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• LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti
• Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5)
• Lesnictví a myslivost ve středních Čechách:
• Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
• Středočeský kraj vítá oživený návrh na zřízení NP Křivoklátsko
• Další dva přírodní parky (7)
• Lesnictví a myslivost na území hl. města Prahy: • Příroda, krajina
a zeleň v Praze • Lesy • Péče o lesy v majetku Prahy • Myslivost
a život v lese • Ve zkamenělém lese v Botanické zahradě vysasena vzácná araukárie (9a) • Zelené srdce Prahy - akce v rámci
Týdne lesů (9b) • Ekoléto 2009 - myslivecký den • Úplnou
novinkou pražských lesů jsou pikniková místa s ohništěm • Akce
„Po stopách lesní zvěře“ přilákala několik tisíc návštěvníků (10a)
• Nová naučná stezka v Kunratickém lese (10b) • Praha vykoupí
další pozemek pro les • Dobrovolníci vysadili tisíce stromků • Ve
Stromovce vznikla nová stezka • Praha má nový přírodní park
12 • Lesy na území Středočeského kraje v působnosti LČR, s. p.,
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem (12) • Na Hudlickém
vrchu plánuje LS Nižbor naučnou stezku a rozhlednu (13)
14 • Na Křivoklátsku stojí proti sobě dva návrhy: Lesnický park
versus národní park
16 • „Mnišková“ lesní železnice na Křivoklátsku (16)
17 • Když se řekne Medník, většina lidí si vybaví lesy a kandík:
Naučná stezka Medník (17a) • Už potřetí se letos v květnu na
Skalce bude soutěžit O šišku z Mníšku (17b)
18 • MS Sadská pořádá už deset let Myslivecké dny pro děti (18)
19 • 20 let v Evropě! Jubilejní reklamní akce Wood-Mizer (19a)
		 • Nejstarší lesník a spisovatel (19b)
20 • Aktuality ze středních Čech • Svatohubertská bohoslužba
v Dobříši • Výstava O dřevu v Národním zemědělském muzeu
• Aktuální problematika lesního školkařství v ČR • Bohaté výřady na honech ve Svinařích na Berounsku (20a) • MS KORNO
v Českém Krasu • Nezabíjejte zvířata kvůli módě! (20b)
• Veverka nashromáždila ořechy • Elektrické ohradníky zapříčiňují
smrt zvěře • Alibismus u divokých kachen
21 • Kniha jako hold profesoru Josefu Hromasovi (21a)
		 • Městské lesy Banská Bystrica oslavily své výročí vydáním knihy
		 • Aktuality z lesov TANAPu: - Medvědi na Skalnaté chatě - Smreky
dopriali krivonosom dostatok potravy (21c)
22	AKTUALITY - KRIMI... • Městské lesy pořádaly naháňky (22)
23 Inzerce
+ zelené stránky Prahy
21c
a středočeského Kraje
26 Domácí a zahraniční akce
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leden a Únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti

L

ovecká sezóna skončila, od ledna jsou
myslivci především hospodáři, kteří
musí pomoci zvěři zajistit potravu a umožnit jí tak přežít těžké zimní období. Při
silných mrazech a sněhové pokrývce, je
nutné přikrmovat zvěř i několikrát týdně.
Ve všech krmelcích pro spárkatou zvěř
by měl být dostatek kvalitního sena. Při
jeho doplňování je nutné odstranit seno
vypadlé na zem, protože může být kontaminováno zárodky parazitů. Přikrmujeme
kvalitními krmivy, spárkatá zvěř patří mezi
přežvýkavce, a ta vyžaduje stálost a pravidelnost potravy. Trávení u ní probíhá prostřednictvím bachorových bakterií, proto
na každý typ potravy musí být v jejich
trávicí soustavě namnožen určitý druh bakterií. Náhlé změny v skladbě krmiv proto
mohou přežvýkavé zvěři způsobit závažné
problémy. Jadrných i objemných krmiv je
díky současné likvidaci chovů skotu na
venkově nadbytek, ceny krmiv proti loňskému roku jsou podstatně nižší. Koncem
ledna myslivci předkládají medikované
krmivo proti vnějším i vnitřním parazitům,
a proto musí od začátku ledna navykat
srnčí na jadrné krmivo, ve kterém bude
léčivo následně podáno. Suchá krmiva
musí být kombinována s dužnatými, senáží
či siláží, aby spárkatá zvěř nezpůsobovala škody na lesních porostech. Ty jsou
většinou způsobeny nesprávnou volbou
krmiv. Největší nebezpečí pro zvěř není
nepříznivé počasí, ale lidská bezohlednost.
Nejčastějším projevem jsou bezohledné
jízdy motorkářů a volné pobíhání psů.
Zvěř instinktivně vykonává v zimě minimum
pohybu. Pokud pes či čtyřkolá vyplaší srnčí
zvěř, ta před ním rychle uniká. Slabší nebo
často rušené kusy zvěře se pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem energie
a umírají na celkové vysílení nebo na
záněty dýchacího ústrojí. Pejskům vodítko
sluší a je důkazem ohleduplnosti k přírodě.
Motorkáři by měli svá vozidla označovat
čitelnou poznávací značkou a svého adrenalinu se zbavovat na k tomu určených
motokrosových drahách nikoli v přírodě,
protože dochází k porušování hned několika zákonů. V lednu pokračují naháňky
na černou zvěř. K lovu patří dodržování
tradic, nikoliv alkohol, protože ten se již
mnohokrát nevyplatil. Myslivci při prokázání konzumace v průběhu lovu hrozí konec
jeho lovecké činnosti, což je velmi tvrdá,
nicméně účinná sankce. Začátkem roku
startují na většině Okresních mysliveckých
spolků kurzy pro uchazeče o lovecký lístek.
Příprava i zkoušky samotné jsou velmi
náročné, obtížnost je přirovnávaná k maturitní zkoušce. V lednu probíhají myslivecké
plesy a bály, které patří díky bohaté zvěřinové tombole k nejoblíbenějším.

leden - únor
období je vhodné předkládat ke krmelcům
tzv. letninu, což jsou usušené výhonky dřevin a ostružiní s vysokým obsahem siličnatých látek. Dužnatých krmiv je možno předkládat jen tolik, aby je zvěř stačila během
několika dnů zkonzumovat.
Při přikrmování zvěře je nutno se
vyvarovat podávání zrna pšenice, protože
ta může způsobovat zažívací problémy
u přežvýkavé zvěře díky vysokému obsahu
lepku, který vytváří v předžaludcích lepkavou hmotu. Aktivita předžaludků přežvýkavců je během zimních měsíců utlumená,
zmenšená je resorpční plocha ve střevech
i objem předžaludků. Zažívací trakt je
tak přizpůsoben horší kvalitě i nedostatku
potravy v zimních měsících. Za nejlepší
krmivo považujeme zrno ovsa (obsahuje
více vlákniny), kvalitní čerstvou kukuřičnou
siláž (odebíranou ze stěny silážní jámy),
kvalitní čerstvou senáž a kvalitní luční či
vojtěškové seno. O  vhodnosti nerozhoduje předkládané množství, ale mnohem
více pravidelnost předkládání (oves, siláž
a senáž minimálně 1 x za týden v přiměřeném množství).
Na každou honitbu připadá v průměru
dvanáct přikrmovacích zařízení, které musí
pověření členové mysliveckého sdružení
doplňovat. Myslivci se snaží sice zvěři
pomoci a v době strádání ji přikrmovat, ale
i pro ně zůstávají některé lokality nedostupné. Jsou místa, kam není možné krmivo dopravit ani pomocí terénních vozů.
Vypomoci mohou traktory, v krajním případě přicházejí na řadu sněžnice a běžky.
V horských oblastech však dojít jen tak
s nějakým batohem zásob na zádech
nestačí. Jedním z řešení, jak zvěř před
takovýmito podmínkami zvláště v horských
oblastech uchránit, je vybudování nových
přezimovacích obůrek. Myslivci by zde měli
usnadněnou práci s dokrmováním a zvěř by
nezpůsobovala škodu okusováním dřevin.
Tento trend se objevil ve vyšších polohách
v osmdesátých letech minulého století. Po
roce 1993 se ale kvůli rozčleňování a pronajímání honiteb a z ekonomických důvodů
od jejich pořizování ustoupilo.
Díky současnému dostatku krmiv
a snadné dopravě je dodržení povinné péče o zvěř nejenom zákonnou, ale
i morální povinností. Na venkově dochází v současnosti díky dovozům a nezájmu zpracovatelů k likvidaci chovů prasat
a skotu, a tak objemných i jadrných krmiv
vhodných pro zvěř je nadbytek. Podstatně
také klesla cena krmiv. Mlékárny zvyšují minimální odběrové množství mléka,
což vede k likvidaci menších chovů soukromých zemědělců, což vede k rušením
chovů. K likvidaci chovu skotu pomáhají
i vyšší sankce na zemědělských dotacích
při neplnění podmínek „cross compliance“,
které jsou v podmínkách starších staveb
pro hospodářská zvířata prakticky nesplnitelné. To povede k úbytku trvalých travních
porostů, které byly hlavním zdrojem potravy pro zvěř v letních měsících.

MYSLIVEC JE V zimě PŘEDEVŠÍM 
HOSPODÁŘ
	Od ledna do března je myslivec především hospodář, který musí pomoci lesní
zvěři zajistit potravu a pomoci jí tak přežít
těžké zimní období. Proto v těchto dnech
přikrmují lesní zvěř i několikrát týdně, záleží
na průběhu počasí a v závislosti na výšce
sněhové pokrývky. Ve všech krmelcích pro
spárkatou zvěř by měl být dostatek kvalitníJAK POMÁHAT ZAJÍCŮM 
ho sena. Seno, které vypadlo z krmelců na
A DROBNÉ ZVĚŘI?
zem, musí být odstraněno, protože může být
Pomoc zajícům v honitbách je náročkontaminováno zárodky parazitů. V tomto nější. Krmiva se musí předkládat na více
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místech v malých množstvích a pravidelně
je doplňovat i několikrát během týdne.
Opravdovou pochoutkou pro zajíce je kůra
mladých větví ovocných stromů (zvláště
jabloně). Větve je třeba pravidelně ořezávat a překládat na okraje polí. Pokud
prořezávku větví v sadech provedeme již
v tomto období, zabráníme tak škodám na
stromcích, protože se zajíci budou soustředit na větve ležící na zemi a nebudou
okusovat kmínky stromků.
Bažantům je zapotřebí doplňovat do
zásypů obilí, spolu se zadinou. Zásadou
by mělo být, aby v zásypech bylo vždy
přiměřené množství potravy k počtu stavů
drobné zvěře v honitbě. Po navlhnutí může
zrno rychle zplesnivět a pak zvěři škodit.
Kachny se dají přikrmovat na ledě nebo
v zásypech na okraji vodních ploch.
Často s přikrmováním zvěře pomáhá
i veřejnost. Při tom se však dopouští mnoha
chyb. Zásadně nelze krmiva ponechávat
na sněhu, ale je nutné ho donést přímo
do krytých krmelců, protože ponechané
na mokrém sněhu začne rychle nahnívat,
bobtnat a zvěři může pak spíše uškodit.
To platí zvláště pro suché pečivo. Kolem
krmelců by se měli lidé pohybovat co
nejméně, všude totiž zanechávají pachové
stopy, které odrazují zvěř. Se psy by do
přírody v době sněhové pokrývky neměli
vydávat vůbec.

ZVĚŘI NEJVÍCE ŠKODÍ LIDSKÁ 
BEZOHLEDNOST
Největším nepřítelem pro zvěř však
není mráz a sníh, ale lidská bezohlednost.
Největší problémy způsobují v honitbách
motorkáři a pejskaři, kteří nechávají svá
zvířata pobíhat volně po lese. Dle zákona
o myslivosti a zákona o lesích není možno
volně venčit psa v přírodě. Zvěř instinktivně
vykonává v zimě minimum pohybu. Pokud
pes vyplaší srnčí zvěř, ta před ním uniká.
Slabší nebo často rušené kusy zvěře se
pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem
energie a umírají na celkové vysílení nebo
na záněty dýchacího ústrojí.
Nejen pejskaři, ale i běžkaři a příznivci terénních vozidel jsou každým rokem
pohromou pro poklidný život zvěře. Myslivci
proto se stejnou periodicitou vyzývají
k ohleduplnosti. Stačí, aby nyní nezacházeli hluboko do lesů, nebo se nepohybovali
prostředkem pole, kde se schovávají zajíci,
ale aby se drželi na krajích lesů a běžkaři
dodržovali vyznačené trasy. Bezohlednost
lidí vyhání zvěř z jejích úkrytů. Útěk je
pro ni vysoce rizikový. Často dochází ke
zraněním či uštvání, a když potom znovu
ulehne na sníh, může dojít k zápalům plic.
Ty vedou až ke smrti zvěře.
POVINNOSTI MYSLIVECKÉHO
HOSPODÁŘE
Myslivecký hospodář shromažďuje
záznamy o lovu zvěře a jejím úhynu, evidenci vydaných plomb a lístků o původu
zvěře, evidenci o nakládání se zvěří a zvěřinou. Podle dispozic státní správy myslivosti
podává hlášení o průběhu lovu. Hospodář
dbá na dodržování klidu v honitbě, zejména
v okolí krmných zařízení. Stará se rovněž
o citlivé vysvětlení veřejnosti, že procházka

s volně pobíhajícím psem je v tomto období
pro zvěř velmi nebezpečná. Pokud je vyšší
sněhová pokrývka raději hospodář zruší
pořádání nátlaček na lišky a černou zvěř.
KONČÍ LOVECKÁ SEZÓNA
15. ledna končí doba lovu jelena
evropského a jelena siky a hus. Po obnově
(čerstvě napadlý sníh) a řádném obeznání
pořádají myslivci společné lovy (naháňky,
nátlačky) na černou zvěř a lišky. Na společném lovu můžeme lovit jen selata a lončáky prasete divokého (černé zvěře). Koncem
ledna končí doba lovu bažanta v bažantnicích, a tak v současnosti probíhají poslední
lovy. Dále se smí v lednu lovit kuna lesní
a kuna skalní, straka a vrána. Koncem
února končí doba lovu straky a vrány, kuny
lesní a kuny skalní, pokračuje doba lovu
bažanta královského. Celoročně se loví
liška, sele a lončák prasete divokého.
Hony jsou pro účastníky společenskou
událostí. Proto je nutno dbát na dodržování
mysliveckých tradic a vhodného oblékání.
Dobře organizovaný výřad jako pocta ulovené zvěři na závěr honu s loveckými fanfárami je zážitkem pro všechny účastníky honu
samozřejmostí, kterou obdivují i zahraniční
lovci, kteří u nás nalézají neopakovatelnou atmosféru, kterou dotvářejí i tradice.
K lovu však nepatří alkohol, protože ten se
již mnohokrát nevyplatil. Navíc myslivci při
prokázání konzumace v průběhu lovu hrozí
konec jeho lovecké činnosti, což je velmi
tvrdá, nicméně účinná sankce.
V zimě probíhají také myslivecké plesy
a bály, které patří díky bohaté zvěřinové
tombole k nejoblíbenějším.
práce v lese v lednu a v únoru
Je hlavní sezóna sběru šišek smrku,
borovice a modřínu, jestliže je nedostatek
semene těchto dřevin pro jarní síje, lesníci odesílají šišky k přednostnímu luštění do semenářských závodů. Pokračují
ve sběru semen jasanu, lip a akátu.
Semena javoru, která jsme nevyseli na
podzim, ukládáme do vlhkého písku.
Věnujeme pozornost žaludům a bukvicím, které je nutno chránit proti mrazům
a myším. Systematicky kontrolujeme
skladované osivo pro jarní síje a uskladněné šišky jehličnanů před jejich odesláním k luštění do semenářských závodů.
Ve školkách plníme sněžné jámy,
prohlíží oplocení školek a zabraňujeme
zvěři ve vniknutí do školek. Sbíráme
rouby pro zakládání semenných sadů, řízkují vrby a topoly, připravují se na jarní síji
ve školkách, dokončují čištění, třídění
a moření osiv, vysévají semena břízy na
sníh. Věnujeme se přípravě a opravám
školkařského nářadí a školkařských strojů pro jarní práce. Intenzivně se připravujeme na jarní zalesňovací práce po
všech stránkách - zajištěni pracovních sil
včetně případného ubytování a dopravy
na pracoviště, příprava a opravy potřebného nářadí a strojů, zajištění sazenic
včetně harmonogramů přísunů na pracoviště. Pokračujeme v prořezávkách
hlavně listnatých mlazin. Nejsou-li silné
mrazy, vyvětvujeme topoly.
Velkou pozornost zaměřují na
ochranu kultur proti okusu zvěří, kontrolují funkčnost oplocení mladých kultur.
V borových porostech v nižších polohách

Silva Bohemica - 1-2/2010

nách. Podle potřeby zřizujeme napajedla. - lesníci provádějí pěstební zásahy v lese
Zkontrolujeme provozuschopnost strojů = probírky (výchovné těžby) listnáčů,
a nářadí pro jarní práce. Ovocné stromy přičemž využívají zmrzlé půdy k mýtní
stříkáme zimními postřiky. Vápníme dna těžbě na podmáčených půdách, rašelizazimovaných rybníků.
ništích a v místech s nárostem mladých
stromků.
VČELAŘSTVÍ V LEDNU
- v lesích probíhá těžba dřeva
V zimě přežívají včely v úlech v tzv. - probíhá kontrola ochrany proti okusu
zimním chomáči, kde udržují teplotu nad zvěří a funkčnost oplocení mladých kultur,
10 °C. Matka se pohybuje uprostřed cho- myslivci pomáhají s opravami a obnovou
máče a ostatní včely jí obklopují. Včely na nátěrů. Nejlepší ochrana proti okusu je
okraji chomáče se zvolna pohybují dopro- však správné přikrmování zvěře.
střed, aby nezkřehly, a naopak. Teplota
uvnitř chomáče je asi 20 °C a na kraji 10 V druhé polovině ledna:
°C. Matka už zase po dlouhé pauze začíná - začíná kvést čemeřice
- hnízdí křivka obecná
klást vajíčka, ale jen v menší míře.
V termínu od 15.1. do 15.2. se musí - v nižších polohách začíná honcování
odevzdat do laboratoře zimní měl na vyšet- zajíců
ření proti varoáze. Měl jsou zbytky vosku, - začíná houkat výr
opadu z úlu a především roztoče Varroa - srncům začínají růst parůžky
destructor, jehož počet se v měli zkoumá - je vhodné nakupit potřebná hnojiva
a podle toho se usuzuje na stupeň napa- a osiva na zvěřní políčka, kontrolovat
dení včelstva tímto obávaným parazitem. zabezpečení skladů proti hlodavcům
Staří praktici kontrolují stav úlu a včelstev - probíhá hlavní sezóna sběru šišek smrku,
gumovou hadicí, kterou prostrčí přes česno borovice, modřínu, jasanu, lípy, akátu.
úlu hlouběji do úlu a poslouchají, jak včely - probíhá sběr roubů pro zakládání semenbzučí. Pokud bzučí hodně, tak se jím něco ných sadů, řízkují vrby a topoly, připranelíbí, např. výskyt vetřelců, jako jsou myši, vují se na jarní síji ve školkách, vysévají
hraboši a ptáci. Pokud však včely nebzučí semena břízy na sníh.
vůbec, tak s nejvyšší pravděpodobnosti
uhynuly na nějakou nemoc či na nedosta- V první polovině února:
tek zásob, nebo na přeplnění výkalových - probíhá honcování zajíců
vaků. Výkalové vaky si můžou přeplnit, - začíná kaňkování (říje) vyder a rysů
pokud zůstanou v úle nevhodné zásoby, - začínají kvést sněženky
a to medovicový med. Včelaři využívají čas - probíhá říje vlků, kaňkování lišek, probíhá honcování divokých králíků
ke studiu odborné literatury.
- přilétá husa velká
Co dalšího se děje v honitbách?
V druhé polovině února:
V první polovině ledna:
- odlétají havrani
- končí chrutí divokých prasat
- přilétají skřivani
- začíná kaňkování lišek
- srncům dorůstají nové parůžky
- zemědělci kontrolují stav ozimů a řepky
pod sněhovou pokrývkou a nakupují
osiva jařin a hnojiva, broskvoně je nutno
ošetřit proti kadeřavosti.

Když vlci v lednu vyjí, lišky skolí,
očekávej ještě větší zimu.
Na Tři krále o jelení skok dále.
Tříkrálovou zimu vlk nesežere.
25.1. Bude-li jasný den na Sv. Pavla
Obrácení, v ten rok v ničemž nedostatku není; pak-li mlha bude, tehdy zvěř
i člověk duše zbude. Na Obrácení sv.
Pavla se medvěd na druhý bok obrátí.
V lednu mráz těší nás, v lednu voda,
věčná škoda.
Lepší v lednu vlka pod okny vidě než
pluh na poli. Je li teplo v lednu,
sahá bída ke dnu.
Když v lednu včely vyletují,
nedobrý rok ohlašují.
Jestli v lednu deště lijí,
to z příští úrody pijí.
Vlk v únoru na poli lepší nežli sedlák
na mezi.
Když je pěkný čas na Hromnice (mráz),
bývá zdárné obilí velice.
Medvěd též, když teplo bývá, obzvláštní
ten způsob mívá, spravuje-li brloh
všelijak, učině to, lehne zase znak.
Pak-li tuhá zima bývá, brloh svůj
hned rozházívá.
Leze-li o Hromnicích jezevec z jámy,
poleze na měsíc zase do jámy.
Vyleze-li jezevec o Hromnicích z díry,
na čtyři neděle zpátky zas pílí.
O Hromnicích milejší ovčákovi vlk než
slunce.
Na sv. Matěje jde liška naposled po
ledě.
Když sníh záhy taje, dlouho neroztaje.
Nechce-li severák v únoru váti, v dubnu
se to musí přeci jenom státi.
V únoru sníh a led, v létě nesou včely
med.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich,
nadělá je.

Další informace
ohledně myslivosti lze získat:

Ing. Jiří Šilha
pověřený pracovník pro styk s médii
Českomoravská myslivecká jednota
lednoVÉ a únorové pranostiky
(z knihy Jaromíra Kovaříka - Zvěř, lov a myslivost
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
v české lidové slovesné kultuře)
mobil: 604 953 043
Když jelen na nový rok zatroubí,
e-mail: jiri.silha@centrum.cz
znamená to š t ě s t í
www.cmmj.cz

leden a Únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti

kácí lapáky na lýkohuby, v únoru začínáme kácet první sérii lapáků pro lýkožrouta smrkového. V oblastech zvýšeného
výskytu lýkožrouta smrkového pokračují
ve vyhledávání a okamžitém zpracování
napadených stromů nastojato. Není-li
sníh, kontrolují v borových a smrkových
porostech stav škůdců v půdě (pilatek, píďalek tmavoskvrnáče, sosnokaza,
bourovce borového, hřebenule borové).
Doplňují podzimní kontroly vajíček obaleče dubového na vzorových větvích.
Ničí hubky vajíček bekyně velkohlavé
nátěrem karbolinea a pálíme hnízda housenek bekyně zlatořitné. Hodnotí výskyt
škodlivých činitelů a chemické ošetření
za uplynulý rok. V oblastech, kde se
vyskytuje bourovec borový, kontrolně
lepujeme. S traťovou správou projednáváme opatření proti požárům podél
železnic (zejména tam, kde jezdí „výletní“ parní lokomotivy), není-li sníh, čistíme
protipožární pásy.
	Těžební práce jsou v plném proudu, pokud tomu nebrání vysoká vrstva
sněhu. Těží, přibližují a odvážejí listnaté
dřeviny, především ty, které podléhají rychlé zkáze (buk, olše, javor, habr,
bříza), provádějí probírky (výchovné těžby)
listnáčů, využívají sněhu a zmrzlé půdy
k mýtní úmyslné těžbě na podmáčených
půdách, rašeliništích a v místech s nárostem mladých stromků. Další pozornost
zaměřují na výrobu a odvoz všech
sortimentů zvláštní a výběrové jakosti.
Využívají sněhové pokrývky pro těžbu
dřeva v porostech, kde je nutno chránit
přirozené zmlazení nebo kulturu.
V přidružené výrobě za příznivého počasí zajišťujeme odvodňovací
a zavodňovací práce na lukách a pastvi-

Maluje, kudy chodí
Petr Slaba je znám veřejnosti jako autor
kresleného humoru a ilustrátor. V poslední době se věnuje i literární tvorbě. Jeho
humorné kresby dobře znají čtenáři našeho časopisu a posledních třech ročníků
kalendáře. Jeho kresby vás doprovodí
i na stezce ČERTOVY HLAVY nad „jeho“
obcí Želízy nedaleko Mělníka. Robert Klán

Petr Slaba bude opět „malovat
na tělo“ na výstavě Natura Viva
v Lysé nad Labem v květnu 2010
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Regionální zaměření čísel časopisu Silva Bohemica v roce 2010
Přinášíme pokračování seriálu „Lesnictví
a myslivosti v krajích ČR“. Cílem seriálu je poskytnout čtenářům ucelený soubor
informací o lesnictví a myslivosti v jednotlivých regionech. Součástí každého čísla je
i regionální adresář institucí a firem „Zelené
stránky“ na straně 23.
Zaměření čísle časopisu v roce 2010:
1-2 Praha a Středočeský
3-4 Královéhradecký, Pardubický a Vysočina
5-6 Jihomoravský a Zlínský
7-8 Jihočeský a Plzeňský
9-10 Moravskoslezský a Olomoucký
11-12 Karlovarský, Liberecký a Ústecký
Jednotlivá čísla podle zaměření cíleně
distribuujeme bezmála všem potenciálním
zájemcům a zákazníkům. Prezentace se

Lednová Silva Bohemica bude zaměřená na Prahu
a Středočeský
kraj
Liberecký

1-2/10
Ústecký

č. 11-12

č. 11-12

č. 11-12

Karlovarský

Královéhradecký

Praha
a Středočeský

č. 1-2

Plzeňský

č. 7-8

Jihočeský

č. 7-8

Pardubický

Moravskoslezský

č. 3-4

Olomoucký

č. 9-10

č. 9-10

č. 3-4

Zlínský

Jihomoravský

č. 5-6

č. 5-6

Těšíme se na Vaše příspěvky a spolupráci!
Kolektiv redakce Silva Bohemica
Josefská 4 - P.O.Box 1, 118 00 Praha 1
gsm 602 225 486, fax 960 318 522 286
silva@bohemica.cz   www.bohemica.cz

Lesnictví a myslivost ve středních Čechách
Lesnictví
Výkon státní správy na úseku lesního hospodářství upravuje zákon č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Středočeský kraj patří svou rozlohou 1 101 552 ha mezi největší kraje
v ČR, avšak lesnatost je v rámci krajů
ČR, shodně s Jihomoravským krajem,
nejmenší. Ve Středočeském kraji je
298 304 ha lesa, což představuje průměrnou lesnatost kolem 27 %. Největší
lesnatost mají okresy Příbram (47 %)
a Rakovník (40 %), naopak nejméně
lesnaté jsou okresy Nymburk a Kolín
(18 %). Lesnatost je vyšší v jižní až
severozápadní části kraje.
Nejvíce lesů ve Středočeském kraji je
ve vlastnictví státu (47 %), a to ve správě

Lesů České republiky, s. p., a v menší
míře také ve správě Vojenských lesů
a statků, s.p. (Vojenský újezd Brdy). Ve
Středočeském kraji je vysoký podíl lesa
ve vlastnictví fyzických osob (23 %).
V lesích Středočeského kraje se
převážně vyskytují jehličnaté dřeviny
(okolo 72 % -> většinu tvoří smrk ztepilý - 32 % - a borovice lesní - 29 %).
Mezi listnatými dřevinami dominují dub
zimní, letní a habr obecný. Zastoupení
dřevin není ideální, protože se na území
kraje vyskytuje především dubovo-bukový lesní vegetační stupeň, který nejvíce
vyhovuje dřevinám, jako je buk lesní, dub
zimní či habr obecný.
Na lesy ve Středočeském kraji je
vyvíjen velký antropogenní vliv, a to
zejména v blízkosti velkých měst, v oblastech tradiční rekreace (např. Slapská

TOK, nejvyšší vrch Brd i Středočeského kraje (865 m) leží ve vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Jince - nad Obecnicí u Příbrami.

Do vojenského újezdu je vstup
v těchto místech celoročně zakázán. Lesy zde obhospořařuje VLS,
s.p., divize Hořovice. Vrch Tok tvoří
poměrně plochý hřeben - od severu
a východu je částečně holý (fot.
dole) a v zimě zde bývá sněhové
pole dobře viditelné od Příbrami
i z Hřebenů. Na horním snímku je
ve schránce na smrku vrcholová
kniha, níže odnačení vrcholu a dále
i „tetřev na Toku“ (zdroj: www.brdy.
info). Tetřev tu byl kdysi vskutku
hojný a byla tu i tokaniště. Přesto se
někteří badatelé domnívají, že spíš
jde o jméno předkeltské (související
s albánským tok či tog - hromada,
kupa), jiní soudí, že některé toky
vznikly od točitých cest na vrchol či
točení větru nebo souvisí s vodním
tokem. O záchranu tetřeva, který
z tamních lesů zmizel na konci 70.
let, se snaží lesníci od r. 1996. Ve
VVP Jince proto každoročně na
podzim vypustí 25 až 40 kuřat. Ztráty
jsou ale značně vysoké, kolem 75 %.
Jsou to ptáci odchovaní v zajetí,
takže přirozené reflexy nemají tak
zcela vyvinuté a neumí se bránit.
Velkým nepřítelem tetřevů je vedle
lišky a kuny také černá zvěr, která
ničí jejich hnízda.
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Vám určitě vyplatí! Pokud máte zájem o prezentaci v čísle 3-4/2010 (Královéhradecký,
Pardubický a Vysočina), dejte nám vědět
nejpozději do 15. 2. 2010.
Kromě reportáží a rozhovorů každou
část seriálu doprovází množství fotografií. Pro zpestření časopisu uvítáme články
a fotografie od dalších autorů z příslušných
regionů. Vedle regionální tématiky samozřejmě i nadále přinášíme četné informace
o aktuálních tématech a zajímavostech.

přehrada, Sázava, Vltava) a kolem dynamicky rozvíjejících se obcí v blízkosti
hlavního města Prahy. Hlavní problémy
s tím spojené jsou snaha o výstavbu
nebo přestavbu rekreačních objektů na
lesních pozemcích a výstavba rodinných
domů ve vzdálenosti menší než 50 m od
hrany lesního pozemku. Je nutno podotknout, že taková výstavba má negativní
vliv na lesní ekosystém a na produkční
a mimoprodukční využití lesa a je možná
pouze ve výjimečných případech v souladu se schváleným územním plánem
obce.
Lesy hospodářské, tedy lesy s primární funkcí produkční, zaujímají největší plochu lesních porostů Středočeského
kraje (cca 70 %). Ostatní plochu lesů
zaujímají lesy, které plní především
mimoprodukční funkce lesů, jako např.
lesy zajišťující ochranu půdy před vodní
a větrnou erozí na prudkých svazích,
skalních útvarech (např. svahy kolem
Vltavy, Sázavy a Berounky, exponované
partie Brd, Kokořínsko), lesy zajišťující ochranu vodních zdrojů (např. vodní
nádrž Želivka, Řepínský důl) a v neposlední řadě lesy příměstské a rekreační.
V rekreačních lesích bylo již vybudováno mnoho kilometrů cyklostezek (okres
Kladno a Praha-západ).
Lesnictví je nutno chápat jako
poslání, které zajistí nejen dostatek
kvalitní dřevní hmoty, ale především
kvalitní péče o mladé porosty, způsob
hospodaření a vysazování melioračních
a zpevňujících dřevin pro zvyšování stability porostů vůči biotickým činitelům.
Každoročně jsou zveřejňovány informace, jakým způsobem je možné čerpat
příspěvky na hospodaření v lesích.
K tomu Středočeský kraj vydává Zásady
pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích.

Myslivost
Myslivost patří ve středních Čechách
k tradičním činnostem spojeným s péčí
o krajinu a životní prostředí. V současné
době je ve Středočeském kraji přibližně
800 honiteb, ve kterých se chová zvěř
drobná - hlavně bažant a zajíc - a zvěř
spárkatá, jako je zvěř srnčí, jelení, mufloní, daňčí a černá. Pro daňčí zvěř byly
do současné doby vyhlášeny dvě oblasti
chovu zvěře - na Kolínsku a Nymbursku.
Mezi zajímavosti patří výskyt tetřeva
hlušce v oblasti Brd a populace jelence
běloocasého na Dobříšsku.
Vzhledem k tomu, že má kraj velmi
různorodé přírodní podmínky, dochází
i k diferenciaci mysliveckého hospodaření. Tyto rozdíly jsou nejvíce patrné mezi
převážně polními honitbami v oblasti
Polabí a lesními honitbami v jižní části
kraje. Nemalé problémy, spojené zejména s komplikovanou identifikací honebních pozemků, působí rovněž velmi rozčleněná majetková držba.
Ve středních Čechách je rovněž 28
obor, které jsou mimo péči o přírodu
zaměřeny především na chov zvěře na
té nejvyšší úrovni. Mezi světoznámé
patří Žehušická a Lánská obora.
Nedílnou součást myslivosti tvoří
sokolnictví, které je nejen koníčkem
mnoha lidí, ale uplatňuje se i profesionálně při ochraně letišť a v neposlední
řadě slouží k propagaci ochrany dravců,
kteří patří v naší přírodě mezi nejvíce
ohrožené živočichy. V průběhu roku je
ve Středočeském kraji pořádáno rovněž
množství kulturních akcí s mysliveckou
tematikou.
Finanční příspěvky
na hospodaření v lesích
Středočeský kraj poskytuje od roku
2005 finanční příspěvky na hospodaření

Nejnižší bod kraje (160 m) leží na Labi u obce Horní Počaply,
hranice se Severočeským krajem prochází zalesněným hřbetem nad
obcí, vlevo na horizontu Říp (459 m) leží již v Severočeském kraji

zdroj: Foto.mapy.cz
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v lesích podle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich
využití“, tyto zásady byly notifikovány
Evropskou komisí s platností od roku
2005 do 31.12.2009. V současnosti jsou
z rozpočtu Středočeského kraje poskytovány příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi, obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů a ekologické a k přírodě
šetrné technologie. Ročně jsou poskytovány příspěvky v celkovém objemu cca
50 mil., v roce 2008 bylo vyplaceno na
příspěvky celkem 53.364.566 Kč. Největší
objem je každoročně vyplácen na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů cca
90 %, v roce 2008 bylo vyplaceno na
tento dotační titul 46.882.776 Kč. Na ekologické a přírodě šetrné technologie bylo
v roce 2008 vyplaceno 6.366.820 Kč a na
obnovu lesů poškozených imisemi pouze
114.970 Kč
V této době je v notifikačním řízení
návrh nových zásad na období 20102014. Při přípravě zásad na další období
jsme se drželi předpokladu, že objem
finančních prostředků na příspěvky bude
stále ve stejné výši. Při přípravě zásad
na další období bylo našim cílem především zefektivnění poskytování příspěvků,
odstranění málo využívaných podtitulů,
úpravu sazeb na jednotlivé podtituly, při
zachování stejného celkového objemu
finančních prostředků, dále došlo k přesnějšímu vysvětlení některých pojmů.

Středočeský kraj vítá oživený návrh
na zřízení NP Křivoklátsko
Hejtman Středočeského kraje David
Rath a jeho náměstek pro oblast životního prostředí Miloš Petera (oba ČSSD) se
24.10.2009 sešli s ministrem životního
prostředí Ladislavem Mikem a seznámili
se s návrhem na vyhlášení národního
parku Křivoklátsko. Oba tento návrh
považují za prospěšný projekt. „Pokud
návrh zákona ministerstvo předloží ještě
v tomto volebním období, tak mu chce
Středočeský kraj v tomto záměru pomáhat a bude se snažit případné odpůrce
přesvědčit o výhodách pro obyvatele
kraje,“ slibuje hejtman David Rath.
V této souvislosti oba krajští představitelé informovali ministra, že Středočeský
kraj v listopadu 2009 vyhlásí přírodní
park Brdy-Hřebeny, které má ochránit
více než 180 kilometrů čtverečních též
velmi cenné krajiny oblasti Brd.
Znění zákona chce ministerstvo
životního prostředí připravit v první polovině roku 2010. Pokud by ho poté schválí
Parlament a podepsal prezident, nový
národní park by chtěli vyhlásit už do
konce roku 2010. Křivoklátsku je věnována vnitřní dvoustrana 14-15 tohoto čísla.
Další dva přírodní parky
K sedmnácti přírodním parkům ve
středních Čechách v r. 2009 přibyly
další dva: Škvorecká obora - Králičina
a Brdy - Hřebeny.
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Plešivec, osamocený vrch
(654 m) v severovýchodní části
brdských Hřebenů (hospodaří
zde LZ Dobříš), z jehož „pleší“
(skalní terasy nad kamennými
poli) jsou Brdy i Křivoklátská
vrchovina jako na dlani: nahoře pohled na východ - od
Studeného vrchu (660) přes
Velkou Babu (614) k Písku
(690 m - nejvyšší vrch Hřebenů),
na němž ční zdáli viditelný radar
(na Hřebenech hospodaří převážně LRS Zbiroh). Na jihozápadě vidíte VVP Jince s nejvyšším
vrchem Tok (865) a na severu
Křivoklátskou vrchovinu (hospodaří zde převážně LČR a LRS
ku
Zbiroh).
r
da ís

Středočeský krai

Škvorecká obora - Králičina, bývalá obora u Úval u Prahy,
Foto.mapy.cz
kde byl začátkem r. 2009 vyhlášen přírodní park

Rada Středočeského kraje 7.2.2009
rozhodla o zřízení přírodního parku
Škvorecká obora - Králičina, který
navazuje na přírodní park Klánovice
(Klánovickým lesem prochází hranice
mezi Prahou a Středočeským krajem).
Králičina - Škvorecká obora představuje nejzajímavější přírodní scenérii
v blízkosti Úval. Hluboko zaříznuté údolí
říčky Výmoly skrývá chráněné rostliny
i živočichy. Po obvodu lesa je stále
místy zachována oborní zeď z 19. století.
Obora i s fořtovnou Liechtenštejnské
lesní správy patřila pod nedaleký zámek
ve Škvorci. Na výrazném ostrohu jsou
znatelné terénní pozůstatky hrádku,
někdy nazývaného Skara. Asi 500 m
proti proudu Výmoly se nacházejí zbytky
po romantických zříceninách nebo střílen z počátku 19. století. Dál odtud se
nachází ruina hráze bývalého rybníku.
Asi o další kilometr proti proudu Výmoly
se nad říčkou klene most z roku 1842,
který byl v březnu 2007 vyhlášen právem
kulturní památkou.
Rada Středočeského kraje 14.9.2009
odsouhlasila vyhlášení přírodního
parku Brdy - Hřebeny. Jedné se o rozsáhlý zalesněný hřbet nacházející se
mezi Prahou na severovýchodě a městysem Jince na jihozápadě. „Přírodní park
se zřizuje z důvodu zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny, zejména
s lesními komplexy s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými přírodními a estetickými hodnotami
a s řadou kulturně historických památek,“
vysvětluje důvody vyhlášení náměstek
hejtmana pro životní prostředí Miloš
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Plešivec - severozápad

Vrcholová kniha a schránka
Fabiána, dobrého ducha Brd

Andělské schody - přírodní rezervace,
chráněné území tvoří dvě lesní louky, 13 hektarů

SB

Přírodní park brdy - Hřebeny se stal v r. 2009 již
devatenáctým ve Středočeském kraji. Dalšími ambicemi však
obdobné parky překonává - krajští radní v něm vidí zárodek
mnohem větší a významnější „Chráněné krajinné oblasti Brdy“.
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Studený vrch (660 m)
s měřící věží z r. 1942, dnes
sloužící jako rozhledna, kam
1.1.2010 i přes mlhavé počasí
dorazilo hodně turistů. V lesích
mezi Dobříší a Hostomicemi
hospodaří LRS Zbiroh.

Petera (ČSSD). Rozloha navrhovaného
přírodního parku je 184 km². Nalézá se
na území okresů Praha - západ, Beroun
a Příbram. Jihovýchodní hranice přírodního parku z části tvoří zvláště chráněná
území - přírodní rezervace Andělské
schody (viz foto na straně 7) a přírodní
památka Černolické skály. Další dvě
přírodní rezervace Kuchyňka a Hradec
(viz foto na titulní straně) se nalézají ve
vrcholové části Hřebenů uvnitř parku.
Podle geomorfologického členění
jsou zde zastoupeny podcelky Hřebeny,
Dobříšská pahorkatina, Příbramská
pahorkatina a Brdy. Na geologické stavbě se podílejí horniny proterozoického
a paleozoického stáří. Starší jednotka
je budována především břidlicemi, prachovci a drobami s vložkami vulkanitů
náležejících kralupské skupině barrandienského svrchního proterozoika a dále
též sedimenty štěchovické skupiny bez
vulkanitů.
Krajští představitelé však dostatečně
neodpověděli na otázky, jaká omezení
přinese vyhlášení přírodního parku obyvatelům žijícím na jeho území a dále
např. také vlastníkům lesa. „To vyplývá
z platných zákonů,“ řekl Rath s dodatkem,
že změny se dotknou například stavebních aktivit. „K určitým stavebním akcím
bude třeba vícero souhlasů,“ prohlásil
hejtman. Současně ale zdůraznil, že hranice přírodního parku Brdy - Hřebeny jsou
vedeny tak, aby do jeho území nebyly
zahrnuty ani okrajové části větších sídel,
jako jsou Dobříš, Mníšek pod Brdy či
Dobřichovice či malých obcí. Lidnatějším
oblastem se tedy nový přírodní park vyhýbá. Spadají do něj spíše jen osamocené
usedlosti a také třeba chatová oblast mezi

Jílovištěm a Mokropsy.
Vyhlášení přírodního parku Brdy
- Hřebeny předcházela řada jednání
rady SK. Např. 23.3.2009 po posouzení
možností ochrany přírody v Brdech se
Rada rozhodla pro variantu velkoplošné ochrany, tj. s cílem vyhlášení
CHKO pro celou oblast Brdy. Zároveň
pověřila náměstka Peteru pro jednání s Ministerstvem životního prostředí,
s Ministerstvem obrany a generálním
ředitelstvím vojenských lesů o vyhlášení
CHKO na tomto území.
V Brdech lze nalézt vedle nesporné krajinářské hodnoty i četná přírodní
stanoviště s mimořádnou přírodovědnou
a ochranářskou hodnotou i biotopy vzácných, ohrožených a zvláště chráněných
druhů rostlin i živočichů. Velká část
nejcennějších stanovišť mimo vojenský
újezd je vyhlášena jako maloplošná
ZCHÚ, například Přírodní park Třemešný
Vrch, Přírodní park Hřebenec, Přírodní
rezervace Getsemanka I. a II., a jiné. Péči
o tato území zajišťuje Středočeský kraj
z prostředků vlastního rozpočtu, v nadcházejícím období se počítá s čerpáním
financí z Operačního programu životní
prostředí. V tuto chvíli se pracuje na tom,
aby byly vyhlášeny evropsky významné lokality (EVL) zařazené v národním
seznamu za maloplošná zvláště chráněná
území. Krajský úřad zajišťuje přípravu
podkladů (plány péče, byla vybrána firma,
která provede geometrické zaměření) pro
vyhlášení prvních EVL v zájmové oblasti, které jsou financovány z prostředků
Operačního programu životní prostředí.
Po shromáždění podkladů Krajský úřad
zahájí proces vyhlašování ZCHÚ, který je
poměrně administrativně náročný. Z důvo-
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Vrchol Hradce - jihovýchodní
výhled směrem k Dobříši, 628 m
du časového omezení trvání projektu by
všechna tato území měla být vyhlášena
do roku 2012, v případě ostatních lokalit
nejpozději do roku 2014.
Zdroje: www.kr-stredocesky.cz
www.stredocech.cz, cs.wikipedia.org

Praha a Středočeský kraj

... a na území hl. města Prahy
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Oplocenka - bývalé pole
v Praze - Dolních Počernicích
(zalesněno 2006)

Příroda, krajina a zeleň v Praze
Pražská příroda je velmi rozmanitá
a vyskytuje se zde také velké množství
chráněných druhů živočichů a rostlin.
Na území hlavního města Prahy (HMP)
se nachází 89 maloplošných zvláště
chráněných území o rozloze více než
2 220 ha (4 % z celkové rozlohy města),
z toho 7 národních přírodních památek,
15 přírodních rezervací a 67 přírodních památek. V roce 2009 byla nově
vyhlášena přírodní památka Prameniště
Blatovského potoka v Klánovickém lese.
Snahou ochrany přírody je přitom
i v komplikovaných podmínkách velkoměsta vytvářet systémově propojené
územní celky dominantně sloužící ochraně přírody, krajiny a rekreaci. Jádrem
těchto ploch jsou přírodní parky, kterých
se na území Prahy nachází v současnosti 11 a zaujímají cca 20 % z celkové
rozlohy města.
	Celková výměra zahrad, parků
a parkových ploch v majetku města
Prahy činí více než 2 600 ha, z čehož
téměř 9 % tvoří parky, které svým významem přesahují rámec města - např.
Královská obora (Stromovka), Letenské
sady, zahrada Kinských.
V pražských uličních stromořadích
se nachází přibližně 26 000 stromů.
Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo

projekt Praha stromům - stromy Praze,
v jehož rámci započala systematická
obnova uličních stromořadí, se přitom
podařilo v ulicích města vysadit více než
2 500 nových stromů.
Významnou součástí pražské krajiny
jsou také vodní toky a nádrže.
Lesy
Všechny lesy na území hl. m. Prahy
jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se
zvýšenou rekreační funkcí (§ 8, odst.
2c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
v platném znění). V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce
respektovaných a chráněných kategorií
zeleně. Výměra lesů na území Prahy
vzrostla za posledních sto let téměř
o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají přibližně 10 % z celkové
rozlohy města. Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil
s tím, jak se měnily důvody zalesňování:
od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění
pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro
rekreaci obyvatel vznikajících sídlišť.
Z jehličnatých dřevin (celkem
zastoupení cca 30 %) jsou zastoupeny
borovice lesní, smrk, modřín a introdu-

Nové piknikové místo
opravená dřevěná lávka
Klukovice - Prokopské údolí (níže)
přes rokli v Prokopském údolí

lesopark Letňany - nové
cesty (dokončeno 11/2009)
a výsadby (zalesněno 11/2008)
 foto Ing. Dan Frantík + envis.praha-mesto.cz

kovaná borovice černá, jejíž porosty jsou
rovněž převáděny. Z listnáčů je zastoupen hlavně dub (nalézáme se v carpineto-quercetu). Kromě těchto hlavních
druhů se ve zdejších lesích vyskytuje celá
škála dalších dřevin, zejména buk, javory,
jasany, břízy, jilmy, olše, jeřáby včetně
břeku a muku, třešeň ptačí, ořešáky, jedle,
douglaska a mnoho druhů keřů, které jsou
už při zalesňovacích pracích do porostů
přímo vysazovány.

Silva Bohemica - 1-2/2010

Na území hlavního města Prahy leží
5 021 ha lesních pozemků, z toho:
- cca 2 645 ha v majetku hl. m. Prahy
(spravuje Odbor ochrany prostředí
MHMP)
- cca 1 700 ha v majetku státu (obhospodařují Lesy České republiky, s. p.)
- cca 676 ha v majetku fyzických a právnických osob
Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří: Klánovický les
(cca 1 000 ha na území Prahy), KunratickoMichelský les (cca 300 ha), Divoká Šárka Nebušice (360 ha), Modřanská rokle (290
ha), Chuchelský háj (134 ha), Xaverovský
háj (104 ha), Ďáblický háj (57 ha). Zbytek
do celkové výměry tvoří desítky menších
lesů a lesíků.
	Obora Hvězda (cca 85 ha, z toho
cca 78 ha lesních porostů) je nejen
lesem a přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou (NKP).
Péče o lesy v majetku Prahy
Hlavní město Praha prostřednictvím
odboru ochrany prostředí zajišťuje
údržbu a péči o lesní pozemky v majetku
obce o výměře 2 645 ha. Péče o lesy se
řídí lesním hospodářským plánem, který
se zpracovává vždy na desetileté období. V současnosti platí LHP na období
2004-2013.
V r. 1994 schválilo Zastupitelstvo
HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. Do dnešního dne
bylo vykoupeno do majetku města
přes 215 ha lesa, tím je na této ploše
zajištěna řádná lesnická péče. V lesích
vlastněných městem pokračují výchovné
a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném
zdravotním stavu na porosty smíšené),
obnovy a údržby cest, sbírání papírů,

SB

Myslivost a život v lese
Mezi zvěř, která obydluje Prahu
počítáme srnce, divoká prasata, zajíce, bažanty aj. Velkou zajímavostí
Kunratického lesa je stádo muflonů, kteří
zde byli uměle vysazeni.
Praha, jako vlastník velkého množství lesních i zemědělských pozemků,
je členem všech honebních společenstvech, jejichž honitby alespoň částečně zasahují na území HMP. Především
v okrajových částech a v lesích mimo
Zkamenělý les v Tróji
- ukázkový rozpad dvou kmenů
stromů a skupina leštěných
zkamenělých dřev (dole)

území HMP (k. ú. Říčany) jsou lesy
součástí honiteb, které jsou honebními
společenstvy většinou pronajaty.
Některé lesy, zejména v intravilánu obce, jsou nehonebními pozemky
(např. Obora Hvězda, Kunratický les,
Hodkovičky, Cibulka, Čimický háj a další).
V případě přemnožení některého druhu
zvěře a nárůstu škod na lesních porostech je v těchto případech jednotlivě
žádáno o povolení regulačního odlovu.
Velkou lesní atrakcí jsou tzv. zookoutky. Neslouží však pouze pro poučení a pobavení návštěvníků pražských
lesů, stávají se také útočištěm zraněných
či nemocných zvířat:
- Zookoutek v Chuchli (kromě daňků,
muflonů, koz, různých ptáků je možné
vidět i lišku, mývalovce, rysa)
- Zookoutek v Kunraticích (výběhy pro
srnčí a daňčí zvěř)
- Zookoutek v Hostivaři (výběhy pro
mufloní zvěř, vodní ptactvo na zatopeném lomu)
- Zookoutek ve Zbraslavi Lesního závodu Konopiště (klece s liškou, kunou,
tchořem, fretkou, psíkem mývalovitým,
jezevcem, výrem, ve voliéře káně lesní,
výběhy s párem daňků a s divokými
prasaty)

Zelené srdce Prahy
v Kunratickém lese, 12.5.2009

jako zkamenělé lesy. Tím nejznámějším
u nás, ukázky zde vidíte, byl dnes díky
lidské činnosti již téměř zaniklý zkamenělý les u Trutnova v Jestřebích horách.
Největším známým ve světě je národní
park Petrified Forest v Arizoně (USA).
Tyto přírodní unikáty se zde v ukázce
snaží napodobit. Vidíte zde ukázkový
rozpad dvou kmenů stromů.
Projekt „Kořeny osobností v botanické zahradě“ byl zahájen 12. března
2009 vysazením dvou druhů ohrožených
orchidejí zpěvačkou Lucií Bílou a herečkou Aňou Geislerovou ve skleníku Fata
Morgana. Vysazením vzácné araukárie
tak postupně vzniká stezka, která propojí zajímavé profily osobností a vzácných druhů rostlin a stromů, jenž
podpoří zájem veřejnosti o přírodu kolem
nás a samozřejmě zatraktivní i prohlídku
pro návštěvníky. V průběhu dubna byly
Ve zkamenělém lese v Botanické
zahradě vysasena vzácná araukárie orchideje a araukárie označeny fotograV Botanické zahradě v Praze - fiemi z vysazování a krátkým popisem
Troji (www.botanicka.cz) vznikla již stejně tak jako podrobnými informacemi
v roce 2008 ve spolupráci z muzeem o původu, zajímavostech a jejich životě.
Geosvět (www.geosvet.cz) nová expoZelené srdce Prahy
zice Zkamenělých dřev, araukaritů. Její
- akce v rámci Týdne lesů
dokončení bylo korunováno vysazením
12. května 2009 proběhla v Kunra
velkého exempláře Araucaria araucana
(blahočet chilský neboli Araukárie chil- tickém lese zajímavá lesnická akce
ská). Tento vzácný a snad nejkrásnější s názvem Zelené srdce Prahy pro základjehličnatý strom je žijícím příbuzným ní školy i veřejnost. Přišlo na 600 dětí
vystavených zkamenělých kmenů. Jsou a dospělých, kteří měli možnost se blíže
tak opět vedle sebe, a přece 200 až 300 seznámit s lesem a lesním hospodařemil. let vzdáleny. Slavnostní otevření ním. Na trase byla připravena stanoviště
proběhlo za přítomnosti primátora 21. z oblasti lesnictví, lesního hospodářbřezna 2009 („první jarní den“). Součástí ství i lesního ekosystému. Děti i dospělí
bohatého programu, který mohli návštěv- si tak mohli například zasadit sazenici
níci v botanické zahradě zdarma spat- nebo přístroji změřit výšku a objem strořit, bylo i pokračování nového popu- mu, seznámit se s lesnickými mapami
lárně vzdělávacího projektu s názvem a tabulkami, prohlídnout si různá paroží,
„Kořeny osobností v botanické zahradě“. lupou pozorovat kůrovce nebo vyzkoušet
Podstatou tohoto projektu je záštita čes- si znalost dřevin. Lákadlem byla i ukázka
kých osobností, které v zahradě vysadí kácení a svážení kmenů pomocí koně
určitý druh rostlin či stromů a spojí tak a vyvážecí soupravy. Velký úspěch měl
s ním své jméno. Osobností, která ten sokolník se svými dravci i malá výtvarná
den „zapustila“ své kořeny v botanic- dílnička. Aby atmosféra byla úplná, kažké zahradě, byl primátor Pavel Bém, dou skupinu na startu na trasu odtroubili
který odpoledne ve venkovní expozici trubači na lesnice. A protože i počasí
Areálu JIH slavnostně zasadil zmíně- přálo, odcházeli všichni spokojení.
Tato akce byla součástí „Týdne
nou araucarii. Stala se tak dominantou
lesů“,
během kterého probíhají na celém
sbírky jehličnatých dřevin. Tato sbírka
území
ČR nejrůznější lesnické akce pod
byla na podzim roku 2008 doplněna
zkamenělými kmeny dnes již vyhynu- vedením lesníků - lesních pedagogů.
lých druhů araukárií. Skupina leštěných Na zajištění akce se podílelo Středisko
zkamenělých dřev, převážně araukárií, ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy
pochází z českých nalezišť - z oblas- (LHMP), Lesy ČR, s.p., Vojenské lesy
tí Plzeňska (Horní Bříza), Lounska a statky a Ústav pro hospodářskou úpraa Podkrkonoší (okolí Radvanic). Kmeny vu lesa Brandýs nad Labem.

Hlavní měsgto Praha - lesy a zvěř

vzácná araukárie byla vysazena 21. března 2009 ve „zkamenělém lese“ v Botanické zahradě

vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou
doplňovány rekreačními prvky, kterých
je v současné době evidováno více než
3600 kusů (zejména lavičky a lavice,
koše, altány, dětské herní prvky pro děti,
vítací tabule aj.). Průměrné náklady na
údržbu činí 13 tisíc Kč/ha/rok. Samotná
údržba a opravy rekreačních prvků stojí
ročně více než 1 800 tis. Kč. Na úklid
lesa od běžných odpadků a na likvidaci
černých skládek je pak ročně vynakládáno více než 2 mil. Kč.
V současné době vzniká každým
rokem v Praze několik hektarů nového lesa (v r. 2008 to bylo 12,5 ha).
Nejrozsáhlejší výsadby byly realizovány
v nově budovaném lesoparku Letňany
(celková plocha lesoparku je cca 39 ha),
kde byly v r. 2009 vybudovány zcela
nové asfaltové a mlatové cesty v délce
cca 2,5 km. V nových lesích se vysazuje
zejména dub zimní, buk lesní, lípa malolistá, habr obecný, z jehličnatých dřevin
pak modřín opadavý a borovice lesní.
Ve stávajících lesích, které jsou ovšem
v majetku HLP, se provádějí výchovné
a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném
zdravotním stavu na porosty smíšené),
obnovy a údržby cest, sběr odpadků,
vyvážení košů a sekání luk.
V Praze jednotlivé lesní komplexy nalézají spíše v okrajových částech
(kromě Kunratického lesa) a v porovnání s lesy mimopražskými se nejedná
o nijak rozsáhlé souvislé lesní plochy.
Jako souvislý les bychom mohli označit
pouze lesnický úsek Šárka a Kunratice,
lesnický úsek Chuchle se již skládá ze
dvou částí - vlastního Chuchelského háje
s přilehlými lesíky a Prokopského údolí,
které jsou navzájem odděleny dálnicí
a Barrandovským sídlištěm.
U ostatních lesnických úseků
(Hodkovičky, Hostivař a Bohnice) je
rozdrobenost lesních pozemků mnohem vyšší, což také klade vyšší nároky
na jejich obhospodařování - náročnější
doprava pracovníků na pracoviště, větší
riziko vzniku černých skládek, nutnost
provádění prací v těsné blízkosti zástavby či komunikací atd.
V dřevinné skladbě pražských lesů,
jak je již dáno jejich nadmořskou výškou
(cca 200-400 m n. m.), převažují jednoznačně listnaté porosty ve složení
dub, lípa, habr; poměrně značnou měrou
je zastoupen i trnovník akát, který roste
zejména na strmých svazích (byl zde
dříve vysazován kvůli zabránění erozi).
Akát je postupně převáděn na porosty
vhodnější skladby.

stromů byly před mnoha stamilióny let
překryty vrstvou sedimentů, prostoupily
jimi křemenné roztoky z okolních hornin,
následně se pak díky dalším geologickým procesům (tektonice, erozi) objevily
znovu na povrchu. Díky těmto procesům
se ve světě nacházejí lokality známé

Vyklizování s koněm - ukázky
v Kunratickém lese, 12.5.2009
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zookoutek Malá Chuchle
- myslivecký den

Hlavní město Praha

Středisko ekologické výchovy
které vzniklo za podpory Magistrátu
počátkem roku 2008, je součástí příspěvkové organizace Lesy hlavního
města Prahy (LHMP). Ta obhospodařuje více než 2400 hektarů městských
lesů, 90 malých vodních toků a více než
100 rybníků a vodních nádrží. Při svých
aktivitách tak středisko využívá zkušeností i zázemí této organizace. Středisko
zajišťuje ekologické výchovné programy
a projekty pro mateřské, základní i střední školy. Všechny aktivity až na výjimky
probíhají venku v přírodě v pražských
lesích. Centrum se řídí mottem lesních
pedagogů - O lese se učit v lese.
Ekoléto 2009 - myslivecký den
Středisko ekolog. výchovy LHMP se
v posledním srpnovém týdnu účastnilo
akce Ekoléto 2009, které pořádá již čtvrtým rokem sdružení Občanská inspirace.
Jedná se o týdenní příměstský tábor pro
děti. Krásné dva dny strávily děti v zookoutku a jeho okolí v Malé Chuchli. První
den se děti seznámily se zvířaty v zookoutku, je jich tu na 30 různých druhů.
Z větší části jsou to druhy žijící volně
v naší přírodě (daněk, liška, jezevec..).
Druhý den byl ve znamení mysliveckých
tradic. Aby atmosféra mysliveckého dne
byla dokonalá, zahájili jej fanfárou na
lesnici. Po slavnostním zahájení mohly
děti zažít „opravdický“ hon na divočáka.
Úpnou novinkou pražských lesů jsou
pikniková místa s ohništěm
Zajít si na piknik s grilováním nebo
opékáním špekáčků do pražských lesů
už nebude problém. V rámci Projektu
čisté a zelené Prahy, Pro zdravé město
začaly v lesích hlavního města Prahy
vznikat pikniková místa. První bylo otevřeno 13.8.2009 v Kunratickém lese,
další postupně přibývala na podzim.
	Celkem bude v lesích hlavního
města devět piknikových míst, která
budou vybavena pro příjemné posezení
s možností grilování. Místa určená pro
piknik budou speciálně označena cedulí
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s nápisem „Piknikové místo“, jejíž součástí bude návštěvní řád.
Ředitel LHMP Václav Kroutil vysvětlil, jak budou pikniková místa vybavena: „Ke standardnímu vybavení patří
ohniště, dřevěný piknikový stůl s lavicemi a odpadkový koš. Pikniková místa
budou postupně vybavena i mobilními
toaletami. U každého piknikového místa
budou pracovníci Lesů HMP pravidelně
doplňovat i dřevo.“
Návštěvníci piknikových míst se
však musí řídit návštěvním řádem, který
mimo jiné obsahuje informace, za jakých
podmínek je možné v ohništi rozdělávat
oheň. „K rozdělávání ohně v ohništích
na piknikových místech udělil zástupce
hlavního města, Odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města Prahy, 11.
srpna výjimku. Podmínkou ovšem je, aby
se návštěvníci lesa chovali podle stanovených pravidel. Mezi základní pravidla
patří, že oheň je možné rozdělávat pouze
za přítomnosti osoby starší 18 let nebo
pouze za vhodných povětrnostních podmínek, to znamená, že nesmí být silný vítr
nebo velké sucho. Dodržování provozního
řádu bude kontrolovat lesní stráž a městská policie,“ uvedl ředitel odboru ochrany
prostředí Ing. Arch. Jan Winkler.
Nápad vytvoření piknikových míst
vítá také bývalý radní hl. m. Prahy pro
oblast životního prostředí Petr Štěpánek:
„Lesy v Praze slouží hlavně k ochraně
přírody a rekreaci. A místa pro piknik
po vzoru New Yorku či Bratislavy rozšiřují nabídku strávení volného času pro
všechny Pražany uvnitř města. Kdo na
víkendy neutíká na chatu, má možnost
podobného vyžití i ve městě.“ [Radní
pro životní prostředí Petr Štěpánek (SZ)
18.12.2009 rezignoval na svou funkci.
Jeho nástupcem je zastupitel za ODS
Štěpán Šlosár. Klub ODS se rozhodl
ukončit spolupráci a rozhodl se jít cestou
jednobarevné rady - právě zelení přispěli
k otevření kauzy Opencard a dlouhodobě kritizují Blanku, jako největší tunel
pražského rozpočtu.]
Na informačních internetových
stránkách Projektu čisté a zelené Prahy,
Pro zdravé město, www.cistapraha.cz je
ke stažení mapa s vyznačenými piknikovými místy: 1 Ďáblický háj - V Lomu,
2 Louka u Hořejšího rybníka - Hloubětín,
3 Kunratický les - vyhlídka, 4 Kunratický
les - U Gizely, 5 Hostivař - parkoviště
u přehrady, 6 Klukovice u dětského hřiště
(Prokopské údolí), 7 Chuchelský háj V Lomu, 8 Areál Řepy Motol - v areálu
zdraví, 9 Divoká Šárka - Na rovinách.
Akce „Po stopách lesní zvěře“
přilákala několik tisíc návštěvníků
Druhý ročník společné akce
Střediska ekologické výchovy Lesů hl.
m. Prahy, a malířky Marie Brožové pod
názvem „Po stopách lesní zvěře“ probíhal po celý týden od 20. do 26. září
2009 v Kunratickém lese (V loňském
roce proběhla úspěšná společná akce
ve Stromovce, která nesla název „Duše
stromů“). Jeho program s výtvarnými
a přírodovědnými dílnami pod širým
nebem byl připraven pro děti ze základních a mateřských škol, akce byla otevřena i veřejnosti. Podle organizátorů

přišlo kolem čtyř a půl tisíce návštěvníků.
K pohodové atmosféře určitě přispělo
i slunečné počasí babího léta, které
vydrželo po celý týden.
Děti si vyzkoušely pastelkovou techniku, kterou přímo na místě malířka Marie
Brožová tvořila velkoformátový obraz
„Po stopách lesní zvěře“. Ve výtvarné V Lomu - nové piknikové místo
dílně se během týdne narodilo z přírod- v přírodním parku Chuchelský
nin spousta motýlků, ježečků, ptáčků, háj, v pozadí přírodní památka
lišek a dalších zvířátek. Na stanovištích Homolka (s holým vrcholem)
o lišce, muflonu, kuně a divočáku si děti
vyzkoušely svůj čich, hmat, zrak či chuť,
prohlédly si nejrůznější paroží, kožešiny
a vábničky. Porovnat si mohly i svůj skok
třeba se skokem blechy, kobylky či zajíce. Okénkem do světa hmyzu nahlédly
spolu se ZO ČSOP Koniklec.
Tradičně měla velký úspěch letová ukázka dravců a sov občanského
sdružení Merlin a pozornosti neušlo ani
dřevosochání, kdy během celého týdne
se pomalu pod rukama studentky AVU ohledu na číselnou
rodila veverka. Časem by měla být umís- posloupnost. K orientěna v zookoutku v Malé Chuchli. .
taci je určen pouze plánek, který je na
každém panelu - ten je však chybný,
Nová naučná stezka
a rozmístění zastávek na něm neodpovív Kunratickém lese
dá skutečnosti v terénu (některé zastávky
V říjnu 2009 byla otevřena nová jsou v Kunratickém lese prý zcela jinde).
naučná stezka v Kunratickém lese.
Naučná stezka má celkem 14 různých Praha vykoupí další pozemek pro les
zastavení a je zaměřena především na
Rada hl. m. Prahy na svém zasefenomén lesa, jeho prostředí, hospoda- dání 10.11.2009 souhlasila s návrhem
ření v lese apod. Vše je přizpůsobeno na odkoupení pozemku v Jinonicích,
podmínkám Kunratického lesa, většinu který chce zalesnit a spojit se stávajícím
popisovaných informací je možno vidět lesoparkem Cibulka. Pozemek je doposud
a ověřit přímo na místě, protože jednotli- ve vlastnictví soukromých osob. Cena byla
vé zastávky jsou situovány do míst, kde dohodnuta na 550 250 Kč, to je 25 Kč/m².
je popisovaný jev možno vidět „v praxi“. Jedná se o pozemek zapsaný v katastru
Jednotlivé zastávky jsou věnovány nemovitostí jako lesní pozemek. Leží na
např. problematice smrku, hospodaření jižním okraji lesa Cibulka - Vidoule a zárov dubových porostech, mimoprodukčním veň je součástí zvláště chráněného území
funkcím lesa, výchovným zásahům, zvěři, - přírodní památky Vidoule. Pozemek je
lesním školkám a zalesňování, doupným součástí celoměstského systému zeleně
stromům nebo nepůvodním dřevinám. a sousedí s lesními pozemky v majetku
Samozřejmě nebylo možné pominout ani hlavního města Prahy. Důvodem odkupu je
kulturní a historické hodnoty Kunratického sjednocení vlastnických vztahů v lokalitě,
lesa, proto je jedno zastavení věnováno které umožní preferovat rekreační a ekotaké Novému Hradu u Kunratic. Zastávka logickou funkci před funkcí hospodářskou,
věnována vodě v lesním prostředí je neboť míra hospodářského využití lesa je
umístěna u nově opraveného rybníka převážně věcí vlastníka pozemku. Větší
Labuť v Krči. Všechny texty jsou určeny část pozemku totiž ve skutečnosti není
pro laickou veřejnost a jsou doplněny zalesněna, nachází se zde louka, a pouze
množstvím nákresů, fotografií a ilustrací změna vlastnických vztahů umožní protak, aby byly srozumitelné a napomáhaly vést zalesnění celého pozemku tak, aby
pochopení problematiky lesa a lesnic- se posílila funkce zeleně v oblasti jižního
kého obhospodařování lesních porostů svahu Vidoule, kde je zeleně nedostatek.
v podmínkách mimořádně silně využíva- Dlouhodobým záměrem města je zvýšit
ných lesních porostů Kunratického lesa. podíl veřejně přístupné zeleně. V minuDle nedávno provedených průzkumů losti Praha například odkoupila od soukroje roční návštěvnost tohoto lesa cca mých vlastníků pozemky v Milíčovském
750 000 návštěvníků. Součástí každé lese v Praze 11, v Hostivaři, v Kobylisích
tabule je i přehledná mapa Kunratického a Ďáblicích, v Újezdu u Průhonic nebo
lesa se zákresem všech zastavení nauč- nejnověji ve Vinoři. Cena 25 Kč/m² odponé stezky. Součástí některých tabulí je vídá standardní ceně za výkup podobnéi upozornění na zajímavosti nacházejí- ho typu pozemku. Odkoupením pozemků
cí se v bezprostředním okolí zastávek Praha získává záruku, že přírodní lokalita
naučné stezky. Návštěvníci tak například bude dostatečně
mohou obdivovat nejvyšší (cca 40 metrů) chráněna a zároveň
nebo nejsilnější (cca 9 m³) smrky rostou- adekvátně využita
cí v Kunratickém lese, plošné přirozené pro rekreační funkci.
zmlazení dubových porostů, apod.
Některým návštěvníkům však vadí, Silva Bohemica
že naučná stezka nemá určenu žád- 1-2/2010
nou trasu, není tedy značená, jednotlivé
zastávky jsou prý nazdařbůh rozmístěny
u hlavních i zcela vedlejších cest - bez

Po stopách lesní zvěře v Kunratickém lese, 27.9.2009
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letohrádek). Začíná vstupem do
Stromovky u Výstaviště (u tramvajové
smyčky) a končí u Místodržitelského letohrádku. Cestou potkáte množství laviček,
několik dětských hřišť, odpočinkový altán
a dokonce vyhrazené piknikové místo.
Bohužel vinou vandalů byla stezka
již týden po otevření v žalostném stavu,
zachovaly se pouze tři zastávky z devíti,
ostatní byly zcela zničené, některé byly
nahrazeny alespoň provizorními panely
(informujícími o zničení stanoviště a jeho
brzké obnově, spolu s malým náhledem
panelu). Jak dokládají další fotografie
z 21.12.2009, panely byly opravené původně stáli na jednom sloupku, opravené již podpírají sloupky dva. Bohužel
většina tabulí byla však už zase poznamenána „sprejery“.

Ve Stromovce vznikla nová stezka
V Praze v Královské oboře neboli
Stromovce, rozsáhlém parku mezi čtvrtěmi Praha-Holešovice a Praha-Bubeneč,
byla slavnostně otevřena 23. listopadu 2009 nová naučně zábavná stezka
Stromovkou za poznáním. Naučná
stezka vznikla díky podpoře firmy Bayer,
s. r. o., pod záštitou Magistrátu hlavního
města Prahy a starosty MČ Prahy 7.
Autorem výtvarného a grafického návrhu
panelů je student Mario Čumpelík, vítěz
vyhlášené studentské grafické soutěže. Na přípravu infopanelů bylo využito původní dřevo z porostů Stromovky,
vyplavené při povodních. Stanoviště
stezky poskytnou návštěvníkům nejen
zajímavé informace o fauně, flóře a historie parku, ale zároveň láká ke sportovnímu vyžití a pobavení během návštěvy
Stromovky. Stezka sestává z 10 stanovišť
(0. Infotabule, 1. Planetárium, 2. Fauna,
3. Povodeň, 4. Vodní svět, 5. Rudolfova
štola, 6. Šlechtova restaurace, 7. Dubový
pahorek, 8. Stromy, 9. Místodržitelský

Praha má nový přírodní park
Radní hl. m. Prahy 15.12.2009 souhlasili s vyhlášením nového přírodního
parku na území hl. m. Prahy. Jedná se
o lokalitu Smetanka na území čtrnácté
městské části. Tento přírodní park představuje krajinářsky pozoruhodný komplex
zachovalé příměstské krajiny v blízkém
centru města s dominantou zalesněného vrchu Smetanka a zároveň důležitý
rekreační areál. Nový přírodní park by
měl chránit především přírodní hodnoty
krajinného rázu. „Okolí Rokytky a vlastní zalesněný hřbet Smetanky a lesnaté
svahy mezi Hořejším a Kyjským rybníkem jsou oblíbeným místem krátkodobé
rekreace Pražanů. Celá oblast je též
významným útočištěm organizmů vázaných na vodní biotopy a les s výskytem
mnoha druhů, které jsou zařazeny mezi
zvláště chráněné druhy,“ popsal situaci bývalý radní pro životní prostředí
Petr Štěpánek. „Významnou negativní
dominantou krajinného rázu je komunikace Průmyslová, která se však dá
snadno překonat nadchodem pro pěší.
Železniční stavby zde nenarušují krajinný ráz, ale spíše jej dotvářejí,“ doplnil
první náměstek primátora Rudolf Blažek.
Území navrženého přírodního parku je
vymezeno vodním tokem Rokytka a jeho
údolní nivy, Kyjským rybníkem a zástavbou starého Hloubětína. Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben
vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah
U Hloubětínské vinice (Hloub) a svah Pod
Hájem nad osadou Aloisov. Navržený
přírodní park navazuje ve východní části
na přírodní park Klánovice - Čihadla
a společně vytváří hlavní území „zeleného klínu“ táhnoucího se od východního
okraje Prahy do centra, který se v závěru
projevuje vrchem Žižkov (270 m n. m.) na
Vítkově. Středem území se táhne hřeben
Pražského zlomu, který vystupuje na
povrch v přírodní památce Pražský zlom.
Z geologického hlediska
tvoří navrhované území především drabovské křemence
a libeňské a králodvorské
břidlice.
Připravila redakce ze zdrojů:
envis.praha-mesto.cz
www.lesypraha.cz a dalších

tři tisíce stromků
vysadili 18.11.2009 dobrovolníci
v Praze 4 na Kavčích horách,
účastníky potěšily i drobné
soutěže, kvízy a hry

Smetanka zalesněný hřbet (242 m
n.m.) a okolí Rokytky
byly 15.12.2009 vyhlášeny přírodním parkem

Naučná stezka Stromovkou
za poznáním - slavnostní otevření 23.11.2009: zleva starosta
MČ Praha 7 Marek Ječmének,
radní hl. Prahy Radek
Štěpánek a generální
ředitel spol. Bayer
Alexander Heyn

Praha

Dobrovolníci vysadili tisíce stromků
Přibližně tři tisíce kusů sazenic
keřů a stromů bylo vysázeno v sobotu
14.11.2009 v rámci akce „Strom pro
Brontosaura“ v Praze 4 na Kavčích
horách. Sázení dřevin připravilo Hnutí
Brontosaurus a Odbor ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Českou televizí, Městskou částí
Praha 4, Lesy hl. m. Prahy, Ekologickým
střediskem hl. m. Prahy Toulcův dvůr
a dalšími organizacemi. „Svůj“ stromek
si na Kavčí hory přišlo vysadit okolo
110 lidí. Velký kus práce odvedly děti
ze Základní školy Karla Čapka, které
vysadily několik stovek sazenic. Sázelo
se celý den a někteří kolemjdoucí si
pro radost zasadili třeba jen deset keřů.
Kunratický les je od října
Stromečky přišly zasadit se svými rodiči
2009 i název nové naučné stezky
i děti od 2 let. Každý sazeč si odnesl
zaměřené na fenomén lesa.
drobnou odměnu. Cílem výsadby přeU hájovny, kde roste sekvojovec
vážně původních dřevin bylo zabezpečit
obrovský (Sequoiadendron gigannezpevněný svah na kraji cenného lesteum) je u zookoutku zastavení
ního porostu na Kavčích horách proti
ZVĚŘ V LESE (na fot. níže srnčí
erozí. Našli jsme zde několik desítek
a daňčí zvěř) a o kousek níže
ohrožených druhů hmyzu. Tato lokalita
KUNRATICKÝ POTOK.
je unikátní v rámci celé ČR a odpovídá územím s přísnou ochranou přírody.
Druhy dřevin byly zvoleny tak, aby zároveň poskytly úkryt a potravu pro drobné obratlovce, například zpěvné ptáky,
plchy, veverky a zároveň se dbalo na to,
aby byly esteticky příjemné pro návštěvníky lokality. Proto největší zastoupení
z vysazených dřevin měly lísky obecné,
růže šípkové, kaliny obecné, brsleny
evropské a zimolezy tatarské. Doplněny
byly nepůvodními zlaticemi (forsytie),
ve městech oblíbenými pro časné jarní
kvetení, růžemi svrasklými (pro květ),
šípky (pro zajímavé plody) a hlošinami
úzkolistými (pro ozdobnost listů). Keře
doplnily sazenice stromů, zejména dubu
zimního, javorů babyk a habrů obecných.
Podle reakcí účastníků se akce „Strom
pro Brontosaura“ líbila, potěšily i drobné
soutěže, kvízy a hry, které připravily Lesy
hl. m. Prahy a Hnutí Brontosaurus.

zničený informační panel
naučné stezky v koši (týden po
otevření) foto: www.naucnoustezkou.cz

Dubový pahorek, Stromovka
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Lesy na území Středočeského kraje v působnosti Lesů České republiky, s. p.

Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Lesy ve Středočeském kraji pokrývají zhruba 297 tis. ha území a jsou ze 3/4
jehličnaté. Vykazují průměrnou porostní
zásobu 221 m³/ha, celkový běžný přírůst
více jak 6 m³/ha. Ročně se vytěží přibližně 4,5 m³/ha.
Lesnatost, složení a kvalita lesních
porostů ve středních Čechách a na
území hlavního města je výsledkem
dlouhodobého a složitého vývoje a je
velmi variabilní. Svůj podíl na této skutečnosti má přirozená kvalita stanoviště i působení specifických civilizačních
faktorů. Pestrost přírodních podmínek
dokumentuje množství cílových hospo-

porostů je realizována na ploše 2400 ha,
z toho zhruba polovina v prořezávkách.
Mimořádné události, jako jsou např. větrné kalamity, pochopitelně ovlivní strukturu lesnických činností.
Ve Středočeském kraji dále hospodaří 2 přímo řízené lesní závody - Dobříš
a Konopiště a Správa toků povodí Vltavy.
Lesní závody zajišťují svou činnost ve
vlastní režii.
Na pěstební činnost ve středních
Čechách vynaloží LČR, s. p., ročně
157 mil. Kč, z toho na ochranu lesa
proti zvěři 31 mil. Kč, tj. téměř 20 %
z celkové částky. Jedná se o významnou

Lokalita Pleskoty,
5x foto z LS Nymburk

podaření.
Mezi strategické cíle programu rozvoje územního obvodu Středočeského
kraje je zahrnuto zvyšování lesnatosti
krajiny, podpora vhodné druhové skladby
a kladných externalit lesního hospodářství. Ani hospodářský význam lesů pro
rozvoj venkova není opomenut. Tyto
cíle jsou v souladu se základní strategií
LČR - trvale udržitelného hospodaření
s cílem vypěstovat les, který, kromě
mimoprodukčních funkcí, zároveň produkuje dostatečné množství dřeva.
Ochrana přírody 
za organizační jednotky LČR, s. p.,
v působnosti KŘ Brandýs n. L.
(včetně lesních závodů)

Středočeský kraj - LČR

Zvláště chráněná území
Chráněné krajinné oblasti - 5 (Blaník,
Český Kras, Kokořínsko,
Křivoklátsko, Český Ráj)
Národní přírodní rezervace - 12
Národní přírodní památky - 8
Přírodní rezervace - 51
Přírodní památky - 46

Lokalita Dlouhá Ves

mapa lesních správ (LS) na území Středočeského kraje.
V jihozápadní části kraje působí dále dva lesní závody - LZ Dobříš
a LZ Konopiště, jenž jsou přímo řízené z ústředí LČR v Hradci Králové

Daňci
Altán v Jabkenické oboře
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Území soustavy Natura 2000
Ptačí Oblasti - 4 (Českolipsko-Dokeské
pískovce a mokřady, Rožďálovické
rybníky, Křivoklátsko a Údolí Otavy
a Vltavy)
Evropsky významné lokality - 54

dářských souborů, ale i skutečnost, že se
na tomto území setkává 7 přírodních lesních oblastí, z nichž nejrozsáhlejší jsou
Středočeská pahorkatina a Polabí. Ve
středních Čechách se nachází nebo do
nich zasahuje 5 chráněných krajinných
oblastí - Blaník, Český kras, Kokořínsko,
Křivoklátsko a Český ráj. Dále je zde
17 národních přírodních rezervací, 15
přírodních rezervací a cca 180 maloplošných chráněných území.
Podíl lesů v majetku státu ve středních Čechách činí zhruba 50 % z celkové
výměry lesů. Z toho převážnou část,
přibližně 125 tis. ha, spravují Lesy České
republiky, s. p. prostřednictvím svých
organizačních jednotek - šesti lesních
správ (LS) - Nymburk, Mělník, Lužná,
Nižbor, Křivoklát a Kácov, které patří do
obvodu působnosti Krajského ředitelství
Brandýs nad Labem (KŘ). Ředitelem
krajského ředitelství je od října 2009
Ing. Jiří Makovec.
Lesní správy fungují v systému komplexních zakázek, které provádí celkem
12 dodavatelů na 19 územních jednotkách. Ročně se vytěží v rámci KŘ
Brandýs nad Labem 600 tis. m³ dřeva
a znovu zalesní přibližně 900 ha ploch,
z toho mezi 10 a 20 % se jedná o přirozenou obnovu. Výchova mladých lesních

Dotace EU
Program rozvoje venkova
Vybudování Rekreačně naučného areálu na LS Křivoklát - došlo
k proplacení dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu. Areál
slouží jak pro místní obyvatele, tak pro
návštěvníky Křivoklátska a je součástí
stávajících vycházkových okruhů, které
jsou z části zrekonstruovány a doplněny
o informační a orientační prvky. Účelem
areálu je též poskytnout několik okruhů
aktivit či odpočinku - dětská hřiště pro
menší i větší děti, sportovní hřiště pro
míčové hry, turistika po lese, poznání
území a jeho specifik - informace o flóře
a fauně, speciálně o ptácích, historii
území, organizaci a funkci státního podniku LČR. Nedaleko areálu je Informační
a vzdělávací středisko LČR s.p.
Realizuje se projekt zalesnění
kalamitních holin vzniklých po větrné kalamitě Kiryll (leden 2007) na LS
Kácov. Výsledkem tohoto projektu obnovení ekologické stability lesních porostů a tak i zajištění plnění produkčních
a mimoprodukčních funkcí lesa.

položku, kterou se po počátečních úspěších již nedaří zásadně snižovat. Je to
obecný celorepublikový problém, stavy
zvěře nejsou v řadě případů v relaci
s úživností honiteb a je třeba se zabývat
obojím. Úživnost lesa má zásadní souvislost s druhovou skladbou dřevin a její
významnější změny jsou dlouhodobou
záležitostí. Docílení většího zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin
v porostech je zároveň nutností pro
zvýšení stability lesa - jeho odolnosti vůči
biotickým i abiotickým činitelům.
Přes to, že kromě jižní a jihovýchodní části nedominuje v dřevinné skladbě
smrk, je třeba věnovat soustavnou pozornost výskytu lýkožrouta smrkového, který
mnohdy působí největší problémy v lokalitách s menším zastoupením smrku, ale
s roztříštěnou majetkovou držbou, kde
si někteří z drobný ch vlastníků ani po
urgencích neplní své povinnosti.
Operační program životní prostředí
Velká část lesů ve středních Čechách
Regenerace NKP (Národní kulturje zařazena do kategorie lesů zvláštního ní památky) Kačina - část obora na
určení, příměstských se zvýšenou rekre- LS Nymburk. Projekt podpořen Státním
ační funkcí. Je nutno říci, že v této hustě
osídlené a navštěvované oblasti je to
zcela opodstatněné. Rekreační využití
krajiny je enormní a velmi pestré. Zde
bude do budoucnosti třeba aplikovat
podstatně důsledněji diferencované hos-

Rekreačně naučný areál byl nově vybudován v obci
Křivoklát nedaleko Informačního a vzdělávacího střediska LČR

Silva Bohemica - 1-2/2010

Lesní správa Mělník
V průběhu roku 2009 v rámci byly
realizovány následující činnosti a akce:
Den s Lesy ČR
Každoročně pořádaný Den s Lesy
ČR, který je organizován Lesní správou Mělník v období letních prázdnin
byl upořádán dne 9.7.2009. Akce byla
připravena a presentována pro širokou veřejnost, pravidelně se jí účastní
všechny děti z letního tábora Písnička
v Bezdědicích. Místo, kde je organizován
celodenní program bylo pečlivě vybíráno
a nachází se uprostřed Valdštejnských
lesů, v bezprostředním okolí historického
sousoší a kulturní památky Granátníků
a bývalé hájenky, která tvoří zázemí této
akce. Na jednotlivých stanovištích, která
jsou rozmístěna na trase v délce cca
1 km, mají děti možnost prokázat své
vědomosti poznáváním květin, stromů,
savců, ptáků, lesních plodů, stop lesní
zvěře i loveckých pejsků. Pro názornost
nikdy nechybí ani živí čtyřnozí kamarádi.
Zvláště, když je přítomné malé štěňátko
jezevčíka, málo kdo z dětí odolá, aby
si tohoto mazlíčka alespoň na chviličku nepochoval. Co by to však bylo za
zážitek, kdyby děti musely i o prázdninách stále jenom prokazovat vědomosti. V průběhu jednotlivých disciplín si
mohou prověřit svou šikovnost a fyzickou zdatnost šplhem na provazovém
žebříku, skákáním v pytlích, prolézáním
uzavřeným rukávem, hodem šiškou na
loupežníka či střelbou ze vzduchovky.
Po vysilujících disciplínách si každý
z účastníků s chutí opeče na ohni špekáček a za své snažení každý obdrží cenu
ve formě malého dárku.
Lesní pedagogika
V průběhu roku 2009 bylo v rámci
lesní pedagogiky uspořádáno celkem 8
akcí. Zpravidla se jednalo o akce věnované dětem - ať už ve spolupráci se školou, kdy byla po dohodě zorganizována
vycházka přímo do lesa zaměřená na
poznávání živých přírodnin nebo ve třídě,
kde formou diskuse a obrazových příloh
lesní pedagog - zaměstnanec Lesů ČR,
s.p. seznamoval malé i dospělé účastníky s problematikou lesního hospodaření
a zajímavostmi ze života lesa.
Za zmínku jistě stojí i akce, pořádaná ve spolupráci s úřadem Městské části
Praha - Klánovice, která byla věnována
důchodcům. Schůzky se zúčastnilo na
50 seniorů, kteří se živě zajímali o problematiku lesního hospodaření.
Program 2000
V rámci zkvalitnění pobytu návštěvníkům lesa a příznivcům lesní turistiky
bylo vybudováno v průběhu tohoto roku
celkem 15 ks odpočinkových míst a 8
laviček celkovým nákladem 194 tis Kč.
Tato zařízení jsou pro velký úspěch
budována a rozmisťována v lesích ve
správě Lesů ČR, s.p. a v rámci Lesní
správy Mělník je takto již umístěno celkově 41 odpočinkových míst a 45 laviček,.
SB

S těmito zařízeními se můžete setkat
po celém území lesní správy - počínaje
Klánovickým lesem v Praze a atraktivní
lokalitou Kokořínska konče.
Větrná kalamita
Za mimořádnou událost v životě lesních porostů lze považovat opakované
letní větrné kalamity. Vlivem větrných
bouří došlo ke vzniku polomů v lesích,
které jsou k dnešnímu dni evidovány
ve výši 13 447 m³ dřevní hmoty. Tyto
polomy vznikly na území celé lesní správy, nejdramatičtější průběh této větrné
smrště byl zaznamenán v Kokořínském
dole.
Lesní škůdci
Mimořádná pozornost byla věnována boji s kůrovcem. Tento hmyzí druh
každoročně zapříčiňuje likvidaci částí
smrkových porostů. V letošním roce
se podařilo zvyšující se vývoj zastavit
a úkolem příštího období je snížit kůrovcový základ. Nezanedbatelnou negativní
úlohu v rozšiřování tohoto nebezpečného hmyzího druhu hraje pozdní nebo
dokonce žádné zpracování kůrovcových
stromů, které jsou ve vlastnictví drobných vlastníků lesa.
LESNÍ SPRÁVA LUŽNÁ
Den s Lesy ČR
- dne 22.9.2009 se uskutečnil v areálu
zámečku Svatý Hubert Den s Lesy ČR
- žáci základních škol při tomto
Hubertském dni plnili rozmanité úkoly:
poznávání dřevin, hub, lesního hmyzu,
ptáků, zvěře apod.
- na závěr si žáci užili na ohni pečeného
vuřta a projíždky na koni
Naučná stezka Louštín
- prochází revírem Lužná, lesní správy Lužná, začíná i končí v lokalitě
„Sládkův kříž“ za obcí Lužná - nádraží,
byla vybudována v roce 2001
- NS Louštín má pěší (délka 5 km) a cyklistickou (délka 12,5 km) trasu, trasy
jsou v terénu vyznačeny příslušnými
symboly
- na trase stezky jsou umístěny informační panely, které seznamují návštěvníky
s ptactvem okolních lesů, s vodohospodářskými funkcemi lesů, s informacemi
o obnově přilehlého smrkového porostu
a informacemi o hlavních dřevinách
- na trase stezky se nacházejí odpočinková místa (lavice se stoly)
- u naučné stezky se nacházejí i mraveniště, chráněná jednoduchými oplocenkami z pletiva
- na vrchu Louštín (537 m n. m.), který je
jednou z hlavních dominant luženských
lesů, se při jasném počasí otvírá nádherný výhled na luženské a křivoklátské lesy, informační panel v této lokalitě seznamuje s historií a současností
luženských lesů
- vyhlídka Louštín patří díky cykloturistice
v současné době mezi turisticky oblíbené lokality
- v roce 2009 byl z Programu 2000 na
vyhlídce na vrchu Louštín postaven
altánek, který turisté mohou využívat od
května roku 2009.

Na Hudlickém vrchu plánuje
Lesní správa Nižbor
naučnou stezku a rozhlednu
Vedení Lesní správy (LS) Nižbor
(LČR) v čele s vedoucím Ing. Františkem
Davídkem plánuje v lesích u Hudlic,
Otročiněvsi a Nového Jáchymova vybudovat pro návštěvníky lesa naučnou stezku. Její součástí by měla být i rozhledna
na Hudlickém vrchu (522 m n. m.). Do
projektu už Lesní správa Nižbor investovala statisíce korun.
Nyní vede téměř až k místu, kde by
rozhledna měla stát, nová komunikace,
kterou nechala LS vybudovat pomocí
speciální technologie. Hotová je cesta
směrem od Cirkve (kudy kdysi chodilí
havíři do kostela) až nahoru k točně
pro nákladní auta. Tato investiční část
nás stála přes milion korun. V r. 2009
na podzim začali s úpravou další lesní
cesty, a to ve směru od závory ke
Gabriele. Dokončili ale jen část. Zbylé
kilometry chce LS dokončit v roce 2010.
Až ke Gabriele by měla být cesta hotová
na jaře 2010. Od Gabriely pak povede
směrem dolů na Jáchymov. Naučná
stezka by měla lidi upozornit jak na
krásy lesa, tak i na to, proč se v něm
musí hospodařit a připomenout dobu,
kdy se v této oblasti těžilo železo - stezka povede okolo masivu Krušné hory
(609 m), která je prošpikovaná starými důlními díly. Návštěvníci budou mít
na naučné stezce k dispozici i několik
ohnišť, ve kterých si budou moci rozdělat bez problémů oheň. V blízkosti ohnišť
musí být samozřejmě voda, což by
neměl být pro LS problém. Problémem
jsou však peníze na výstavbu rozhledny.
Náklady na ni by měly být kolem milionu
korun. LS ale nemůže požádat o dotaci
z evropských fondů, proto se obrátila na
starosty okolních obcí, kterým se projekt
líbí. V případě, že by se podařilo zajistit
vše potřebné, mohla by být rozhledna na
Hudlickém vrchu možná už v roce 2011.
 foto: Ing. Pavlína Čmelíková, foto.mapy.cz

Hudlická skála, vlevo nad
obcí se zvedá Hudlický vrch,
na němž se plánuje rozhledna

Lesní cesta, kterou nechala
LS Nižbor vybudovat pomocí
speciální technologie

Středočeský kraj - LČR

fondem životního prostředí. Předmětem
projektu je celková regenerace lesních
porostů NKP Kačina v katastrálním
území Nových Dvorů a Svatého Mikuláše
u Kutné Hory.

Bývalý důl Gabriela,
těžní věž odstraněna,budova
v soukromých rukou jako chata

Z podkladů KŘ Brandýs nad Labem
připravila redakce
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Křivoklátské porosty
smrku a modřínu postupně
převáděné podnikem LČR klasickými lesnickými způsoby na
přírodě blízkou druhovou skladbu bez rizika zhroucení lesních
ekosystémů (též níže a na str. 15)

Lesníci z Křivoklátska se dali do boje
o lesy, v nichž hospodaří. Ministerstvo
životního prostředí totiž připravuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Přišli
proto s kompromisem, který podporuje i ministerstvo zemědělství. Navrhují
vyhlášení takzvaného lesnického parku.
„Nechceme se vzdát hospodaření
a opustit to, co vybudovaly generace
lesníků skoro za 250 let,“ řekl iniciátor
myšlenky Ing. Miroslav Pecha z pobočky České lesnické společnosti (ČLS) na
Křivoklátě.
V lesnickém parku by se mohlo dál
těžit, zjednodušeně řečeno, ale pouze
způsobem, který je k přírodě šetrnější.
V národním parku však platí mnohem
přísnější pravidla. „Co se týče lesnického parku, v podstatě jde o to, aby
se v oblasti mohlo dřevo těžit, ale aby
těžba nenarušila život lesa a zvířat a aby
v parku byly zastoupeny stromy různých
druhů a stáří,“ řekl Pecha. Většina lesů
na území navrhovaného národního parku
patří státu. Na 96 procentech hospodaří
Lesy České republiky, s. p., (dále LČR)
na 3,5 procenta Vojenské lesy a statky,
s. p. Zbytek patří obcím.
LČR jako největší hospodář na tomto
území návrh zřídit lesnický park podporují.

Na Křivoklátsku stojí proti sobě dv

Lesnický park versus n
Tato varianta by zachovala nejen lesnickou činnost a pracovní místa, ale i volný
přístup do všech částí lesa s výjimkou
již existující Národní přírodní rezervace.
Celý tok Berounky by se mohl využívat
pro rekreaci a vodácký sport.
Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) s tím nesouhlasí. „Vyhlášení lesnického parku by neodpovídalo cennosti a přírodním hodnotám území.
Křivoklátsko má na to, aby bylo opravdu
mezinárodně uznávaným národním parkem,“ řekl mluvčí ministerstva Jakub
Kašpar. Podle něj by lesnický park nijak
nezajistil, že území bude mít náležitou
péči a snaha lesníků o vyhlášení lesnického místo národního parku zřejmě
vyhlášení národního parku významně
ovlivnit nebo zcela zastavit nemůže.
V kuloárech Parlamentu ČR se v souvislosti s tlaky na privatizaci státních lesů
objevuje i názor, že by národní park do
budoucna měl lépe ochránit majetek státu.
Ministerstvo zemědělství (MZe)
naopak návrh lesníků oceňuje. „Je to
snaha nabídnout alternativní řešení,“ řekl

mluvčí ministerstva Petr Vorlíček.
Zajímavý je i postoj Lesní a rybniční
správa Zbiroh, která se stará o majetek Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda.
Po ostrých protestech proti začleněnní
části soukromých lesů do navrhovaného
NP Křivoklátsko, to nakonec MŽP vzdalo
a současný návrh NP se lesům LRS vyhýbá. Naproti tomu LRS návrh lesnického
parku vítá a souhlasí i se začleněním
značné části svých bezesporu hodnotných
lesů do navrhovaného Lesnického parku.
Návrh NP Křivoklát je podle ČLS
Křivoklát z důvodu získání minimálně
10.000 ha situován do území CHKO naprosto nesmyslně jako úzký pruh táhnoucí se
v délce téměř 25 km - od hranic majetku
Colloredo-Mannsfelda (Lesní a rybniční
správa Zbiroh, dále LRS) přes celou lesní
správu Křivoklát a Nižbor až na hranice vojenských lesů Nouzov mezi obcemi
Hýskov a Bratronice. Přitom šířka tohoto
pruhu jen málokde přesahuje 4 km a většinou se pohybuje od 2 do 3 km. Je to tedy
obrovská délka hranic sousedící s hospodářskými lesy ve vlastnictví státu i jiných

Křivoklátsko

Tři prameny, magické
lesní místo v údolí říčky
Klučné u cesty z Roztok
do Karlovy Vsi
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Emilovna leží v srdci křivoklátských hvozdů nedaleko Karlovy
Vsi. Dvouhájenka je původně
lovecký zámeček z roku 1863.
Jsou zde vybudovány ubytovací
kapacity i pro pobytové akce dětí
v přírodě. V případě zřízení NP
Křivoklát by celý areál Emilovny
přešel pod správu NP.

Návrh Lesnického parku Křivoklátsko
jako součásti Mezinárodní sítě modelových lesů (International Model Forest Network)

va návrhy

zásazích
ho a bezplatného využívání celé řeky
- volný průjezd pro cyklisty po všech les- Berounky bez hrozby omezení této sporních komunikacích
tovně rekreační činnosti, jak k tomu došlo
- zachování objemu lesnických činnos- např. v NP Šumava nebo v NP Podyjí
vlastníků, kde při zanedbání ochrany lesů tí (těžebních i pěstebních prací), a tím
na území NP hrozí úlety kůrovců a vznik zachování pracovní nabídky pro zaměst- pro všechny ostatní milovníky
velkých škod včetně vymáhání náhrad od nance, živnostníky i firmy v obdobném křivoklátských lesů
státu (viz dnes Rakousko).
- zachování druhové pestrosti lesů a zvyrozsahu jako nyní
Na podzim 2009 začali lesníci oslošování kvality křivoklátských lesů bez
vovat obce a města, kterým chtějí před- pro návštěvníky Křivoklátska
rizika velkoplošného zhroucení lesních
stavit svou vizi. Pobočka ČLS Křivoklát - stejná práva pro volný vstup do všech ekosystémů, jak k tomu v režii MŽP stále
připravuje na únor seminář pro starosty lesních porostů pro všechny občany bez ještě dochází v NP Šumava
a další pracovníky obecních úřadů na ohledu na místo bydliště
Křivoklátsku. K této problematice připra- - možnost využívání lesních porostů ke pro politiky
vili také podrobné stanovisko, z kterého všem k lesu a přírodě šetrným aktivitám - zabezpečení rozvoje území bez dalších
jsou v dalších odstavcích otištěny výhody i sběru lesních plodin
mandatorních nákladů
a nevýhody Lesnického parku a závěr.
- rozšíření nabídky informačního a vzdě- - zvýšení prestiže ČR v mezinárodním
lávacího střediska Křivoklát včetně lesní měřítku
Výhody Lesnického parku
pedagogiky
pro obce
- i nadále možnost využívání rekreačního pro ochranáře přírody
- zachování plnohodnotné samosprávy bez areálu Emilovna k různým akcím soukro- - možnost věnovat se nadále pouze příjakéhokoliv omezení pravomocí
jemným aktivitám a kontrolní činnosti bez
mým i firemním
- vysoká známka atraktivnosti území pře- - budování dalších zařízení pro zpříjemnění vlastní zodpovědnosti za stav a vývoj
sahující známku národního parku. Jediný pobytu v lese z prostředků LČR
území
v ČR a stř. Evropě
- přístup k dotacím z titulu CHKO a BR pro firmy pracující v lesnicko-dřevařpro lesníky
Křivoklátsko a Lesnického parku Křivoklát, ském sektoru v regionu
- v lesích se bude nadále hospodařit
bez ponižujícího vydírání starostů obcí - zachování stejného objemu lesnických - zvýšení prestiže českého lesnictví
ministerstvem ŽP podmiňováním přiděle- činností jako dosud
v domácím i mezinárodním měřítku
ní dotací souhlasem s NP
- zachování stejného objemu produkce - zachování tradice křivoklátského lesnictví
- příležitost začlenit se do Mezinárodní dřevní hmoty
jako kulturního bohatství našeho národa
sítě modelových lesů (International Model
Forest Network, více na www.imfn.net) pro myslivce
Nevýhody lesnického parku
a spolurozhodovat o všech aktivitách - zachování současných možností výkonu - pouze pro ochranáře přírody - nezískají
v daném území s možností kdykoliv z této práva myslivosti v pronajatých honitbách absolutní moc nad rozlehlým územím
struktury vystoupit, pokud nebudou napl- LČR
Křivoklátska bez jakékoliv zodpovědnosti
něny představy obce. U CHKO nebo NP
za jeho budoucnost (viz např. politicnení vystoupení možné
ká zodpovědnost bývalého ministra ŽP
pro rybáře
- zachování současných možností hospo- Bursíka v NP Šumava)
pro občany obcí v regionu
daření v rybářských revírech i rybolovu
- volný a bezplatný přístup do všech částí bez hrozby vyloučení práva rybaření jak
Závěr:
lesů kromě NPR, kam to neumožňuje už k tomu došlo např. v NP Podyjí
1. Zřízení NP Křivoklát je nesmyslené
nyní zákon č. 114 Sb.
z hlediska lesnického, ekonomického,
- zachování zdrojů paliva ze samovýrob při pro vodáky
sociálního a dalších. Při současném
vyklizování klestu nebo při výchovných - zachování současných možností volnévysokém stupni ochrany Křivoklátska

pozbývá ale smyslu i z hlediska ochranářského.
2. Jsme příliš malá země na to, abychom při stávajícím počtu 4 národních
parků, z nichž některé mají obrovské,
dosud nevyřešené problémy, zřizovali
na hospodářsky a rekreačně exponovaném území další park se stejnými nebo
většími riziky.
3. Má-li být na Křivoklátsku ještě něco
chráněné, pak není třeba chránit to, co
už je platnou legislativou desetkrát chráněné a není v současné době ohrožené.
Experimentem MŽP jsou dnes daleko
více ohroženy tisíce hektarů kvalitních
přírodě blízkých lesních porostů s charakterem hospodářských lesů, které plní
všechny své funkce včetně ekologické.
4. Pokud dojde k vyhlášení NP Křivoklát,
pak to bude proti všem odborným argumentům rozhodnutí čistě politické, které
do budoucna přinese řadu problémů
a rizik včetně značné újmy ekonomické
bez ekvivalentního efektu.
5. Z principu předběžné opatrnosti je třeba
okamžitě zastavit práce na přípravě NP
Křivoklát a začít vážně uvažovat o alternativním projektu, který by vedle ochrany přírody zaručil i ochranu lesnických
hodnot Křivoklátska. Mohla by to být
určitá forma „Lesnického parku“, zřízená
ministerstvem zemědělství např. v rámci
mezinárodní aktivity „The international
Model Forest Network“ (Mezinárodní síť
modelových lesů).

Připravila redakce

Středočeský kraj - Křivoklátsko

národní park

Návrh NP Křivoklátsko
s vyznačením zonace
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„Mnišková“ lesní železnice na Křivoklátsku

Křivoklátsko - lesní železnice

Mnišková železnice - historická fotografie (LČR - LS Křivoklát)

Těleso bývalé lesní železnice
severně od trati č. 120 Praha Kladno - Rakovník

7x foto Vladimír Janoušek

Jižně od silnice č. 237
Rakovník - Nové Strašecí

„Mnišková“ lesní železnice v křivoklátských lesích byla vybudována v roce 1919
pro odvoz kalamitní těžby. Mniška (Bekyně
mniška - Liparis monacha. L.) je škodlivý
druh motýlů (noční můra), jehož housenky
se živí především jehličím. V některých
letech způsobují kalamitní holožíry smrkových monokulturních lesů. Mniškový žír
započal už v roce 1917 v Černém lese
u Nového Domu. Rozšířil se do smrkových revírů Alžběta, Korunní princ Rudolf,
Maxova obora, Haná a Leontýnsko. Bylo
vykáceno na 600 ha lesních porostů. Ve
Státním oblastním archivu Praha - Vs
Křivoklát, Lesní úřad, fasc. 731 je uloženo
několik snímků vykácených ploch s ojedinělými stromy z roku 1921. Kmeny se musely
rychle zpracovat. Odvážely se na pilu do
Městečka a na nově vybudovanou parní
pilu u Řevničovského nádraží (původně se
uvažovalo s výstavbou pily na Luženském
nádraží). Akciová společnost dostala jméno
„LESNA“, nejvíce akcií vlastnili Maximilian
Egon III. Fürstenberg z Křivoklátu a jeho
švagr Franz Khevenhüller-Metsch. Byla
založena 19. 3. 1919 a za první celý správní rok 1920 už vykázala 654 337 09 Kč
zisku.
Úzkokolejnou drážku pomohlo postavit čs. železniční vojsko z Pardubic. Byla
v provozu v letech 1919 - 1927, byla dlouhá 12 km, s úzkým rozchodem 700 mm.
Těleso s náspy a zářezy je v lesních porostech místy dobře patrné. Některé úseky
jsou využívány jako lesní cesty.
Vedla z lesních oddělení V Kubíku nad
Rysavou a Karas nad Klíčavou přes polesí
Tři stoly a přes Amálské pole na železniční
stanici a parní pilu v Řevničově.
Používaly se čtyřnápravové parní
lokomotivy StEG č. 3642/1909 a Sigl WNM
č. 4985/1909, v nichž se topilo dřevem.
Kromě toho se používalo pro lokomotivy
a pilu uhlí z šachet na Motolce, kam vedla
zvláštní odbočka drážky. Voda se doplňovala z jam, které byly vyhloubené podél
trati ve vzdálenosti několika kilometrů od
sebe. Jedna z nich je u Tří stolů v blízkosti
bývalého tělesa trati.
	Celou trasu včetně odbočných
větví jsme prošli 30.12.2008. Je
v lesním terénu dobře patrná
s výjimkou polního úseku v okolí
samoty Štýlovna a bažantnice
u dvora Amalie.

Zdroje:
podklady pana Jana Lisého z Rakovníka,
který prozkoumal celou trasu, též
znalce a popularizátora lánské koněspřežní železnice.
informace a údaje pánů Ing. Vojtěcha
Pole u bažantnice Amálie
Pátka, Petra Hejkala, Ing. Jana
Povolného (Lesy ČR - LS Křivoklát),
Ladislava Adamíry (Lesy ČR - LS
Lužná), pana Josefa Růžičky
z Nového Domu.
Junek Jiří: „Mnišková“ lesní železnice
v křivoklátských lesích, in Z historie
lesních drah, příloha dvojmagazínu
GRAND EXPRES-ČD (redakce
Železničáře a ČD pro Vás), s. 10-11.
Komárek Julius (1931): Mnišková kalamita
v létech 1917 - 1927, Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, sv.
78, MZe ČSR
KRČ (1989): Rozvoj-č.29-27.7.1989
Kunt, Miroslav - Kalina, Tomáš (2004):
Neveřejné úzkorozchodné dráhy.
Soupisy z let 1909 a 1925-1930, Státní
ústřední archiv v Praze, Praha.
Teska a kol. (1924): Naléhavá interpelace
poslance Tesky a soudruhů vládě
o protizákonném a podvodném řádění
jižně od trati č. 120
fürstenbergské kliky na Křivoklátsku
a o podezřelém mlčení státních úřadů, Praha - Kladno - Rakovník
Poslanecká sněmovna, N. S. R. Č.
1924, 29. září 1924, http://www.psp.cz/
eknih/1920ns/ps/tisky/t4889_00.htm
(z podkladů pana Jana Lisého
z Rakovníka a dalších zdrojů sestavil
Ing. Josef Čihák)

trať č. 120 Praha - Kladno
- Rakovník s mostu, po kterém
vedla „mnišková“ železnice

mezi Motolkou
a silnicí U Tří stolů

2x foto Josef Čihák

na konci větve v lesním
oddělení Karas (přicházela zleva,
vpravo terén klesá do údolí
Klíčavy)
foto níže Josef Čihák
bývalé doly na Motolce
u konce odbočné větve
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Mapa se zákresem trasy
(upraveno podle mapy
pana Jana Lisého z Rakovníka)

Když se řekne Medník, většina lidí si vybaví lesy a kandík

Kandík psí zub (Erythronium
dens-canis) - jedinou lokalitou
výskytu v ČR je vrch Medník
u obce Pikovice v Posázaví.
Obec Hradištko má kandík
ve svém znaku.

Asi 15 kilometrů jihovýchodně od
Prahy, v malebném údolí řeky Sázavy
a na jeho zalesněných svazích pod
vrchem Medník, se nachází naučná
stezka Medník. Jde o nejstarší oficiální
naučnou stezku na území bývalého
Československa. Vznikla v roce 1965 a
je dlouhá šest kilometrů. Její obnovu si
vzali na starost členové Českého svazu
ochránců přírody (ČSOP). Slavnostní
otevření zrekonstruované stezky se
konalo 27.10.2009.
	Oproti té původní však stezka doznala řady změn. Trasa je o několik set
metrů kratší, ubylo také tabulí.
Namísto původních šestnácti
jich je nyní čtrnáct. Původní
tabule byly již delší dobu
v dezolátním stavu. Ochránci
přírody změnili také obsah
a vzhled informačních tabulí, které představují Medník
ze všech možných stran.
Návštěvníci mají možnost
přečíst si informace o místních bučinách,
významu lesa a stromů, o suťových
lesích, mohou se dozvědět zajímavosti
z geologie, o historii trampingu, vodáctví
a turistice v oblasti Posázavského pacifiku. Děti, ale nejen ony, si mohou zahrát
interaktivní hru u prameništního potůčku,
a pokud se hrou či záplavou nových
informací unaví, mohou pod vrcholem
Malého Medníku vydechnout na nově
vybudovaném odpočívadle.
Stezka začíná v Pikovicích a její
první část vede po trase takzvané
Posázavské stezky. Následuje prudký
výstup po úbočí Medníku, poté sestup
a návrat do výchozího místa. Stezka
prochází částí národní přírodní památky Medník. Toto chráněné území bylo
vyhlášeno již v roce 1933 a jeho základem je rozsáhlý lesní komplex v kaňonu
řeky Sázavy. Brzy na jaře v těchto

místech rozkvétá kandík psí zub, který
tu roste na jediném místě v Česku. Žijí
tam rovněž některé druhy chráněných
a ohrožených živočichů, jako jsou mlok
skvrnitý nebo ještěrka obecná. Ze zastávky číslo patnáct je nádherný výhled
do údolí řeky Sázavy. Stezka je značena
zelenobílými značkami naučných stezek,
na Posázavské stezce i červenou turistickou značkou.
Novou stezku dlouhou přibližně
5 kilometrů vytvořila základní organizace
ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou,
ve spolupráci s generálním partnerem
ČSOP, společností RWE Transgas Net.
a s podporou Středočeského kraje.
Petr Janeček, Patrik Sláma,
foto Jan Kukla + ZO ČSOP 11/11
Zvoneček, Březovská 382,

252 46 Vrané nad Vltavou,
tel.: 722 159 244, 731 760 872,
e-mail: info@cev-zvonecek.cz,
www.cev-zvonecek.cz
www.csop.cz

Středočeský kraj - Medník - Mníšek

Naučná stezka Medník

Už potřetí se letos v květnu na Skalce bude soutěžit

O šišku z Mníšku
Druhý ročník soutěže O Šišku
z Mníšku tenkrát na západě pod záštitou města Mníšek pod Brdy zorganizovalo 8.-10.5.2009 Hnutí Brontosaurus,
ZČ Rozruch ve spolupráci s dalšími
organizacemi (ZČ Kandík, Společnost
Ozvěna, Brdský zálesák a SDH Stříbrná
Lhota). Akce se konala na vrchu Skalka
vedle barokního kláštera, kde vyrostlo i
devítimetrové tee-pee. Ceny do soutěže
poskytl Ekokom a Lesy ČR. Soutěžící se

SB

utkali se záludnou hadí sítí, pozná vačkou
stromů, zkusili si skolit bizona, přelézt provazové překážky nad pomyslným kaňonem a nakonec usedli u hodné indiánky
v tee-pee a omalovali si kamínek. Komu
zbylo ještě pár sil, mohl si vyzkoušet své
znalosti v oblasti požární ochrany a projet
si slalom s hasičským vozem. A jak to
všechno dopadlo? Na prvním místě se
umístil tým Blue Dragons, na druhém
Guerézy a na třetím Rychlá rota. Celkové
výsledky a fotky z akce můžete shlédnout
na www.ozvena.org. A dál se víkend odvíjel ve znamení dolování pařezů z bývalé
hájenky na Skalce a odkrývání kamenů,
které původně byly nádvoří nebo cesta…
která varianta je ta správná se dozvíme,
až odkryjeme větší část. A po večerech

se natáčel film o indiánech, šerifovi a jeho
pomocníkovi, banditech a barových tanečnicích. Uvidíme, jak zareaguje Hollywood.
Nálada byla pozitivní až rozjařená po celý
víkend a kromě spálenin od sluníčka jsme
si všichni odvezli hlavně spoustu skvělých
zážitků. 
Klára Malíková
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Myslivecké sdružení Sadská pořádá už deset let

Myslivecké dny pro děti

Sněm lesníků

Dětem jsme ukázali vlečku
a vysvětlili, jak psi lovenou zvěř
hledají a předvedli i bezchybné
odevzdání přinesené zvěře

U liščí nory

soutěž v troubení
pod vedením trubače Edy Forejta
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Stává se již tradicí našeho mysliveckého sdružení, že se dvakrát do
roka setkáváme s malými zvídavci uprostřed naší honitby na Horce nedaleko
Nymburku při společném víkendovém dni.
Naše honitba je 1612 ha rozlehlá a najdete u nás vše co si milovník přírody může
jenom přát. Lesy, pole, stráně, strouhy,
jezero i remízky. Díky tomu si u nás může
každý najít ten svůj klidný kout a odpočinout si třeba ve stínu borovic. V roce 2009
za podpory Kulturně výchovné komise při
OMS Nymburk, Domu dětí a mládeže
Nymburk, Dětského domova Nymburk
a ZŠ Sadská se nám členům MS Sadská
podařilo zorganizovat „jarní“ (16. května)
a „podzimní“ (10. října) myslivecká den,
kterým bych vás chtěl v následujících
řádcích provést. Možná tak naleznou další
myslivecká sdružení inspiraci k tomu, jak
se přiblížit širší veřejnosti. Vedle mysliveckých dnů organizujeme např. i soutěže ve
sběru kaštanů, jezdíme s dětmi na výlety
- objeli jsme už skoro všechny obory
v kraji.
Bylo podzimní ráno a rosa mokřila
boty těch, kdož horečně dokončovali
přípravy okolí Horky, naší myslivecké
chaloupky, co nese jméno vrcholku, na
kterém stojí, na příchod dětí. Děti se
přiřítily jako voda a už se začínalo. Pan
Jaroslav Bendl, hlavní organizátor mysliveckého dne, si vzal slovo a seznámil
všechny děti s programem dopoledne.
Pravda, málem bych zapomněl, nebyl
první, kdo si slovo vzal. První slovo měla
Lesnice, která z Trubačského desatera
přivítala všechny dorazivší slavnostní
fanfárou. Děti byly nadšené, a když
uslyšely, že dnes v nejrůznějších kláních
mohou i vyhrát ceny, bylo jasné, že
budou bedlivě poslouchat, a tak se něčemu i přiučí. I proto jsme volili výběr aktivit
tak, aby se nenudili a zároveň posbírali
něco nového.
Klání o ceny jsme proložili ukázkou
výcviku psů, návštěvou kazatelny, ale
to bych předbíhal. Jen co jsme děti utišili,
přišlo na řadu seznámení s myslivcovým
druhem a nejvěrnějším přítelem. Naši
čtyřnozí kamarádi jakoby věděli, že se
o nich mluví, a tak seděli pěkně vzpřímeně a jakoby se přes sebe vytahovali,
kdo je krásnější, roztomilejší a chlupatější. Po seznámení s pejsky jsme děti
rozdělili do dvou skupin a začalo klání
o ceny. Polovinu dětí paní učitelka
prověřila připraveným testem a druhá
polovina se vydala na střelbu ze vzduchovky. Dříve než se ale první človíček
ke vzduchovce posadil, byly děti proškoleny z bezpečnosti zacházení se zbraní.
To, že se zbraní je třeba chovat se obezřetně, že se neotáčí nikdy hlavní proti
nikomu dalšímu a že se před výstřelem
vždy střelec rozhlédne, zda se někde
netoulá ztracený houbař.
Vzduchovka byla osazena kolimátorem (mířidlem se světýlkem, co svítí
tam, kam vzduchovka střílí), aby se trefili i prvňáčci. Co ale bylo nejpoučnější,
byla návštěva místa terče, tedy víčka
od veliké plechovky, kde se děti mohly

přesvědčit, že i „hloupá“ vzduchovka
pořádně víčko pochroumá a je jasné, že
by mohla člověku ublížit. Bylo vidět, že si
to děti vzaly k srdci a to je moc dobře.
Skupiny se vyměnily a jen co jsme
dostříleli, vydali jsme se všichni směrem
k noře uprostřed lesa. Naši norníci se
předvedli jak se sluší a patří, s vervou
jim danou předky do žil se vrhli jeden
po druhém do nory. Děti snad ani nedýchaly, když naslouchaly, jak psi vytrvale hlásí z hloubky nitra tohohle liščího
domova. Liška doma nebyla, tedy v noře,
o vzrušení se ale postaral jeden z našich
ohařů, co se jal taktéž zrevidovat okolí
nory a tam se potkal s velkou nevolí
norníků, co se o tenhle kus teritoria neo- střelba se vzduchovkou
stýchali porvat.
Všechno dobře dopadlo a děti, co
byly v bezpečné vzdálenosti, na vlastní
oči viděly, jak může být přátelský pejsek
nebezpečný, když se mu něco nelíbí.
U pejsků jsme zůstali i nadále, a tak se
nám předvedli ohaři, tentokrát na jejich
poli a to doslova. Dětem jsme ukázali
vlečku a vysvětlili, jak čtyřnozí kamarádi
lovenou zvěř hledají a předvedli i bezchybné odevzdání přinesené zvěře.
Čas utíkal jako o závod a den se
chýlil k poledni. Nechali jsme děti odpočinout a po aktivitách vyvolávajících
spíše vzrušení jsme vyhlásili soutěž
v troubení na lesnici. Trubač Eduard
Forejt nejprve přednesl dětem většinu
z Trubačského desatera a povyprávěl,
k čemuže troubení vlastně slouží. Poté
každé dítko pokusilo na lesnici za vedení
trubače vydat co nejdelší a nejzvučnější
tón. Nakonec se přidali i dospěláci.
Hra na lesnici si při počtu interpretů,
tedy všech účastníků dne dětí, vzala
relativně dlouhý čas a ještě větší část kazatelna u Majorova borku
dětského dne jsme věnovali návštěvě
kazatelny. Děti v tichosti došly ke kazatelně u Majorova borku a postupně
se vystřídaly nejen na téhle myslivecké
vyhlídce, ale i ve vedení našich psů. Po
návratu je už čekal hořící oheň. Vyhlásili
jsme vítěze klání a předali ceny.
V duchu spravedlivosti vůči všem,
a kamarádství, které je nedílnou součástí
tradic myslivosti, se dostala cena na
úplně každého. Spokojenost dětí jsme
pak dovršili zahnáním hladu, který se po
takto naplněném dopoledni zcela očekávaně dostavil u všech, a to i dospělých.
Pečení buřtů je už tradičním zakončením našich setkání s dětmi. Děti dojedly
a přišel čas loučení. Jak rychle se děti
zjevily, tak rychle nás i opustily. Zůstali
jsme jen my myslivci. Posadili se u dřevěného stolu a čekali na hlas konvice,
která nám klokotem vody dávala vědět,
že je chvíle kávy a tlachání o tomhle
dopoledni, který v nás ještě dozníval.
Poklidili jsme kol Horky, podali si ruce
a vydali se každý svou cestou. Jedno
nám ale zůstalo společné: vzpomínky na
děti, které nám poděkovaly tím nejlepším
způsobem, jak si může člověk jenom
přát. Jednoduše řekly, že se těší na jaro,
až bude další „myslivecký den“.

Eduard Forejt, Jaroslav Bendl

Jaroslav Bendl předává dětem ceny za soutěže

Silva Bohemica - 1-2/2010

20 let v Evropě! Jubilejní reklamní akce Wood-Mizer

jubilejním roce spouští Wood-Mizer akci
a stanovuje speciální cenu pro vybraných
šest modelů pásových pil. Jsou to nejoblíbenější stroje Wood-Mizer, které jsou
vhodné jak pro založení vlastního
podnikání, tak pro další rozvoj
stávajících dřevozpracujících provozů.
Malá pila WoodMizer LT10 pro individuální zpracování
dřeva. To je nejsnazší
a nejlevnější způsob
jak měnit kmeny na
řezivo pro vlastní farmu
nebo vlastní nemovitost.
Tento malý stroj s elektromotorem 5,5 kW pomůže těm lidem, kteří
řežou dřevo čas od času, nikoli pro
komerční účely, ale pro vlastní potřebu.
Pásová pila Wood-Mizer LT15 pro
malé provozy. Tato pila, v Evropě velice

dobře známá, pro menší podnikání má
elektromotor 7,5 kW nebo benzínový
motor 15HP nebo diesel 10HP a obsahuje tři segmenty, každý dlouhý 1,95 m.
Pásová
pila
Wood-Mizer LT20В pro
střední
podnikání.
Novátorská
konstrukce
YEARS
lože, složeného ze tří
masivních sekcí dlouhých 2,7 m, elektromotor 11 kW, Pracovní
nastavení a odkorňovač jsou pokročilejší
výbavou této pily uvedené
na trh v roce 2009 a tento
stroj je stále oblíbenější.
Pásové pily Wood-Mizer LT20,
LT40 a LT70 pro profesionální pilaře.
Tato skupina profesionálních strojů pro
komerční produkci řeziva
poskytuje nejvyšší kvali-

LT40

LT20B

Nejstarší lesník a spisovatel

Ing. Jan Pinc
na průkazkovém foto - 30. léta
Snímek z přípravy „čarodějnic“
na Klínovci dokazuje
veselou povahu
Jana Pince

8. prosince 2009 oslavil lesnický
odborník a spisovatel ing. Jan Pinc již
své 103. narozeniny. V Domově sv.
Karla Boromejského v Řepích mu při
této příležitosti byl předán diplom čestného členství České lesnické společnosti,
který mu byl udělen za zásluhy o české
lesnictví. Oslavenec byl však zejména potěšen publikací, kterou sám před
nedávným časem sepsal k připomenutí
významu osobnosti prof. Kaislera, který
se jako lesník a bystřinář stal i rektorem
ČVUT v Praze.
Publikaci Jana Pince „VOJTĚCH 
KAISLER  a počátek výuky lesních
inženýrů v Praze“ vydal Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů v Brandýse
nad Labem ve spolupráci s ČLS s. o.
Oslavenec poděkoval za to, že se jím
sestavenou publikaci nakonec přece jen
podařilo vydat s tím, že si „to Kaisler
rozhodně zasloužil“. Pokud se k této
68stránkové brožurce dostanete (ÚHÚL,
ČLS), potvrdíte si, že osobnost je daná
tím, že její myšlenky a názory jsou platné
i po mnoha letech.

Po ukončení studií
pracoval ing. Pinc v polovině
30. let u arcibiskupských statků
a již zde se věnoval myslivosti
(na snímku 4. zleva)

V domově se o pana Pince dobře
starají, říká, že zde nalezl řadu přátel.
V průběhu mé návštěvy mu přišlo gratulovat několik lidí, pochlubil se i dopisem
od kardinála Vlka - koneckonců byl kdysi
zaměstnancem arcibiskupství. Kondice
a paměť ing. Pince je obdivuhodná,
nějakou dobu jsme povídali, zajímal se
o současné dění a rozloučil se se mnou
s úsměvem „doufám, že se nevidíme
naposledy“. 
Karel Vančura st.
Ing. Jan Pinc oslavil
103. narozeniny
(vlevo K. Vančura)

SB

tu v řezání dřeva a nabízí široký výběr
motorů a úrovní produktivity. Všechny
tyto pily jsou vybaveny elektromotory,
hydraulickými komplety pro manipulaci,
Pracovním nastavením a odkorňovači.
Stanovením speciální - snížené ceny pro tyto pily, vytváří Wood-Mizer
jedinečné podmínky pro ty podnikatele,
kteří chtějí ze současné ekonomické
situace vytěžit zisk, až se trh uklidní
a otevřou se pro profesionální pily nové
obzory rozvoje.
	Je pravý čas investovat do pil.
Zkontrolujte ceny a jděte do toho!

-r
Volejte Wood-Mizer pro podrobné
speciální ceny ve vaší oblasti:

Wood-Mizer Servis
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel 376 312 220
fax 376 319 011
greill@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz
Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6
690 02 Břeclav
tel/fax 519 322 443
info@wood.mizer.net
www.wood-mizer.net

		Firemní prezentace - Wood-Mizer

LT10

Wood-Mizer oslavuje 20 let činnosti v Evropě
a ohlašuje speciální akční ceny
pro šest nejoblíbenějších modelů pásových pil

Ing. Jan Pinc

V dávném roce 1990 byla uprostřed
Polska postavena malá filiálka slavné americké společnosti Wood-Mizer
Products. V té době se mobilní a stacionární pily montovaly z dílů vyráběných
kompletně v mateřském závodě v USA.
Během 20 let prodělal evropský
výrobní závod na své cestě obrovský
vývoj a změnil se na velké výrobní
centrum vyrábějící až 2000 pil a několik milionů metrů pilových pásů pro
Evropu, Afriku a Asii. Závod Wood-Mizer
je vybaven nejmodernější technologií
a firma vyrábí v Evropě 90 % produkce.
Výroba pilových pásů má normu kvality
ISO9000:2008. Wood-Mizer byla jednou
z prvních firem v Polsku, která toto
osvědčení získala.
	I přes světovou recesi byl loňský rok
2009 pro Wood-Mizer prospěšný: manažeři kompletně přezkoumali výrobní proces, optimalizovali jej, implementovali
principy LEAN, změnili filozofii některých
výrobků a výsledkem je snížení výrobních nákladů při stejné úrovni kvality.
Wood-Mizer se vždy tradičně podělí
o úspory se svými zákazníky - příznivci firmy a značky Wood-Mizer. V tomto
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Aktuality ze středních Čech
Svatohubertská bohoslužba
v Dobříši

MS KORNO v Českém Krasu

Honitba mysliveckého sdružení KORNO
leží na území Českého Krasu. Vyznačuje
se překrásnými přírodními scenériemi,
které byste hledali spíš v Alpách. Například
útvar Císařská rokle je kamenité vápencové údolí porostlé pouze jalovcem a několika borovicemi černými (z náletu), které tu
ochranáři jistě neradi vidí. Drobná zvěř se
tu léta neloví, někdy se udělá naháňka na
černou. Snímky jsou z naháňky konané
28.11.2009. Neulovilo se sice nic, zato
nálada večer byla výborná již proto, že
se sešli staří známí zase po roce. Další
zajímavostí bylo, že v restauraci se cítila
jako doma srnečka Líza, která doma spí
Výstava O dřevu v Národním
v jedné boudě s výmarským ohařem,
zemědělském muzeu
a proto se psů nejen nebojí, ale umí si
-hv
Stovky exponátů a více než čtyřicet dřev získat u nich i respekt.
známých stromů je vystaveno v Národním
zemědělském muzea v Praze - Letné. Veverka nashromáždila ořechy
Pod názvem O  dřevě je zde vystavuje V zahrádce mi roste mohutný ořešák, přeřezbář a sochař Martin Patřičný a jeho sahující korunou na dvorek. V říjnu, vždy
hosté, většinou umělci pracující také se když se ráno vracím z lesa, posbírám
dřevem. Tento známý sochař je autorem spadané plody, abych je dal sušit. Jednou
knih o dřevě a také byl průvodcem doku- mi bylo divné, že zatím co na dvorku jsou
mentárního seriálu Kus dřeva ze stromu, ořechy napadané, v zahrádce nebyl ani
který natočil Bedřich Ludvík. V první části jeden. Čistě náhodou jsem zahlédl dva
výstavy si návštěvník udělá představu ořechy u plotu. Na druhé straně je složené
o tom, jak vlastně vypadá dřevo jed- palivové dřevo, v němž se vytvořila jakási
notlivých stromů, druhá část prezentuje „kapsa“ do níž si shánčlivě veverka oředřevěná díla ve třech interaktivních poko- chy uložila. Odhaduji, že jich bylo 60-80
jích. Dotýkati se exponátů je dovoleno. kusů. Protože je ořechů dostatek, neměl
Výstava bude otevřena do 30. 6.2010 jsem potřebu jí nashromážděnou zásobu
(Út-Ne od 9:00 do 17:00).  www.nzm.cz brát, naopak bude zajímavé pozorovat,
jak je bude konzumovat.
-hv
Aktuální problematika
lesního školkařství v ČR
Elektrické ohradníky
zapříčiňují smrt zvěře
Seminář s tímto názvem uspořádaný
23. a 24.11.2009 v Měříně u Jablonné Elektrické ohradníky často zapříčiňují smrt
nad Vltavou se vydařil. Zůčastnili se ho zvěře. To byl právě případ mladého daňka
zástupci a představitelé 43 organizací na Podbrdsku. Zvěř propadá panice a do
zabývajících se problematikou produk- smrtících osidel se zaplétá o to rychlece sadebního materiálu lesních dřevin ji. Za zmínku stojí, že daňčí zvěř ráda
či nakládání s reprodukčním materiálem vyhledávala společnost koní, daňci se
lesních dřevin (včetně kontroly). dále chodili i rádi napít do koňského napajedla
zástupci 10 prezetujích se spolupracují- (vana). Proto je mám od zmíněného místa
cích firem a 15 přednášejích. Celkem bylo žebříku na stěně lesa ve vzdálenosti cca
z vernisáže výstavy „Martin
na semináři přítomno 95 osob. Témata 500 m, rád pozoruji reakce zvěře, ale
Patřičný a hosté - O dřevu“
jednotlivých referátů byla mozaikovitě i koní. Vůdcem koňského stáda je hnědá
senátor Karel Schwarzenberg
uspořádána do dílčích tématických bloků velice zlá a sebevědomá kobyla, která
a autor výstavy Martin Patřičný
a vesměs účastníky zaujala. Několi zbý- umí stádo ochránit i před lidmi - útočí
foto Jana Kadlecová vajících sborníků bude nabídnuto členům na ně. Když vnikl ve dne daněk do ohraSLŠ ČR na valné hromadě pořadatele zeného prostoru, klisna si po způsobu
- Sdružení lesních školkařů ČR, která se hlídacího psa zjednala pořádek, daňka
bude konat 25. února 2010 v Kostelci nad několikrát prohnala a nakonec vyhnala
Černými lesy.
z pastviny. Za zmínku jistě stojí ještě mezi

www.lesniskolky.cz myslivci tolik diskutovaná otázka, zda
je v přírodě nápadnější barva bílá nebo
Bohaté výřady na honech
černá. Vzhledem k tomu, že pozoruji
ve Svinařích na Berounsku
pasoucí se stádo denně, mohu konstatohon ve Svinařích na Berounsku
Ve Svinařích na Berounsku se vyzna- vat, že v době stmívání a rozednívání je
-hv
čují hony výřady, jaké tu bývaly ještě na nejnápadnější černý kůň.
počátku 70. let minulého století. Hony
jsou vzorně organizovány, dodržuje se též Alibismus u divokých kachen
vše, co souvisí s mysliveckými tradicemi Alibismus se objevuje často u divokých
a zvyklostmi. Večer se vždy koná poslední kachen, dokladem toho jsou četné fotoleč s bohatou tombolou a hud- grafie, převážně kačerů. Tito jedinci se
bou. Na prvním loňském honu nedožívají obvykle vysokého věku, mimo
(31.10.2009) bylo uloveno 109 jiné svým zbarvením vzbuzují větší pozorbažantů, divočák a kuna. V tom- nost i u predátorů. Sám jsem v přírodě
bole pak byla rovná stovka cen, pozoroval za život více zbarvené kachny
převážně zvěřina, ale i cukrářské alespoň 4x nebo 5x, nedožily se obvykle
výrobky místních zručných žen. Protože příštího roku. Výjimkou je bíle zbarvený
hudba hrála dlouho do rána, není divu, že kačer březňačky, jehož pozoruji na Labi
se nikomu ani nechtělo jít domů.
-hv v Nymburku již třetí rok. Kačer je mimo-
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V neděli 15.11.2009 odpoledne se konala v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši
bohoslužba ke cti sv. Huberta, patrona
myslivců. Bohoslužbu sloužil římskokatolický farář Mgr. Ing. Michal Němeček.
Troubením a zpěvem bohoslužbu doproBOHOSLUŽBA ke cti sv. Huberta vodil soubor Benešovské horny. V listopadu 2010 se zde bude konat v obdobném
Dobříš, níže Benešovské horny
termínu v pořadí již sedmá svatohubertská bohoslužba. Hlavním organizátorem
bohoslužby je Lesní a rybníční správa
Zbiroh v čele s ředitelem Ing. Josefem
Myslivcem.
-rk
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NAHOTOU proti zabíjení zvířat

Veverka nashromáždila ořechy

Elektrické ohradníky
zapříčiňují smrt zvěře

Alibismus u divokých kachen
řádně plachý a příliš společnost dalších
příslušníků svého rodu nevyhledává, naopak drží se vždy mimo velká hejna. Skrytý
život se mu zřejmě vyplácí.
-hv
Nezabíjejte zvířata kvůli módě!

Dvě téměř nahé Američanky pomalované
vzory hadí kůže protestovaly 7.12.2009
v Praze na Karlově mostě proti zabíjení zvířat kvůli módě. Jsou to aktivistky
organizace Lidé pro etické zacházení se
zvířaty a vadí jim, že např. z lišek se dělají
límce a z hadů kabelky. Dívky upozorňovaly, že zabíjení
těchto zvířat je
drastické - některá jsou stahována
z kůže zaživa. r

„Křtiny ve Křtinách“

Kniha jako hold profesoru Josefu Hromasovi
Ve slavnostním sále zámku ve
Křtinách 8. prosince 2009 zazněly
myslivecké fanfáry, na podstavci sošky
Svatého Huberta se skvěla novotou vonící kniha „Všechny moje hlasy...“. Z jejího
obalu se usmívala přívětivá tvář všem
absolventům brněnské lesnické fakulty
a snad všem myslivcům známá - pana
profesora Josefa Hromase. Ten skromně

stál ve skupince kolegů a přátel, mezi
nimi byl i současný předseda ČMMJ
Jaroslav Palas.
Fanfáry dozněly a pan profesor
se stal ústřední postavou slavnostního
křtu knihy, která vyšla jako rozhovory
s ním na počest jeho 75. narozenin.
Tedy vězte, že autor knihy - novinář, spisovatel, myslivec a kamarád profesora
Hromase Dr. Oldřich Koudelka jej navštěvoval v jeho brněnském domku, cestoval
s ním po horách a lesích, zpovídal jej
a z toho vyšla knížka stejně přívětivá
jako je ten, o kom pojednává. Je vyšperkovaná barevnými obrázky a černobílými
kresbami, jejichž autorem je akademický
malíř Václav Nasvětil. Kniha je doplněná
fotografiemi pana profesora od doby jeho
dětství a mládí po dobu životní zralosti.
Více nechci prozradit, snad jen to, že
do knihy je vloženo DVD s vyznáním
pana profesora přírodě, lesům, myslivos-

ti, doplněné působivými záběry zvěře,
lesů v nížinách i horách. Vydavatelem
publikace je TG TISK s.r.o. Lanškroun ve
spolupráci s Klubem autorů při ČMMJ.
Slavnostnímu křtu knihy předcházel předvánoční koncert cymbalistky
Zuzany Lapčíkové a mužského pěveckého Q VOXu v chrámu Panny Marie ve
Křtinách. Tento zdařilý večer byl v režii
Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny, Lesnické a dřevařské fakulty
MZLU Brno.
Jiří Junek

Městské lesy Banská Bystrica

oslavily své výročí vydáním knihy

Medvědi na Skalnaté chatě
	Chvíle velkého napětí zažil v noci
z pátku na sobotu 7.11. chatař a známý
horský nosič Laco Kulana na tatranské
Skalnaté chatě (foto níže), když byl napaden medvědicí s mládětem. Před uložením se k zimnímu spánku obě zvířata
určitě hledala potravu. Ta vyrazila chatové
dveře a vtrhla dovnitř, Kulangu zastihla
ležícího na posteli, díval se na televizi.
Duchaplně televizor zesílil co nejhlasitěji
a ještě zapnul vysavač. Vysavač platil na medvědici nejvíce. I  po opuštění
ložnice však medvědi nehodlali odejít
o hladu a „přepadený“ pan domácí si
tak musel ještě vytrpět nevítanou společnost. Mlaskání se z kuchyně ozývalo
ještě desítky minut. Medvědí rodinka zničila a zkonzumovala téměř vše. Podobné
případy nebudou pravděpodobně ani
v blízké budoucnosti vzácné. Svoji roli
v tom samozřejmě hraje značný úbytek
lesa po kalamitě před pěti lety, čímž se
medvědům zmenšil jejich domovský biotop. Samotná populace medvědů naopak
stále mírně narůstá a místa, kde se med-

je množství fotografií z historie i současnosti, od lesnictví po myslivost a vztah
bystrických lesníků k návštěvníkům lesa.
Publikace určitě neskončí jen v knihovničkách, ale může být i průvodcem za
krásami a zvláštnostmi Městských
lesů Banská Bystrica.
     Křest knihy provedl 18. prosince 2009 posypáním smrkových
větviček v sále Památníku SNP
v Banské Bystrici za účasti primátora města, ředitele ML Banská Bystrica
a předsedy lesnické komory lesnický
a mediální odborník Ing. Ján Mičovský,
CSc. Mezi významné lesnické publikace
tak vstoupilo další zajímavé dílo.


Jiří Junek

A k t u a l i t y z l e s o v TANAP u
vědi s člověkem nepotkávají, jsou dnes
jen na menšině území TANAPu. Navíc
lesy, které kalamitu přestály, jsou zrovna
v okolí T. Lomnice rozřezávány novými
lanovkami a sjezdovkami.
-hv

Smreky dopriali krivonosom
dostatok potravy
Aj v týchto mrazivých
dňoch sa z vrcholcov smrekov ozýva vtáčie štebotanie
a trilkovanie. Pôvodcom tohto
rozruchu je pestro sfarbený
spevavec - krivonos smrekový
(křivka obecná [Loxia curvirostra]).
Je to malý tzv. „papagáj“ ihličnatého lesa.
Do lesov Tatier ho v toto ročné obdobie
prilákala úroda smreka. „Tmavočervené
samčeky už v tomto období svojim
zvláštnym cvrlikavým spevom lákajú
samičky. Pri teplejšom zimnom počasí, najhojnejšie však v marci, zvyknú
bez problémov zahniezdiť. Využívajú
pritom dostatok potravy v podobe semena smreka,“ hovorí Vladimír Michalec,
lesník v ochrannom obvode Habovka
Štátnych lesov TANAPu. Krivonosy pri
Skalnatá chata

veľkých úrodách smreka môžu hniezdiť takmer po celý rok. Preto nie je
zvláštne, že zahniezdia aj v zime. „A ak
nie sú výnimočne silné mrazy, dokáže samička tri či štyri mláďatá vysedieť i vychovať. Pri sedení na vajíčkach
v starostlivo vystlanom hniezde
jej potravu nosí samček. Po
vyliahnutí mláďat ich vtáčí
rodičia kŕmia rozžutými
smrekovými semiačkami.
Hoci pri prvých väčších
mrazoch smrekové semeno
zo šišiek vypadáva, zvyšky
semien sa v nich udržia až do
jari.“ Tohtoročnú početnosť krivonosov
v smrekových porastoch západnej časti
Tatranského národného parku spôsobila bohatá úroda semena smreka.
Čo nebýva každý rok. „V rokoch, keď
smrek nezarodí, nedokážu krivonosy ani
vyhniezdiť. Potulujú sa krajinou a zbierajú semená, ktoré nájdu. Je to vtáčik,
ktorý lieta na veľké vzdialenosti, takže si
potravu nájde aj niekoľko sto kilometrov
ďalej. A vráti sa späť. V roku bohatom
na potravu zahniezdi a jeho populácia

krivonos (česky křivka)

sa opätovne doplní.“ Aj to je dôvod
skutočnosti, prečo krivonos nie je v tejto
oblasti ohrozeným vtáčím druhom. Hoci
krivonosy skonzumujú skutočne veľké
množstvo semienok smrekových šišiek,
prirodzené zmladenie smreka neohrozia.
„Krivonos totiž šišku roztvorí, vyberie pár
semien a keď zistí, že už sú v nej len
ťažko prístupné semienka, šišku nechá
tak alebo ju spustí nadol. Týmto vytvára
potravnú ponuku aj drobným lesným
živočíchom žijúcim na zemi,“ dodáva
Vladimír Michalec. 
(16.12.2009)

www.lesytanap.sk

Slovensko - Křtin y - H ro ma s

Již mnoho zájezdů českých lesníků
do slovenských lesů se na první zastávce
zašlo podívat na zajímavý historický, ale
provozní objekt - vodní smyk - koryto na spouštění metrového dříví v dolině Rakytovo nad Dolním Harmancem.
Nahlédli i do rezervace Harmanecká tisina
s bohatým zastoupením tisu červeného
a obdivovali práci lesníků a lesních dělníků zdejších Městských lesů s.r.o. Banská
Bystrica v prudkých svazích Velké Fatry
a Kremnických vrchů.

Tento lesnický podnik byl založen
před patnácti lety na městu navrácených
nynějších 7218,5 ha lesů. K tomuto
výročí připravil kolektiv autorů zajímavou výpravnou publikaci Lesy města
Banská Bystrica. Podíleli se na ní
významní odborníci z oboru lesnictví, ochrany přírody, myslivosti,
přírodních věd, historie a lesnického provozu - ředitel ML Banská
Bystrica Ing. Blažej Možucha
a dále Ing. Eduard Apel, Ing. Jozef Bacúr,
Ing. Jaroslav Bacúr, Ing. Mária Boďová,
Ing. Julius Bukovský, Ing. Boris Demovič,
Ing. Anna Ivanová, RNDr. Juraj Galvánek,
Ing. Jozef Jankov, Ing. Marián Jasík,
PhDr. Marta Mácelová, Ing. Milan Lichý
a RNDr. Ivan Valach. Na 218 stranách

SB
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Mendelova zemědělská a lesnická univerzita mění svůj název

Na základě zákona č. 419/2009 Sb. se
od 1. ledna 2010 změní název Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně
na Mendelova univerzita v Brně. Pro
změnu názvu se vedení univerzity rozhodlo vzhledem k velké šíři nabízených
oborů, které ne vždy souvisejí se zemědělstvím a lesnictvím. Logo univerzity
zůstane zachováno, změní se pouze
v něm uvedený název univerzity.

AKTUALITY / krimi

Kožní choroba u srnek

LČR se majetku zbavují i proto, že potřebují hotovost.
S plánovaným odprodejem státního
podniku Lesy ČR nesouhlasí Strana zelených. „Znepokojuje nás současný vývoj
podniku. Chceme, aby byly zastaveny
nevratné kroky s jeho majetkem,“ uvedl
v 11.12.2009 předseda SZ Ondřej Liška.
Lesy ČR spravují více než polovinu lesů
v ČR. Podle Lišky se jedná o majetek
v hodně 70 miliard korun, s lesy až 600
miliard korun. „Les je navíc hodnotou sám
o sobě,“ řekl. Zelení se se svými výhradami podle slov Lišky obrátí na ministry
zemědělství a životního prostředí. Budou
také prosazovat, aby se situací zabývaly
sněmovní výbory pro zemědělství a životní prostředí. „Chceme zabránit privatizaci
Lesů ČR. Nechceme dopustit rozkradení
zbytků státního majetku,“ dodal. První
místopředseda SZ František Pelc uvedl,
že v podniku Lesy ČR je problémem také
to, že jsou připravována výběrová řízení,
kdy by těžební práce byly výhercům zadány na deset let. „V minulých letech měly
Lesy ČR problémy i s tříletými výběrovými
řízeními. Deset let už je na hraně českého
i evropského právního řádu,“ dodal Pelc.

r

Bradavice, výrůstky kolem očí, uší
i vemene jsou hlavními příznaky virového nezhoubného kožního onemocnění
zvané papilomatóza, která se poprvé v
r. 2009 objevila v několika případech
u srnčí zvěře ulovené v jižních Čechách.
Několik srn se nakazilo v Komařicích
na Českobudějovicku, ale také na
Jindřichohradecku v obcích Volfířov,
Kunžak a v Dolních Němčících. Lidé
se přenosu nemusí obávat, tento kmen
viru je neohrožuje. Zvířata, u kterých se
nemoc projevila, odlovili jihočeští myslivci. Nákazu nelze léčit. V Jindřichově
Hradci se alespoň snaží zvěři podávat
kvalitní granulované směsi, které obsahují Městské lesy pořádaly naháňky
stopové prvky jako selen a zinek. Tímto
Je páteční den - 4. prosince. I  když
způsobem by se u zvířat měla zvyšovat počasí příliš zimu nepřipomíná, schází se
obranyschopnost a odolnost proti případ- muži v zelených kamizolkách a jejich čtyřné nákaze. 
-r nozí pomocníci k tradiční zimní naháňce
na černou zvěř. Pro své zaměstnance,
LČR chtějí prodávat majetek
přátelé i obchodní zástupce ji pořádají
za stamiliony korun
Lesy Města Rokycan. Společnost, která
Státní podnik Lesy České republi- se kromě starosti o hospodaření na více
ky (LČR) bude během r. 2010 prodávat než 3,5 tisících hektarech lesa stará
formou aukcí nepotřebný majetek v odha- i o chov zvěře. Vše začíná setkáním
dované hodnotě stovek milionů korun. v areálu společnosti, podáním ruky a kvaJde o 1000 až 1500 budov s přilehlými litním občerstvením. Poté se účastníci
pozemky a hospodářskými staveními. přesouvají na místo, kde se zvěř bude
Z celkového nelesního majetku, který lovit. Následuje slavnostní nástup, trouodhadujeme na 1,5 až 2 miliardy korun, bení trubače Petra Sejkory a organizačby to měla být asi třetina. Lesy budou ní záležitosti z úst ředitele Lesů Města
k prodeji vybírat aukční síň, přes kterou Rokycan (LMR) ing. Stanislava Sudy.
se majetek vydraží. Lesy volí tuto formu Poté se slova ujímá pan Jaroslav Kadlec,
prodeje kvůli četným skandálům spoje- v jehož úseku se bude lovit. Vzpomenuto
ným mimo jiné právě s prodejem nemo- je nejen na základní pravidla při provádění
vitostí. Ve správě podniku jsou lesnická naháněk, ale především na bezpečnou
a myslivecká zařízení, sklady, adminis- střelbu. A již pomalu lovci i honci nastupují
trativní a provozní budovy, které podnik první leč. I přes místně přemnožené stavy
potřebuje ke svému provozu. Vlastní však divokých prasat, zde první leč vyznívá
také velké množství bytových a rodinných naprázdno. Nevadí. Nejde přece o lov,
domů, ubytovacích a rekreačních objektů ale společenské setkání lidí zabývající se
a dalších staveb, které k přímému zajiště- myslivostí. Následují další leče, přičemž
ní svých základních činností nepotřebuje. zhruba kolem poledne je přímo v lese
připraveno pestré občerstvení vzbuzující obdiv a uznání hostitelů. I  po obědě
jsou připraveny krásné leče. Zanedlouho
zaznívá z dálky štěkot psů. Zřejmě narazili
na zvěř. V leči může být liška či divoká
prasata, která dělají i na Rokycansku
vrásky především zemědělcům. Jde však
o jednotlivé honitby a nelze mluvit o celoplošném přemnožení divokých prasat na
Rokycansku. Slyšet jsou i první výstřely.
Atmosféra je úžasná, neboť lesáci i myslivci, kteří se tu dnes sešli jsou veselá
cháska, kde není nouze o legraci. Zároveň
ale dokáží přiložit ruku k dílu tam, kde je
potřeba.
Pavel MOULIS, předseda ZO ČSOP Rokycany

22

Naháňka - lov zvěře pomocí
honců a nízkonohých psů
pořádaná Lesy Města Rokycan

Dvojice myslivců pytlačila
v lesích na Křivoklátsku
Dva myslivci lovili v křivoklátských lesích
především vzácné výry velké, tedy v současné době velmi ohrožený druh. Šlo
o dva zhruba padesátileté muže ze Slánska. Myslivci si vzácné ptáky nechávali
vypreparovat. Pak je buď prodali, nebo
umístili do své vlastní soukromé sbírky.
Kvůli tomu jsou teď podezřelí z pytláctví
a neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy. Myslivci zvířata lovili legálně drženými mysliveckými
zbraněmi. Některé pak trávili návnadami.
V souvislosti s tímto případem mohou
být obviněni ještě další lidé. U některých
upytlačených zvířat je totiž trestné i to,
když je má někdo jen vypreparované
doma. Kromě Křivoklátska myslivci vyjížděli lovit i do šumavského národního parku. Odtamtud si zpravidla přiváželi vydry
říční, přičemž cena jedné se prý odhaduje
na šedesát tisíc korun.

února, ztratilo se 33 kubíků opět smrkové
kulatiny v hodnotě 55 tisíc korun. Takovou
akci může provést pouze skupina s odvozní soupravou s hydraulickou rukou.
Lesníci mají samozřejmě na příjezdových
cestách závory, ale ani ty nejsou velkou
překážkou. Policistům se zatím žádný případ nepodařilo objasnit.

Pytlák zastřelil dva daňky
Dva daňky zastřelil několik dnů před Vánocemi krutý pytlák v katastru Němčiček
u Břeclavi. Byla to samice s mládětem,
která mládě ještě kojila a starala se o něj.
Pytlák do auta naložil jen mládě a jeho
matku nechal ležet na poli. Poctivý nálezce ho předal mysliveckému sdružení.
Způsobená škoda se vyšplhala na šedesát tisíc korun. Pytlákovi hrozí až dva roky
ve vězení. Nejde přitom o první případ.
Pytlák střílí rovnou z auta a vždy k večeru.
Pytlák ale udělal jednu obrovskou chybu.
Na místě střelby totiž nechal náboj. Policie
tak může jeho zbraň identifikovat. Když ve
Z lesa zmizelo palivové dřevo spěchu nakládal úlovek do auta, vypadla
12,2 kubíků dřeva bylo ukradeno z lesa mu také škrabka na sklo. Policie tak má
v katastru obce Vlkov na Rakonvnicku. už jeho otisky.
Jednalo se o smrkovou vlákninu, dubové
palivové dřevo a březové palivové dřevo.
V Řecku myslivci zastřelili
LČR byla zloději způsobena škoda za
kolegu v kozí kůži
více než 8 tisíc korun.
Skupina myslivců na severu Řecka
se o víkendu před Vánocemi vydala
Chyceni zloději jmelí
na lov divokých prasat. V lesích na
Tři muži porušili lesní zákon. Táborští poloostrově Chalkidiki se náhle něco
strážníci je před Vánocemi nachytali, jak začalo hýbat v hustém porostu a lovci
na Harrachovce sbírají jmelí, aniž by na ihned začali střílet. Když doběhli na
to měli povolení. Sběrači uvedli, že jej místo, kam mířili, byli v šoku. Našli
mají jen pro vlastní potřebu. Strážníci jim tam totiž devětačtyřicetiletého kamaráda
ale zabavili dva pytle této vánoční ozdoby Christa Constantina, který byl oblečený
a věc předali ke správnímu řízení. Také do kozí kůže, aby zastrašil a oklamal
na Chrudimsku lesníci přistihli přímo při kořist. Myslivci ho trefili hned několika
krádeži tři členy gangu zlodějů jmelí. ranami. Ani brzký příjezd záchranářů mu
Lesníci dopadené zloděje jmelí předali ale nedokázal pomoct a muž zemřel při
policii. Zloději museli zaplatit pokutu. převozu do nemocnice. Policie v té souOvšem některé stromy poškodili tak vislosti zadržela a vyslechla dva lovce ve
výrazně, že už se je nepodaří zachránit. věku 25 a 28 let.
Destruují kůru a způsobují rány, které
potom infikují dřevokazné houby a ty
Myslivci políčili na jestřába
potom škodí. V těch horších případech Šéf myslivců ze Stodu na Plzeňsku se
používají hrubší metody jako pokácení pokusil odchytit chráněného jestřába,
samotného stromu a tím způsobují kterého mínil lapit do takzvaného
vlastní škody na lesním hospodářství. jestřábího koše s živým holubem. Muže
Sběr jmelí je velmi náročný a také vyšetřovala policie a myslivecký spolek,
nebezpečný. Například u Heřmanova kterému předsedá, dostal pokutu deset
Městce při něm zahynul muž, který spadl tisíc korun od České inspekce životního
z koruny stromu.
prostředí. Plzeňská kriminálka prověřuje,
zda Ladislav Hodan nespáchal trestný
Opilý myslivec střílel broky
čin pytláctví. Muž porušil zákon o mysliv Drslavicích
vosti a byl potrestán odborem životního
Devětašedesátiletého myslivce zadrželi prostředí Městského úřadu ve Stodu.
na Štědrý den policisté v Drslavicích (okr. Myslivec past na jestřába nalíčil u voliéry,
Uherské Hradiště). Střílel na asfaltové kde spolek místních nimrodů chová
holuby. Broky dopadaly na dům stojící na- bažanty. Hodan tvrdí, že chráněný dravec
proti. Muž nadýchal 1,7 promile alkoholu. zabíjí jejich kuřata. „Byla to pitomost. Za
Policie mu zabavila zbraň i zbrojní průkaz. ty maléry, které z toho teď máme, to
Myslivce čeká přestupkové řízení.
opravdu nestálo. Jenže jsme nevěděli,
jak se dravce, který způsobil velké, jinak
Z lesů na Třebíčsku zmizelo
zbavit,“ kaje se Hodan v Právu. Od ledna
v r. 2009 na 100 kubíků dřeva 2010 začala platit novela zákona, podle
Lesní správa Třebíč státního podniku které bude trestně odpovědný jen ten,
Lesy České republiky vloni přišla kvůli ná- kdo uloví zvíře v hodnotě nejméně pět
jezdům zlodějů o zhruba 100 kubíků dřeva tisíc korun. Myslivec ale jestřába neulodohromady za bezmála 120 tisíc korun. vil, byl odhalen, než skutek dokonal.
Celkem zaznamenali šest jednotlivých Policisté se také zajímají o hospodáře
případů krádeží. Nejvíc dřeva se nám stodského mysliveckého spolku, který
ztratilo 17. října, tehdy šlo o 44 kubíků nastražení pasti schválil. Zjišťují, zda
smrkové kulatiny v hodnotě 48 tisíc korun. nezneužil pravomoc veřejného činitele.
-red
Nejdražší lup se ovšem uskutečnil již 2.
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INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY Prahy a Středočeského kraje
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Fakulta lesnická a dřevařská,
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol
T 224 384 883, 224 383 743
E info@fld.czu.cz W www.czu.cz
pracoviště v Kostelci nad Černými lesy:
• Školní lesní podnik v Kostelci nad
Černými lesy, T 321 610 311,
E info@slp.cz W www.slp.
• Laboratoř ekologie krajiny FLD ČZU
Nám. Smiřických 1, T 321 697 500 (sekr.),
321 610 311 (ústředna), GSM 606 649 181
W www.kostelec.czu.cz/UAE/
Střední odborné učiliště lesnické
a Učiliště Křivoklát - Písky, PSČ 270 23,
T 313 558 128, E soul_pisky@cmail.cz
W www.sou-krivoklat.cz
Střední odborné učiliště Sedlčany
Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany
T 318 822 707, F 318 822 354
E sou.sedlcany@sedlcany.cz
W www.sou.sedlcany.cz

Státní správa, ústředí

02 Státní správa
State, headquarters / Statliche Unternehmen
Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství a lesnictví
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
T 257 280 111, 257 280 396, F 257 280 332
E kerka@kr-s.cz
viz články na s. 6-8
W www.kr-stredocesky.cz
Okresy (bývalé): Benešov, Beroun, Kladno,
Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Praha-východ, Praha-západ,
Příbram, Rakovník

Obce s rozšířenou působností:

Benešov, Beroun, Brandýs nad LabemStará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český
Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín,
Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad
Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady,
Praha, Příbram, Rakovník, Říčany,
Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice
Agentura ochrany přírody a krajiny,
Kališnická 4 a 6, 130 23 Praha 3
T 283 069 111, F 222 580 012
E aopkcr@nature.cz
W www.ochranaprirody.cz
• Správa chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko, 270 24 Zbečno 5, T 313 554
834, E krivoklat@schkocr.cz 
628 km²
• Správa CHKO Český kras, 267 18
Karlštejn I/85, T 311 681 713,
F 311 681 023,
E ceskras@schkocr.cz
• 128 km²
• Správa CHKO Blaník, 257 06 Louňovice
pod Blaníkem 8, T 317 852 654
E blanik@schkocr.cz 
• 41 km²
• Správa CHKO Kokořínsko, Česká 149,
276 01 Mělník, T/F 315 622 149
E kokorin@schkocr.cz
• 272 km²
Agrární komora ČR se sídlem v Olomouci,
pracoviště Praha, Štěpánská č. 63, 110 00
Praha 1, T 224 215 946, W www.agrocr.cz
	SEKCE LESNICKÁ:
• Společenstvo státních podniků spravující lesy ve vlastnictví státu, Pod
Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6,
E melka@vls.cz
• Sdružení majitelů lesů a podnikatelů
v lesním hospodářství, Marie Cibulkové
19, 140 00 Praha 4, T/F 224 211 148
Česká inspekce životního prostředí,
ředitelství Praha, oddělení ochrany lesa
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
T 266 793 335, W www.cizp.cz
Česká lesnická společnost, Novotného
lávka 5, 116 68 Praha 1, T 221 082 384,
M 776 791 401, F 222 222 155
E cesles@cesles.cz W www.cesles.cz
Lesní správa Lány, příspěvková organizace
Kanceláře prezidenta ČR, Lesní 140, 270 61

23

Lány, T/F 313 502 074, F 313 502 012,
E sekretariat@lslany.cz W www.lslany.cz
Lesy České republiky, s. p. 
viz s. 12-13
Krajský inspektorát Brandýs nad Labem
Nábřežní 120, 250 40, T 326 902 552,
F 326 902 760, GSM 724 524 378
E oi21@lesycr.cz W www.lesycr.cz
• Lesní správa (LS) Kácov
285 09 Kácov č. 1, T/F 327 324 233,
GSM brána 724 523 423, E ls187@lesycr.cz
• LS Křivoklát, Nechlebárna 43, 270 23,
T 313 558 210, F 313 558 345
GSM 724 524 436, E ls180@lesycr.cz;
Informační středisko LČR, Hradní 3, 270 23
Křivoklát: M Táňa Friebertová - 723 329 246
E friebertova.1s180@lesycr.cz
• LS Lužná, 9. května 254, 270 51 Lužná,
T 313 537 897 F 313 537 573,
GSM brána 724 524 435,
E ls179@lesycr.cz
• LS Mělník, Kokořínská 2021, 276 01
Mělník, T 315 622 573, F 315 626 127,
GSM br. 724 524 408, E ls176@lesycr.cz
• LS Nižbor, 267 05 Nižbor č. 268,
T 311 693 272, F 311 693 251, GSM brána
724 524 462, E ls181@lesycr.cz
• LS Nymburk, Pobřežní 1953
288 00 Nymburk, T 325 531 070,
F 325 531 072, GSM 724 524 394,
E ls174@lesycr.cz
• Lesní závod Dobříš, Příbramská
938, 263 80 Dobříš, T 318 521 061,
F 318 521 181,
GSM brána 724 523 482, E lz11@lesycr.cz
• Lesní závod Konopiště, Želetinka č.p. 12,
256 01 p. Benešov, T 317 722 491,
F 317 722 375, GSM brána 724 523 411,
E lz6@lesycr.cz, střelnice Vráž, 257 24
p. Chocerady W www.parcour.cz
• Správa toků - oblast povodí Vltavy,
Tyršova 1902, 256 01 Benešov,
T/F 317 723 604,
GSM br. 724 523 258, E ost54@lesycr.cz
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany
prostředí, odd. správy lesů, myslivosti,

rybářství a vet. péče, Jungmannova 35/29,
111 21 Praha 1,
T 236 00 4459,
viz s. 8-11
E Marie.Blahova@cityofprague.cz
W magistrat.praha-mesto.cz
Organizace v působnosti odboru ŽP:
• Lesy hl. m. Prahy
• Pražská botanická zahrada
• Zoologická zahrada Praha
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17/65, 117 05 Praha 1, T 221 811
111, F 224 810 478, W www.mze.cz
V této budově se dále nachází:
• Úsek lesního hospodářství MZe
• Česká akademie zemědělských věd
• Národní agentura pro zemědělský
výzkum, W www.nazv.cz
• Knihovna MZe - přístupná pro veřejnost
Po - Pá: 8:00-12:00 hod.
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, T 267 121 111
E www.env.cz W info@env.cz
OS DLV, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám. W. Churchilla
2, 113 59 Praha 3, T 224 463 091,
F 222 716 373,
E kyncl.rudolf@cmkos.cz
W osdlv.cmkos.cz
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a. s., Za Poříčskou branou č.p. 256/6,
118 00 Praha 8, T 225 989 400,
W www.pgrlf.cz
Sdružení vlastníků a správců lesních
majetků ČR, z.s.p.o., Bělohorská 274/9
169 00 Praha 6, T +420 220 517 137
F +420 220 517 139, M +420 722 705 325
E zadatel@pefc.cz W zadatel.pefc.cz
• sdružuje vlastníky lesních majetků v ČR
• zajišťuje provádění nezávislého auditu
plnění požadavků principů TUH (trvale
udržitelné hospodaření)
Státní zemědělský intervenční fond,
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
T 222 871 414, W www.szif.cz

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.
s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha
6 - Řepy, T 235 018 276, W www.szzpls.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem (ÚHÚL)
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem
T 326 904 481, W www.uhul.cz
• Národní inventarizace lesů
• Oblastní plány rozvoje lesů
• Informační a datové centrum
• Poradenství při certifikaci lesů
• Podpora činnosti státní správy
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
Slezská 7/100, 120 00 Praha 2
T 227 010 111, F 227 010 114
E info@uzpi.cz W www. uzpi.cz
V této budově se dále nachází:
• Ústřední zemědělská knihovna
• Redakce lesnického vědeckého měsíčníku Journal of Forest Science
• Státní veterinární správa ČR,
T 227 010 142, W www.svscr.cz
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6
T 220 405 111, 224 310 919, T/F 224 310
921, E praha@vls.cz W www.vls.cz
• Divize Hořovice, Vrbnovská 30/1,
VLS
268 80 Hořovice
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p
T 311 545 211, E divize@horovice.vls.cz
divize MIMO
Výzkumný ústav lesního hospodářství
a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady,
156 04, T 257 892 222, W www.vulhm.cz

společnosti
03 Lesní
Komlexní služby
pro vlastníky lesů

Forestry companies / Förstliche Unternehmungen

Forsythia spol. s r.o., Kostelík č. 16, 270 41
Slabce, M 603 893 372, T/F 311 516 116
E vladimir.zebra@seznam.cz
W www.forsythia.zde.cz
Kolínská lesní společnost spol. s r.o.,
Pobřežní 151, Hradišťko I, 280 02 Kolín,
T/F 321 727 436, M 602 240 299, E kolinska.

Silva

2010

Kalendáře (1 ks za 99 Kč, 2 a více kusů: 89 Kč/ks):
Předplatné časopisu Silva Bohemica
Za 294 Kč ročního předplatného (včetně poštovného) obdržíte

zdarma stolní kalendář a v průběhu roku 6 čísel časopisu:
(Při odběru dvou a více ročních předplatných získáte 10% slevu)

. . . ks
. . . ks

jednotlivé výtisky časopisu (každoročně / jednorázově)

Označte regionálně zaměřená čísla (39 Kč časopis (2,16 Euro) + 10 Kč poštovné):. . . ks

Čísla časopisu věnovaná krajům v jednotlivých letech
Kraj
Hl. m. Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vy s o č i n a
Zlínský

2005
10/04
9
10
11 / 0 4
12/04
1
2
3
4
6
5
7
8
11

2006
11
10
5
1
4
3
7
8
12
1
11
2
9
6

2007
12
9
10
7
11
8
3
2
5
6
12
8
4
1

2008
6
2
5
11
3
12
10
4
8
11
6
9
1
7

2009
2
7
9
3
1
10
4
6
1
12
2
11
5
9

2010
1-2
7-8
5-6
11 - 1 2
3-4
11 - 1 2
9-10
9-10
3-4
7-8
1-2
11 - 1 2
3-4
5-6

Silva Bohemica

časopis o lese a zvěři
Josefská 4 - P.O.Box 1

Praha 1
1 1 8 0 0

INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY Prahy a Středočeského kraje

Schulen / Schools

Na „Zelených stránkách“ jsou tištěny inzeráty v rámečcích spolu s regionálními adresáři institucí a firem. Adresář vychází
v obdobné podobě jako v našem kalendáři. Základní rozdělení adres je dle tématických rubrik, uvnitř nichž jsou adresy řazeny
abecedně, případně podle zaměření a podle PSČ. Katalog obsahuje pouze adresy subjektů, jenž zaslaly adresu nebo jinak potvrdily údaje. Prezentace na těchto stránkách je pro odběratele a inzerenty v našem časopisu nebo kalendáři zdarma, ostatním je
účtováno 50 Kč za řádek. V tomto čísle je adresář zaměřený na Prahu a Středočeský kraj (minulé těchto krajů vyšly v č. 2/2009,
6/2008, 12/2007, 11/2006, 5/2005 a 10/2004, další číslo zaměřené na tento region bude 3-4/2011). Další pořadí krajů je patrné
z níže otištěného kupónu, který slouží zároveň jako objednávka. Uzávěrka do příštího č. 3-4/2010, které bude zaměřené na
Královéhradecký a Pardubický kraj a Vysočinu: 15. 2. 2010. Další podrodnosti jsou uvedeny na internetu: www.bohemica.cz.



Školy, vzdělávání

INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY Prahy a Středočeského kraje

lesni@volny.cz W www.kolinskalesni.cz
• těžba a přiblížení dřeva, zalesňování,
ochrana mladých lesních kultur, výkup
a prodej dřeva, výkup lesů nastojato,
pronájem a obhospodařování lesa
Lesnická společnost Buková, s.r.o.
Malá Buková 5, 270 23 p. Křivoklát
T 313 558 264, 313 558 455
Lesy Mladá Boleslav, a.s., Blahoslavova
184/II, 293 01 Mladá Boleslav,
T 326 722 788, F 326 722 515;
E lesymb@c-mail.cz
LESY spol. s r.o., 270 06
Kounov 147, E lesy.rokyta@worldonline.cz
Polesí Svatý Jan, Votruba Miroslav, Svatý
Jan 32, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou,
T/F 318 862 449, M 732 681 224
E info@polesisvatyjan.cz
W www.polesisvatyjan.cz
• těžba dřeva, pěstební práce, výkup
dřeva, prodej sadebního materiálu,
odborný lesní hospodář

Obecní
a měst.
04
Obecní a městské
lesy

lesy

Communal forests / Gemeindewälder



Lesy a veřejná zeleň města Mělníka,
Pražská 415, 276 01 Mělník, T 315 623 005
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00
Praha 10 Záběhlice, T 272 081 800, T/F
272 650 659, W www.lesypraha.cz

viz článek na s. 9
Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., Česká 91,
294 21, T 326 701 491, M 602 143 162
E lesy.bela@worldonline.cz
Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.
Opatovice I, č.p. 43, 285 42 Červené
Janovice,
T 327 594 626, GSM br. 607 866 999
E mlar.kutnahora@worldonline.cz
Městské lesy Benátky n. Jiz., hájovna
Okrouhlík, 294 71 Benátky nad Jizerou II.
T 326 362 012, E lesy@raz-dva.cz
Městské lesy Příbram s.r.o., Čs. armády
145 261 01 Příbram IV, T 318 633 327,
T/F 318 629 044, E ml-pribram@iol.cz

v. l. 1184 ha
Městské lesy Rakovník spol. s r.o., Vysoká
ul. čp. 84, 269 01 Rakovník, T 313 513 633
Obecní lesy Benešovska, Masarykovo n.
100, 256 01 Benešov, T 317 754 116
Vlašimské městské lesy s.r.o., Dvořákova
1394, 258 01 Vlašim Lbosín 2, 257 26
p. Divišov, T 317 847 271, F 317 847 295,
M 731 458 126, 731 708 616,
E sprava.lesu.vl@seznam.cz
• správa lesů, pěstební činnost, těžba
dřeva

Soukromé lesy

05 Soukromé lesy

Private forests / Privatwälder

Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld
Lesní a rybniční správa Zbiroh
Švabínská č.p. 279, 338 08 Zbiroh
T 371 794 531-3, F 371 794 551
GSM brána 606 604 772
E sekretariat@lesyzbiroh.cz
viz strana 20
W www.lesyzbiroh.cz
Jiří Lobkowicz, středisko lesy, Rybáře 754,
276 01 Mělník, T 315 622 121
E lobkowicz@lobkowicz-melnik.cz
Jiří Sternberg, Jemniště 1, 257 01 Postupice
T/F 317 796 212, W www.jemniste.cz
Lesy Jíloviště, Všenorská 35,
252 02 Jíloviště, T 257 730 487
LESY STEINSKÝCH, spol. s r.o., Na stráži
351, 252 28 Černošice, T/F 251 643 004
W www.lesysteinskych.cz
Kolařík Hluboš, spol. s r. o., 262 25 Pičín 1,
T 318 629 535, E tomas.schinko@volny.cz
Lesní hospodářství Jablonná, Jablonná n.
V. 38, 257 44 p. Netvořice, T/F 317 791 131
Lesy Jíloviště, Všenorská 35, 252 02
Jíloviště, T 257 730 487
Lesy Velkostatku Kokořín, Jestřebice 85,
277 23 Kokořín, T 315 695 288
Líšno s.r.o., Konopiště 24, 256 01 Benešov
T 317 724 531, W www.cbox.cz/lisno-ryby
Sdružení vlastníků lesa Hlavačov, Kostelní
Střímelice 10, 281 63, T 321 693 129
E lesy-hlavacov@quick.cz
Sternberg Zdeněk - Lesní správa Český
Šternberk, 257 26 Divišov 12,
T 317 855 101
Theobald Czernin, 1. máje 1, 289 01
Dymokury, T 325 635 651
Václav Stome - lesy, s.r.o., hájenka - obora,
285 75 Žehusice 11, T 327 399 366
W www.obora-zehusice.cz

Myslivost,
06 Myslivost

lovectví

Hunting / Jägergesellschaften

Českomoravská myslivecká jednota,
Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
T 221 592 962, F 224 94 8459
E jaroslav.kostecka@cmmj.cz
W www.cmmj.cz
V této budově se dále nachází:
• HALALI, všeobecná pojišovna a.s.
T 224 94 84 73, W www.pojh.cz
08 Školkařství
Školkařství

LESNÍ SAZENICE

Zbuzany 155, 252 25 Jinočany
Školka Hostivice, T/F 257 960 260
M 606 689 898, E arnika.poslusny@volny.cz
W www.arnikaskolky.cz

ARNIKA, Ing. Zdeněk Poslušný, Zbuzany
155, 252 25 Jinočany, T/F 257 960 260,
M 606 689 898, 602 667 764
E arnika.poslusny@volny.cz
W www.arnikaskolky.cz
• lesní sazenice - SM, BO, JD, MD, BK,
DB, JV, OL - lesní školka Hostivice
• okrasné dřeviny - odrostky, alejáky
Floral Studio Klapka, Bubenečská 51,
160 00 Praha 6, T/F 233 324 274, M
604 236 148, E michal.klapka@volny.cz
• spec. školkařské sadbovače Quick Pot
• kompletní technologie pěstování sazenic systémem Quick Pot od výsevu
po hotové sazenice, foliové stavby,
thermosystém Krötz
Forsythia spol. s r.o., Kostelík č. 16, 270 41
Slabce, M 603 893 372, T/F 311 516 116
E info@forsythia.cz W www.forsythia.cz
Jiří Čáp s.r.o., Zájezd 24, 273 43 Buštěhrad
T 312 250 365, W www.lesoskolka.cz
Lesní školka Čejkovka, samoty 412, 270 51
Lužná u Rakovníka, T 728 231 793,
E lesskcejkovka@centrum.cz
Miroslav Hess - lesní školka Čejkovka
samoty Čejkovka 412, 270 51 Lužná
u Rakovníka, T 728 231 793,
E lesskcejkovka@centrum.cz
• produkce sazenic lesních dřevin,
pověř. pěstitel LČR, OLH, projekty
na těžbu a rekultivace
Školky Montano, s.r.o.
289 16 Přerov nad Labem
T/F 325 565 371
M 739 062 800, 739 062 808,
E odbyt@skolky-montano.cz
W www.skolky-montano.cz
• Sazenice dřevin pro les i krajinu.
V nabídce jsou rostliny v širokém
sortimentu: prostokořenné, obalované,
poloodrostky, odrostky, keřoviny, exoty.
Sortiment doplňují okrasné dřeviny.
Zajišťujeme dopravu k zákazníkovi.
09-10

Nursery production / Baumschulen

Lesní těžba

Harvesting / Holzeinschlag

HUDEC Jaroslav, 285 21 Černíny - Hetlín 44
T 327 591 456; 327 591 677-9 - Štipoklasy

Silva Bohemica • časopisy • kalendáře • inzerce • prezentace
Objednat lze i bez tohoto kupónu na tel. 602 225 486, fax 960 318 522 286, e-mail: silva@bohemica.cz

Časopisy i kalendáře Silva Bohemica (Český les) využívají každoročně desetitisíce lidí, vesměs velmi aktivních v tomto oboru.
Inzerce nebo prezentace zde se Vám vyplatí. Každé číslo časopisu má své regionální zaměření (viz mapka na druhé straně).
V úvodní části kalendáře je tradičně zařazen přehled připravovaných akcí, následuje katalog nazývaný ZELENÉ STRÁNKY,
a dále doby říje, páření a lovu zvěře. V jednotlivých týdnech kalendáře jsou kresby populárního humoru, časy východu a západu
slunce i měsíce a řada užitečných a aktuálních informací. Kalendář získávají každý rok zdarma i všichni předplatitelé časopisu.
Text (pište čitelně, s rozlišením velkých a malých písmen):

opakování, slevy:
Velikost, Forma:
plošný inzerát o velikosti:
v číslech časopisu:.....
..... (1 cm² = 100 Kč)
reklamní článek o velikosti: ..... (1 cm² = 50 Kč)
v kalendáři
	v časopisu i v kalendáři (50% sleva)
komerční řádkový (50 Kč/řádek, předplatitelé 40 Kč/řádek)
nekomerční řádkový (koupě a výměna, první dva řádky zdarma, další po 50 Kč) (při 1. opakování sleva 10 %, 2. 20 %, 3. 30 %,...)
Otištění adresy:
ano
ne (pouze telefon)
ne (pouze značku)

Adresa (včetně čitelného jména):

Datum:

Podpis (razítko):

Označte rubriky:

1 Školy, vzdělávání, kurzy, knihy
2 Státní správa, stavovské org., ústředí
3 Spol. poskytující komplexní les. servis
4 Obecní a městské lesy
5 Soukromé lesy, družstva vlastníků
6 Myslivost, lovectví
7 Semenářství, genetika, šlechtění
8 Školkařství, sazenice
9 Pěstební činnost, odborné hospodaření
10 Těžba, přibližování a doprava dřeva
11 Zpracování dřeva, obchod dřevem
12 HÚL, GIS, taxace, výzkum
13 Stroje, zařízení, servis
14 Zbraně, střelivo, příslušenství
15 Kynologie, potřeby pro psy
16 Trofeje, shozy, preparace, činění
17 Výstavy, propagace, reklama, tisk
18 Ochrana, chemické a bio. prostředky
19 Různé (oděvy, zaměstnání, seznámění,...)

Plešivecké nám. 74, 381 01 Český Krumlov
T 775 22 6272, E shop@jatagan.eu
Potřeby pro nožíře - zásilkový obchod
Velký výběr stavebnic nožů, materiálů, …
Nože Laguiole, le Thiers, la Vendetta, …

Drakr, Roman Král, Jerevanská 2599,
272 01 Kladno, T 312 663 164
Jaroslav Kurc - Dendroppa
Lbosín 2, 257 26 p. Divišov
T/F 317 855 609, M 728 140 168
E postmaster@tiscali.cz
W www.dendroppa.cz
• správa lesních porostů, poradenská,
pěstební a těžební činnost, rizikové
kácení, výkup dřeva
Kerber Petr, 294 75 Otradovice 19
T 326 921 338, M 602 293 708
Lesoservis Nymburk, Poděbradská 419,

288 02, T 325 512 511, E halkaj@seznam.cz

Peprný Miroslav, 252 07 Štěchovice 192

T 229 941 259, W www.vegetacniupravy.cz

Omnip s.r.o., pila Teplýšovice čp. 82,
256 01 Benešov, T/F 317 795 166,
M 602 123 037, 603 872 323
• těžba a přibližování LKT,
obchod dřevem

Zpracování
11 Zpracování
dřeva

dřeva

Woodworking / Holzbearbeitung

Edvard Blahut, Šafaříkova 896, 289 22 Lysá
nad Labem, T 325 972 192, M 602 357 483
• výkup, výroba, oprava a prodej palet
EUR a ostatních
• výroba dřevěných obalů
• školení obsluh mot. man. vozíku
(vlasník certifikátu ZK 343)
Omnip s.r.o., pila Teplýšovice čp. 82,
256 01 Benešov, T/F 317 795 166,
M 602 123 037, 603 872 323
• pila, stavební a truhlářské řezivo
Sublima Březnice s.r.o., Borská 332, 262 72
Březnice, T 318 682 212-4, F 318 682 218,
W www.sublima.cz
WIMMER Vladimír, Mládežnická 470, 261 05
Příbram VII, T/F 318 628 845
W www.wimmerpb.cz

Časopis Silva Bohemica
(Český les)
vychází od roku 1991 (20. ročník).
Vydává Bohemica, s.r.o.
šéfredaktor Ing. Robert Klán
ISSN 1211-3239
reg. č. MK ČR E 7877
Adresa:
SILVA BOHEMICA
Josefská 4 - P. O. Box 1
118 00 Praha 1
tel. +420 602 225 486
fax +420 960 318 522 286
icq 445045301
e-mail: silva@bohemica.cz
web: www.bohemica.cz
Číslo 1-2/2010 vyšlo 15. 1. 2010.
Termín uzávěrky
do čísla 3-4/2010:
15. 2. 2010
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Další uzávěrky:
vždy 15. den předchozího měsíce

Sdružení taxačních kanceláří
Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc
T 585 152 370 - 75, F 585 152 371
E taxonia@taxonia.cz W www.taxace.cz
• zájmové sdružení právnických a fyzických osob zastupuje 11 taxačních firem

Poradenství, taxace

12 HÚL

Consulting, taxation, research / Beratungsdienst

Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o.,
Šarochova 1328/94, 250 02, T 326 911
W www.lespojekt-sb.cz
LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o., Záryby,
Martinov č.p. 197, P.O. Box 21, 277 13
Kostelec nad Labem, T/F 326 971 064,
W www.lesprojekt.cz
PŘÍRODA, s.r.o., Nábřežní 1326, 250 01
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
T 326 903 934, W www.prirodasro.cz
Topol Pro spol. s r.o., Nábřežní 1326,
250 44 Brandýs nad Labem,
T 322 319 868, W www.tpro.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů viz s. 23

Stroje, zařízení
13 Stroje
Machines, equipment / Maschinen, Geräte
DIZLES - Houda, • Milínská 124, 261 03
Příbram 3 - T 318 627 387, F 318 821 686
• Nám. T.G.M. 42, 264 01 Sedlčany
T/F 318 821 686, E dizles@volny.cz
• prodej a servis zn. Jonsered, Dolmar,
Stiga
EBCC s.r.o., Generála Tesaříka 253, 261 81
Příbram 1, T 318 629 266, W www.epb.cz
• prodej a servis Stihl, Husqvarna, Dolmar
FAŠKO, LES & ZAHRADA, Lipanská 470,
281 61 Kouřim, T/F 321 783 272
E fasko.jhf@seznam.cz
• prodej a servis - motor. pily, sekačky,
křovinořezy zn. Husqvarna a Partner
Ing. Miroslav Moravec - HUSQVARNA
DISTRIBUTOR, 270 23 Křivoklát,
Sokolí č. 248, T/F 313 558 447,
M 602 385 132, E m.moravec@cmail.cz
W www.mmoravec.cz
INTEREX Ing. Prokopec, s.r.o., Na Sadech
241, 252 25 Zbuzany u Prahy,
T 257 961 441, F 257 961 442,
W www.interex-weinig.cz
• stroje a zařízení pro obrábění dřeva
Jaroslav Vodrážka - JAVO, Nový Dvůr 9,
270 01 Kněževes, T/F 415 672 669
E javo@orfinet.cz W www.husqvarna.cz
• prodej a servis zn. Husqvarna
JVS s.r.o. - obchodní centrum, Dublovice
214, 262 51 Dublovice u Sedlčan
T/F 318 821 214, W www.agroles.cz
KovoS Nový Knín, spol. s r.o., Čím 18,
262 03 Nový Knín, T/F 318 543 945, www.
kovosnovyknin.cz • sušáreny řeziva
N&N KOŠÁTKY s.r.o., Kojovice 5, 294 79
Kropáčova Vrutice, T prodejna ND:

chem-bar

s.r.o.

262 51 Dublovice 2
tel./fax 318 821 596, tel. 318 875 425
e-mail: chembar@atlas.cz
web: www.chem-bar.cz

distribuce
chemických přípravků
pro lesnictví a zemědělství

Koupím vojenské puškohledy
a i jinou vojenskou optiku a montáže na ně,
i poškozené. Tel.: 606 279 819

J.G.S. TRADE s.r.o. - zbraně, střelivo
Na Louži 939/5, 101 00 Praha 10
T/F 271 722 046, M 724 043 638
E info@jgstrade.cz W www.jgstrade.com
• prodej zbraní, střeliva, loveckých potřeb,
olejů, obranných prostředků, pouzder
na dlouhé i krátké zbraně, e-shop
326 393 412, servis strojů: 326 393 219
E nezbeda@iol.cz W www.nn-kosatky.cz
• autorizovaný prodejce a servis traktorů
a náhradní dílů a náhradní dílů na stroje
zn. ZETOR, VALTRA a JCB TOKO AGRI
SNOTT TECHNICAL TRADING, s.r.o.
Váňova 3179/11, 272 01 Kladno
T/F 312 246 132, M 602 288 623
E snott@post.cz W www.snott.wz.cz
• zastoupené značky: ČKD mobilní jeřáby, TATRA, ZTS - LKT, DH, STALOVA
WOLA, HYDROS, ZETOR, BRANO a jiné
SOLO Praha s.r.o., Belnická 596, 252 42
Jesenice, T 241 931 220, F 241 931 090
E solo@solopraha.cz
W www.solopraha.cz
• motorové pily
• postřikovače a rosiče
• vyžínače a křovinořezy
• sekačky na trávu, provzdušňovače
• vysavače na listí a foukače
TOPAGRI s.r.o., Košťálkova 1527, 266 01
Beroun, T 311 636 766, M 606 715 000
E topagri@topagri.cz W www.topagri.cz
• zastoupení společnosti Valtra
WERCO spol. s r.o., U Mototechny
131, 251 53 Tehovec, T 323 661 347,
F 323 661 348, W www.werco.cz
Zálesák, s.r.o., Táborská 2146, 256 01
Benešov, T 317 729 286-7,
E info@zalesak.cz W www.zalesak.cz
• prodej a servis mot. pil a křovinořezů
ZeTos Praha s.r.o., Moravanská 469,
190 17 Praha 9 - Vinoř
T/F 286 854 988, M 602 340 575
E lukaf@volny.cz W www.zetospraha.cz
• dodávky technologií s rámovou, pásovou nebo kotoučovou pilou

střelivo,...
14 Zbraně
Zbraně
Arms / Waffen
ASOCIACE výrobců a prodejců zbraní
a střeliva, Malé náměstí 232, 256 01
Benešov,
T 317 725 120, W www.guns.cz
Česká zbrojovka Uherský Brod, podniková
prodejna zbraní a loveckých potřeb
Opletalova 37, 110 00 Praha 1
T 225 375 800, F 225 375 801
E prodejna.praha@czub.cz
W www.czub.cz
Český střelecký svaz Praha, U Pergamenky
3, 170 00 Praha 7 - Holešovice
T 266 722 241, W www.shooting.cz
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
T 284 081 821, F 271 773 064
E info@cuzzs.cz W www.cuzzs.cz
• Výkon státní správy při provádění úředních zkoušek zbraní, střeliva, výbušnin
a pyrotechniky a ochranných prostředků proti průstřelu, bodnutí a střepinám.
Zajišování činností vyplývajících
z mezinárodní dohody C.I.P.
FOX - zbraně, střelivo, Kelské Vinice 201,
277 41 p. Kly, T/F 315 625 408
W www.zbrane-strelivo.fox.zde.cz
Horst s.r.o., 252 62 Únětice, T 604 298 474,
W www.horst.cz 
• broková střelnice
HQH System spol. s r. o.,
Koněvova 188, 130 00 Praha 3
T 222 587 708, T/F 222 587 735
maloobchodní prodejna:
• LOVEC Praha, Koněvova 188, T 251 512 141

E hqh@hqh.cz obchod.lovec@hqh.cz
W www.hqh.cz

P L E T I VA
za skvělé ceny, zdarma dovezeme

160 cm uzlíkové - od 16,4 Kč, 200 cm uzlíkové - od 20,5 Kč
Tel: 494 544 123, 603 236 042, www.wiremetal.cz
		
         Libor Velísek, Tyršova 331, 517 54 Vamberk
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ AKTUÁLNÍ KATALOG
• zbraně, střelivo tuzemské
i zahraniční výroby
• nože GERBER, Gerber, Sog, Spyderco,
Leatherman a další
• obuv Hi-Tec a doplňky pro lov
• dalekohledy Steiner, Vixem aj.
• puškohledy Meopta, Vixem a další
Lovecké potřeby, Jiří Pacovský
Pražská 365, 280 00 Kolín II,
T 321 726 116
LOVMAN, 257 26 Divišov č. 25
T/F 317 855 750
střelivo, zbraně
Muzeum Podblanicka, Zámek č. 1, 258 01
Vlašim, T 317 842 927, T/F 317 843 480
W www.muzeumpodblanicka.cz
• expozice loveckého a sport. střelectví
Nároží u sv. Huberta, Kocourek Jan
Viničná 1313, 293 01 Mladá Boleslav
T/F 326 324 871, W www.volny.cz/sv.hubert.mb

PETRIK s.r.o., prodejna „Hubert“
Viničná 1297, 266 01 Beroun 2
T/F 311 611 301, E petriksro@quick.cz
PUŠKAŘSTVÍ Vladislav Chaloupka
Havlíčkova 1307, 293 01 Mladá Boleslav
T/F 326 722 452, W www.zbrane.net
Sellier & Bellot a.s., Lidická 667, 258 13
Vlašim, T 317 891 111, 317 892 489
W www.sellier-bellot.cz 
• náboje
Společnost pro střelectví, s.r.o., K Cihelmě
164, 294 02 Kněžmost, T 481 329 161,
E pebardo@tiscali.cz  • střelnice, zbraně
Střelnice Čestlice, Čestlice 199,
251 70 p. Dobřejovice, T 272 680 814,
326 637 297, F 323 637 296, W www.
frohlich.cz
Střelnice Na Haldě, 273 07 Vinařice
T 312 274 733
TERČ - zbraně a střelivo, V Jamce 79/II,
269 01 Rakovník, T/F 313 517 046
W web.quick.cz/terc
TRAPPER s.r.o., Zenklova 62,
180 00 Praha 8 - Libeň, T 284 821 240
E obchod@trapper.cz W www.trapper.cz
• svět nožů, potřeby pro lov,
volný čas a pobyt v přírodě
Václav Lochman - LOVECKÉ POTŘEBY
s.r.o., Tř. Václava Klementa 819 293 01
Mladá Boleslav, T/F 326 327 128
W www.loveckepotreby.cz
ZBRANEX s.r.o., Dlouhá 164, 261 01
Příbram, T/F 318 626 221, tel. 318 626 349
W www.zbranex.com  • zbraně, střelnice

ZN - LOVECKÉ POTŘEBY
Mariánská 24, 142 00 Praha 4 - Kamýk
T 244 472 941-2, T/F 241 470 057
E znevoranek@quick.cz
W www.nevoranek.cz
• zbraně - střelivo - lovecké potřeby
19 Různé

Různé

Others / Verschiedenes

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních léčiv, a.s.
Pohoří-Chotouň, 254 49 Jílové u Prahy
T 241 950 383-5, 261 395 254,
T/F/Z 241 950 669, F 241 950 503
E prodej@bri.cz W www.bri.cz
• Výzkum, vývoj, výroba veterinárních
přípravků pro lovnou zvěř
Formánek Pavel, Ryneček 132, 261 01 Příbram,
T 604 207 224, W www.noziri-anbc.cz
• pořádá XVIII. výstavu „NOŽE 2010“
(předběžně ve dnech 4.-5. 9. 2010)
Incheba Praha, spol. s r. o., areál
Výstaviště Praha čp. 67, 170 90 Praha
7 - Holešovice
T 220 103 464, 220 103 154, F
233 376 444
E info@incheba.cz W www.incheba.cz
Výběr z připravovaných výstav:
• PRAGOLIGNA / TOOLTEC, 4. - 6. 11.
2010 - 11. kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zařízení a materiálů
pro dřevozpracující průmysl / 15. ročník
specializované výstavy strojů, nástrojů
a železářského zboží
INTERDOG BOHEMIA, Luční ul. 286,
293 01 Mladá Boleslav IV, T/F 326 327 220,
326 331 041, M 723 710 955,
W www.interdogbohemia.com
• Pojizerská výstava psů všech plemen
- krajská výstava, 3.4. 2010
(I. uzávěrka 22.2. 2010, II. 5.3. 2010,
viz inzerce na str. 3 a v týdnu 13)
• Česká národní výstava psů všech
plemen FCI - Národní vítěz, CAC, 17.18.7. 2010 (I. uzávěrka 4.6. 2010, II. 18.6.
2010, viz inzerce na str. 3 a v týdnu 28)
• Interdog Bohemia 2010 - Mezinárodní
výstava psů všech plemen FCI CACIB,
28.-29.8. 2010 (I. uzávěrka 7. 7. 2010, II.
23.7. 2010)
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.
Masarykova ul. 1727, 289 22,
T 325 552 158,
E vll@vll.cz W www.vll.cz

INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY Prahy a Středočeského kraje

B&F s.r.o., výroba chovatelských
a mysliveckých potřeb z kůže,
Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč
Tel./Fax: 325 654 516
E-mail: info@baf-pet.cz
Web: www.baf-pet.cz
• Kynologické potřeby:
obojky, vodítka, postroje...
• Myslivecké potřeby:
puškové řemeny, nábojové pásy...

N a b í z í m e o s i va
pro směsky biopásů, zvěřních
políček a květnatých
i produkčních luk - sazenice
plodonosných dřevin a keřů.
Futerová - Myslivecký serv is
Tenisová 955/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař
tel./fax: 274 869 324
mobil: 605 264 633, 777 722 560
e-mail: msfuterova@quick.cz
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Domácí akce
4. - 7. 2. 2010, Jablonec nad Nisou, Břízky - Dobrá Voda

Lyžařské soutěže lesníků (LSL)

15. ročník lyžařských soutěží lesníků ČR

Kontakt: Petr Smrček, ÚHÚL Jablonec,
Jungmannova 10, mobil 775 240 954,
e-mail: smrcek.petr@uhul.cz
web: uhul.jablonec.net/zavody.html

BRNO SUPER
2010

XVIII. MEZINÁRODNÍ V¯STAVA NOÎÒ
18th INTERNATIONAL KNIVES SHOW

6. - 7. 2. 2010, Brno - Výstaviště, KJ ČR
Mezinárodní výstava psů web: www.cmku.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE / National and abroad events / Inländische und Ausländische Aktionen

Vstupenky na sekretariátu ČMMJ,
Jungmannova 25, Praha 1,
T: 221 592 968
e-mail: jaroslav.kostecka@cmmj.cz
web: www.cmmj.cz

22. veletrh pro lovce,
rybáře a pro pobyt v přírodě
Reed Messe Salzburg GmbH,
Am Messezentrum 6 - Postfach 285 - A-5021
Salzburg, tel. +43(0)662/4477-228 fax +43(0)662/4477-445
e-mail: hohejagd@reedexpo.at web: www.hohejagd.at

Nová radnice – Brno, Dominikánské nám. 1
Sobota 6. bﬁezna 9–18 hodin
Nedûle 7. bﬁezna 10–16 hodin
Saturday 6th March 9 a.m.–6 p.m.,
Sunday 7th March 10 a.m.–4 p.m.
Vstupné: dospûlí 100 Kã, dûti 20 Kã, dÛchodci 50 Kã
Info: Lubomír Maìariã, GSM: +420 603 265 449
E-mail: knives.madaric@centrum.cz, knives.madaric@gmail.com, www.knives.cz

Nejžádanější pásové pily
21. - 25. 3. 2010, Brno - výstaviště

TECHAGRO - SILVA REGINA
- ANIMAL VETEX

mezinárodní veletrhy zemědělské, lesnické
a veterinární techniky

Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel. 541 152 834, fax 541 153 068
e-mail: techagro@bvv.cz web www.bvv.cz
3.4. 2010, Mladá Boleslav

Pojizerská výstava psů všech plemen
- krajská výstava
Interdog Bohemia, Luční ul. 286, 293 01 Mladá
Boleslav, tel./fax 326 327 220, 326 331 041
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
web: www.interdogbohemia.com
9. - 11. 4. 2010, Ostrava, Výstaviště Černá louka

Národní výstava psů

web: www.cerna-louka.cz

23. 4. 2010, Myslivecká chata v revíru Krhová
u Valašského Meziříčí

Den v starostově lese

technika v souladu s přírodou - třetí ročník akce
web: krhova2009.webnode.cz

26. 2. 2010, Orlické hory

Zimní přejezd Orlických hor

33. ročník lyžařské (sportovně - společenské) akce
lesníků, jejich rodinných příslušníků a přátel
LČR LS Rychnov nad Kněžnou, tel./fax 494 534 256
Ing. Jiří Beran, mobil 776 121 692, 724 524 312
e-mail: jirik.berousek@email.cz
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5. mezinárodní veletrh zpracování
dřeva, dřevěných staveb a konstrukcí
DŘEVOtechnika 2010 1. veletrh strojů, zařízení a komponentů pro dřevovýrobu
Terinvest s.r.o., Legerova 15, 120 00 Praha 2
tel. 221 992 151, fax 221 992 137, gsm 724 612 058
e-mail: drevostavby@terinvest.com
web: www.idrevostavby.cz www.terinvest.com

e-mail: slovakiatour@incheba.sk  www.incheba.sk

25. - 28. 2. 2010, Rakousko - Salzburg

25. - 27. 2. 2010, Lysá nad Labem

DŘEVOSTAVBY 2010

17. mezinárodní specializovaná výstava
Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7
852 51 Bratislava 5, Slovensko
tel. +421-2-6727 2026, fax +421-2-6224 7101

JAGD & HUND 2010

tradiční ples s bohatým programem a tombolou

25. - 28. 2. 2010, Praha - PVA Letňany

POOVNÍCTVO A ODDYCH

29. mezinárodní veletrh pro lov,
kynologii a sportovní rybářství
Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH, Rheinlanddamm 200, D-44139, tel. +49-231/12 04-521/525
fax +49-231/12 04-678/880  www.westfalenhallen.de
e-mail: jagdundhund@westfalenhallen.de

XXXVII. reprezentační ples ČMMJ

budou předváděny v provozu na výstavě
LIGNA BOHEMIA 2010 v Lysé nad Labem
na obvyklém místě v hale B v expozici firmy
Wood-Mizer Servis, s.r.o.
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel 376 312 220, fax 376 319 011
greill@woodmizer.cz, www.woodmizer.cz

21. - 24. 1. 2010, Slovensko - Bratislava,
Výstavné a kongresové centrum Incheba

2. - 7. 2. 2010, SRN - Dortmund

13. 2. 2009 od 2000, Praha - Vinohrady, Národní dům

7. mezinárodní kontraktační
a prodejní výstava strojů, nástrojů,
zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl
VLL - Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r. o.
Masarykova ul. 1727, 289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 552 158, 325 552 162, fax 325 552 050
e-mail: vll@vll.cz web: www.vll.cz

Zahraniční akce

19. - 23. 5. 2010, Lysá nad Labem - Výstaviště

NATURA VIVA 2010

16. národní výstava všeho pro myslivce, rybáře, včelaře a zahrádkáře
VLL - Výstaviště Lysá nad Labem
spol. s r. o., Masarykova ul. 1727
289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 552 158, fax 325 552 050
e-mail: vll@vll.cz web: www.vll.cz

12.-13. 6. 2010, Průhonice - park

Mistrovství Evropy ve stromolezení
Jan Svárovský, tel: 777 343 496
e-mail: tree.walker@email.cz
etcc@isa-arbor.com
web: www.arboristika.cz
www.isa-arbor.com

Další akce jsou uvedeny v našem kalendáři 2010 a rovněž na našem internetu: www.bohemica.cz
Cena inzerce na této straně se stanovuje dle ceníku uvedeného na straně 24.

10. - 13. 3. 2010, Francie, Paříž
EXPOBOIS 2010 mez. výstava dřevoobráběcích strojů a zařízení
e-mail: info@promosalons.com
web: www.expobois.net

12. - 15. 3. 2010, SRN - Nürnberg
IWA 2010 37. mezinárodní
veletrh loveckých a sportovních
zbraní a příslušenství
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum,
D-90471 Nürnberg, SRN
tel. +49-911/86 06-0, fax +49-911/86 06-82 28
e-mail: info@nuernbergmesse.de
web: www.nuernbergmesse.de
24. - 27. 3. 2010, SRN - Nürnberg

HOLZ-HANDWERK 2010

15. veletrh dřevoobráběcích strojů

NürnbergMesse GmbH, Messezentrum,
D-90471 Nürnberg, SRN,
tel. +49-911/86 06 -0, fax +49-911/86 06-82 28
e-mail: info@nuernbergmesse.de
web: www.nuernbergmesse.de
Kontakt v ČR: CK Pražský klub, Drahobejlova 6
190 00 PRAHA 9, tel. 266 311 543 - 5, fax 266 313 166
e-mail: info@prazsky-klub.cz www.prazsky-klub.cz

25. - 28. 3. 2010, Maďarsko - Budapešť
FeHoVa 2010 17. mezinárodní
veletrh zbraní, rybaření a lovu
Hungexpo Ltd., H-1441, Budapest, Pf. 44
tel. (0036-1)263-6000, 263-6064,
fax (0036-1)263-6098
e-mail: fehova@hungexpo.hu web: www.fehova.hu

Zástupce Messe München pro ČR: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Vondruška, Příkop 4, 604 45 BRNO, tel. 545 176 158
fax 545 176 159, e-mail: vondruska@expocs.cz web: www.expocs.cz

14. - 17. 4. 2010, Slovensko - Trenčín

POĽOVNÍCTVO - RYBÁRSTVO

3. ročník výstavy poľovníckych a rybárskych potrieb
Souběžné výstavy:
ZÁHRADKÁR, VČELÁR, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
EXPO CENTER a.s., Pod Sokolicami 43, 911 01
Trenčín, Slovensko, tel./fax +421-32-7432 382
e-mail: or@expocenter.sk www.expocenter.sk
24. 4. 2010, Bratislava, Dom kultúry Ružinov

NOŽE - KNIVES 2010
mezinárodní výstava nožů

tel. +421-903-719 695

e-mail: amtras@stonline.sk
web: www.noze.sk

4. - 8. 5. 2010, Itálie - Miláno

XYLEXPO 2010

22. mezinárodní veletrh v oboru
technologie zpracování dřeva
Tel: 00390/2/8921 0246, Fax: 00390/2/825 90 09

e-mail: info@xylexpo.com web: www.xylexpo.com
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