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Exkurze na lesním majetku
pana barona Rotenhana
Dne 18. kvûtna t. r. se uskuteãnila exkurze asi 45 pracovníkÛ na‰eho
podniku – inspektorÛ pro genetiku, pûstování a ochranu lesa, vybran˘ch
lesních správcÛ a nûkter˘ch dal‰ích - do lesÛ pana barona Rotenhana. JiÏ
se pomalu stávají tradicí náv‰tûvy ãesk˘ch lesníkÛ na lesním majetku pana
barona. Zajisté to je pro jeho v˘jimeãnû jednoduch˘ pfiírodû blízk˘ zpÛsob hospodafiení, rázovitou postavu a svérázn˘ v˘klad lesnick˘ch nauk.
Nejinak tomu bylo i tentokrát a organizátofii se netajili s tím, Ïe jim jde
pfiedev‰ím o to, aby se dal‰í ãe‰tí lesníci mohli seznámit s tímto lesním majetkem a na‰li zde inspiraci pro svoji práci. Neutuchající zájem potvrzují
i ãlánky v na‰em odborném lesnickém tisku (LP 2/1998, LZ 7/2000).
O to je tûÏ‰í napsat nûco nového. Proto jsem zvolil moÏná neobvyklou formu diskuse o pfiínosu exkurze pro pracovníky LâR s kolegy, ktefií se náv‰tûvy zúãastnili, Ing. Jifiím Kopicem a Ing. Vladimírem Krchovem. Snad
mne k tomu inspirovala jedna poznámka v davu, Ïe je to jako ukázka
sice hezké, ale v na‰ich podmínkách nerealizovatelné.
Zleva: pan baron Rotenhan, tlumoãnice Jana Pechová, Ing. Vladimír Krchov
a Ing. Jifií Oliva, generální fieditel LâR

Na zaãátek zopakujme ãtyfii zásady hospodafiení pana barona, které
fascinují svojí jednoduchostí: Ïádná holá seã, pouze a v˘hradnû pfiirozená obnova v‰ech dfievin, bohatá druhová a vertikální struktura porostÛ,
intenzivní lov zvûfie.

Ïet urãit˘ obnovní cíl, musíme mít urãitou druhovou skladbu, musíme
zajistit minimální procenta MZD atd. TakÏe u nás v urãit˘ch pfiípadech
bude i pfiirozené zmlazení cílem.

Obnova lesa

Ing. Krchov: Byla ‰koda, Ïe jsme nemohli nav‰tívit také druhou ãást
majetku pana barona, kterou pfiikoupil asi pfied 15 – 20 lety. PÛvodnû to
byl klasick˘ paseãn˘ les vûkov˘ch tfiíd, v podstatû jehliãnaté monokultury
s malou pfiímûsí listnáãÛ. Tuto ãást zaãal celoplo‰nû pfievádût na les podobnû druhovû bohat˘, tak jako majetek, kter˘ jeho rodina obhospodafiuje tímto zpÛsobem bezmála 100 let. Tato ukázka by byla pro na‰e podmínky asi zajímavûj‰í. My jsme vidûli uÏ v˘sledek osmdesátiletého hospodafiení. Ale nepochybnû se pfiedtím jednalo rovnûÏ o paseãn˘, smrkov˘,
monokulturní les, s nûjakou men‰í pfiímûsí ostatních dfievin. Nemohlo to b˘t
jinak, protoÏe spoleãenské zadání pro lesní hospodáfiství ve stfiední Evropû
bylo v‰ude stejné – dostatek smrkového a borového stavebního dfiíví.

Ing. Kopic: NejdÛleÏitûj‰í z v˘kladu pana barona mi pfiipadá to, aby
se lesník díval nahoru do korun, kde mu vzniká hodnota, a ne dolÛ na to,
kde co roste. On pfieci nebude bezhlavû uvolÀovat pfiirozené zmlazení,
které mu nalétlo i tam, kde s ním ve svém zámûru nepoãítal. To by si asi
mûl odnést i pracovník LâR. My samozfiejmû nemÛÏeme uplatnit v‰echno
to, co uplatÀuje pan baron na svém majetku, protoÏe on se nespornû chová jinak – zodpovídá se pouze sám sobû. Ale myslím si, Ïe pro nás lesníky, které si najal stát pro spravování svého majetku, je hroznû dÛleÏité to,
abychom nezamûÀovali pfiíãinu a dÛsledek. Abychom kvÛli tomu, co ãasto povaÏujeme za hospodáfiskou nutnost – uvolnûní pfiirozené obnovy –
neztráceli hodnotu, tj. pfiírÛst na kvalitní horní etáÏi, kterou pfiedãasnû
sm˘tíme pro uvolnûní pfiirozeného zmlazení, a nezapomínali cílenû rozpracovávat ostatní porosty k obnovû. Abychom nebyli ve vleku nahodil˘ch
tûÏeb a umûli prosadit cílené hospodafiení a dlouhodob˘ zámûr odborného lesního hospodáfie.

Myslivost
Ing. ¤ezáã: Tato pfiestavba lesa by nebyla moÏná bez radikálního
pfiehodnocení vztahu k myslivosti.
Ing. Kopic: Pouãka, kterou on zastává, Ïe chce-li bezproblémovû pûstovat les bez nákladÛ, tak musí stfiílet zvûfi, skuteãnû není otázkou myslivosti. Jde spí‰ o to, co je pro nás pfiednûj‰í. JestliÏe je na‰ím úkolem vypûstovat kvalitní, zdrav˘ les, tak potom se zvûfi musí drÏet v takov˘ch poãetních stavech, kdy rozvoj lesa neomezuje. Myslivost je v takovémto hospodáfiském lese druhotná. Mám zde nastavenou urãitou mez únosn˘ch
‰kod a do této v˘‰e mohu hovofiit o chovu zvûfie. Jakmile bude zvûfi tyto
mantinely pfiekraãovat, tak je to ‰patnû. A proto, aby se zvûfi do tûchto
mantinelÛ dostala, musí padnout fiada mysliveck˘ch zásad, napfi. ve‰keré
ohledy na trofejové hodnoty ãi sílu zvûfie. ¤íkám to nerad, protoÏe jsem
sám myslivec, ale myslím si, Ïe padnout musí. Samozfiejmû kromû vûcí
eticky nepfiijateln˘ch, napfiíklad lovu plné nebo vodící samiãí zvûfie.
Pfiijatelné by mûly b˘t nátlaãky na srnãí, snad i lov brokem – to, co u nás
není povolené. Doba lovu by se mûla prodlouÏit na maximum, s ohledem
na zmínûné etické hranice. Pfiesto je nesporné, Ïe takhle pestrá skladba

Ing. ¤ezáã: Pfiirozené zmlazení není cíl, ale pouze prostfiedek.
Ing. Kopic: Smyslem jeho hospodafiení je vydûlat peníze a do toho
zapadá i pfiirozené zmlazení.
Ing. Krchov: Cílem jsou jednodu‰e peníze, které rostou v té nejvy‰‰í
etáÏi jeho lesa. Pfiirozená obnova je jak˘si prostfiedek, jak dosáhnout
bohaté struktury porostu a zajistit to, aby se k tûm sam˘m penûzÛm dostali
za 100 – 200 let i jeho pravnuci a pfiitom, aby on do zalesÀování nemusel dát ani fenik. Pan baron pracuje se svûtlem, které pou‰tí do porostu
a sklízí to, co narostlo v horní etáÏi. Tedy to, co potfiebuje sklidit proto,
aby „uÏivil" sebe a svoji poãetnou rodinu.
Ing. Kopic: Ale to je to, co se obávám, Ïe u na‰eho státního podniku
tak úplnû nejde, protoÏe jsme svázáni urãit˘mi pfiedpisy – musíme dodr-
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porostÛ je pro zvûfi daleko úÏivnûj‰í, Mohou zde pfietrvávat vy‰‰í stavy
zvûfie neÏ v monokulturách.

Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe pan baron má na svém majetku pouze zvûfi
srnãí a ãernou. A ãernou má rád a fiíká o ní, Ïe je pluhem lesa. Vidûli
jsme, Ïe její stavy jsou znaãné. Má rád také sojky, protoÏe rozmnoÏují jeho les. V˘‰e odlovu srnãí zvûfie mnohdy vede k domnûnce, Ïe les pana barona tvofií osamûl˘ ostrov uprostfied polí a zvûfi se do nûj stahuje. Ale
není tomu tak. Jeho majetek se rozkládá v pomûrnû lesnaté krajinû
a je souãástí rozsáhlého komplexu lesÛ, v nûmÏ se nachází fiada jin˘ch
majetkÛ soukrom˘ch, obecních i zemsk˘ch.

Ing. Krchov: Rozhodnû se nemusíme obávat toho, Ïe by pan baron decimoval zvûfi. On na tomto svém majetku, jehoÏ rozloha je 1200 ha, dlouhodobû kaÏdoroãnû loví kolem 100 kusÛ srnãího. Ale na co je potfieba rezignovat, tak tedy nikoliv na mnoÏství, ale na jakési pfiedstavy o chovu
zvûfie a chovn˘ch hodnotách. Tûch 100 kusÛ stfiílí zhruba 5 – 6 lidí a jedná se o velmi ãasovû nároãnou ãinnost. V jeho pestr˘ch bohatû strukturovan˘ch porostech není jednoduché zvûfi ulovit, proto nemÛÏe ãekat, aÏ
potká nûjak˘ slab‰í kus. Prostû to, co potká, zastfielí a ty chytfiej‰í nepotká.
Ti ale stále pfieÏívají v takovém mnoÏství, které mu dovoluje pfií‰tí rok zase ulovit 100 kusÛ srnãího. To znamená, Ïe kdyby se podfiídil nûjak˘m
chovatelsk˘m kritériím, tak by mu poãet zvûfie v˘raznû narostl a likvidoval
diverzitu a strukturovanost porostÛ, potaÏmo peníze, které by následnû
musel dávat do umûlé obnovy a ochrany porostÛ proti zvûfii.

Ekonomika a certifikace
Ing. Kopic: Na nûkolika stanovi‰tích jsme shlédli v˘nosovou etáÏ borovice, skuteãnû nádherné, vysoké, rovné, hladké kmeny s objemem
4 – 5 m3. Nicménû nikde v jejich okolí jsem nevidûl borov˘ nálet. Zdálo se
mi, Ïe tímto zpÛsobem hospodafiení v tûchto ãástech pfiemûní druhovou
skladbu lesa, kter˘ odkáÏe sv˘m potomkÛm. Poroste tam sice podobnû
krásn˘ les, ale místo horního patra v˘stavních borovic v nûm bude horní
bukové patro, protoÏe vût‰inou se tam zmlazoval buk nebo dub. Lze se
tedy ptát, jestli zmûnou druhové skladby nezmûní pro budoucnost v˘kon
toho majetku z hlediska ekonomiky.
Ing. Krchov: Nemyslím si to. Borovice sice ub˘vá, ale vidûli jsme spoustu stanovi‰È, kde se vyskytovala, byÈ byla zarostlá v buku nebo dubu.
Ale pofiád v mnoÏství, které mu dává potenciální moÏnost v˘bûru. Se zárukou vÏdy mohl vypûstovat 100 – 200 borov˘ch kmenÛ do doby m˘tnosti. Napfiíklad hned na druhém stanovi‰ti co dva metry koukala z buku
‰piãka borovice. Samozfiejmû, jestliÏe jí nepomÛÏe, tak o ni pfiijde, ale
v opaãném pfiípadû ji tam mít bude. Za velmi dÛleÏit˘ aspekt povaÏuji právû tuto moÏnost volby.
Ing. Kopic: Asi jako kaÏdá metoda nic nemÛÏe b˘t absolutní. Jakmile
ãlovûk pfievezme nûjakou my‰lenku a zaãne ji totalitnû prosazovat, tak je
z toho vÏdycky malér.

Rodina pana barona pûstuje své lesy jiÏ témûfi 100 let jako jednotlivû
aÏ skupinovitû v˘bûrné, ve spodní etáÏi je vÏdy zachovaná pestrá smûs dfievin

Ing. ¤ezáã: U borovice jde hlavnû o práci se svûtlem. KdyÏ do porostu
pustí více svûtla, prosadí se borovice, kdyÏ tam bude málo svûtla, prosadí
se buk. Ví, Ïe kdyÏ dá borovici svûtlo, tak ona buk pfiedroste. Zajímav˘m
zpÛsobem se pan baron díval na dfieviny nepÛvodní, pfiedev‰ím smrk
a douglasku. O smrku fiíkal, Ïe je hostem v jeho lese, ale nezatracoval ho,
protoÏe se mu dobfie zmlazoval a pfiiná‰el slu‰n˘ v˘nos, tfiebaÏe tam trpí
kalamitami. ¤íkal jen, Ïe ho musí vãas sm˘tit, tedy kolem 80. roku vûku.
Podobnû douglaska mu v 70 letech dává takov˘ v˘nos jako Ïádná jiná
dfievina, pfiitom je‰tû zvy‰uje biodiverzitu a jiné dfieviny neutlaãuje.

Legislativa
Ing. ¤ezáã: Pan baron jako poslanec bavorského zemského parlamentu se snaÏí zmûnit zákony o myslivosti a o lesích, byÈ podle nûj jejich
legislativa vlastníky lesÛ nijak zásadnû neomezuje ve zpÛsobu hospodafiení.
Ing. Kopic: BohuÏel, vypadá to, Ïe v na‰em Parlamentu absolutnû
neplatí odborné argumenty. Ná‰ Parlament je schopen rozhodnout cokoliv a vÛbec to nemusí b˘t na základû odborné diskuse, ale podle toho, kdo
má vût‰í politickou sílu, které skupiny víc lobují. Samozfiejmû to neplatí
absolutnû, ale zdá se, jakoby poslanci bavorského parlamentu pouÏívali
více rozum.

Ing. Krchov: Pan baron si nechal svÛj majetek certifikovat podle systému FSC. Douglaska je jediná dfievina, kterou vná‰í ãásteãnû umûle,
a je zajímavé, Ïe pro systém FSC nejsou nepÛvodní dfieviny pfiekáÏkou.
Ing. ¤ezáã: Místy bylo vidût i pfiirozené zmlazení douglasky. Pfies
ve‰kerou strukturovanost se ani jeho lesÛm nevyh˘baly v minulosti rÛzné
men‰í nahodilé tûÏby, pfiedev‰ím vûtrné. Nejvíce jimi trpûl smrk, av‰ak
díky pestré druhové skladbû to porosty vût‰inou ustály. Ale tam, kde mu
smrk padnul a vznikla nûjaká plocha, tak ji nechal pfiirozenému v˘voji.
Vidûli jsme jednu takovou plochu, starou asi 6 – 7 let o velikosti asi 0,5 ha,
která se zaãínala krásnû pfiirozenû zmlazovat a jak nám demonstrativnû
pan baron ukázal, kam hodil ãepici, tam na‰el nûjak˘ semenáãek, byÈ zarostl˘ ostruÏinou a malinou. Z toho bylo vidût, Ïe to je Ïivné stanovi‰tû,
pravdûpodobnû je‰tû podmáãené, protoÏe to bylo na úpatí mírného svahu.
Ale jinak jsme bufieÀ nevidûli, nedá jí totiÏ tolik svûtla, aby mûla ‰anci se
prosadit a jakmile svûtlinu obsadí nárost dfievin, bufieÀ se uÏ neobjeví.

Ing. Krchov: Na‰e situace je srovnatelná. Obdobn˘m procesem,
kter˘m prochází na‰e legislativa, pro‰la i legislativa bavorská s tím rozdílem, Ïe tam nikdo nikdy nezpochybÀoval základní právo vlastníka urãit si,
jak˘m zpÛsobem bude jeho honitba utvofiena a jak bude se zvûfií hospodafiit. Pan baron rovnûÏ zmínil takové legislativní úpravy, které by na‰e
myslivce mohly zajímat, napfiíklad lov srnãí zvûfie brokovou zbraní a brokem. Tato skuteãnost v‰ak vyplynula z nutnosti lovu srnãí zvûfie i v blízkosti velk˘ch mûst, v lesních komplexech, které jsou vyuÏívány k rekreaci
a kulová zbraÀ je zde pfiíli‰ nebezpeãná. Parlament toto povaÏuje za
alternativu, která zde umoÏÀuje v˘kon práva myslivosti, protoÏe sniÏuje
rizika pro náv‰tûvníky tûchto pfiímûstsk˘ch lesÛ.
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Ing. Krchov: Z pohledu na‰eho lesního práva bychom na takov˘chto
stanovi‰tích asi nervovû nevydrÏeli a umûle zalesnili, nebo moÏná vydrÏeli, ale museli bychom poÏádat o odklad zalesnûní pro úãely pfiirozené

v porostech udûlaly, nevíme, jak má svÛj les zafiízen˘, takÏe se nedá porovnat v˘nos jeho majetku s jin˘m majetkem v obdobn˘ch pfiírodních podmínkách, ale kter˘ je obhospodafiovan˘ paseãn˘m zpÛsobem.

obnovy a mnohde by nás ãekalo sloÏité a únavné pfiesvûdãování státní

Závûr

správy, Ïe nejde o likvidaci podstaty lesa. Na tûchto Ïivn˘ch stanovi‰tích
to skuteãnû trvá kolem 10 let, neÏ se v ostruÏinû, maliní a bufieni objeví
‰piãky mlad˘ch stromkÛ.
Ing. ¤ezáã: Kromû této jediné kalamitní plochy jsme vidûli ‰kody jen
roztrou‰enû, jen tu a tam vyvrácen˘ smrk, tfiebaÏe pfii velké vichfiici v roce
1990 mu padlo asi 20 000 m3.
Ing. Kopic: Byly tam je‰tû vidût ‰kody snûhem na mlad˘ch porostech,
které pan baron nevychová. To povaÏuji za slabost celé ukázky. Pan baron zfiejmû nemá Ïádné dlouhodobé doklady o tom, jaké zásahy a kdy se

Ing. Krchov: Myslím si, Ïe základním kritériem v˘nosu je to, Ïe z nûho
Ïije rodina pana barona. On by takto nehospodafiil, kdyby se mu to
nevyplácelo. Samozfiejmû, Ïe hospodafií podle lesního hospodáfiského
plánu, ale tvrdí o nûm, Ïe je ‰patn˘. Docela mu vûfiím, protoÏe popsat takhle bohatû strukturovan˘ les jde velmi tûÏko. Jeho rodina uÏ dávno opustila uvaÏování o nûjak˘ch vûkov˘ch tfiídách. A co se t˘ãe tûÏby a pfiírÛstu,
tak jeho dûda si myslel, Ïe pfiírÛst je 6 m3 a tûÏil 4 m3, otec si myslel, Ïe
pfiírÛst je 7 m3 a tûÏil 5 m3, a on si myslí, Ïe pfiírÛst je 8 m3 a tûÏí 6 m3.
A pfiitom mu les pofiád pfiib˘vá. Mezi jeho „povinnosti" patfií také chodit
do hospody mezi lidi. KdyÏ se ho jednou soused ptal, z ãeho vlastnû Ïije,
jestli z toho poslaneckého platu, tak mu fiekl Ïe ne, Ïe Ïije z lesa. Ale soused mu to nevûfiil, protoÏe v jeho lese nebyla vidût Ïádná tûÏba. I lidé
v Bavorsku mají tûÏbu spojenou s holou seãí, v lep‰ím pfiípadû s násekem.
V kruhu na‰í diskuse se mÛÏeme vrátit na zaãátek konstatováním, Ïe
pan baron nejdfiíve na podzim uzavfie kontrakty na dfievo, domluví si
ceny a sortimenty. Tím ve‰kerá jeho péãe o les zaãíná, teprve potom jde
vyznaãovat a pfiem˘‰lí, kde co uvolní. Roãnû tûÏí asi 7000 m3, ale není to
dogma, kdyby byly nízké ceny dfieva a on nepotfieboval peníze, tak by
pravdûpodobnû netûÏil tolik, a opaãnû, kdyÏ budou vysoké ceny, tak se
zfiejmû nebude o‰ívat a klidnû ten rok vytûÏí víc.

S postupujícím prosvûtlením se zaãíná prosazovat borovice, která pfierÛstá buk

Ing. ¤ezáã: Dokonce fiekl, Ïe pokud by nûkdo v pátek pfii‰el, Ïe chce
100 m3, tak mu je do stfiedy pfií‰tího t˘dne dodá na místo. Má takov˘ pfiehled o svém majetku, Ïe ví, kde co potfiebuje uvolnit, kde jaké mnoÏství
dfieva lze odtûÏit.
Jan ¤ezáã

DISKUSE

Limit pûstební ãinnosti a moÏn˘
pfiístup k jeho stanovení
Na pûstební ãinnost vynakládáme více neÏ
40 % trÏeb za dfiíví. Je tedy zfiejmé, Ïe úãelnosti
a efektivitû takto pouÏit˘ch prostfiedkÛ je nutné
vûnovat zv˘‰enou pozornost. Ne vÏdy totiÏ platí
úmûra, Ïe ãím více prostfiedkÛ do lesa vloÏím,
tím vût‰í v˘nos mohu oãekávat (v ekonomické
teorii se tomu fiíká zákon klesajících v˘nosÛ).
Hlavním ekonomick˘m nástrojem pro fiízení
nákladÛ pûstební ãinnosti u na‰eho podniku je
limit nákladÛ. Jeho v˘‰e nepfiímo urãuje zpÛsob
a intenzitu hospodafiení v konkrétních podmínkách. V této souvislosti se jednoznaãnû ukazuje
potfieba cílené a transparentní metodiky pro
jeho stanovení. Vzhledem k tomu, Ïe jsem mûl
moÏnost se touto problematikou zab˘vat, dovoluji si zde uvést nûkolik my‰lenek.

Ekonomika a les
Je nesporné, Ïe ekonomické zdraví na‰eho
podniku pfii dan˘ch vnûj‰ích podmínkách závisí
na pfiíznivé relaci mezi v˘nosy a náklady.
V krátkodobém horizontu jsou v˘nosy dány
na‰í schopností realizace dfiíví na trhu,
z dlouhodobého hlediska zejména hospodáfisk˘mi opatfieními majícími na zfieteli strukturu,
objem a kvalitu produkce dfieva. Na druhé
stranû ekonomickou situaci ovlivÀují v˘daje na
budování a údrÏbu infrastruktury lesa, personální zaji‰tûní správy lesního majetku a náklady
spojené se zaji‰tûním kontinuity ekonomického
vyuÏívání lesa s dÛrazem na maximalizaci
hodnoty v˘stupu (souhrnnû naz˘vány jako
náklady na pûstební ãinnosti) vyjádfiené ve
svém finále penûÏními jednotkami.

10

Úvahy o moÏném omezení produkce dfieva
v na‰ich lesích ve prospûch jak˘chsi ostatních
funkcí povaÏuji za produkt doby, ve které
Ïijeme. âlovûk je nedílnou souãástí pfiírodního
prostfiedí a je nucen ke svému Ïivotu vyuÏívat
své okolí. Je na nûm, jestli to bude dûlat
v mífie nezbytnû nutné, s pokorou, úctou
a respektem nebo s bezohledností a nenasytností omezence. Ideje trvale udrÏitelného
hospodafiení v lesích pokládám za základy,
na nichÏ vyrostlo stfiedoevropské lesnictví,
jeÏ se vyvinulo ne z potfieby jednorázového
vyãerpání zdroje, ale z nutnosti mít moÏnost
vyuÏívat les dlouhodobû (teoreticky neomezenû
dlouhou dobu). Je pouze na nás, jak˘m
zpÛsobem vyuÏijeme potenciál, kter˘ máme
k dispozici.

