Vážené členky a členové našeho spolku,
vloni touto dobou nebyl důvod si myslet, že nadcházející rok bude nějak mimořádný a nečekaná
situace nám značně zkomplikuje náš spolkový život, ale stalo se. S touto zkušeností můžu celkem
přesně zrekapitulovat události, ale už ne tak jednoduše plánovat, co všechno se stane letos – budu
tedy alespoň naznačovat.
V lednu se na polesí Mírov společnosti ALSOL sjeli členové rozšířeného výboru na již zavedené
„programové rokování“. Hodnotili jsme předchozí rok a naplánovali akce – měly to být zejména
dubnová studijní cesta na východ Slovenska, květnová výročka v Kostelci, červnová výroční konference o přestavbách lesa na Klokočné a podzimní seminář na téma možností nepasečného hospodaření
v malolesích. Akce už celkem dost rozplánované ale narušil vpád viru do naší kotliny, takže dál už bylo
všechno jinak.
Zrušení možnosti shromažďování „více osob než …“ (situace se neustále měnila) nás posunulo ke
změně strategie a pořádání malých lokálních akcí soustředěných na lesnickou práci v konkrétní oblasti. Prvními průkopníky se v červnu stali Marek Tuma (Křivoklátsko), Jarda Herman (Opavsko) a Richard Štengl (Pošumaví). Kdo se zúčastnil, musí uznat, že toto je další správná cesta, kudy se lze
ubírat dál. Podzimní regionální exkurze připravená Honzou Kozlem v NP Šumava se již bohužel uskutečnit nemohla, ale počítáme s ní letos, jakmile to půjde.
Další „živou“ akcí pak byla až přeložená jubilejní výroční členská schůze počátkem září. Pod tlakem
situace jsme museli značně změnit původní plány a představy, a proběhla tak akce určitě jistě zapamatovatelná. Jako jednomu z mála spolků tohoto typu se nám podařilo uspořádat poměrně velkou
událost v souladu se všemi omezeními a naplnit tím i stanovy zvolením nového výboru spolku
v řádném termínu.
Týden po výročce se uskutečnil workshop „Praktické řešení problémů kalamitních holin a založení
odolnějšího lesa“ v Rantířově u Jihlavy na majetku našeho člena Matěje Šaška, hlavním pořádajícím
byl VÚKOZ (Pavel Rotter), my jsme se podíleli v rámci zapojení spolku do jednoho z projektů TAČR
a několik členů se také aktivně účastnilo.
Tím bohužel skončily akce s fyzickou účastí členů. Další aktivity ale probíhaly distančně či ve formě zastoupení našich členů na akcích společných s jinými účastníky:
Časově náročná a koordinovaná práce naší OS Myslivost vyústila ve vytvoření a vydání publikace
„Přestavba lesa vyžaduje lov“ (s finančním krytím Technologické platformy), která je naším příspěvkem k připravované novele Zákona o myslivosti a vzbudila žádoucí pozornost (dostali ji všichni
zákonodárci, naši partneři z dalších zapojených skupin a všechny okresní pobočky ČMMJ, odkud nám
sem tam nějaká přijde – patrně po důkladném přečtení – zpátky). Navíc se ji podařilo v dalším vydání
ještě rozšířit o část věnovanou šelmám a graficky zatraktivnit. Obě verze jsou ke stažení na našem
webu. Téma nastolení rovnováhy mezi lesem a zvěří je momentálně / i stále aktuální. Současná podoba ZoM novelizovaného v r. 2019 s účinností od 1. 1. 2022 pobízí zejména MZe a ČMMJ k aktivitě vedoucí k dalším změnám. Protože je ale nepovažujeme za dostatečně účinné, vhodné a jasné, spojili
jsme síly s dalšími sedmi organizacemi a koordinovaným postupem usilujeme o jejich podstatné
zlepšení. Bližší informace a vysvětlení našeho postoje můžete získat u náčelníka OS Honzy Dudy.

Na oslavy 30 let demonstračního objektu nepasečného hospodaření Klokočná jsme se připravili mj.
i vydáním monografie o objektu „Může být nepasečný - výběrný způsob alternativou pro naše lesy?“,
která je shrnutím cenných dlouhodobých dat o jednom lese nemajících v dnešní době srovnání a zároveň učebnicí / návodem na přestavbu lesa na vodou ovlivněných stanovištích nižších středních
poloh. Snad to můžeme brát i jako velké poděkování autorovi Ing. V. Ferklovi.
A malou (pro opravdové znalce možná velkou) radostí bylo i limitované vydání faksimile pojednání H.
Biolleye o kontrolní metodě, na kterém má největší zásluhu prof. Tesař. Obě uvedené publikace
včetně dříve vydané knihy pamětí Jana Metzla jsou stále k dispozici v našem e-shopu, pro členy zdarma, pro nečleny za velmi přístupné ceny.
Po celý rok probíhají jednání specialistů oboru HÚL MZe a Pro Silva o nutné novelizaci „zařizovací vyhlášky“ s mnoha přesahy do lesního zákona – de facto do způsobu uvažování o lese, které by letos
mělo být završeno. Byli jsme zapojeni do práce na „Aplikačním dokumentu ke Koncepci státní
lesnické politiky do r. 2035“. Je to další materiál z nekonečného seriálu strategií, koncepcí, plánů,
u kterých je ale potřeba být neustále ve střehu a opravovat formulace vracející často vývoj zpátky
proti těm předcházejícím.
Před koncem roku jsme si vyzkoušeli on-line jednání rozšířeného výboru PSB. Šlo spíš o zjištění reálné
využitelnosti tohoto způsobu diskuze a aspoň omezené společenské setkání – ve světle minulých událostí jsem nakonec velmi rád, že se nás velká většina setkala až v září. Závěr: Vyzkoušeli jsme si to, poučili se, a pokud to nepůjde osobně, začneme těchto on-line prostředků využívat víc.
Bylo založeno a změřeno dalších pět demonstračních objektů. Ty jsou zmiňovány v oněch státních
strategiích stále častěji – sice více ve formě proklamací, ale už se s nimi prostě počítá, staly se součástí širší sítě zkoumaných lesních ploch a data jsou uložena v datovém skladu ÚHÚL. Mírně předběhnu:
Ještě letos bude několik objektů založeno z prostředků MZe, ale od příštího roku bychom už měli přejít do režimu opakovaného periodického měření těch již založených. Pokud máte vážný zájem zřídit
na spravovaném majetku demonstrační objekt nepasečného hospodaření a získat tak o svých porostech přesné údaje, ozvěte se prosím Jirkovi Zahradníčkovi.
Spolek je ještě zapojen (a zapojován) do několika projektů financovaných TAČR, z programů
přeshraniční spolupráce a norských fondů. Většinou jsme jako spolek v pozici účastníka, který spíš pozoruje dění, přispívá svými poznatky, ale zejména by se měl v závěrečné fázi podílet na šíření a aplikaci získaných poznatků (tedy dostaneme k dispozici výsledky projektů a metodické materiály, jak je použít v praxi), ale občas (coby jednotliví členové spolku) v pozici spolutvůrců výstupů a (zase jako
spolek) jejich šiřiteli a propagátory. Zde se obracejte v případě dotazů na mě.
Tím se dostávám k obtížnější, a proto i stručnější části mých informací – výhledu:
5. března se sejde rozšířený výbor v Brně. K jednání je dost bodů – kromě samotného plánu činnosti
a brainstormingu (obvykle opravdu smršť nápadů) např. rozšíření konceptu DONH, volby vedení ČLS,
další posun v legislativě, chystané velké mediální aktivity, on-line setkání členů. Schůzku velmi pravděpodobně zpřístupníme on-line těm, kteří nepřijedou osobně, a někdy večer i krátce všem členům
PSB. Rovněž zvažujeme umístit zkrácený záznam z jednání na web.

Podle dříve osvědčeného schématu měla následovat dubnová velká studijní cesta. Tu bychom rádi
uskutečnili „za dubem“ na pomezí Německa a Francie, ale pokud bych měl odhadnout šanci na uskutečnění, tak na jaře je téměř nulová, ale nabízí se zopakovat termínový úspěch švýcarské cesty – tedy
samý závěr srpna /počátek září. Budeme doufat, mj. i v podobný epidemiologický vývoj v Evropě
a společná (ne) omezení. Na Slovensku probíhají velké organizační změny a bude rozumnější dát kolegům momentálně trochu času k jejich dokončení, ale plánované lokality nadále zůstávají v našem
zájmu. A protože nám přibývají i členové ze země nám nejbližší, informace máme z první ruky.
Podobně vidím termín výroční členské schůze – květen méně reálný, září pravděpodobnější (možná
opět využijeme extravilán, pokud to nepůjde jinak). Procházet budeme lesními porosty kolem Hradce
Králové.
Následovat by mohly přeložené oslavy na Klokočné v červnu – opět bych realisticky předpokládal spíše říjen.
Pokud chceme mít spolkový život i v době omezení trochu bohatší, budeme se o to muset zasloužit:
S celkově lepší situací způsobenou mj. více i jarním sluníčkem můžeme předpokládat snižování
úrovně různých omezení a i rizik, takže se otevře prostor pro malé akce typu tří loňských červnových.
Některé zájemce o pořádání již eviduji, ale těch nikdy nebude dost – akce by měly být rozprostřeny
po celém území. Prakticky u každého z vás se dají najít z našeho pohledu krásná místa, kde se dá diskutovat celé hodiny… Jsme s p. tajemníkem připraveni vám s přípravou pomoci, kalendář je zatím
volný. S avízem akce na květen či červen můžeme začít!
Více se zaměříme na web. Odkazy na zajímavé videosnímky rozšiřující naše obzory, jejich sledování
a diskuze k nim (on-line nebo ve vláknech na našem diskuzním fóru) jistě potěší!
V první polovině roku zkusíme i spolkovou on-line akci.
Na závěr ještě něco k mediální oblasti: Sešlo se několik možností (částečně i povinností) natočit vzdělávací a osvětové videoklipy na „naše témata“ v rozsahu několika desítek minut. Tady budeme potřebovat vaše schopnosti, znalosti, aktivitu – coby scénáristů, moderátorů, tipařů vhodných lokací. Ano,
nezní to jako typicky lesnické dovednosti, ale máme to v sobě – informace, zkušenosti, chuť předávat
vše dál. Pokud by vás aktivní spoluúčast na těchto aktivitách lákala, ozvěte se mi co nejdříve – vše se
teprve začne tvořit a je dobré být u toho! Základní informace rád sdělím. Kameramany, zvukaře, střihače a další profese již naštěstí máme zajištěné.
Pokusil jsem se vám zprostředkovat alespoň část toho, čím žije a co řeší (převážně) výbor a část členů
spolku. Jistě by těch informací mohlo (a mělo) být víc, ale není na to touto formou dost času. Proto
sledujte naše webové stránky, facebook, kontaktujte členy výboru a rozšířeného výboru, sdílejte
informace s našimi vám nejbližšími kolegy, plánujte společné lokální akce. Speciálně bych o to chtěl
požádat naše nové členy, které tímto hromadně vítám mezi námi!
Na viděnou osobně nebo aspoň on-line
Milan Hron, předseda PSB

