA ANATOLIY, manipulant na MS, 
LZ Konopišt , St edisko DMS 
Ing. BÁ OVÁ HANA, referent pro katastr a 
restituce, LS Janovice 

ERVENKA JAN, revírník r. Hv zda,            
LS Janovice 
Ing. CHMELÍ EK LUBOMÍR, technický 
pracovník pro HÚL, editelství L R 

 
Bc. SCHUBERT PAVEL, lesní l.ú. 
Studánka, LZ Kladská, Polesí Kostelní B íza 
Ing. TU KOVÁ MAGDALENA, referent pro 
katastr a restituce, LS Litvínov 
JARMAROVÁ IVANA, uklíze ka,                    
LZ Konopišt , Polesí erníny 
MÜHLHANSL IVO, revírník r. Poz atín,       
LS Nám š  nad Oslavou 
VOKOUN PETR, technik polesí,                     
LZ Boubín, Polesí Prachatice

Ve t etím tvrtletí roku 2021 n kte í naši kolegové  
oslavují pracovní jubileum.

20 let 
PANGRÁC JAN, lesní d lník, LZ Konopišt , 
Polesí Komorní Hrádek 
ZAPLETALOVÁ DANA, referent pro katastr 
a restituce, LS Frýdek Místek 
ORNA TOMÁŠ, d lník v bažantnici,             
LZ Konopišt , Polesí Šiberna 

 
Ing. KROUPA LUKÁŠ, lesní l.ú. Cehnice, 
LZ Boubín, Polesí Netolice 
Ing. GLOS RENÉ, revírník r. Kynšperk,        
LS Kraslice 
Ing. FICNAR P EMYSL, zástupce LS,        
LS Janovice 

 
Ing. CARDA JI Í, referent obchodu,            
O  severní echy 
Ing. ŠT BETÁKOVÁ SILVIE, referent 
ú etnictví II, LS Jind ich v Hradec 
HOR ÁK MILAN, traktorista v p ibližování, 
LZ Boubín, Polesí V elná

15 let 
SYR KOVÁ LENKA, referent – správa 
majetku, editelství L R 
VÁVROVÁ KATE INA, referent pokladny, 

editelství L R 
Ing. KUGEL JAROMÍR, revírník 
r. ernovrší, LS Horšovský Týn 
Ing. FRI EK ROMAN, revírník r. Ma ovice, 
LS Ho ice 
Bc. ÍHA MAREK, revírník                           
r. Skryje, LS K ivoklát 

 
Ing. ŠEFL PAVEL, revírník                            
r. Spálené Po í í, LS P eštice 
Ing. HÁJEK JI Í, revírník                               
r. Radimský kopec, LS Bruntál 
CHAROUZKOVÁ ROMANA, referent, 

editelství L R 
Ing. VANŽURA JI Í, referent pro katastr 
a restituce, LS Lanškroun 
ŠALPLACHTA MILAN, revírník                     
r. Okrouhlík, LS Nám š  nad Oslavou 

 
Bc. LORBEROVÁ LADA, personalista, 

editelství L R 
Ing. KOTLAN MILAN, referent odbytu,        
LS Klatovy 
Ing. JEDLI KA MICHAEL, revírník              
r. Radim , LS Svitavy 
Ing. MAREK JAN, technik vodního 
hospodá ství, O  jižní Morava 
KVASNI KA JI Í, revírník r. Král,                 
LS K ivoklát

10 let 
Ing. RUSKOVÁ DANA, referent pro katastr 
a restituce, LS T ebí  
AGAI FRANTIŠEK, d lník ve strojní údržb , 
LZ Kladská, St edisko DM, DV a SM 
SVOBODA PAVEL, lesní d lník,                   
LS Jeseník 
ŠMÍD SLAVOMÍR, lesní l.ú. Michalovice,    
LZ Konopišt , Polesí erníny 
Ing. FUGL VRATISLAV, lesní správce          
LS Nasavrky, LS Nasavrky 
PETEROVÁ JITKA, referent,                         

editelství L R 
Ing. ZEMAN MIROSLAV, revírník 
r. Ledenice, LS T ebo  
Ing. ADÁMEK JAROSLAV, revírník              
r. obora Kralice, LS Nám š  nad Oslavou 
BC. HAVLÍK JOSEF, revírník r. Pavlíkov,      
LS Lede  nad Sázavou 
KOLÁ  LIBOR, revírník r. Slav tice,            
LS Vod any 
JAN Á  PETR, skladník, nákup í, ved. 
prodejny, LZ Kladská, St edisko dílen 
Ing. Ž ÁRSKÝ JAN, technický pracovník 
LH, LS Ješt d 
Mgr. HEJTMÁNKOVÁ ZUZANA, specialista 
procesu nakládání s majetkem, editelství L R 
Ing. ŠVÁBEK JAN, lesní l.ú. Tišina,              
LZ Kladská, Polesí Chodský Újezd 

 
Ing. IŠTVÁNEK MICHAL, inspektor genetiky, 
p stování a ochrany lesa, LZ Židlochovice 
Bc. PÍCHA JAN, lesní l.ú. Trhový Št pánov, 
LZ Konopišt , Polesí Vlašim 
Ing. ŠVIHLÍK MIROSLAV, lesní správce, 
LS eská Lípa 
Ing. MRÁZEK PETR, provozní inspektor, 

editelství L R 
KUBA JAKUB, referent obchodu,                  
LZ Židlochovice, St edisko DMS B eclav 
Ing. DOLEŽAL BOHUMIL, revírník 
r. Blatná Hráz, LS T ebí  
Ing. PÁNKOVÁ DANA, správce tok ,          
O  severní Morava 
Ing. KRUPI KOVÁ MARTINA, technik LS, 
LS Hanušovice 
Ing. FIALA JAROSLAV, technik LS,             
LS T ebí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. ONDRÁ EK KAREL, vedoucí polesí 
Hodonín, LZ Židlochovice, Polesí Hodonín 
BAIEROVÁ JANA, administrativní 
pracovník, O  severní echy 
CHLEBNÁ ANDREA, referent ú etnictví I, 
LS Nasavrky 
JANDE KA LADISLAV, revírník                   
r. Lipská Hora, LS Litom ice 
Ing. FALTUS MILAN, revírník                       
r. Orlické Záho í, LS Rychnov nad Kn žnou 
KUBERNA JAROSLAV, revírník 
r. Strakonice – jih, LS Vod any 
Ing. SLUN ÍK VÁCLAV, revírník                   
r. Teplá, LS Toužim 
Ing. MICHAL ÁKOVÁ LUCIE, referent        
pro katastr a restituce, LS Frýdek Místek 
Ing. MALÝ JI Í, revírník r. Letohrad,            
LS Lanškroun

PRACOVNÍ VÝRO Í
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V DA MÁ BÝT NÁSTROJEM 
POZNÁNÍ, NIKOLIV MOCI

Když sleduji tiskové zprávy, které se týkají lesního hospodá ství, 
zmoc uje se m  pocit, že lesníci jsou dnes lovnou zv í, kterou je t eba 

zredukovat a jejich po ty nahradit ekology a v dci. 

Když se objevují zjednodušené pohledy ze strany 
laické ve ejnosti, je to pochopitelné vzhledem 
k omezenému množství informací, které se jí 
v tomto sm ru dostává. Pokud se jedná o pohledy, 
by  kvalifikované, ale jednostranné, výsledkem by 
m l být syntetický a multidisciplinární p ístup 
k ešení. Jestliže se však objevují ešení silová, 
nutno jejich aktéry upozornit, že v demokratických 
zemích p ísluší tato ešení pouze státu, a to jenom 
proto, že jeho zástupci jsou zvoleni všemi ob any.  
To pat í k základním princip m demokracie. Zdá se 
však, že v lesnictví tyto principy p estávají platit. 
Když se vrátím k tiskovým zprávám z lesnického 
oboru, nesta ím se divit. V druhém pololetí 
lo ského roku skupina v dc  požadovala otev eným 
dopisem odvolání nám stka ministra zem d lství 
pro lesní hospodá ství Patrika Mlyná e. D vodem 
byl jeho názor na hospoda ení v oblasti lužních les  
jižní Moravy, konkrétn  v obo e Soutok. 
Nedávno jsem se do etl, že prakticky stejná skupina 
v dc  podává žalobu na Lesy R z d vodu 

hospoda ení v obo e Bulhary, spravované lesním 
závodem Židlochovicích. Pokud by tyto snahy m ly 
úsp ch, dostali bychom se do sedmdesátých let 
minulého století, do doby tzv. normalizace. 
Mnozí z nás velmi dob e pamatují dobu, kdy byl 
správný jen jeden názor. Není d ležité, zda je to 
názor „strany a vlády“ nebo názor jiné skupiny.  
Za odlišný a svobodný názor se ve zmi ované dob  
rovn ž p icházelo o zam stnání, ob as se použilo 
n jaké to k ivé obvin ní a já jsem si, z ejm  naivn , 
myslel, že tato doba je už 50 let pry . Nicmén , 
podívejme se tímto pohledem na ob  zmín né kauzy. 
Spole ným jmenovatelem obou p ípad  je skupina 
v dc . Jejich po et (údajn  6500) se snaží vyvolat 
dojem, že podstatná ást odborné v decké 
komunity podporuje jejich názor. 
Není to pravda. Odborné v decké spole nosti, které 
podporují podpisem svých šéf  své požadavky, tvo í 
úzkou skupinu v dc , zam ených na ochranu 
jednoho nebo více druh . To je jist  chvályhodná 
innost a sám si takové v decké innosti vážím, 

6 LESU ZDAR
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Foto Petr Martinásek
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pokud ovšem slouží poznání. Použitá silová forma 
však slouží nikoliv poznání, ale likvidaci rozdílných 
názor  a v tomto p ípad  dokonce vyús uje 
v požadavek ztráty zam stnání. Definic v dy existuje 
v literatu e velké množství a ve velké v tšin  z nich 
najdeme termín „systematické poznávání“. Zde 
použité p ístupy však nesou znaky nikoliv 
poznávání, ale kádrování. 
Další otázkou je vztah v dních obor  mezi sebou. 
I zde by m l platit princip syntézy, a nikoliv 
nad azenosti ur itých obor  v i jiným. Jednou 
z hlavních charakteristik lesnických v dních obor  
a lesního hospodá ství obecn  je multidisciplinární 
p ístup. 
Pro lesnické odborníky, kte í jsou dnes 
všev doucími ekologickými iniciativami s oblibou 
dehonestováni, neexistuje a nem že existovat 
pouze botanika, arachnologie, herpetologie, 
entomologie, ornitologie a další obory se silným 
akcentem protekcionismu. Musí respektovat také 
poznatky ekologie, ekonomie, politologie i sociologie 
a rovn ž mnoho v d technických. 
To se odrazilo i na vývoji v d lesnických. Jejich 
p edstavitelé se u nás i ve sv t  profilovali spíše 
jako strukturalisté. Chápali každý objekt jako složitý 
systém vztah  mezi elementy, systém zapojený do 
ješt  širšího systému vztah  ve svém okolí. V tšina 
z nich, nap . Henri Bioley, Georg Ludwig Hartig, 
Hugo Konias, Josef Konšel a mnoho dalších byli 
i významní praktici a spravovali rozsáhlé lesní 
majetky. Ti všichni hledali kompromisy mezi svými 
v deckými poznatky, poznatky jiných v dních 
disciplín, zájmem vlastníka a nutnými ohledy 
historickými, spole enskými i sociálními. 
Takový p ístup je nutný i v lesích jak Soutoku, tak 

v obo e Bulhary. Obojí vznikly prokazatelnou inností 
lov ka, konkrétn  lichtenštejnských lesník  v 17. 

a 18. století a je namíst , aby dnešní lesníci v jejich 
práci pokra ovali. Samoz ejm  s ohledem na 
podmínky dnešní, s pohledem multidisciplinárním 
a hlavn  – s jednozna nou odpov dností za 
výsledek. 

V p ípad  negativního dopadu navrhovaných 
opat ení budou k odpov dnosti voláni v dci? Jaká 
bude odpov dnost všech, kte í podepisují silácká 
prohlášení, která stínají hlavy ur itých osob, nebo 
podávají trestní oznámení? Samoz ejm  nulová!       

To je však namíst , protože 
v da má poznávat, 
vzd lávat a informovat, 
nikoliv však rozhodovat i 
volat po stínání hlav. 
By  se takový p ístup zdá 
logický, v R je to jinak. Když 
se kdekoliv objeví krásné 
a biologicky hodnotné lesní 
partie, které vznikly 
uv dom lou hospodá skou 
inností lov ka, okamžit  

se objeví snahy rádoby 
ekolog , jejichž cílem je 
lesníky odtud „vypráskat“ 
a území p evzít do vlastní 
správy. asto je to spíše boj 
o moc a o peníze než 
o zachování p írody,  
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a protože jsem v létech 2011/12 byl lenem Rady 
státního fondu životního prost edí, mohl bych 
o racionalit  „ušlechtilého utrácení“ pen z za 
ú elem ochrany p írody dlouze vypráv t. 
Velmi p ízna ný pro tyto aktivity je i despekt k jiným 
ochraná ským aktivitám, konkrétn  k biosférickým 
rezervacím. 
V kauze Soutok v dopise požadujícím odvolání 
nám stka ministra dokonce akté i uvád jí: 
„biosférické rezervace nemají žádnou oporu 
v našem právním systému. Z jejich existence proto 
neplyne nic, co by jakkoli p isp lo k ochran  p írody 
jejich území. Biosférické rezervace tedy neposkytují 
nejen adekvátní, ale dokonce v bec žádnou 
ochranu území.“ 
Autory v bec nepodezírám z neznalosti 
problematiky biosférických rezervací (BR). Pouze 
nerozumím tomu, pro  takovou argumentaci 
používají. Nepochybn  velmi dob e v dí, co jsou BR, 
kdo je vyhlašuje a jaký je jejich smysl a innost. 

Skute nost, že se innost BR nezam uje pouze na 
ochranu, ale podporují p írod  blízké hospoda ení, 
které zajiš uje trvale udržitelný rozvoj, není p ece 
handicapem, ale spíše naopak. 
Také jist  v dí, že ochrana p írody je jednou ze 
základních funkcí BR, spolu s podporou trvale 
udržitelného rozvoje, výzkumu, environmentální 
výchovy a také vzd lávání. V jádrových oblastech BR 
je pak ochrana hlavní prioritou. 
Na rozdíl od R mnoho zemí biosférické rezervace 
do své legislativy za adilo. To, že to tak v R není, je 
pouze ukázkou p ístupu k ochran  p írody, která je 
doslova sekernicky vyžadována zákony, vyhláškami 
a správními ízeními ze strany zejména IŽP 
a zpochyb uje dobrovolné aktivity spole nosti, které 
vedou k ochran  p írody a šetrnému hospoda ení 
s ní. 
Tzv. „p ístup k ochran  p írody zdola“ je aplikován 
v mnoha zemích, které nám jsou asto dávány za 
vzor. Je nepochybn  ú inn jší než super p ísná 

legislativa, která vede spíše 
k obcházení než k užitku. 
Já osobn  považují innost 
biosférických rezervací, eského 
svazu ochránc  p írody a dalších 
aktivit tohoto druhu za daleko 
prosp šn jší než jednostranné 
a silou vymáhané prosazování 
v deckých názor , za jejichž 
d sledky auto i nikdy 
odpov dnost neponesou. 
V jednom z publikovaných text  
jsem zaznamenal v tu, že pan 
nám stek ministra zem d lství 
urazil svojí odpov dí všechny 
v dce. A není snad urážkou 
všech, kte í se ve svém volném 
ase a asto za své peníze 

8 LESU ZDAR

TÉMA

Foto Petr Martinásek
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angažují v biosférických rezervacích 
a o nichž pak n kdo prohlásí, že 
z hlediska ochrany p írody neznamenají 
v bec nic? 
Ve v tšin  t chto konflikt  se ne eší 
situace, co se stane, když realizované 
ešení na základ  údajn  v deckých 

záv r  o ekávaný efekt nep inese. 
V p ípad  Soutoku totiž existují v decké 
názory i zcela opa né – varují p ed 
neodpov dnými experimenty 
spo ívajícími v prosv tlování porost  
a úpravy vodního režimu na rozsáhlých 
plochách porost . Tento názor se opírá 
jednak o dlouholeté zkušenosti lesník  
s p stebními zásahy v lužním lese 
a rovn ž o znalost hydrologických pom r  
oblasti. ada v dc  spat uje obrovské riziko 
p edevším v nástupu bu en , sv tlomilných d evin, 
poklesu hladiny spodní vody atd. 
I na to však mají v decké p ístupy svoji metodu, 
a sice experiment. Spo ívá v tom, že na ur itém 
území, v ci apod. se v omezeném rozsahu ov í, zda 
p edpokládaná hypotéza je pravdivá a její uplatn ní 
povede k o ekávaným výsledk m. 
Pokud vím, v oblasti Soutoku bylo takové ešení 
mnohokrát nabízeno, ale velikášské požadavky na 
vyhlášení velkoplošného chrán ného území tyto 
snahy významn  omezují. Stejn  tak p i vým e

9LESU ZDAR

TÉMA

obory Bulhary by LZ Židlochovice pravd podobn  
souhlasil s vy len ním omezené plochy, kde se 
prov í, jaký vliv mají opat ení navrhovaná v dci na 
výskyt jason  dymnivkového. 
Pokud však jakákoliv skupina v dc  p edpokládá, 
že trestní oznámení v této v ci je nejlepší metodou 
komunikace, mohu po 44 letech praxe ve všech 
úrovních lesního hospodá ství, lesnické akademické 
sfé e i v innosti politické zcela nev decky, ale 
odpov dn  prohlásit, že se jedná o hluboký omyl. 

Doc., Ing. Ji í Oliva, Ph.D.,  
bývalý generální editel L R, vysokoškolský pedagog
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Loni naše snažení p ekazila omezení spojená 
s covidovou pandemií, takže na úsp ch prvního 
ro níku Dne za obnovu lesa chceme navázat letos  
– 16. íjna v 10 hodin na t inácti místech za ne 
další ro ník, který p ipravuje kolem tisícovky našich 
koleg , zam stnanc  L R. 
„Úsp ch prvního Dne za obnovu lesa prokázal, že 
naší ve ejnosti není osud eských les  lhostejný 
a že ji zajímá, v jakých lesích se budete procházet 

se svými d tmi a vnuky. A to je zavazující,“ íká 
generální editel našeho podniku Ing. Josef 
Vojá ek. „To byly d vody, pro  jsme se rozhodli 
tento Den uspo ádat znovu. Op t chceme lidi vyzvat 
– p ij te pomoci našim lesník m obnovovat lesy 
sužované suchem a k rovcovou kalamitou!“ 
Letošní Den za obnovu lesa bude v porovnání s tím 
p edlo ským v základních rysech podobný, p esto 
však na ú astníky eká i ada novinek. Chceme 
atraktivní formou lidem p edstavit naše hlavní 
programy – Vracíme sovy lesu a Vracíme vodu lesu, 
které budou mít samostatné stánky. 
Program Vracíme kon  lesu p iblížíme nejen pomocí 
praktických ukázek, ale stal se také inspirací pro 
nápl  d tských her.  
Zkušenosti a schopnost srozumiteln  zodpov d t 
i otázku, která se lesník m mohla n kdy zdát až 
absurdn  laická, to bylo po prvním ro níku téma 
pochvaly, které jsme zaznamenali v hromadných 
ohlasech na sociálních sítích, nebo p ímo 
v debatách po skon ení jednotlivých Dní za obnovu 
lesa. 

AKTUALITA

P IPRAVUJEME DALŠÍ 
RO NÍK DNE ZA OBNOVU LESA
Den za obnovu lesa se p edloni stal nejv tší celostátní akcí svého druhu 

na podporu obnovy lesa a krajiny. V íjnu 2019 na trnáct vybraných 
lokalit, po celé republice, p išlo tuto naši snahu podpo it na 32 000 lidí, 
kte í v pr b hu jediného dne vysázeli kolem 162 000 nových stromk . 
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AKTUALITA

VRACÍME SOVY LESU 
Program Vracíme sovy lesu 
bude prezentován 
v samostatném stánku 
formou krátkých p ednášek 
i debat s návšt vníky, kte í 

budou mít navíc k dispozici brožuru p ipravenou 
našimi kolegy. Každý si bude moci prohlédnout 
vystavenou sadu p edevším t ch budek, které 
podnik umis uje v lese pro sovy a no ní dravce. 
Nejlákav jší inností však patrn  bude umíst ní 
budky i budek (podle lokality) v lese za ú asti 
ve ejnosti a s odborným výkladem lesníka i 
ornitologa. Harmonogram odchod  od stánku 
do lesa bude stanoven podle vybraných míst 
a jednotlivých odchozích vzdáleností.

NA 13 MÍSTECH NAJEDNOU 

Den za obnovu lesa za ne na všech místech 
naráz v sobotu 16. íjna v 10 hodin a bude trvat 
(podle zájmu návšt vník ) do podve erních 
hodin. Oblastní editelství jižní echy a Vyso ina 
zajiš ují jednu lokalitu, na ostatních O  
prob hne Den za obnovu na dvou místech. 
T ináctou lokalitou je Konopišt , kde Den 
organizují kolegové z tamního lesního závodu. 
Informace o všech akcích najdou zájemci op t 
na webu sazimelesynovegenerace.cz, p ihlásit 
se mohou i prost ednictvím aplikace Klub 
nového lesa. Na Den však mohou všichni 
dorazit i bez p edchozího p ihlášení se.

UHLÍ V MILÍ I, KLOBÁSA V OHNI 
Na všech místech, kde prob hne íjnový Den za obnovu lesa, se návšt vníci 
mohou t šit na tradi ní sázení nových stromk , prezentaci našich program  
a ukázky lesní techniky i práce s ko mi. Krom  tohoto základu si však organizáto i 
p ipravili i speciální p ekvapení. Nap íklad v západních echách bude k vid ní 
ukázka historických pil i pálení uhlí v milí i, v severních echách stromolezectví 

a v jižních trenažér harvestoru. Na Konopišti si zájemci vyzkoušejí st elbu z biatlonové laserové pušky a hod 
oboustrannou sekerou, na Vyso in  se seznámí s prací záchranné stanice pro handicapovaná zví ata a ve 
východních echách s houba skou poradnou. Na jižní Morav  bude p ipravena lesní stezka s mnoha úkoly 
a na severní Morav  zv inové speciality s možností zakoupení klobás a špeká k  k vlastnímu ope ení. 

 
Novinkou letošního Dne za obnovu lesa je zábavná sout ž pro d ti Odznak malého lesníka. 

Malí návšt vníci si p i ní vyzkoušejí zasadit strom, dozv dí se n co o vod , sovách nebo 
se budou moci vžít do role kon  a do jeho práce v lese. Za absolvování t chto, p ípadn  
i dalších stanoviš  pro n  bude p ipravena odm na, a to Odznak malého lesníka 
s lesnickým klobou kem. Do programu se samoz ejm  mohou zapojit také rodi e a spolu 

s d tmi se dozv d t zajímavosti o lese a lesním hospodá ství.

A hlavní tahák letošního Dne? My za n j pokládáme 
lesní pedagogiku v moderní podob , jak jsme si 
pracovn  nazvali Odznak malého lesníka. Jedná se 
o hravou formou provedené prov ování znalostí 
a dovedností malých návšt vník  o p írod  
a p edevším lese. Nápl  inností na n kolika 
stanovištích bude všude stejná a na konci ú astníci 
dostanou nejen symbolickou odm nu v podob  
hrací karty zapln né razítky za spln ný úkol, ale 
i odznak a klobou ek malého lesníka. 
Po zkušenostech z prvního ro níku je však jasné, že 
ú astníky Dne za obnovu lesa bude lákat p edevším 
sázení nových stromk . Na velkoformátových 
porostních mapách se dozv dí informace o okolních 

porostech. Podrobnosti o novém lese, který práv  
pomáhají vytvá et, pak získají od našich koleg , 
kte í budou sázení organizovat.  
Je jasné, že každá velká akce pod širým nebem 
pot ebuje hezké po así. P edloni nám p álo m rou 
vrchovatou, snad budeme mít št stí i letos v íjnu. 
Den za obnovu lesa totiž nekon í vysázením 
sazeni ky ani nasazením si klobou ku malého 
lesníka.  
V íme, že mnoho z t ch, kte í nás p ijdou 16. íjna 
podpo it, si p íjemný den prodlouží (pod dohledem 
hasi ) u p ipravených ohniš , kde bude možné si 
opéci uzeniny nebo si jen popovídat s našimi lesníky 
o lesích a jejich budoucnosti.

ODZNAK MALÉHO LESNÍKA
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SPÍM UŽ KLIDN JI

Byla jen jediná. Popsaná všemi a tisíckrát… 
s šedo erným pruhem na nebi. Nato ená profíky 
i komentovaná autenticky, po doma a esky.  
Žádná Minnesota, ale obec Hrušky s kostelem bez 
st echy. Rozlomené pálené tašky ležící na návsi 
mezi odkudsi vyrvanými prkny i zdemolovanými, 
a ješt  v era krásnými auty. Lidi na ulicích 
a v troskách s obavami z každého mraku.  
A pak se ozval telefon a druhý a sedmý a odpov dí 

na tuhle spouš , za kterou se není na koho zlobit, 
byla solidarita. Lesy eské republiky pat ily 
k prvním, kte í nabídli pomoc – peníze nebo d evo 
na novou st echu.  
A tak za al p ed létem nový seriál, jehož tv r í tým 
vedený stava em a ekonomem ANDREJEM 
TÓTHEM, hlavním koordinátorem pomoci Les  R 
z Lesního závodu Židlochovice, nato il už stovky 
díl . Každý z nich má sv j silný p íb h.  

12 LESU ZDAR

Ve tvrtek ve er jsem byla v divadle a cestou dom  trochu zmokla. 
Pozdní návrat nevadil, v pátek mám p ece dovolenou. Bylo 24. ervna. 

V sedm ráno jsem si všimla facebookového odkazu na videozáb ry, které 
mi ve er poslal jeden z koleg . „Severní Amerika? Texas? Tornádo…, 

vzpomínka na jeden film… ale co já s tím,“ šlo mi hlavou a v klidu jsem 
va ila ranní kafe a otev ela tradi ní servery s novinkami. 

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

Jak se Vaše jméno dostalo na obecní výv sky a weby kraje 
i humanitárních organizací coby kontaktní osoby pro 
pomoc Les  R Morav ?  
Management podniku rozhodl o okamžité pomoci 
lidem, jejichž domy se musí kv li tornádu 
zdemolovat, nebo kte í p išli o st echu. Zve ejnili 
jsme hned jednoduchý postup a já se stal kontaktní 
a poradní osobou pro žadatele. Po ítali jsme s tím, že 
jich bude dvacet, t icet nebo ty icet, ale to se zdálo 
25. ervna v sedm hodin ráno. Vid t vše na míst  
byl šok a zárove  vyst ízliv ní z p vodních odhad .  

Po prvním týdnu se tedy možné po ty žádostí zp esnily?  
Ur it , odhadli jsme jich 500 až 700, v tšinou 
o finan ní dar, což se potvrzuje. Nejv tší nápor byl 
první m síc, nyní, koncem srpna, jich už p ichází jen 
n kolik denn . Ale lidé mají ješt  as do konce roku. 
  
N které žádosti ale vy ídit kladn  
nem žete…  
Což vždycky zd vodníme 
a vysv tlíme. V tšina lidí to chápe 
– že jsou jiní postižení podstatn  
víc, protože p išli o d m, ve kterém 
žili. Jsou ale i tací, kte í zkusí podat 
žádost po zamítnutí i podruhé 
a pot etí. T m zopakujeme naše 
prvotní nem nné stanovisko, 
protože podmínky z stávají stejné. 
Naštvaných je ale málo, a i s nimi 
se dá slušn  domluvit. 
 
P edpokládám, že jako hlavní technik 
lesního závodu pro stavební innost 
jste také hned zjiš oval stav budov 
Les  v postižené oblasti… 

Ano, ráno po tornádu jsem se vydal na hodonínské 
polesí. Hned jsme volali statika i stavební firmu, 
která není z této lokality, aby se vše urychlilo. 
Obnovujeme st echy a opravujeme zdivo, ale 
našt stí není poškozená statika budov. Jinak bylo 
t eba ešit i poškozenou techniku, traktor a n kolik 
služebních aut i škody na 120 hektarech lesa. 
 
Co se d lo pak? 
Žádný pátek ani svátek, ale zásadní bylo na asování 
v cné a rychlé pomoci. Vnímám to jako velkou 

životní zkušenost. Na první ú ty jsme 
posílali peníze 30. ervna, a pokud 
nepo ítám humanitární pomoc, byli 
jsme velmi rychlí. 
 
Ozývali se i starostové a p edstavitelé kraje? 
Zástupci krizových center samospráv 
se v prvních týdnech opakovan  
doptávali na podmínky a p edávali 
informace dál. To bylo skv lé a taky 
moc d ležité.  
 
Lesy R nabídly i dodávku palivového d eva. 
Je o n j zájem? 
Už jsme odvezli žadatel m stovky 
kubík  palivového d eva, ale 
p ednostn  samoz ejm  vy izujeme 
žádosti o kulatinu a finan ní dar.  
 

D evo na nové krovy vozíte jen na jihomoravské pily nebo 
i jinam?  
Po celé republice, t eba k Písku nebo ke slovenským 
hranicím, protože je tam volná kapacita. ezivo 
bude pot eba.  

Hodonín, sídlo polesí

Hodonín, sklad . 1
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ROZHOVOR

 

Byl jste po ád na telefonu nebo v terénu, nedošly Vám síly? 
Spíš asi po t ech týdnech neustálého omílání 
podmínek spadnete do n jaké ponorky, ale po ád 
jsem m l na mysli, v jak t žké životní situaci ti lidé 
jsou. Pokud nabídnete pomoc, souvisí s ní vst ícnost 
i to, že zvednete telefon, kdykoli zazvoní. Po n jaké 
dob  jsme sestavili tým lidí, kte í žádosti vy izují, 
a všichni jsme tu stále pro žadatele, ne naopak. Dva 
kolegové doru ují podepsané smlouvy p ímo do obcí.  
 
Dostal jste se n kdy do podobn  vypjaté pracovní situace? 
Následky živelných pohrom ešíme každoro n , a  
jde o v trné smršti nebo povodn , ale vždycky šlo 
o majetek. Nikdy jsem se nesetkal s n ím, co 
natolik ovlivní lidské životy. S tím souvisí i mediální 
tlak, protože okamžitá ú ast a nabídka Les  R 
vzbudila obrovský zájem médií. Beru to ale jako 
zkušenost, ze které se ur it  nehroutím.  
 
Na n které p íb hy asi jen tak nezapomenete… 
Vyslechl jsem p íb h lov ka, který dva dny p ed 
tornádem dokon il st echu. A musel za ít znovu. 
N kolik novostaveb b hem krátké chvíle doslova 
zmizelo. Lidé na n  mají hypotéky… To Vám z stane 
dlouho v pam ti. Taky každá pr trž mra en vzbuzuje 

neklid. Hned po tornádu následovala 
série dalších bou ek, a i když v té 
oblasti nebydlím, každý ve er jsem 
stál u okna a sledoval sílu v tru. Ale 
abych pravdu ekl, spím už te  
klidn ji.  
 
Tornádo vyvolalo obrovskou vlnu solidarity. 
Na místo dorazili dobrovolníci, lidé z celé 
zem  posílali peníze na transparentní 
ú ty. To byl po átek léta a dnes? Možná je 
uklizeno a obce se t eba i rychle sbírají 
z trosek, ale co by, podle Vás, tam jší lidé 
pot ebovali te ? eho se obávají? 
Za ínají po ítat dny do zimy. M žete 
mít t eba peníze na ú tu, ale když 

neseženete materiál nebo emeslníky, v takové 
situaci bych být necht l. I proto m  t ší, že Lesy 
nabídly lidem, co mohly a daly jim vybrat – sto tisíc 
korun nebo d evo na novou st echu. Pomoc poskytly 
rychle a stále poskytují. To se, myslím, poda ilo.  

Židlochovi tí zaslouží za to jejich vytrvalé úsilí 
pod kovat. A s nimi všichni ti, kte í se starají o t žbu 
speciální délky d eva na krovy i jeho dovážku na pily. 
Seriál totiž pokra uje a na záv re né titulky je ješt  
brzy. 

Eva Jouklová 

Hodonín, sklad . 2
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LESY R A SPOLE NOST

POMÁHÁME TORNÁDEM 
POSTIŽENÉ MORAV

„Evidujeme 435 žádostí 
o finan ní dar, 45 o kulatinu 
a 80 o palivové d íví. Kv li 
nespln ní podmínek jsme 
museli 129 žádostí 
zamítnout,“ íká Andrej Tóth, 
hlavní koordinátor pomoci 
Les . Nejvíce žádostí lidé 
podali bezprost edn  po 
zve ejn ní výzvy, a to v prvních 
dvou týdnech po události.  
Aktuáln  se pomoci lidem 
postiženým tornádem v nuje 
šest koleg  z Lesního závodu 
Židlochovice. Žádosti vy izují 
neprodlen  po p ijetí a se žadateli komunikují 
o p ípadném dodání dopl ujících podklad . Žádosti 
je možné podávat do konce letošního roku, 
jednoduchý postup je zve ejn ný na podnikovém 
webu.  

D evo na nové krovy se t ží na Svitavsku 
a Luha ovicku i v okolí erné Hory, Buchlovic 
a Vod an. Na pily se dodává 10 až 12metrová 
smrková kulatina s epovou tlouš kou minimáln  
20 centimetr .

Lesy eské republiky poskytly pomoc lidem, jejichž domy 24. ervna 
siln  poškodilo tornádo. Podnik nabídl bu  d evo na nové krovy,  

nebo sto tisíc korun a také palivové d evo. K 9. zá í bylo vyplaceno  
33,8 milion  korun, doru eno na pily 1700 m3 kulatiny a žadatel m  

560 m3 palivového d eva. 

ŠKODY PO TORNÁDU    
MAJÍ I LESY R 

Vítr nalomil, zlomil nebo 
vyvrátil na 120 hektarech 
asi 28 tisíc strom .  
V katastrech Hodonín, 
Mikul ice, Lužice, 
Ratíškovice a Rohatec je 
kv li riziku pádu strom  
vyhlášen zákaz vstupu do 
porost . 

Na technice a budovách 
jsou škody vy íslené na 
6,5 milionu korun.
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K IVOKLÁTSKÉ LESY 
z pohledu do minulosti 
i sou asnosti

Daleká historie k ivoklátských les  je p edevším historií lovectví, jako 
obliby eských knížat a pozd ji král . A není se emu divit. Romantická 
krajina, rozsáhlé lesní komplexy, nebývalé množství zv e – a to všechno 

jen kousek za branami sídelního m sta.

16 LESU ZDAR

Lovil zde již v letech 1004–12 kníže Jaromír, po n m 
B etislav II., který pak u Zbe na v roce 1100 našel 
svou smrt. K ivoklátské lesy si zvláš  oblíbil král 
P emysl Otakar I., ale i císa  Karel IV. i král Václav IV. 
Byla to doba, kdy se p íliš nepe ovalo o les a vše 
se pod izovalo lovu. Práv  této oblib  panovník  
a vysoké šlechty vd í k ivoklátské lesy za to, že se 
zachovaly ve své p vodní celistvosti a divoké kráse, 
zatímco lesy v okolní krajin  pomalu ustupovaly 
budování lidských sídel a rozvíjejícímu se zem d lství. 
K prvním zm nám v hospoda ení v lesích dochází 
v dob , kdy bylo k ivoklátské panství po 
P emyslovcích v roce 1658 zastaveno 
Schwarzenberg m a po nich p ešlo v roce 1685 
prodejem Valdštejn m. Ti za ali s prvními 
reformami lesního hospodá ství, ale stále bylo 
podnikání zam eno p evážn  na lovy. A to nejen za 
ú elem získávání zv iny jako potraviny pro rostoucí 
po et obyvatel, ale i jako posílení spole enské 

vážnosti mezi ostatním šlechtici. Takovým výrazem 
ocen ní se stal velkohon, zorganizovaný dne 21. 6. 
1721 hrab tem Janem Josefem Valdštejnem pro 
císa ovnu Alžb tu Kristinu, která se tudy vracela 
z ozdravného pobytu v Karlových Varech. Císa ovna 
tady za jediný den ulovila 128 kus  jelen  a J. J. 
Valdštejn za to u císa ského dvora stoupl náležit  
v cen . Z dnešního pohledu nepat í obdiv ani tak 
st eleckému um ní k ehké císa ovny, jako 
schopnostem tehdejších myslivc , kte í dokázali 
v n kolika dnech nahnat z rozlehlých revír  takové 
množství zv e do prostranství ohrani eného plátny 
a tenaty, a udržet ho tam až do chvíle, kdy byly 
jednotlivé kusy vypoušt ny p ed st elecký altán 
císa ovny. Pro trvalou p ipomínku této události 
nechal hrab  J. J. Valdštejn v místech, kde stál 
st elecký altán císa ovny, postavit sochu sv. Jana 
Nepomuckého. Letos jsme si na stejném míst  
p ipomn li výro í 300 let od této události. 

HISTORIE

LZ 02-21 vnit ek_Sestava 1  16.9.2021  13:15  Stránka 16



17LESU ZDAR

HISTORIE

Lovecká chata Emilovna na po átku 20. století (vlevo), interiér Emilovny za Fürstenberk  (vpravo)

Po Valdštejnech p echází k ivoklátské panství v roce 
1735 do majetku Fürstenberk . Ti od po átku usilují 
o všestranné zvelebování svého panství. Budují celé 
obce, racionalizují zem d lství výstavbou nových 
dvor , rozvíjejí t žbu železné rudy a navazující hutní 
pr mysl, který využívá k ivoklátské lesy jako zdroj 
energie. Milí e na pálení d ev ného uhlí rostou jako 
houby po dešti i v t ch nejnep ístupn jších místech 
a vznikají tak holiny, které je t eba um le zales ovat. 
Jsou p izváni noví lesní hospodá i – František Alster, 
František Nittinger, Jan Bohutinský, Jan Gintl, 
R. a další. Zavádí se zcela nová a intenzivní pé e 
o obnovu lesa. Setkáváme se tu již s pravidelnými 
síjemi lesních semen a pozd ji i sadbami.  
Už tenkrát za ali lesníci zakládat rozlehlé listnaté lesy 
smíšené s mod ínem, které jsou chloubou 
K ivoklátska dodnes. Hlad po stavebním d íví, pro 
které se hodil nejlépe smrk, nastartoval i na 
K ivoklátsku etapu zavád ní smrku asto na v tších 
plochách, než je pro les dobré a k ivoklátské lesy za 
to v budoucnu zaplatily krutou da  ve form  n kolika 
obrovských kalamit. Jedna z posledních, která se  
zapsala do historie k ivoklátských les , byla mnišková 
kalamita (1918–1924), které padlo za ob  702.000 

plm d íví a zanechala po sob  1.438 ha holin.  
Proslavila se nejen svým rozsahem, ale také 
rychlostí a zp sobem, jakým bylo zpracováno 
všechno kalamitní d íví. Fürstenberk neváhal pro 
záchranu hodnoty takového množství d íví 
vybudovat 14 km dlouhou úzkokolejnou železnici 
z epicentra kalamity až na nádraží v evni ov .  
Tam nechal sou asn  postavit moderní pilu, která 
v tšinu kalamitního d íví zpracovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Fürstenberk  byla také kolem roku 1863 založena 
Emilem Fürstenberkem v centru kou imeckého polesí 
lovecká chata Emilovna.  

K zužitkovaní d íví po mniškové kalamit  p isp la 
i lesní železnice

Den s L R v areálu lovecké chaty Emilovna

LZ 02-21 vnit ek_Sestava 1  16.9.2021  13:15  Stránka 17



Stala se historicky d ležitým místem loveckých 
událostí i spole enského života mnoha generací 
lesník , majitel  a správc  k ivoklátských les . 
Dodnes si tento statut zachovává. Prošla n kolika 
stavebními úpravami, ale její jádro si zachovává 
stále stejný vzhled. V sou asné dob  slouží nejen 
jako zázemí pro lovecké hosty, ale i jako rekrea ní 
za ízení pro zam stnance L R. Je sv dkem oslav 
životních jubileí, svatebních ob ad , centrem 
d ležitých odborných akcí i prostorem ke konání Dní 
s L R. V jejím areálu byl 13. kv tna 2010 založen 
i Lesnický park K ivoklátsko. 

Založení podniku L R v roce 1992 znamenalo 
novou etapu pé e o k ivoklátské lesy spojenou 
zejména s rozvíjením princip  trvale udržitelného 
hospoda ení. Tady to znamená zejména 
pokra ování v trendu zm ny druhové skladby 
zvyšováním podílu listnatých d evin a jedle na úkor 
smrku, borovice a mod ínu. Sou asný podíl listná  
okolo 65 % a pouze 20 % smrku zna n  pomáhá 
v boji s k rovcovou kalamitou, která zde nedosahuje 
takových rozm r , jako v oblastech s p evahou 
smrku. S nástupem hospoda ení podniku L R také 
došlo k výrazné zm n  ve výkonu práva myslivosti. 

18 LESU ZDAR

HISTORIE

P es nízký objem srážek se da í obnovovat listnaté 
lesy p irozenou cestou

Postupné p evád ní jehli natých porost  na 
pest ejší druhovou skladbu

K ivoklátská krajina s LPK v pozadí
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HISTORIE

Tém  8 tisíc ha režijních honiteb bylo pronajato 
a p isp lo tak k snížení do té doby vysokých stav  
spárkaté zv e, zejména jelení a mufloní. 
Druhov  pestré, v kov  i prostorov  diferencované 
lesy ve spojení s lenitým reliéfem krajiny vytvo ily 
z K ivoklátska i p írodn  zajímavou oblast, která 
neušla pozornosti ochránc  p írody.  
 
 
 
 
 
 
 
V roce 1978 byla vyhlášena Chrán ná krajinná oblast 
K ivoklátsko s celou adou maloplodých rezervací 
a dalších prvk  ochrany p írody. O 30 let pozd ji 
zahájilo MŽP práce na vyhlášení národního parku, 
který m l být v cílovém stavu velkoplošn  
bezzásahový. Znamenalo by to konec k ivoklátských 
kulturních les  se všemi d sledky s tím spojenými. 
S tímto stavem se nedokázali smí it ani lesníci, ani 
ob ané K ivoklátska. Výsledkem bylo založení 
Lesnického parku K ivoklátsko (LPK) s mottem „Území 
pro p írodu i pro lidi“, který garantuje zachování 
p írodních hodnot území, i zachování k ivoklátského 
lesnictví, jako kulturního odkazu našich p edk .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2017 byl LPK p ijat do „Mezinárodní sít  
modelových les “, ímž se mu dostalo uznání i za 
hranicemi naší zem . V letošním roce op t ožila 
snaha o vyhlášení NP, když to v ervnu na svém 
zasedání podpo ilo krajské zastupitelstvo 
St edo eského kraje. Budoucnost k ivoklátských 
les  je tedy op t v rukou politik . V me, že voln  
p ístupné k ivoklátské lesy z stanou i nadále 
v duchu hesla LPK „Územím pro p írodu i pro lidi“. 

Miroslav Pecha, editel Lesnického parku 
K ivoklátsko, o.p.s. (foto: Archiv LPK)

Voln  p ístupné k ivoklátské lesy jsou houba ským 
rájem

Památný strom vysazený p i založení LPK slouží 
i jako místo k uct ní ulovené zv e

P i oslav  5. Výro í založení LPK požehnal kardinál 
Duka lesnickému parku, k ivoklátským les m 

i lesník m

Kvalitní k ivoklátský mod ín zvyšuje hodnotovou 
produkci bukových porost

Smíšené k ivoklátské lesy plní všechny 
t i základní pilí e lesního hospodá ství 
– ekonomický, ekologický i sociální.
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V NYMBURCE 
(SKORO) JAKO V TOKIU

20 LESU ZDAR

Tradi n  první pátek v zá í jsme za krásného po así 
zaznamenali adu kvalitních sportovních výkon  
v mnoha disciplínách, ale také mnoho 
nezapomenutelných zážitk . Z vít zství, ale 
i porážek, které se však brzy zm nily v odhodlání, 
že za rok to dopadne mnohem lépe.  

Kdo m l zájem, mohl krom  své disciplíny využít 
nabídku akademií, kde si pod dozorem zkušeného 
instruktora vyzkoušel správnou techniku hodu 
ošt pem, vrhu koulí i st elby z luku. S velkým 
zájmem ú astník  se setkaly i nesout žní disciplíny 
jako minigolf i veslování na trenažéru. 

SPORTOVNÍ DEN

Krátce po skon ení olympijských her v Tokiu se skoro p t stovek našich 
koleg  sešlo na 5. sportovním dnu L R v t lovýchovném areále v Nymburce. 
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