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PÍ·ETE NÁM
zením stojících stromÛ pﬁi tûÏbû a pﬁibliÏování, jehoÏ dÛsledky jsou pak
stejné jak po loupání zvûﬁí.
Ing. Pavel Polák (VLS âR Praha, divize Lipník nad Beãvou): Trendem
dne‰ní doby je pﬁemûna smrkov˘ch porostÛ na porosty smí‰ené. Je to
vzhledem k problémÛm, které smrkové monokultury mají, správné
a logické. Demagogické trvání na podílu melioraãní dﬁeviny prakticky
v kaÏdém obnovním prvku nepokládáme za správné.
Mgr. InÏ. Tadeusz Norman (regionální ﬁeditelství stát. lesÛ Katowice):
Naﬁízení G¤ státních lesÛ o hodnocení a uznání pﬁirozené obnovy:
- PrÛbûÏná evidence náletÛ a podrostÛ nejpozdûji pﬁi tvorbû projektÛ rok
pﬁed pﬁedpokládan˘m zásahem.
- Zhodnocení po kaÏdém zásahu.

poskytnout. Naprosto nezbytnou podmínkou je, Ïe v‰echny podsazované
dﬁeviny budou vypûstovány v zastínûn˘ch (podokapov˘ch) ‰kolkách.
Budou-li podsadby uplatnûny, je nutná peãlivost, preciznost, dÛslednost.
Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. (SdruÏení lesních ‰kolkaﬁÛ âR): Rychlá zmûna
svûteln˘ch pomûrÛ (prudké odclonûní nárostÛ, v˘sadba sazenic pûstovan˘ch na volné plo‰e pod mateﬁsk˘ porost) znamená pro sazenice kromû
pov˘sadbového ‰oku dal‰í stresov˘ faktor – nutnost adaptace rostliny na
zmûnu svûteln˘ch pomûrÛ a dále ztrátu pﬁírÛstu sazenic po v˘sadbû, vlivem sníÏené kapacity fotosyntézy.
Ing. Vítûzslav Závodn˘ (Lesní správa Mûsto Albrechtice): Základním
cílem lesního hospodáﬁe je vypûstovat kvalitní a dostateãnû silné dﬁíví,
které bude na trhu se dﬁívím nejÏádanûj‰ím a indukce pﬁirozeného zmlazení by mûla b˘t dÛsledkem tohoto procesu.

- Zapoãítání pro obnovu skupin nad 0,05 ha, na podmáãen˘ch stanovi‰tích uznání ve‰kerého náletu.

Závûr

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. (Lesnická fakulta TU Zvolen): Jednou
z moÏností zv˘‰ení ekologické stability lesních ekosystémÛ je uplatÀování
pﬁírodû blízk˘ch hospodáﬁsk˘ch zpÛsobÛ. Zatím málo vyuÏívan˘ je hospodáﬁsk˘ zpÛsob v˘bûrn˘. Optimální skladba pro dosaÏení a udrÏení
v˘bûrné struktury je smí‰ení smrku, jedle a buku. Pro bukové porosty je
pûstebnû jednodu‰‰í a z hlediska kvality jistûj‰í pouÏití podrostního hospodáﬁského zpÛsobu maloplo‰né formy.

Setkání lesníkÛ je pﬁíleÏitostí, jak doplnit své odborné znalosti a získat
podnûty pro svou dal‰í ãinnost, ale také navázat nová pﬁátelství, oprá‰it
staré vzpomínky, probrat odborné i osobní problémy. K tomu poslouÏil
pﬁíjemn˘ veãer pﬁi cimbálové muzice. Dal‰í den, v sobotu byly pﬁipraveny ukázky práce prostﬁedkÛ k pﬁípravû pÛdy a ukázky v˘sledkÛ následné pﬁirozené obnovy. V odpoledních hodinách pak byla
konference ukonãena.

Prof. Ing. Oldﬁich Mauer, DrSc. (LDF MZLU Brno): Podsadby se uÏívají
tehdy, je-li pﬁirozená obnova stávajícího porostu neúspû‰ná nebo je-li
tﬁeba zavést takové druhy dﬁevin, které pﬁirozená obnova nemÛÏe

Rád bych je‰tû jednou podûkoval v‰em, kteﬁí se na organizaci této
akce podíleli.
Ing. Josef Kubaãka, OI Krnov

Odkaz opoãenského lesního hospodáﬁství
Ve dnech 17. a 18. kvûtna se v Opoãnû uskuteãnil celostátní semináﬁ
pod názvem „Odkaz opoãenského lesního hospodáﬁství Huga Koniase“.
Organizátoﬁi – âeská lesnická spoleãnost – poboãka Pro Silva Bohemica,
V˘zkumná stanice VÚLHM Opoãno, Lesy âR, s. p., s patronací ministerstva zemûdûlství a Národního lesnického komitétu – mohli b˘t nanejv˘‰
spokojeni jak se zájmem – pﬁítomno bylo na 130 úãastníkÛ, tak s pozorností, která byla vûnována terénním exkurzím, pﬁednesen˘m referátÛm
i odborn˘m diskusím.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., Ing. Pavel Indra a Ing. Ladislav ·imerda jednak editorskou ãinností pﬁi pﬁípravû „PrÛvodce terénní exkurzí“, jednak
vystupováním na jednotliv˘ch terénních ukázkách.

Prof. Vladimír Tesaﬁ v pﬁedmluvû sborníku referátÛ mimo jiné
napsal: „Opoãenské lesní hospodáﬁství na dlouho ovlivnilo smûr lesního hospodáﬁství v povûdomí lesnické generace, která mûla moÏnost se s ním
pﬁímo seznámit. Jeho tvÛrce Hugo Konias dokázal v prÛbûhu necel˘ch dvaceti let praktického pÛsobení v ﬁídící funkci na majetku
Colloredo-MannsfeldÛ v Opoãnû zv˘‰it metodickou úroveÀ obhospodaﬁování lesa a jeho
hospodáﬁskou jistotu. Pﬁi hledání nového ﬁádu
lesního hospodáﬁství v pováleãném i poúnorovém období byly v˘sledky povaÏovány za tak
v˘znamné, Ïe na jejich základû byl v roce 1951
v Opoãnû zﬁízen V˘zkumn˘ ústav lesního semenáﬁství, ‰kolkaﬁství a pûstování lesa, aby pozvedával úroveÀ obhospodaﬁování lesa. Z tohoto
základu vyrostla a dodnes pÛsobí V˘zkumná
stanice VÚLHM.“
K úspûchu semináﬁe nezanedbatelnû pﬁispûly Lesy âR, s. p., v˘bûrem ukázek ve ãtyﬁech
lokalitách LHC Opoãno na Lesní správû Rychnov
nad KnûÏnou. Na pﬁípravû se podíleli

Sborník obsahuje tyto referáty: Historie a souãasnost VS Opoãno
(A. Jurásek), Osudy „opoãenského“ lesního hospodáﬁství
– vznik, peripetie, souãasnost (L. ·imerda), V˘sledek pﬁevodÛ na v˘bûrn˘ les zapoãat˘ch H. Koniasem (J. Souãek),
Cesta k pﬁírodû blízkému a ekologicky oprávnûnému
pûstování lesÛ u nás (V. Tesaﬁ), Lesnická legislativa
a pﬁírodû blízké obhospodaﬁování lesÛ
(J. Va‰íãek), Aplikace lesnické typologie v pûstování a hospodáﬁské úpravû lesÛ (J. Vokoun),
Hospodáﬁská úprava lesa na cestû mezi holoseãn˘m a podrostním hospodáﬁsk˘m zpÛsobem,
její bezprostﬁední a budoucí potﬁeby (B. Málek),
Obhospodaﬁování porostní zásoby ãi péãe
o porostní zásobu (Z. Poleno), Ekonomické problémy pﬁechodu od lesa vûkov˘ch tﬁíd v jiné hospodáﬁské uspoﬁádání (K. Pulkrab), Uplatnûní
maloplo‰ného podrostního obhospodaﬁování lesa v podmínkách b˘valého LZ Nové Hrady
(B. ·varc), Rozvíjení maloplo‰ného podrostního
obhospodaﬁování lesa v podmínkách lesní správy Nové Hrady (P. Îemliãka), Pûstební a ekonomická efektivnost rÛzn˘ch zpÛsobÛ obhospodaﬁování lesních porostÛ (P. Bednáﬁ), Pﬁevod paseãného lesa na podrostní na objektu „Zajeãiny“
(V. Doleãek, J. Fi‰era), Nástroje pûstování lesÛ
z pohledu vlastníka (V. Krchov).
Ludvík Uhlíﬁ
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