
Zápis 
ze schůze  OLH ČAZV konané dne 14.března 2006 od 14,00 hod., 

na děkanátu FLE ČZU Praha - Suchdol 
 
Přítomni: dle presenční listiny (16 členů) 
 
Zahájení – Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., 
 
Změna programu - schválení nových členů 

- předání čestných ocenění 
-  záležitosti vydávání časopisu Journal of Forest Science 

 
Za nové členy byli přijati jednomyslně: 

Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – LDF MZLU Brno 
Ing. Otakar Holuša, Ph.D. – ÚHÚL Frýdek-Místek  

 
Informace z jednání předsednictva: 
Zápisy z jednání předsednictva na webových stránkách ČAZV (www.cazv.cz) 
Na předsednictvu byla v uplynulém období věnována pozornost zejména následujícím 
kruhům: 
• Příprava a kontrola harmonogramu soutěže NPV I, NPV II a Programu MZe. 
• Terminologický slovník – není řešeno dle počátečních představ, lesnictví není dosud stále 

dokončeno, je třeba řešit přes kontaktní osobu. 
• Vydavatelská činnost časopisů MZe a ČAZV. 
• Připomínkování zákonů a vyhlášek. 
• Příprava publikace k založení ČAZV. Připravuje se dodatek na CD o historii oboru a 

současné činnosti odborů. 
• Udělování medailí zasloužilým členům. 
 
Informace o činnosti komisí a plán práce na rok 2006: 
Komise pro genetiku, šlechtění a reprodukci lesních dřevin (Prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.) 
Komise zasedala dne 20. – 21.10.2005 v Českém Krumlově. První den proběhlo jednání 
k národní a evropské legislativě dotýkající se nakládání s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, mezinárodního provenienčního a jiného genetického výzkumu a konkrétních potíží na 
tomto úseku v ČR. 
Zástupci komise (Prof. Kobliha, Ing. Frýdl, Ing. Hrdlička a p. Červenský) se zúčastnili 
mezinárodní konference k lesním genovým zdrojům a šlechtění lesních dřevin v Malinowce, 
v Polsku v červnu 2005. Prof. Kobliha zde oficiálně vystoupil jménem českých účastníků a 
přednesl odborný referát ke šlechtění jedle v ČR. 
Plán 2006 – počátkem května – s LČR seminář v Hradci Královém, o činnosti, exkurze do 
Orlických hor. Červen – seminář – Příspěvek lesníka k ochraně přírody a krajiny Dr. Vaška, 
Doc.Vacek a další. 
Komise pro mimoprodukční funkce lesa (Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.) 
Komise MPFL ve spolupráci s komisí ekonomickou organizovaly a garantovaly 8.2.2005 
celostátní seminář „Uplatnění NLP v praxi s ohledem na mimoprodukční funkce lesa“. Bylo 
předneseno 7 odborných referátů. V roce 2005 se sešel třikrát výbor komise, obsahem jednání 
byla složitá situace v oboru hrazeni bystřin s tím, že v roce 2006 bude zvoleno nove vedeni 
subkomise, které se bude více opírat o LČR. 
Plán 2006 – květen subkomise pro LTM a HB – diskuze k aktuálním problémům, volba 
nového výboru subkomise, exkurze na objekty v Orlických horách. 22.6. seminář Příspěvek 



lesníků k ochraně přírody a krajiny. Říjen – seminář Sociálně-ekonomické hodnocení funkcí 
lesů. Aktuální otázky budou projednávány na třech zasedáních – červen, září, prosinec. 
Komise ekonomická (Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. – přednesl Doc. Ing. Václav Kupčák, 
CSc.) 
Ekonomická komise zasedala v roce 2005 dvakrát. Na prvním zasedání, konaném ve dnech 
5.5. – 6.5.2005, byly hlavním tématem ekonomické aspekty ochrany lesa. Toto květnové 
zasedání EK bylo společné s Ekonomickou komísiou Odboru lesníctva Slovenskej akadémie 
pôdohospodárskych vied (EK OL SAPV). Konkrétně se jednalo o problematice identifikace 
ochrany lesa (škody zvěří), stressorech a jejich kumulaci, smrkových porostech jako 
nejproduktivnějších a současně nejlabilnějších, otázky vícenákladů při ochraně lesa + ztráta 
na výnosech, pojištění lesních majetků, zvýšené náklady na obnovu kalamitních holin, apod. 
Slovenští účastníci informovali o ekonomických problémech větrné kalamity v Tatrách 
(„tatranská bóra“ 9.11.2004, 12 200 ha, 2,44 mil. m3) ve spojitosti s historickým vývojem 
odlesňování a nástupu lesa (6 rozsáhlých kalamit v letech 1915 – 2004), nahodilé těžby 
v letech 1991 – 2003. 
Diskutovalo se rovněž k problematice monitoringu lesnické legislativy, analýzy informačních 
systémů, sledování národních lesnických účtů, ověřování dosavadních modelů oceňování lesa, 
analýze ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení 
případných kompenzací, přípravě pravidel pro poskytování podpor z nově připravovaného 
fondu EU, který je označován zkratkou EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova), aj. Zástupci EK a ÚHÚL souhlasili s tím, aby se komise stala platformou pro 
projednávání rozvoje lesnické ekonomiky na ÚHÚL. 
Podzimní jednání EK proběhlo ve dnech 10. a 11. 10. 2005 ve Zvíkovském Podhradí. 
Tématicky bylo zaměřeno hlavně na újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich 
možný vliv na kategorizaci lesů. Jednání se rovněž účastnili členové Ekonomické komísie 
Odboru lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (EK OL SAPV). Ze zasedání 
byl vydán sborník referátů. Součástí jednání bylo rovněž posouzení současné ekonomické 
situace lesního hospodářství ČR a jeho další perspektivy po vstupu ČR do EU. Zasedání EK 
podpořilo názor na rozšíření institucionálního lesnického ekonomického výzkumu na 
VÚLHM s ohledem na zvyšující se potřebu ekonomických analýz v sektoru LH v ČR a v EU.  
Účastníci se seznámili s problematikou ekonomiky a řízení lesního majetku Karel 
Schwarzenberg Lesní správa Orlík nad Vltavou, a to jednak na vlastním zasedání, 
problematice byly věnovány dva referáty, jednak v rámci exkurze druhý den jednání. 
K dispozici je webová stránka, informující o činnosti a dalších aktivitách komise 
(www.ldf.mendelu.cz/veda/EK-OLH). 
Plán 2006 – dva semináře – Problematika přejímek dřeva a Sběr mikroekonomických dat 
(spolupráce s ÚHÚL). 
Komise biologická (Prof. Ing. Petr Kantor, CSc. – přednesl Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) 
V roce 2005 se sešli členové Biologické komise OLH ČAZV celkem dvakrát na celostátních 
seminářích, resp. konferencích a setkáních.  
Ve dnech 29. a 30.4. 2005 se uskutečnil ve Křtinách dvoudenní seminář s exkurzí členů 
Biologické komise společně s pobočkou Pro silva Bohemica na téma „Pro Silva Bohemica  
deset let na cestě přestavby pasečného hospodářství“. Jednání se zúčastnilo 17 členů 
Biologické komise OLH + 45 členů pobočky Pro silva Bohemica. 
Druhé setkání členů Biologické komise se uskutečnilo ve dnech 5.9.-7.9.2005 v rámci 7. 
česko-slovenského vědeckého sympózia „Súčasné otázky pestovania lesa“ ve Zvolenu. 
Členové komise v rámci exkurze navštívili Tatranský národní park poškozený rozsáhlou 
větrnou kalamitou na podzim 2004. Seznámili se s projekty obnovy a revitalizace kalamitní 
plochy o rozloze cca 10.000 ha. Jednání se zúčastnilo 15 členů Biologické komise + 35 



dalších účastníků z LDF Brno, FLE Praha, VÚLHM VS Opočno, LVÚ Zvolen a LF Zvolen. 
Ze semináře byl vydán sborník referátů. 
Komise ochrany lesa (Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc. – přednesl Doc. Ing. Petr Zahradník, 
CSc.) 
Členové komise se angažovali zejména v aktivitách, souvisejících s řešením aktuálních 
problémů v NP Šumava. Jde zejména o problematiku zvětšování bezzásahových zón a tím 
ohrožení nejen cílů ochrany přírody v NPŠ, ale i hospodaření v lesích okolních majitelů.  
Komise lesní techniky (Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. – přednesl Doc. Ing. Petr Zahradník, 
CSc.) 
Komise se scházela pouze na neformálních jednáních, na kterých byly diskutovány aktuální 
problémy lesního hospodářství. 
 
Informace k aktuální situaci v NP Šumava (mimo program): 
Prof. Čech – Šumava, významný objekt, nutno zamezit kalamitnímu poškození lesů 
biotickými a abiotickými škodlivými činiteli, doporučení zapojení výzkumných lesnických 
institucí, vylišit původní a nepůvodní porosty dřevin, přednesení návrhu opatření a žádost o 
pomoc při záchraně NP Šumava. Poděkování Ing. Krečmerovi a Ing. Vinšovi za 
angažovanost.  
Doc. Zahradník – otázka Šumavy – vědecká rada přijímá často jednostranná opatření. 
Ing. Krečmer – nutno zvýšit aktivity OLH. 
Doc. Kupčák – studie Doc. Vyskota – ztráta na přírodě 7 (8) miliard. Bylo prezentováno i Ing. 
Vicenou na semináři v květnu v Srní – Šumava – zelená střecha Evropy. 
Ing. Pohořelý – sjednocení lesníků. 
Ing. Krečmer – zanedbání propagace užitečných funkcí. 
Prof. Gross – ústup lesního hospodářství – nahradit NLK a napsat stanovisko – Prof. Gross 
připraví skupinu pro zpracování podkladových materiálů. 
 
Transformace výzkumu: 
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích – dává do souladu legislativu ČR 
s EU. Budou transformovány resortní ústavy i ústavy Akademi věd. 
Připravuje se novela zákona č. 130/2002 Sb. 
Hodnocení výzkumných organizací. 
(Podrobné informace je možné nalézt na webových stránkách Rady vlády pro VaV.) 
 
Diskuze: 
Ing. Vašíček – ÚHÚL – spolupracuje na výkladovém lesnickém slovníku (iniciativa IUFRO) 
– různé jazykové mutace. 
Sběr mikroekonomický dat – probíhá. 
Pokus o vymezení málovýnosových oblastí – pro diferencování podpor z fondů. 
Otázka podpor z EU. 
 
Doc. Zahradník – věnovat se náboru nových členů. 
Příprava téma pro rozšíření zasedání předsednictva – žádost o témata – zaslat E-mailem. 
 
Prof. Chalupa poskytl informaci o současné situaci v Journal of Forest Science – nutno  zvýšit 
aktivity k získání I. Zvýšení počtu citací článků z tohoto časopisu v jiných impaktovaných 
časopisech, především našimi autory, zkvalitnění článků, doplnění redakční rady. 
 
Nová redakční rada – návrhy zaslat do jednoho týdne Doc. Zahradníkovi 
(zahradnik@vulhm.cz) , následovat bude projednání a elektronické odsouhlasení členů 



redakční rady. Při přípravě nové RR bude posouzena dosavadní aktivita při práci v redakční 
radě. 
 
Závěr jednání učinil předseda OLH Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 
 
 
       Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. 
              předseda OLH ČAZV 
 
 
Zapsal: Lochman, Zahradník 


