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HOSPODAŘENÍ NA OSNOVÁCH

aneb PRAKTICKÉ LESNICTVÍ

vlastníky v nějaké obci a nakonec 
kromě nich přijdou ještě další, se 
kterými jsem nepočítal. Na základ-
ní informace mi vždycky stačila 
mapa. Ale pokud tito neohlášení 
vlastníci chtěli např. provádět těž-

bu v porostu, který je na hranici 
80 let, nemohl jsem případnou 
těžbu vyznačit a vlastníci nemohli 
podepsat oznámení těžby, které 
podepisují v lese po vyznačení. 
Protože jsem u sebe neměl pří-
slušnou hospodářskou knihu, ne-
zbývalo než si s nimi dohodnout 
jiný termín. Dnes mám všechny 
potřebné informace v tabletu, 
a tak vše můžeme vyřešit hned. 
Bez přípravy jsem schopen zodpo-
vědět, kde mají nárok na dotace, 
jestli je v porostu naplánovaná 
prořezávka nebo výchovné zása-
hy, a díky integrované GPS a kata-
strální mapě v tabletu můžeme 
okamžitě identiikovat průběh 
hranic. Tablet mi s orientací nejvíc 
pomáhá v místech, kde se střídá 
hodně vlastníků na malé ploše.“ 

Ing. Dušan Sedláček (D. S.): 

„Mnoho vlastníků se ozve tře-
ba jen jednou za pět let, a když 
už jsme spolu v lese, tak projde-
me veškeré jeho porosty, naplá-
nujeme těžbu i všechno ostatní. 
Třetina vlastníků navíc ani netu-
ší, kde jsou hranice jejich lesa. 
Pomocí tabletu velmi snadno na-
lézáme i mezníky, přesnost GPS 
čipu v tabletu je pro lesnické po-
třeby absolutně dostačující.“ 

T. F.: „Zajímavostí je, že jedno 
z nejnáročnějších období pro 
OLH na osnovách jsou Dušičky. 
Protože velké procento vlastníků 
má svůj les stovky kilometrů od  
domova, spojí většinou návštěvu 

rodiště a rodinného hrobu i s ná-
vštěvou zděděného kusu lesa, 
do kterého se po celý rok vzhle-
dem k velkým vzdálenostem ne-
dostane. A když už tam jsou, tak 
mají zájem se mnou svoje po-
rosty projít. I při takovém nápo-
ru mi v loňském roce mapy a HK 
v tabletu prokázaly mimořádnou 
službu.“

D. S.: „Protože se šetří, tak jsem 
některé mapy ani nedostal v papí-
rové podobě. U takových jsem si 
musel před každým výjezdem tisk-
nout výřezy z mapy na vlastní ba-
revné tiskárně. Map mám tolik, že 
je někdy těžké vůbec najít tu, na  
které hledaný porost leží. A když 
už pracně najdu porostní mapu, 
tak musím najít ještě těžební mapu 
a hospodářskou knihu. To nemlu-
vím o tom, že kdybych měl všech-
ny mapy a knihy vozit s sebou, tak 
mám stále plný kufr. Přitom 
v tabletu mám všechno najednou 
a bez hledání. 

Pokud jde o pracovníky SSL na  
ORP, tak ti mají map ještě mno-
hem více a přitom se do lesa do-
stanou tak na půl dne za týden. 
Takže u nich už je schopnost vy-
stačit si jen s papírovými mapami 

Po celá desetiletí chodili hospodáři do lesů s papírovými mapami a knihami. Až teď 
dospěl technologický vývoj do té fáze, že si prakticky každý může dovolit pořídit 
přístroj vhodný do terénu, kde si může všechny své mapy, HK (hospodářské knihy) 
a další data prohlížet a pracovat s nimi. Zeptali jsme se uživatelů, kteří mají několika-
měsíční zkušenost s používáním tabletů s aplikací Forester GPS při výkonu jejich 
činnosti OLH v různých oblastech ČR, jak jsou s ní spokojeni. Tito hospodáři měli také 
možnost se jako první seznámit s novým počítačovým programem Lesmistr vyvinutým 
právě pro OLH hospodařící na osnovách.

Odpadly mi přípravy 
a zbytečné cesty

Tomáš Frühbauer (T. F.): „Je to 
pro mě velká úspora času, hlavně 
u roztroušenějších osnov. Stává  
se mi, že se domluvím s několika 

Obrysová a katastrální mapa, modrý bod ukazuje pozici.

Hospodářská kniha a LHE k vybranému porostu.

Fotograie problémového místa  
se automaticky přenese do PC.
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vedení LHE, vyjádření k těžbě, vý-
zev ke zpracování kůrovcové hmo-
ty, polomů apod.“

D. S.: „Kromě hlášení LHE po-
žadované lesním zákonem mu-
sím na ORP odesílat také evidenci 
požadovanou EUTR. Stejné do-
kumenty odesílám za stovky 
vlastníků anebo právě jim a je-
jich hromadný tisk by mi ušetřil 
spoustu času.“

Ing. Petr Kunčík: „Tablet mi 
v lese hodně pomáhá, ale při po-
hybu po lese mi přeci jen nestačí 
pracovat s mapami a hospodář-
skou knihou. Chci mít možnost 
v tabletu také zaznamenávat, co 
jsem kde potkal, abych na nic 
nezapomněl a mohl se k tomu 
v kanceláři snadno vrátit a rychle 
to vyřídit.“

Nové možnosti v tabletu 
i v počítači

Vývoj všech aplikací společ-

nosti Itersoft se opírá o intenziv-

ní spolupráci s uživateli. Ti nám 

poskytují cenné podněty z pro-

vozu i zpětnou vazbu pro další 

vývoj. Výsledkem jsou aplikace 

pro praktické lesnictví, které jsou 

praxí prověřené a přitom neustr-

nou, ale jdou dál s dobou. Nová 

aplikace Forester LHE je rozší-

řením mapové aplikace Forester 
GPS. Umožňuje přímo v lese 

do tabletu zapisovat výskyty vý-

vratů, kůrovců a dalších důleži-

tých nálezů nebo si problémové 

porosty vyfotit. Všechny nové 

položky se přiřadí k příslušným 

porostům a po příchodu do kan-

celáře se záznamy synchronizují 

s programem Lesmistr OLH.

U osnov není jednoduché mít 

dobrý přehled, ale s tím pomáha-

jí chytré iltry. Díky nim lze na  

několik kliknutí zjistit informace, 

ke kterým jinak vede jen složitá 

cesta přes vyhledávání v HK 

a vlastní výpočty. Lesmistr au-

tomaticky dopočítává zbývající 

zásobu na porost, pomáhá hlídat 

plnění prořezávek a výchovných 

těžeb. Lesmistr umožňuje dokon-

ce sledování historie vlastníků 

s možností průběžně doplňovat 

kontakty.

OLH má k dispozici šablony 

všech dokumentů, které vypraco-

vává, a program už sám doplňuje 

údaje jako je porost, věk (nebo 

skutečný věk), jméno vlastníka, 

objem provedených těžeb, výmě-

ru výchovných zásahů atd. Ať už 

jednotlivě, nebo třeba pro všech-

ny vlastníky najednou. 

 
Podpora lesnické  
informovanosti

Pro orgány SSL je připravena 

verze Lesmistr SSL. Pracovníci SSL 

mohou využívat stejných funkcí 

jako OLH. Navíc mají možnost vy-

dávat vlastnické separáty v balíku 

i s přiloženým programem zdarma. 

Bez nutnosti pořizování software 

tak mají vlastníci možnost prohlí-

žet hospodářskou knihu a mapy 

svého lesa i u sebe v počítači a ne 

jen v papírových sjetinách. Pracov-

níci SSL a zástupci obcí mohou na-

víc díky svým uživatelským účtům 

přistupovat do KN přímo, bez nut-

nosti opisovat kód CAPTCHA.

Závěr
Odborná správa lesů je speci-

ickou lesnickou oblastí, která 

prochází v různých ohledech 

změnami. Na hospodaření na os-

novách se výrazně zvyšují admi-

nistrativní nároky. Přestože není 

jednoznačně deinováno rozhra-

ní mezi povinnostmi OLH a vlast-

níka, spoléhá vlastník na svého 

OLH právě i v oblasti související 

administrativy. Základem dobré 

spolupráce mezi OLH a vlastní-

kem je dostatek kvalitních infor-

mací. Na vlastníkovi je, aby si je 

od OLH vyžádal a OLH musí být 

buď dobře připraven, anebo vy-

baven, aby byl schopen kvalitně 

poradit, a to s co nejmenšími ná-

roky na vlastní čas i ujeté kilome-

try. Pokud má OLH za všechny 

svěřené vlastníky navíc řešit veš-

kerou příslušnou agendu, potře-

buje k tomu efektivní nástroje.

a knihami velké umění. Mapy 
a HK v tabletu by jim jejich práci 
ulehčily.

Oceňuji propojení  
s katastrem nemovitostí

T. F.: „Forester GPS mi pomáhá 
také předcházet špatným rozhod-
nutím. Vzhledem k tomu, že do-
chází k časté změně majitelů ať již 
dědictvím, nebo koupí, musím mít 
možnost prověření aktuálního sta-
vu. Nezřídka se také stává, že chce 
jeden z vlastníků v lese provést těž-
bu bez vědomí ostatních a tvrdí, že 
les je jen jeho. Naštěstí už se dnes 
mohu při současném zobrazení les-
nických map podívat hned na mís-
tě do katastru nemovitostí, kde si 
aktuální majetkové poměry spo-
lehlivě ověřím během několika vte-
řin. Pokud zjistím, že vlastník není 
jediný, tak případnou těžbu vyzna-
čuji, až když doloží plnou moc od  
ostatních spoluvlastníků. Stejným 
způsobem jsem schopen v evidenci 
KN uhlídat i čerstvé záznamy 
o exekuci nebo plombách. Pro zá-
kladní a rychlý přehled o vlastní-
cích mi v tabletu dobře poslouží 
samozřejmě i hospodářská kniha, 
kde můžu mít kromě jmen uvedeny 
i kontakty, takže jsem schopen 
mnoho věcí vyřešit okamžitě po te-
lefonu. Zvlášť s vlastníky, na které 
se můžu spolehnout, že např. ků-
rovce nebo vývrat skutečně včas 
odstraní.“

Musím to mít  
pod kontrolou

T. F.: „Malí vlastníci většinou 
nevedou LHE. Veškerou adminis-
trativu spojenou s lesem vyřizuje 
OLH, vlastník jen podepisuje přímo 
v lese vyplněné formuláře. V kan-
celáři se už jen připraví vyjádření 
k těžbě a odešle na příslušný úřad 
SSL. Také pily už začaly požadovat 
vyjádření o těžbě jako doklad, že 
dřevo bylo vytěženo legálně. 

Mimo tyto povinnosti sleduji 
také bilance holin, zajištěnost 
kultur a musím mít přehled, u kte-
rých porostů už se v deceniu žá-
dalo o dotaci. Navíc hlídám těžby 
vlastníků, kteří nesmí překročit 
jejich maximální výši. Mapy vy- 
užívám mj. pro rychlé zakreslení 
vyznačených těžeb a vytisknutý 
zákres přikládám k vyjádření o těž-
bě. Proto pro mě znamená znač-
nou úsporu času využití šablon na  

Vyměření holiny pomocí GPS.

Nahlížení do katastru nemovitostí.

kontakt

IterSoft s.r.o. Choceň

www.itersoft.cz

Tel.: +420 469 813 729

Mob.: +420 608 077 142


