V Květné 6.2. 2019

Vážené členky a členové, vážení příznivci a další čtenáři tohoto tradičního oběžníku,
(který je zároveň předzvěstí výroční zprávy a kalendářem budoucích akcí),
















uplynulý rok 2018 byl náročnější, než se vloni touto dobou zdál. Máme poměrně málo času a
prostorů ke schůzování a následným rekapitulacím, proto budu trochu popisnější:
Počátkem února (2.) se sešel rozšířený výbor na programovém odpoledně nočním jednání
v Salavicích. Je to základ činnosti pro celý další rok s přesahem značně delším.
V únoru (18. 21.) jsme spolupořádali mezinárodní ideovou konferenci „Budoucnost evropských lesů“
v Písku ve spolupráci s EFI (Evropský lesnický institut, dost vlivná organizace). Nutno podotknout, že
to byl zároveň test, jestli celou tuzemskou část zvládne zorganizovat prakticky jediný člověk. Zjistilo
se, že pokud se jmenuje PB, tak ano.
V březnu (7.) jsem s AE měl jednání na Státním fondu životního prostředí s cílem zjistit, jaká podpora
pro naše hospodaření by mohla být využita odtud. Z jednání vznikl zápis. Obecně vzato nejsme
(nepaseční, ale zároveň hospodářští lesníci) cílovou skupinou pro tato opatření. Ale něco by se
uzpůsobit dalo a pomoci by mohli naši členové pracující v rezortu MŽP (to je výzva).
V dubnu (19.-21.) jsme se vydali na studijní cestu do jižního pohraničí. Silný zážitek z obou hlavních
programů (prales Žofín jako úžasná ukázka přirozené dynamiky vývoje lesa a kontrastně k tomu
vysoce účelové lokálně ověřené pěstění smrkového dříví; vše se potom zas propojilo ve známých
tvarech nepasečných v Bad Leonfeldenu).
V květnu (17.-18.) jsme se sešli na výroční členské schůzi v Srní. Nosným tématem byly přestavby
mladých jehličnatých porostů. Skvěle zabezpečil JK.
Za týden dorazil autobus s kolegy ze Slovenska. Milá a zvědavá návštěva začala na Klokočné (VF),
přejela k Jihlavě (LJ) a skončila ve Křtinách u LD.
V září (14.) jsme pořádali pro Technologickou platformu (a převážně nečleny) seminář ve Křtinách na
téma klimatické změny.
O týden později (21.) pak mediálně již proslulý seminář v Kryštofově Údolí pod nadšeným a
erudovaným vedením JD .
V říjnu (5.) se ještě jednou sešel rozšířený výbor k jednání o novém lesním zákonu (opravdu už to
začíná být aktuální).
Ještě v říjnu (25.-.26.) jsme si zorganizovali (značným dílem opět PB) mezinárodní seminář o
demonstračních objektech a přestavbách u Kinských ve Žďáru n. S.
A na závěr roku v prosinci (7.) jsme ve stručnější formě realizovali opakování semináře o
demonstračních objektech a přestavbách ve Žďáru (PB a JB).

Pozn.: Iniciály v závorkách nechám bez vysvětlivek. Jednak víme, o koho jde, a kdo neví, tak si zjistí
z webu… každopádně za zmínku zmínění pánové stojí, podali výjimečné výkony, (vždy ovšem ve spolupráci
s MK, když už jsem u těch písmenek).

Průběžně vznikaly a dokončovaly se nové demonstrační objekty (aktuálně jich je cca 15 a všechny jsou na
webu v sekci „Objekty“) a zejména nás posílila řada nových zajímavých a inspirativních členů. Jednomu
z těch „starších“ jsme dokonce pomohli s vydáním knížky (bude k dispozici na výročce).
Poměrně samostatně pracují i odborné skupiny. Jejich práci zúročíme snad letos při přípravě nové
legislativy. Popravdě řečeno řešíme ji pořád, o tom více v závěru.
Vyzkoušeli jsme si práci na nových vyhláškách (a ověřili, že reálná vůle či schopnost MZe legislativně
alespoň připustit jiné způsoby v hospodaření se limitně blíží nule). Budeme muset najít jiný způsob, jak
věci měnit.

Co chystáme pro rok 2019:
Osvědčený základ zůstává:
1.2. programové jednání rozšířeného výboru v Otíně (proběhlo)
16.-17.5. výroční členská schůze (Vlárský průsmyk – zásadní změna umístění a tématu, aby si užili také
východněji položení členové)
23.8. seminář o využití přípravných dřevin v podmínkách Vysočiny (pro technologickou platformu –
lesnickou veřejnost, Velká Bíteš)
27.-.31.8. velká studijní cesta za výběrnými lesy Švýcarska
11.10. další seminář na Kocandě u Kinských (cca opakování formátu akce z loňského prosince)
Čeká nás příprava (a možná i vydání) dalších knížek, zakládání dalších demonstračních objektů,
vydání několika „skládaček“ s postupy hospodaření na základě principů Pro Silva. Zcela jistě víme, že se
budou odehrávat diskuze o novém lesním zákonu a možná i o myslivosti, což výboru zabírá hodně času.
Navíc je tu ten kůrovec… tedy z našeho pohledu spíš projevy globální klimatické změny. Budeme
diskutovat, jak oslavíme čtvrtstoletí našeho spolku. A taky máme nějaké nedokončené nápady z dřívějších
dob.
Aktuálně ještě k jedné složité situaci na vysvětlenou: Z iniciativy CFTT vznikl (bez naší účasti) text
„Lesnické výzvy“. Dostala se k nám oficiálně prakticky jeden den před závěrečným sestavením.
K jejímu obsahu máme skutečně velkou řadu vážných výhrad (mj. nezabývá se příčinami krize ale
spouštěčem, nepojmenovává důsledně nutná opatření, hledá viníky všude kolem, neříká, co se má stát například v původní verzi vůbec nebyla zmínka o stavech zvěře, která tam nakonec byla „vpuštěna“ po
osobních intervencích našich členů) …
Na druhou stranu je v ní několik dobrých věcí, s kterými jsme v souladu a některé naše narychlo
zaslané náměty se tam skutečně objevily, takže dobrá vůle autorů tu je. Je to asi první velký pokus
sjednotit „lesnictvo“ k dosažení společného cíle (ten pravda asi my vidíme jinde než většina). Výzva
směřuje navenek zejména k vládě (ta drží kasu) a legislativcům, v druhém sledu k „lidu“ (a jsem tedy dost
zvědavý, jak ten na to bude reagovat…). Vnímáme, že bychom měli navenek jako lesnický stav působit
jednotně (jelikož pro veřejnost naše spory jsou obtížně pochopitelné) a vnitřní nesoulad si řešit někde
stranou.

Zcela zásadní pohnutkou pro připojení se k ostatním je dosavadní „odezva“ na nastolené
problémy ze strany většiny rezortů. Finance žádné podstatné peníze na řešení dát nechtějí, doprava po
vyjednávání zařídila tak akorát nárůst cen železniční přepravy o 17 %, odkorňovací uzly (MZe?) jsou
v nedohlednu, zemědělci se dál budou vesele zabývat „údržbou“ krajiny tak, jak jim to sypalo dosud,
oživení a posílení zpracovatelských kapacit (MPO) se nekoná… Prostě to vypadá, že překvapivě přijde jaro,
objeví se brouk a začne poplach.
Žádná výzva nebude tak široká, aby všem vyhověla a byla dostatečně razantní. Znění výzvy nám
nepřijde šťastně formulované. Její dopad je diskutabilní a následky málo předvídatelné. Padl i návrh na
„naši“ výzvu. Přesto jsme se v RV většinově rozhodli podepsat a o věci můžeme diskutovat až ex post na
naší valné hromadě.
Jako spolek dál hledáme zejména psavce (schopné čas od času napsat reportáž z akce nebo
příspěvek na facebook), fotografy a kameramany (obrazová dokumentace), specialisty na (lesnické a
myslivecké zejména) právo, správce majetků se zájmem o zřízení DONH a další. Přehled pracovních
odborných skupin najdete (jako i řadu dalších užitečných věcí) v neveřejné sekci webu (pro jistotu:
www.prosilvabohemica.cz), pokud ještě dosud nemáte přístupové heslo, pište tajemníkovi
(tajemnik@prosilvabohemica.cz). Nápady, potřeby, žádosti a další záležitosti spolkového života pište nebo
volejte komukoliv z výboru.

V závěru se ale vrátím k tomu lepšímu: Zásadní principy našeho pojetí lesnictví ani tato kalamita
nevyvrátí, spíš potvrdí. Přicházíme sice o část výsledků práce (všechny porosty určitě adaptovány plně
nejsou), ale spodní etáže už několik desetiletí podporované mohou zamezit aspoň tomu nejhoršímu. A
jak padlo na semináři ve Zlatých Horách: máme šanci les založit znovu, a lépe připravený na asi těžké
zkoušky v budoucnosti. Těším se na společné tvoření!

Milan Hron, předseda

