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KALEIDOSKOP

NA ŽIVITELCE JSME ZVALI NA DEN
VýstavištW vZ:eských BudWjovicích hostilo od 26. do 31. srpna 47. roIník
nejvWtší zemWdWlské výstavy ZemW živitelka. IZkdyž je to pUedevším svátek
našich zemWdWlcF
aZpotravináUF, nemohla chybWt
ani expozice LesF :eské
republiky. VWnovali jsme se
pUedevším pozvání veUejnosti
na naši letošní nejvWtší
celorepublikovou akci
– Den za obnovu lesa.
Videopozvánky iZkrátké ukázky
zZminulého roIníku se setkaly
sZživým zájmem aZdoufáme, že
se podaUilo oslovit co nejširší
okruh návštWvníkF.

Náš stánek navštívil také ministr
zemLdLlství M. Toman.
Foto: Petra Slabá

ZAPSÁNÍ JIZERSKOHORSKÝCH
BU9IN NA SEZNAM UNESCO
Národní p7írodní rezervace Jizerskohorské bu0iny je od
letošního 0ervence na seznamu sv;tového d;dictví UNESCO.
Porosty spravují Lesy 9eské republiky, pro n;ž je tento úsp;ch
d&kazem nalezeného kompromisu lesnického hospoda7ení
aBochrany p7írody.
Zástupci výboru OSN posuzovali porosty pUímo vZterénu bWhem
lo*ského záUí. „Ocenili zachovalý, asi 180letý bukový porost,
pokud jde oSbiodiverzitu, ale iSkontinuitu aSrozlehlost území od
Tišiny pPes PaliBník kSOldPichovskému ŠpiBáku,“ Uekl generální
7editel Les& 9R Josef Vojá0ek, který zaUazení této oblasti na
seznam UNESCO považuje za velký úspWch práce lesníkF.
Národní pUírodní rezervace Jizerskohorské buIiny sZkomplexem smíšeného, pUevážnW bukového lesa aZUadou
skalních útvarF se rozkládá na bezmála 950 hektarech. Lesy :R jsou majoritním vlastníkem pozemkF aZod
roku 2007 zachovávají asi 71 hektarF po dohodW sZAgenturou ochrany pUírody aZkrajiny :R vZbezzásahovém
režimu. Rezervace je také unikátní genovou bankou pFvodních dUevin, jako jsou buk lesní aZjavor klen, jedle
bWlokorá, jilm horský, jasan ztepilý, dub zimní, lípa srdIitá aZvelkolistá aZjavor mléI, nezastupitelných pro
obnovu lesních ekosystémF Jizerských hor aZKrkonoš.

LES O9IMA VÝTVARNÍK

VítLzná práce vSkategorii dospLlých

2 LESU ZDAR

VZIervnu probWhlo slavnostní vyhodnocení krajského kola
11. roIníku výtvarné soutWže „Lesy aBp7íroda kolem nás“.
Tuto soutWž pro dWti poUádají Lesy :eské republiky s.Zp.,
JihoIeská vWdecká knihovna vZ:eských BudWjovicích, Ústav pro
hospodáUskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, JihoIeská
zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami
stromF Lipno, Kores Europe s.r.o. aZVyšší odborná škola lesnická
aZStUední lesnická škola BedUicha Schwarzenberga. ÚIastníci
soutWžili vZosmi kategoriích podle vWku.
Kamil BjaBek, ekonomický námLstek O jižní 2echy
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INDIÁNI NA KLESTÍ

POD%KOVÁNÍ

VZpolovinW srpna probWhl netradiIní Den za obnovu
lesa vZdWtském táboUe BonWtice, který byl vybudován
vZoblasti revíru Bor.

Vážený pane generální Pediteli,
když jsem Vám minulý týden psala ohlednL žádosti
oSfinanBní pPíspLvek po živlu, ani jsem nedoufala, že
se vše vyPeší takto rychle. FinanBní dar je dnes na
úBtu aSvLPte, že nám velmi pom=že. Co nejsrdeBnLji
dLkuji za Vaši vstPícnost, ochotu aSpomoc!S
SSúctou aSpPáním všeho dobrého vSosobním
iSprofesním životL
Dagmar Schwambergerová, Kryry
Vážený pane Pediteli,
dovolte mi, abych podLkoval za vstPícný
aSoperativní pPístup zamLstnanc= spoleBnosti
Lesy 2R, s.p., konkrétnL Petru PašBenkovi zSO
jižní 2echy, Ing.S2estmíru Michalovi aSIng.SKarlu
Duškovi, obLma zSLS JindPich=v Hradec.

Hlavní Iinností Dne byl úklid klestu, zábavnou
formou zaIlenWný do celotáborové hry, jejímž
tématem byli indiáni. Každý zZdvanácti oddílF musel
postavit zZklestu vlastní týpí. SouIasnW jsme
vZtétoZetapové hUe mWli stanovištW lesní pedagogiky,
kde se dWti uIily poznávat stromy aZlesní zvWU. Pro
nás to byla úplnW nová zkušenost aZpro dWti zábava
aZsnad iZzískání nových znalostí oZlese.
Martina KarenoviBová, LS PPimda

NADŠENÉ D%TI
ZBMATEINKY
Rády bychom podWkovaly zamWstnancFm Lesní
správy Svitavy za peIlivW pUipravený program vZlese
vZBoršovW pro dWti zZMŠ Jiráskova vZMoravské
TUebové. Již nWkolik let spolupracujeme sZpanem
Kulhanem,
jenž vždy
pUipraví
velice
zajímavý
program,
který si dWti
nejen užijí,
ale dozvWdí
se také
spoustu zajímavých aZužiteIných informací oZlese,
volnW žijících živoIiších, ochranW životního prostUedí
aZpUírody jako takové. Navíc jsou pro dWti pUipravené
poutavé aktivity aZdrobná odmWna.
Za kolektiv uBitelek zSMŠ Jiráskova Lenka Peterková

Jako vedoucí skautského oddílu jezdím sSoddílem
již více než 25 let na táboPištL uSosady Jižná,
okres JindPich=v Hradec, aSto vždy poslední dva
Bervencové týdny. VSd=sledku silných bouPí na
zaBátku Bervence aSpoškozených lesních porost=
náhle pPestalo být naše tradiBní táboPištL
bezpeBné pro konání tábora aSmy byli nuceni bez
zbyteBného odkladu hledat nové táboPištL. Díky
spolupráci aSpPístupu obce Pluh=v Žár, místního
zemLdLlského družstva aSvýše jmenovaných
zamLstnanc= Les= 2R, ktePí rychle zabezpeBili
možnost využití náhradních pozemk=, se podaPilo
letní tábor pro 40 úBastník= uskuteBnit
vSp=vodnL plánovaném termínu.
JeštL jednou dLkuji aSjsem sSpozdravem,
Mgr.ZIng.ZMartin Doležal,
vedoucí stUediska Junák – Ieský skaut,
stUedisko :erná rFže Sezimovo Ústí,
starosta mWsta Sezimovo Ústí
Dobrý den,
ráda bych touto formou podLkovala Lesní správL
Kraslice aSobzvláštLSIng.SVáclavu Ksandrovi za
zorganizování zábavného aSzárove pouBného
odpoledne pro dLti ze školní družiny, pPiS2. ZŠ
Dukelská, Kraslice. Pro dLti byla pPipravena beseda,
lesnické hry aSsoutLže sStématem les aSpPíroda
kolem nás.
DLtem se tato akce velice líbila, protoSjsme
seSpPedbLžnL domluviliSna další spolupráci.
SSpPátelským pozdravemSLesu zdar,S S
Lenka Michorová,Zvychovatelka ŠDZ Z Z
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LOVECKÁ KYNOLOGIE
IBN%CO NA ZUB
PWtatUicet dWtí zZ3. tUídy ZŠ Sedlec – PrIice se aktivnW
zúIastnilo akce po7ádané lesníky zBLS Tábor poblíž
:erveného Újezdu uZMiliIína. Naši lesní pedagogové
školákFm na
nWkolika
stanovištích
pUiblížili
loveckou
kynologii
aZshozy zvWUe
aZzodpovWdWli
spoustu
zvídavých
otázek oZzvWUi aZpéIi oZní. DWti si také vyzkoušely
dendrometrické pomFcky aZformou hry se dozvWdWly
oZvýchovW porostF iZpoznávání hlavních druhF dUevin.
Petr Mareš, LS Tábor

SVÁTEK V LYSÉ
Ve stUedu 8. 9. byla slavnostnW zahájena výstava
Natura Viva vZLysé nad Labem. Byla obzvláštW
bohatá na vystavené trofeje, aZtak si na ni našlo
cestu mnoho pUíznivcF myslivosti. Stánek LesF :R
jim mj. nabídl zajímavosti oZaktuálnW nejsilnWjší
mufloní trofeji (261,10 b. CIC) zZLesního závodu
Židlochovice nebo rekordním da*kovi uloveném ve
Staré oboUe (na snímku P.SSlabé).

9ERVENÝ MOST VBBABI99IN% ÚDOLÍ JE OTEVENÝ
9ervený most, frekventovaná turistická spojnice vBjedné
zBnejnavšt;vovan;jších oblastí vBzemi, vBBabi00in;
údolí vBKrálovéhradeckém kraji, se po p&l roce znovu
otev7el. P;ší se tak p7es Úpu zase bezpe0n; dostanou.
Trámový dUevWný most mezi Slatinou nad Úpou
aZŽernovem uZ:eské Skalice se kvFli nebezpeInému
zábradlí napadenému hnilobou uzavUel loni vZprosinci.
„Protože jde oStechnickou památku vSchránLné krajinné
oblasti, neprodlenL jsme zaBali oSnutné opravL jednat se
starosty, zástupci památkové péBe iSochrany pPírody,“ Uekl
Karel Fišer, Ueditel Oblastního Ueditelství LesF :R pro
východní :echy aZpokraIoval: „Aby se stihl zaBátek letní turistické sezóny, nejrychlejším Pešením bylo doplnLní
nového zábradlí, které zabrání pPístupu na kraj konstrukce, aSosazení zábran vBetnL dopravního znaBení.“

UCHEM V MECHU
Jsme Uchem vBmechu
aZsZnámi hosté, kteUí mají co
Uíci. Na obnovu domF
poškozených tornádem
použijí lidé zZjižní Moravy
peníze nebo dUevo darované
Lesy :eské republiky. Více
oZtom mFžete slyšet
vZsrpnovém podcastu
natoIeném sZhlavním koordinátorem pomoci LesF :R
Andrejem Tóthem zZLesního závodu Židlochovice.
Všechny podcasty najdete na našich webových
stránkách.
4 LESU ZDAR
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PRACOVNÍ VÝRO9Í

Ve t<etím 5tvrtletí roku 2021 n1kte<í naši kolegové
oslavují pracovní jubileum.
25 let

DVOÁK LADISLAV, lesní l.ú. Šerava,

RENDL MARTIN, revírník r. Evik,

LZ Boubín, Polesí Kubova Hu(
Ing. KILB ALEŠ, lesní správce,
LS Litvínov
Ing. WITTICH ONDEJ, revírník r. Kostelec
nad Orlicí, LS Rychnov n./Kn.
Ing. ŽÁK JOSEF, revírník r. Horní LideI,
LS LuhaIovice
MAREK ANTONÍN, lesní dWlník,
LZ Židlochovice, Polesí Velký DvFr

LS Žatec

20 let

PANGRÁC JAN, lesní dWlník, LZ KonopištW,
Polesí Komorní Hrádek
ZAPLETALOVÁ DANA, referent pro katastr
a restituce, LS Frýdek Místek
ORNA TOMÁŠ, dWlník v bažantnici,
LZ KonopištW, Polesí Šiberna

15 let

SYR KOVÁ LENKA, referent – správa
majetku, &editelství L:R
VÁVROVÁ KATEINA, referent pokladny,
&editelství L:R
Ing.*KUGEL JAROMÍR, revírník
r.Z:ernovrší, LS Horšovský Týn
Ing.*FRIEK ROMAN, revírník r.ZMa*ovice,
LS HoUice
Bc. ÍHA MAREK, revírník
r.ZSkryje, LS KUivoklát

10 let

Ing.*RUSKOVÁ DANA, referent pro katastr
aZrestituce, LS TUebíI
AGAI FRANTIŠEK, dWlník ve strojní údržbW,
LZ Kladská, StUedisko DM, DV aZSM
SVOBODA PAVEL, lesní dWlník,
LS Jeseník
ŠMÍD SLAVOMÍR, lesníZl.ú. Michalovice,
LZ KonopištW, Polesí :erníny
Ing.*FUGL VRATISLAV, lesní správce
LS Nasavrky, LS Nasavrky
PETEROVÁ JITKA, referent,
&editelství L:R
Ing.*ZEMAN MIROSLAV, revírník
r.ZLedenice, LS TUebo*
Ing.*ADÁMEK JAROSLAV, revírník
r.Zobora Kralice, LS NámWš( nad Oslavou
BC. HAVLÍK JOSEF, revírník r.ZPavlíkov,
LS LedeI nad Sázavou
KOLÁ LIBOR, revírník r.ZSlavWtice,
LS Vod*any
JANÁ PETR, skladník, nákupIí, ved.
prodejny, LZ Kladská, StUedisko dílen
Ing.*Ž ÁRSKÝ JAN, technický pracovník
LH, LS JeštWd
Mgr.*HEJTMÁNKOVÁ ZUZANA, specialista
procesu nakládání sZmajetkem, &editelství L:R
Ing.*ŠVÁBEK JAN, lesníZl.ú. Tišina,
LZ Kladská, Polesí Chodský Újezd

SHVAYKA ANATOLIY, manipulant na MS,
LZ KonopištW, StUedisko DMS
Ing. BÁOVÁ HANA, referent pro katastr a
restituce, LS Janovice
ERVENKA JAN, revírník r. HvWzda,
LS Janovice
Ing. CHMELÍEK LUBOMÍR, technický
pracovník pro HÚL, &editelství L:R

Bc. SCHUBERT PAVEL, lesní l.ú.
Studánka, LZ Kladská, Polesí Kostelní BUíza
Ing. TUKOVÁ MAGDALENA, referent pro
katastr a restituce, LS Litvínov
JARMAROVÁ IVANA, uklízeIka,
LZ KonopištW, Polesí :erníny
MÜHLHANSL IVO, revírník r. Pozatín,
LS NámWš( nad Oslavou
VOKOUN PETR, technik polesí,
LZ Boubín, Polesí Prachatice

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

Ing. CARDA JIÍ, referent obchodu,
O& severní :echy
Ing. ŠTBETÁKOVÁ SILVIE, referent
úIetnictví II, LS JindUichFv Hradec
HORÁK MILAN, traktorista v pUibližování,
LZ Boubín, Polesí VIelná

Ing.*ŠEFL PAVEL, revírník
r.ZSpálené PoUíIí, LS PUeštice
Ing.*HÁJEK JIÍ, revírník
r.ZRadimský kopec, LS Bruntál
CHAROUZKOVÁ ROMANA, referent,
&editelství L:R
Ing.*VANŽURA JIÍ, referent pro katastr
aZrestituce, LS Lanškroun
ŠALPLACHTA MILAN, revírník
r.ZOkrouhlík, LS NámWš( nad Oslavou

Bc. LORBEROVÁ LADA, personalista,

Ing.*JEDLIKA MICHAEL, revírník
r.ZRadimWU, LS Svitavy
Ing.*MAREK JAN, technik vodního
hospodáUství, O& jižní Morava
KVASNIKA JIÍ, revírník r.ZKrál,
LS KUivoklát

Ing.*IŠTVÁNEK MICHAL, inspektor genetiky,
pWstování aZochrany lesa, LZ Židlochovice
Bc. PÍCHA JAN, lesníZl.ú. Trhový ŠtWpánov,
LZ KonopištW, Polesí Vlašim
Ing.*ŠVIHLÍK MIROSLAV, lesní správce,
LS :eská Lípa
Ing.*MRÁZEK PETR, provozní inspektor,
&editelství L:R
KUBA JAKUB, referent obchodu,
LZ Židlochovice, StUedisko DMS BUeclav
Ing.*DOLEŽAL BOHUMIL, revírník
r.ZBlatná Hráz, LS TUebíI
Ing.*PÁNKOVÁ DANA, správce tokF,
O& severní Morava
Ing.*KRUPIKOVÁ MARTINA, technik LS,
LS Hanušovice
Ing.*FIALA JAROSLAV, technik LS,
LS TUebíI

Ing.*ONDRÁEK KAREL, vedoucí polesí
Hodonín, LZ Židlochovice, Polesí Hodonín
BAIEROVÁ JANA, administrativní
pracovník, O& severní :echy
CHLEBNÁ ANDREA, referent úIetnictví I,
LS Nasavrky
JANDEKA LADISLAV, revírník
r.ZLipská Hora, LS LitomWUice
Ing.*FALTUS MILAN, revírník
r.ZOrlické ZáhoUí, LS Rychnov nad KnWžnou
KUBERNA JAROSLAV, revírník
r.ZStrakonice – jih, LS Vod*any
Ing.*SLUNÍK VÁCLAV, revírník
r.ZTeplá, LS Toužim
Ing.*MICHALÁKOVÁ LUCIE, referent
pro katastr aZrestituce, LS Frýdek Místek
Ing.*MALÝ JIÍ, revírník r.ZLetohrad,
LS Lanškroun

&editelství L:R

Ing.*KOTLAN MILAN, referent odbytu,
LS Klatovy
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TÉMA

V%DA MÁ BÝT NÁSTROJEM
POZNÁNÍ, NIKOLIV MOCI
Foto Petr Martinásek

Když sleduji tiskové zprávy, které se týkají lesního hospodá<ství,
zmocuje se m1 pocit, že lesníci jsou dnes lovnou zv1<í, kterou je t<eba
zredukovat a(jejich po5ty nahradit ekology a(v1dci.
Když se objevují zjednodušené pohledy ze strany
laické veUejnosti, je to pochopitelné vzhledem
kZomezenému množství informací, které se jí
vZtomto smWru dostává. Pokud se jedná oZpohledy,
by( kvalifikované, ale jednostranné, výsledkem by
mWl být syntetický aZmultidisciplinární pUístup
kZUešení. Jestliže se však objevují Uešení silová,
nutno jejich aktéry upozornit, že vZdemokratických
zemích pUísluší tato Uešení pouze státu, aZto jenom
proto, že jeho zástupci jsou zvoleni všemi obIany.
To patUí kZzákladním principFm demokracie. Zdá se
však, že vZlesnictví tyto principy pUestávají platit.
Když se vrátím kZtiskovým zprávám zZlesnického
oboru, nestaIím se divit. VZdruhém pololetí
lo*ského roku skupina vWdcF požadovala otevUeným
dopisem odvolání námWstka ministra zemWdWlství
pro lesní hospodáUství Patrika MlynáUe. DFvodem
byl jeho názor na hospodaUení vZoblasti lužních lesF
jižní Moravy, konkrétnW vZoboUe Soutok.
Nedávno jsem se doIetl, že prakticky stejná skupina
vWdcF podává žalobu na Lesy :R zZdFvodu

6 LESU ZDAR

hospodaUení vZoboUe Bulhary, spravované lesním
závodem Židlochovicích. Pokud by tyto snahy mWly
úspWch, dostali bychom se do sedmdesátých let
minulého století, do doby tzv. normalizace.
Mnozí zZnás velmi dobUe pamatují dobu, kdy byl
správný jen jeden názor. Není dFležité, zda je to
názor „strany aZvlády“ nebo názor jiné skupiny.
Za odlišný aZsvobodný názor se ve zmi*ované dobW
rovnWž pUicházelo oZzamWstnání, obIas se použilo
nWjaké to kUivé obvinWní aZjá jsem si, zUejmW naivnW,
myslel, že tato doba je už 50 let pryI. NicménW,
podívejme se tímto pohledem na obW zmínWné kauzy.
SpoleIným jmenovatelem obou pUípadF je skupina
vWdcF. Jejich poIet (údajnW 6500) se snaží vyvolat
dojem, že podstatná Iást odborné vWdecké
komunity podporuje jejich názor.
Není to pravda. Odborné vWdecké spoleInosti, které
podporují podpisem svých šéfF své požadavky, tvoUí
úzkou skupinu vWdcF, zamWUených na ochranu
jednoho nebo více druhF. To je jistW chvályhodná
Iinnost aZsám si takové vWdecké Iinnosti vážím,
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pokud ovšem slouží poznání. Použitá silová forma
však slouží nikoliv poznání, ale likvidaci rozdílných
názorF aZvZtomto pUípadW dokonce vyús(uje
vZpožadavek ztráty zamWstnání. Definic vWdy existuje
vZliteratuUe velké množství aZve velké vWtšinW zZnich
najdeme termín „systematické poznávání“. Zde
použité pUístupy však nesou znaky nikoliv
poznávání, ale kádrování.
Další otázkou je vztah vWdních oborF mezi sebou.
IZzde by mWl platit princip syntézy, aZnikoliv
nadUazenosti urIitých oborF vFIi jiným. Jednou
zZhlavních charakteristik lesnických vWdních oborF
aZlesního hospodáUství obecnW je multidisciplinární
pUístup.
Pro lesnické odborníky, kteUí jsou dnes
vševWdoucími ekologickými iniciativami sZoblibou
dehonestováni, neexistuje aZnemFže existovat
pouze botanika, arachnologie, herpetologie,
entomologie, ornitologie aZdalší obory se silným
akcentem protekcionismu. Musí respektovat také
poznatky ekologie, ekonomie, politologie iZsociologie
aZrovnWž mnoho vWd technických.
To se odrazilo iZna vývoji vWd lesnických. Jejich
pUedstavitelé se uZnás iZve svWtW profilovali spíše
jako strukturalisté. Chápali každý objekt jako složitý
systém vztahF mezi elementy, systém zapojený do
ještW širšího systému vztahF ve svém okolí. VWtšina
zZnich, napU. Henri Bioley, Georg Ludwig Hartig,
Hugo Konias, Josef Konšel aZmnoho dalších byli
iZvýznamní praktici aZspravovali rozsáhlé lesní
majetky. Ti všichni hledali kompromisy mezi svými
vWdeckými poznatky, poznatky jiných vWdních
disciplín, zájmem vlastníka aZnutnými ohledy
historickými, spoleIenskými iZsociálními.
Takový pUístup je nutný iZvZlesích jak Soutoku, tak

vZoboUe Bulhary. Obojí vznikly prokazatelnou Iinností
IlovWka, konkrétnW lichtenštejnských lesníkF vZ17.
aZ18. století aZje namístW, aby dnešní lesníci vZjejich
práci pokraIovali. SamozUejmW sZohledem na
podmínky dnešní, sZpohledem multidisciplinárním
aZhlavnW – sZjednoznaInou odpovWdností za
výsledek.

VZpUípadW negativního dopadu navrhovaných
opatUení budou kZodpovWdnosti voláni vWdci? Jaká
bude odpovWdnost všech, kteUí podepisují silácká
prohlášení, která stínají hlavy urIitých osob, nebo
podávají trestní oznámení? SamozUejmW nulová!
To je však namístW, protože
vWda má poznávat,
vzdWlávat aZinformovat,
nikoliv však rozhodovat Ii
volat po stínání hlav.
By( se takový pUístup zdá
logický, vZ:R je to jinak. Když
se kdekoliv objeví krásné
aZbiologicky hodnotné lesní
partie, které vznikly
uvWdomWlou hospodáUskou
Iinností IlovWka, okamžitW
se objeví snahy rádoby
ekologF, jejichž cílem je
lesníky odtud „vypráskat“
aZúzemí pUevzít do vlastní
správy. :asto je to spíše boj
oZmoc aZoZpeníze než
oZzachování pUírody,
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Foto Petr Martinásek

aZprotože jsem vZlétech 2011/12 byl Ilenem Rady
státního fondu životního prostUedí, mohl bych
oZracionalitW „ušlechtilého utrácení“ penWz za
úIelem ochrany pUírody dlouze vyprávWt.
Velmi pUíznaIný pro tyto aktivity je iZdespekt kZjiným
ochranáUským aktivitám, konkrétnW kZbiosférickým
rezervacím.
VZkauze Soutok vZdopise požadujícím odvolání
námWstka ministra dokonce aktéUi uvádWjí:
„biosférické rezervace nemají žádnou oporu
vSnašem právním systému. ZSjejich existence proto
neplyne nic, co by jakkoli pPispLlo kSochranL pPírody
jejich území. Biosférické rezervace tedy neposkytují
nejen adekvátní, ale dokonce v=bec žádnou
ochranu území.“
Autory vFbec nepodezírám zZneznalosti
problematiky biosférických rezervací (BR). Pouze
nerozumím tomu, proI takovou argumentaci
používají. NepochybnW velmi dobUe vWdí, co jsou BR,
kdo je vyhlašuje aZjaký je jejich smysl aZIinnost.

8 LESU ZDAR

SkuteInost, že se Iinnost BR nezamWUuje pouze na
ochranu, ale podporují pUírodW blízké hospodaUení,
které zajiš(uje trvale udržitelný rozvoj, není pUece
handicapem, ale spíše naopak.
Také jistW vWdí, že ochrana pUírody je jednou ze
základních funkcí BR, spolu sZpodporou trvale
udržitelného rozvoje, výzkumu, environmentální
výchovy aZtaké vzdWlávání. VZjádrových oblastech BR
je pak ochrana hlavní prioritou.
Na rozdíl od :R mnoho zemí biosférické rezervace
do své legislativy zaUadilo. To, že to tak vZ:R není, je
pouze ukázkou pUístupu kZochranW pUírody, která je
doslova sekernicky vyžadována zákony, vyhláškami
aZsprávními Uízeními ze strany zejména :IŽP
aZzpochyb*uje dobrovolné aktivity spoleInosti, které
vedou kZochranW pUírody aZšetrnému hospodaUení
sZní.
Tzv. „pUístup kZochranW pUírody zdola“ je aplikován
vZmnoha zemích, které nám jsou Iasto dávány za
vzor. Je nepochybnW úIinnWjší než super pUísná
legislativa, která vede spíše
kZobcházení než kZužitku.
Já osobnW považují Iinnost
biosférických rezervací, :eského
svazu ochráncF pUírody aZdalších
aktivit tohoto druhu za daleko
prospWšnWjší než jednostranné
aZsilou vymáhané prosazování
vWdeckých názorF, za jejichž
dFsledky autoUi nikdy
odpovWdnost neponesou.
VZjednom zZpublikovaných textF
jsem zaznamenal vWtu, že pan
námWstek ministra zemWdWlství
urazil svojí odpovWdí všechny
vWdce. AZnení snad urážkou
všech, kteUí se ve svém volném
Iase aZIasto za své peníze
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angažují vZbiosférických rezervacích
aZoZnichž pak nWkdo prohlásí, že
zZhlediska ochrany pUírody neznamenají
vFbec nic?
Ve vWtšinW tWchto konfliktF se neUeší
situace, co se stane, když realizované
Uešení na základW údajnW vWdeckých
závWrF oIekávaný efekt nepUinese.
VZpUípadW Soutoku totiž existují vWdecké
názory iZzcela opaIné – varují pUed
neodpovWdnými experimenty
spoIívajícími vZprosvWtlování porostF
aZúpravy vodního režimu na rozsáhlých
plochách porostF. Tento názor se opírá
jednak oZdlouholeté zkušenosti lesníkF
sZpWstebními zásahy vZlužním lese
aZrovnWž oZznalost hydrologických pomWrF
oblasti. &ada vWdcF spatUuje obrovské riziko
pUedevším vZnástupu buUenW, svWtlomilných dUevin,
poklesu hladiny spodní vody atd.
IZna to však mají vWdecké pUístupy svoji metodu,
aZsice experiment. SpoIívá vZtom, že na urIitém
území, vWci apod. se vZomezeném rozsahu ovWUí, zda
pUedpokládaná hypotéza je pravdivá aZjejí uplatnWní
povede kZoIekávaným výsledkFm.
Pokud vím, vZoblasti Soutoku bylo takové Uešení
mnohokrát nabízeno, ale velikášské požadavky na
vyhlášení velkoplošného chránWného území tyto
snahy významnW omezují. StejnW tak pUi výmWUe

obory Bulhary by LZ Židlochovice pravdWpodobnW
souhlasil sZvyIlenWním omezené plochy, kde se
provWUí, jaký vliv mají opatUení navrhovaná vWdci na
výskyt jasonW dymnivkového.
Pokud však jakákoliv skupina vWdcF pUedpokládá,
že trestní oznámení vZtéto vWci je nejlepší metodou
komunikace, mohu po 44 letech praxe ve všech
úrovních lesního hospodáUství, lesnické akademické
sféUe iZvZIinnosti politické zcela nevWdecky, ale
odpovWdnW prohlásit, že se jedná oZhluboký omyl.
Doc.,SIng.SJiPí Oliva,SPh.D.,
bývalý generální Peditel L2R, vysokoškolský pedagog
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PIPRAVUJEME DALŠÍ
RO9NÍK DNE ZA OBNOVU LESA
Den za obnovu lesa se p<edloni stal nejv1tší celostátní akcí svého druhu
na podporu obnovy lesa a(krajiny. V(<íjnu 2019 na 5trnáct vybraných
lokalit, po celé republice, p<išlo tuto naši snahu podpo<it na 32 000 lidí,
kte<í v(pr+b1hu jediného dne vysázeli kolem 162 000 nových stromk+.
Loni naše snažení pUekazila omezení spojená
sZcovidovou pandemií, takže na úspWch prvního
roIníku Dne za obnovu lesa chceme navázat letos
– 16. Uíjna vZ10 hodin na tUinácti místech zaIne
další roIník, který pUipravuje kolem tisícovky našich
kolegF, zamWstnancF L:R.
„ÚspLch prvního Dne za obnovu lesa prokázal, že
naší vePejnosti není osud Beských les= lhostejný
aSže ji zajímá, vSjakých lesích se budete procházet
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se svými dLtmi aSvnuky. ASto je zavazující,“ Uíká
generální Ueditel našeho podniku Ing.BJosef
Vojá0ek. „To byly d=vody, proB jsme se rozhodli
tento Den uspoPádat znovu. OpLt chceme lidi vyzvat
– pPijte pomoci našim lesník=m obnovovat lesy
sužované suchem aSk=rovcovou kalamitou!“
Letošní Den za obnovu lesa bude vZporovnání sZtím
pUedlo*ským vZzákladních rysech podobný, pUesto
však na úIastníky Ieká iZUada novinek. Chceme
atraktivní formou lidem pUedstavit naše hlavní
programy – Vracíme sovy lesu aZVracíme vodu lesu,
které budou mít samostatné stánky.
Program Vracíme kon; lesu pUiblížíme nejen pomocí
praktických ukázek, ale stal se také inspirací pro
nápl* dWtských her.
Zkušenosti aZschopnost srozumitelnW zodpovWdWt
iZotázku, která se lesníkFm mohla nWkdy zdát až
absurdnW laická, to bylo po prvním roIníku téma
pochvaly, které jsme zaznamenali vZhromadných
ohlasech na sociálních sítích, nebo pUímo
vZdebatách po skonIení jednotlivých Dní za obnovu
lesa.
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VRACÍME SOVY LESU

NA 13 MÍSTECH NAJEDNOU

Program Vracíme sovy lesu
bude prezentován
vZsamostatném stánku
formou krátkých pUednášek
Ii debat sZnávštWvníky, kteUí
budou mít navíc kZdispozici brožuru pUipravenou
našimi kolegy. Každý si bude moci prohlédnout
vystavenou sadu pUedevším tWch budek, které
podnik umis(uje vZlese pro sovy aZnoIní dravce.
NejlákavWjší Iinností však patrnW bude umístWní
budky Ii budek (podle lokality) vZlese za úIasti
veUejnosti aZsZodborným výkladem lesníka Ii
ornitologa. Harmonogram odchodF od stánku
do lesa bude stanoven podle vybraných míst
aZjednotlivých odchozích vzdáleností.

Den za obnovu lesa zaIne na všech místech
naráz vZsobotu 16. Uíjna vZ10 hodin aZbude trvat
(podle zájmu návštWvníkF) do podveIerních
hodin. Oblastní Ueditelství jižní :echy aZVysoIina
zajiš(ují jednu lokalitu, na ostatních O&
probWhne Den za obnovu na dvou místech.
TUináctou lokalitou je KonopištW, kde Den
organizují kolegové zZtamního lesního závodu.
Informace oZvšech akcích najdou zájemci opWt
na webu sazimelesynovegenerace.cz, pUihlásit
se mohou iZprostUednictvím aplikace Klub
nového lesa. Na Den však mohou všichni
dorazit iZbez pUedchozího pUihlášení se.

AZhlavní tahák letošního Dne? My za nWj pokládáme
lesní pedagogiku vZmoderní podobW, jak jsme si
pracovnW nazvali Odznak malého lesníka. Jedná se
oZhravou formou provedené provWUování znalostí
aZdovedností malých návštWvníkF oZpUírodW
aZpUedevším lese. Nápl* Iinností na nWkolika
stanovištích bude všude stejná aZna konci úIastníci
dostanou nejen symbolickou odmWnu vZpodobW
hrací karty zaplnWné razítky za splnWný úkol, ale
iZodznak aZklobouIek malého lesníka.
Po zkušenostech zZprvního roIníku je však jasné, že
úIastníky Dne za obnovu lesa bude lákat pUedevším
sázení nových stromkF. Na velkoformátových
porostních mapách se dozvWdí informace oZokolních

porostech. Podrobnosti oZnovém lese, který právW
pomáhají vytváUet, pak získají od našich kolegF,
kteUí budou sázení organizovat.
Je jasné, že každá velká akce pod širým nebem
potUebuje hezké poIasí. PUedloni nám pUálo mWrou
vrchovatou, snad budeme mít štWstí iZletos vZUíjnu.
Den za obnovu lesa totiž nekonIí vysázením
sazeniIky aniZnasazením si klobouIku malého
lesníka.
VWUíme, že mnoho zZtWch, kteUí nás pUijdou 16. Uíjna
podpoUit, si pUíjemný den prodlouží (pod dohledem
hasiIF) uZpUipravených ohniš(, kde bude možné si
opéci uzeniny nebo si jen popovídat sZnašimi lesníky
oZlesích aZjejich budoucnosti.

UHLÍ VBMILÍI, KLOBÁSA VBOHNI
Na všech místech, kde probWhne Uíjnový Den za obnovu lesa, se návštWvníci
mohou tWšit na tradiIní sázení nových stromkF, prezentaci našich programF
aZukázky lesní techniky iZpráce sZko*mi. KromW tohoto základu si však organizátoUi
pUipravili iZspeciální pUekvapení. NapUíklad vZzápadních :echách bude kZvidWní
ukázka historických pil iZpálení uhlí vZmilíUi, vZseverních :echách stromolezectví
aZvZjižních trenažér harvestoru. Na Konopišti si zájemci vyzkoušejí stUelbu zZbiatlonové laserové pušky aZhod
oboustrannou sekerou, na VysoIinW se seznámí sZprací záchranné stanice pro handicapovaná zvíUata aZve
východních :echách sZhoubaUskou poradnou. Na jižní MoravW bude pUipravena lesní stezka sZmnoha úkoly
aZna severní MoravW zvWUinové speciality sZmožností zakoupení klobás aZšpekáIkF kZvlastnímu opeIení.

ODZNAK MALÉHO LESNÍKA
Novinkou letošního Dne za obnovu lesa je zábavná soutWž pro dWti Odznak malého lesníka.
Malí návštWvníci si pUi ní vyzkoušejí zasadit strom, dozvWdí se nWco oZvodW, sovách nebo
se budou moci vžít do role konW aZdo jeho práce v lese. Za absolvování tWchto, pUípadnW
iZdalších stanoviš( pro nW bude pUipravena odmWna, aZto Odznak malého lesníka
sZlesnickým klobouIkem. Do programu se samozUejmW mohou zapojit také rodiIe aZspolu
sZdWtmi se dozvWdWt zajímavosti oZlese aZlesním hospodáUství.
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SPÍM UŽ KLIDN%JI
Ve 5tvrtek ve5er jsem byla v divadle a cestou dom+ trochu zmokla.
Pozdní návrat nevadil, v pátek mám p<ece dovolenou. Bylo 24. 5ervna.
V sedm ráno jsem si všimla facebookového odkazu na videozáb1ry, které
mi ve5er 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 tradi5ní servery s novinkami.
Byla jen jediná. Popsaná všemi aZtisíckrát…
sZšedoIerným pruhem na nebi. NatoIená profíky
iZkomentovaná autenticky, po doma aZIesky.
Žádná Minnesota, ale obec Hrušky sZkostelem bez
stUechy. Rozlomené pálené tašky ležící na návsi
mezi odkudsi vyrvanými prkny iZzdemolovanými,
aZještW vIera krásnými auty. Lidi na ulicích
aZvZtroskách sZobavami zZkaždého mraku.
AZpak se ozval telefon aZdruhý aZsedmý aZodpovWdí
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na tuhle spouš(, za kterou se není na koho zlobit,
byla solidarita. Lesy :eské republiky patUily
kZprvním, kteUí nabídli pomoc – peníze nebo dUevo
na novou stUechu.
AZtak zaIal pUed létem nový seriál, jehož tvFrIí tým
vedený stavaUem aZekonomem ANDREJEM
TÓTHEM, hlavním koordinátorem pomoci LesF :R
zZLesního závodu Židlochovice, natoIil už stovky
dílF. Každý zZnich má svFj silný pUíbWh.
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Jak se Vaše jméno dostalo na obecní výv-sky a0weby kraje
i0humanitárních organizací coby kontaktní osoby pro
pomoc Les R Morav-?
Management podniku rozhodl oZokamžité pomoci
lidem, jejichž domy se musí kvFli tornádu
zdemolovat, nebo kteUí pUišli oZstUechu. ZveUejnili
jsme hned jednoduchý postup aZjá se stal kontaktní
aZporadní osobou pro žadatele. PoIítali jsme sZtím, že
jich bude dvacet, tUicet nebo ItyUicet, ale to se zdálo
25. Iervna vZsedm hodin ráno. VidWt vše na místW
byl šok aZzárove* vystUízlivWní zZpFvodních odhadF.

Ano, ráno po tornádu jsem se vydal na hodonínské
polesí. Hned jsme volali statika iZstavební firmu,
která není zZtéto lokality, aby se vše urychlilo.
Obnovujeme stUechy aZopravujeme zdivo, ale
naštWstí není poškozená statika budov. Jinak bylo
tUeba Uešit iZpoškozenou techniku, traktor aZnWkolik
služebních aut iZškody na 120 hektarech lesa.
Co se d-lo pak?
Žádný pátek ani svátek, ale zásadní bylo naIasování
vWcné aZrychlé pomoci. Vnímám to jako velkou
životní zkušenost. Na první úIty jsme
posílali peníze 30. Iervna, aZpokud
nepoIítám humanitární pomoc, byli
jsme velmi rychlí.
Ozývali se i0starostové a0p(edstavitelé kraje?
Zástupci krizových center samospráv
se vZprvních týdnech opakovanW
doptávali na podmínky aZpUedávali
informace dál. To bylo skvWlé aZtaky
moc dFležité.
Lesy R nabídly i0dodávku palivového d(eva.
Je o0n-j zájem?
Už jsme odvezli žadatelFm stovky
kubíkF palivového dUeva, ale
pUednostnW samozUejmW vyUizujeme
žádosti oZkulatinu aZfinanIní dar.

Hodonín, sídlo polesí

Po prvním týdnu se tedy možné po!ty žádostí zp(esnily?
UrIitW, odhadli jsme jich 500 až 700, vWtšinou
oZfinanIní dar, což se potvrzuje. NejvWtší nápor byl
první mWsíc, nyní, koncem srpna, jich už pUichází jen
nWkolik dennW. Ale lidé mají ještW Ias do konce roku.

D(evo na nové krovy vozíte jen na jihomoravské pily nebo
i0jinam?
Po celé republice, tUeba kZPísku nebo ke slovenským
hranicím, protože je tam volná kapacita. &ezivo
bude potUeba.

N-které žádosti ale vy(ídit kladnnemžete…
Což vždycky zdFvodníme
aZvysvWtlíme. VWtšina lidí to chápe
– že jsou jiní postižení podstatnW
víc, protože pUišli oZdFm, ve kterém
žili. Jsou ale iZtací, kteUí zkusí podat
žádost po zamítnutí iZpodruhé
aZpotUetí. TWm zopakujeme naše
prvotní nemWnné stanovisko,
protože podmínky zFstávají stejné.
Naštvaných je ale málo, aZiZsZnimi
se dá slušnW domluvit.
P(edpokládám, že jako hlavní technik
lesního závodu pro stavební !innost
jste také hned zjišoval stav budov
Les v0postižené oblasti…

Hodonín, sklad 5. 1
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ROZHOVOR
neklid. Hned po tornádu následovala
série dalších bouUek, aZiZkdyž vZté
oblasti nebydlím, každý veIer jsem
stál uZokna aZsledoval sílu vWtru. Ale
abych pravdu Uekl, spím už te
klidnWji.

Hodonín, sklad 5. 2

Tornádo vyvolalo obrovskou vlnu solidarity.
Na místo dorazili dobrovolníci, lidé z0celé
zem- posílali peníze na transparentní
ú!ty. To byl po!átek léta a0dnes? Možná je
uklizeno a0obce se t(eba i0rychle sbírají
z0trosek, ale co by, podle Vás, tam-jší lidé
pot(ebovali te ? eho se obávají?
ZaIínají poIítat dny do zimy. MFžete
mít tUeba peníze na úItu, ale když
neseženete materiál nebo Uemeslníky, vZtakové
situaci bych být nechtWl. IZproto mW tWší, že Lesy
nabídly lidem, co mohly aZdaly jim vybrat – sto tisíc
korun nebo dUevo na novou stUechu. Pomoc poskytly
rychle aZstále poskytují. To se, myslím, podaUilo.

Byl jste po(ád na telefonu nebo v0terénu, nedošly Vám síly?
Spíš asi po tUech týdnech neustálého omílání
podmínek spadnete do nWjaké ponorky, ale poUád
jsem mWl na mysli, vZjak tWžké životní situaci ti lidé
jsou. Pokud nabídnete pomoc, souvisí sZní vstUícnost
iZto, že zvednete telefon, kdykoli zazvoní. Po nWjaké
dobW jsme sestavili tým lidí, kteUí žádosti vyUizují,
aZvšichni jsme tu stále pro žadatele, ne naopak. Dva
kolegové doruIují podepsané smlouvy pUímo do obcí.
Dostal jste se n-kdy do podobn- vypjaté pracovní situace?
Následky živelných pohrom Uešíme každoroInW, a(
jde oZvWtrné smršti nebo povodnW, ale vždycky šlo
oZmajetek. Nikdy jsem se nesetkal sZnWIím, co
natolik ovlivní lidské životy. SZtím souvisí iZmediální
tlak, protože okamžitá úIast aZnabídka LesF :R
vzbudila obrovský zájem médií. Beru to ale jako
zkušenost, ze které se urIitW nehroutím.
Na n-které p(íb-hy asi jen tak nezapomenete…
Vyslechl jsem pUíbWh IlovWka, který dva dny pUed
tornádem dokonIil stUechu. AZmusel zaIít znovu.
NWkolik novostaveb bWhem krátké chvíle doslova
zmizelo. Lidé na nW mají hypotéky… To Vám zFstane
dlouho vZpamWti. Taky každá prFtrž mraIen vzbuzuje
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ŽidlochoviItí zaslouží za to jejich vytrvalé úsilí
podWkovat. AZsZnimi všichni ti, kteUí se starají oZtWžbu
speciální délky dUeva na krovy iZjeho dovážku na pily.
Seriál totiž pokraIuje aZna závWreIné titulky je ještW
brzy.
Eva Jouklová
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LESY 9R A SPOLE9NOST

POMÁHÁME TORNÁDEM
POSTIŽENÉ MORAV%
Lesy eské republiky poskytly pomoc lidem, jejichž domy 24. 5ervna
siln1 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, doru5eno na pily 1700 m3 kulatiny a žadatel+m
560 m3 palivového d<eva.
„Evidujeme 435 žádostí
oSfinanBní dar, 45 oSkulatinu
aS80 oSpalivové dPíví. Kv=li
nesplnLní podmínek jsme
museli 129 žádostí
zamítnout,“ Uíká Andrej Tóth,
hlavní koordinátor pomoci
LesF. Nejvíce žádostí lidé
podali bezprostUednW po
zveUejnWní výzvy, aZto vZprvních
dvou týdnech po události.
AktuálnW se pomoci lidem
postiženým tornádem vWnuje
šest kolegF zZLesního závodu
Židlochovice. Žádosti vyUizují
neprodlenW po pUijetí aZse žadateli komunikují
oZpUípadném dodání dopl*ujících podkladF. Žádosti
je možné podávat do konce letošního roku,
jednoduchý postup je zveUejnWný na podnikovém
webu.

DUevo na nové krovy se tWží na Svitavsku
aZLuhaIovicku iZvZokolí :erné Hory, Buchlovic
aZVod*an. Na pily se dodává 10 až 12metrová
smrková kulatina sZIepovou tlouš(kou minimálnW
20 centimetrF.

ŠKODY PO TORNÁDU
MAJÍ IBLESY 9R
Vítr nalomil, zlomil nebo
vyvrátil na 120 hektarech
asi 28 tisíc stromF.
VZkatastrech Hodonín,
MikulIice, Lužice,
Ratíškovice aZRohatec je
kvFli riziku pádu stromF
vyhlášen zákaz vstupu do
porostF.
Na technice aZbudovách
jsou škody vyIíslené na
6,5 milionu korun.
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HISTORIE

KIVOKLÁTSKÉ LESY
zBpohledu do minulosti
iBsou0asnosti
Daleká historie k<ivoklátských les+ je p<edevším historií lovectví, jako
obliby 5eských knížat a pozd1ji král+. A není se 5emu divit. Romantická
krajina, rozsáhlé lesní komplexy, nebývalé množství zv1<e – a to všechno
jen kousek za branami sídelního m1sta.
Lovil zde již vZletech 1004–12 kníže Jaromír, po nWm
BUetislav II., který pak uZZbeIna vZroce 1100 našel
svou smrt. KUivoklátské lesy si zvláš( oblíbil král
PUemysl Otakar I., ale iZcísaU Karel IV. Ii král Václav IV.
Byla to doba, kdy se pUíliš nepeIovalo oZles aZvše
se podUizovalo lovu. PrávW této oblibW panovníkF
aZvysoké šlechty vdWIí kUivoklátské lesy za to, že se
zachovaly ve své pFvodní celistvosti aZdivoké kráse,
zatímco lesy vZokolní krajinW pomalu ustupovaly
budování lidských sídel aZrozvíjejícímu se zemWdWlství.
KZprvním zmWnám vZhospodaUení vZlesích dochází
vZdobW, kdy bylo kUivoklátské panství po
PUemyslovcích vZroce 1658 zastaveno
SchwarzenbergFm aZpo nich pUešlo vZroce 1685
prodejem ValdštejnFm. Ti zaIali sZprvními
reformami lesního hospodáUství, ale stále bylo
podnikání zamWUeno pUevážnW na lovy. AZto nejen za
úIelem získávání zvWUiny jako potraviny pro rostoucí
poIet obyvatel, ale iZjako posílení spoleIenské
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vážnosti mezi ostatním šlechtici. Takovým výrazem
ocenWní se stal velkohon, zorganizovaný dne 21. 6.
1721 hrabWtem Janem Josefem Valdštejnem pro
císaUovnu AlžbWtu Kristinu, která se tudy vracela
zZozdravného pobytu vZKarlových Varech. CísaUovna
tady za jediný den ulovila 128 kusF jelenF aZJ. J.
Valdštejn za to uZcísaUského dvora stoupl náležitW
vZcenW. ZZdnešního pohledu nepatUí obdiv ani tak
stUeleckému umWní kUehké císaUovny, jako
schopnostem tehdejších myslivcF, kteUí dokázali
vZnWkolika dnech nahnat zZrozlehlých revírF takové
množství zvWUe do prostranství ohraniIeného plátny
aZtenaty, aZudržet ho tam až do chvíle, kdy byly
jednotlivé kusy vypouštWny pUed stUelecký altán
císaUovny. Pro trvalou pUipomínku této události
nechal hrabW J. J. Valdštejn vZmístech, kde stál
stUelecký altán císaUovny, postavit sochu sv. Jana
Nepomuckého. Letos jsme si na stejném místW
pUipomnWli výroIí 300 let od této události.
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Po Valdštejnech pUechází kUivoklátské panství vZroce
1735 do majetku FürstenberkF. Ti od poIátku usilují
oZvšestranné zvelebování svého panství. Budují celé
obce, racionalizují zemWdWlství výstavbou nových
dvorF, rozvíjejí tWžbu železné rudy aZnavazující hutní
prFmysl, který využívá kUivoklátské lesy jako zdroj
energie. MilíUe na pálení dUevWného uhlí rostou jako
houby po dešti iZvZtWch nejnepUístupnWjších místech
aZvznikají tak holiny, které je tUeba umWle zales*ovat.
Jsou pUizváni noví lesní hospodáUi – František Alster,
František Nittinger, Jan Bohutinský, Jan Gintl,
R.ZaZdalší. Zavádí se zcela nová aZintenzivní péIe
oZobnovu lesa. Setkáváme se tu již sZpravidelnými
síjemi lesních semen aZpozdWji iZsadbami.
Už tenkrát zaIali lesníci zakládat rozlehlé listnaté lesy
smíšené sZmodUínem, které jsou chloubou
KUivoklátska dodnes. Hlad po stavebním dUíví, pro
které se hodil nejlépe smrk, nastartoval iZna
KUivoklátsku etapu zavádWní smrku Iasto na vWtších
plochách, než je pro les dobré aZkUivoklátské lesy za
to vZbudoucnu zaplatily krutou da* ve formW nWkolika
obrovských kalamit. Jedna zZposledních, která se
zapsala do historie kUivoklátských lesF, byla mnišková
kalamita (1918–1924), které padlo za obW( 702.000

plm dUíví aZzanechala po sobW 1.438 ha holin.
Proslavila se nejen svým rozsahem, ale také
rychlostí aZzpFsobem, jakým bylo zpracováno
všechno kalamitní dUíví. Fürstenberk neváhal pro
záchranu hodnoty takového množství dUíví
vybudovat 14Zkm dlouhou úzkokolejnou železnici
zZepicentra kalamity až na nádraží vZ&evniIovW.
Tam nechal souIasnW postavit moderní pilu, která
vWtšinu kalamitního dUíví zpracovala.

KSzužitkovaní dPíví po mniškové kalamitL pPispLla
i lesní železnice

Za FürstenberkF byla také kolem roku 1863 založena
Emilem Fürstenberkem vZcentru kouUimeckého polesí
lovecká chata Emilovna.

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

Den sSL2R vSareálu lovecké chaty Emilovna
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KPivoklátská krajina sSLPK vSpozadí
Stala se historicky dFležitým místem loveckých
událostí iZspoleIenského života mnoha generací
lesníkF, majitelF aZsprávcF kUivoklátských lesF.
Dodnes si tento statut zachovává. Prošla nWkolika
stavebními úpravami, ale její jádro si zachovává
stále stejný vzhled. VZsouIasné dobW slouží nejen
jako zázemí pro lovecké hosty, ale iZjako rekreaIní
zaUízení pro zamWstnance L:R. Je svWdkem oslav
životních jubileí, svatebních obUadF, centrem
dFležitých odborných akcí iZprostorem ke konání Dní
sZL:R. VZjejím areálu byl 13. kvWtna 2010 založen
iZLesnický park KUivoklátsko.

Založení podniku L:R vZroce 1992 znamenalo
novou etapu péIe oZkUivoklátské lesy spojenou
zejména sZrozvíjením principF trvale udržitelného
hospodaUení. Tady to znamená zejména
pokraIování vZtrendu zmWny druhové skladby
zvyšováním podílu listnatých dUevin aZjedle na úkor
smrku, borovice aZmodUínu. SouIasný podíl listnáIF
okolo 65 % aZpouze 20 % smrku znaInW pomáhá
vZboji sZkFrovcovou kalamitou, která zde nedosahuje
takových rozmWrF, jako vZoblastech sZpUevahou
smrku. SZnástupem hospodaUení podniku L:R také
došlo kZvýrazné zmWnW ve výkonu práva myslivosti.

Postupné pPevádLní jehliBnatých porost= na
pestPejší druhovou skladbu

PPes nízký objem srážek se daPí obnovovat listnaté
lesy pPirozenou cestou
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TémWU 8 tisíc ha režijních honiteb bylo pronajato
aZpUispWlo tak kZsnížení do té doby vysokých stavF
spárkaté zvWUe, zejména jelení aZmufloní.
DruhovW pestré, vWkovW iZprostorovW diferencované
lesy ve spojení sZIlenitým reliéfem krajiny vytvoUily
zZKUivoklátska iZpUírodnW zajímavou oblast, která
neušla pozornosti ochráncF pUírody.

Smíšené k<ivoklátské lesy plní všechny
t<i základní pilí<e lesního hospodá<ství
– ekonomický, ekologický i(sociální.

Kvalitní kPivoklátský modPín zvyšuje hodnotovou
produkci bukových porost=

VZroce 1978 byla vyhlášena ChránWná krajinná oblast
KUivoklátsko sZcelou Uadou maloplodých rezervací
aZdalších prvkF ochrany pUírody. OZ30 let pozdWji
zahájilo MŽP práce na vyhlášení národního parku,
který mWl být vZcílovém stavu velkoplošnW
bezzásahový. Znamenalo by to konec kUivoklátských
kulturních lesF se všemi dFsledky sZtím spojenými.
SZtímto stavem se nedokázali smíUit ani lesníci, ani
obIané KUivoklátska. Výsledkem bylo založení
Lesnického parku KUivoklátsko (LPK) sZmottem „Území
pro pUírodu iZpro lidi“, který garantuje zachování
pUírodních hodnot území, iZzachování kUivoklátského
lesnictví, jako kulturního odkazu našich pUedkF.

Památný strom vysazený pPi založení LPK slouží
iSjako místo kSuctLní ulovené zvLPe

VolnL pPístupné kPivoklátské lesy jsou houbaPským
rájem

PPi oslavL 5. VýroBí založení LPK požehnal kardinál
Duka lesnickému parku, kPivoklátským les=m
iSlesník=m

VZroce 2017 byl LPK pUijat do „Mezinárodní sítW
modelových lesF“, Iímž se mu dostalo uznání iZza
hranicemi naší zemW. VZletošním roce opWt ožila
snaha oZvyhlášení NP, když to vZIervnu na svém
zasedání podpoUilo krajské zastupitelstvo
StUedoIeského kraje. Budoucnost kUivoklátských
lesF je tedy opWt vZrukou politikF. VWUme, že volnW
pUístupné kUivoklátské lesy zFstanou iZnadále
vZduchu hesla LPK „Územím pro pUírodu iZpro lidi“.
Miroslav Pecha, Peditel Lesnického parku
KPivoklátsko, o.p.s. (foto: Archiv LPK)
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SPORTOVNÍ DEN

V NYMBURCE
(SKORO) JAKO V TOKIU
Krátce po skon5ení olympijských her v(Tokiu se skoro p1t stovek našich
koleg+ sešlo na 5. sportovním dnu LR v(t1lovýchovném areále v(Nymburce.
TradiInW první pátek vZzáUí jsme za krásného poIasí
zaznamenali Uadu kvalitních sportovních výkonF
vZmnoha disciplínách, ale také mnoho
nezapomenutelných zážitkF. ZZvítWzství, ale
iZporážek, které se však brzy zmWnily vZodhodlání,
že za rok to dopadne mnohem lépe.
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Kdo mWl zájem, mohl kromW své disciplíny využít
nabídku akademií, kde si pod dozorem zkušeného
instruktora vyzkoušel správnou techniku hodu
oštWpem, vrhu koulí Ii stUelby zZluku. SZvelkým
zájmem úIastníkF se setkaly iZnesoutWžní disciplíny
jako minigolf Ii veslování na trenažéru.

