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 Jaro je – zdá se – neodbytně za 
dveřmi a je na čase vypravit se za 
jednatelem společnosti Správa měst-
ských lesů (SML) v Jihlavě ing. Vác-
lavem Kodetem pro novinky. Zeptali 
jsme se ho nejen na stav městských 
lesů a zeleně, ale také na další úkoly 
tohoto podniku stoprocentně vlast-
něného městem.

Jak dlouho již spravujete měst-
ské lesy?

Naše společnost spravuje hospo-
dářské lesy ve vlastnictví města Jihla-
vy již více jak patnáct let.  Po navrá-
cení majetku obcím v roce 1991 byla 
nejprve vytvořena na správu navrá-
ceného majetku příspěvková organi-
zace,  která se k 15. 12. 1994 trans-
formovala ve společnost s ručením 
omezeným. 

 
A jak rozsáhlé jsou městské lesy 

a jste dobrými hospodáři?
 Troufám si říci, že naše společnost 

na tomto lesním majetku (cca 3700 
ha) hospodaří s péčí řádného hospo-
dáře. 

Jinou odpověď jsem od jednatele 
společnosti ani neočekával. Ale na 
základě čeho toto tvrzení?

 Dnes se řídíme již druhým deseti-
letým lesním hospodářským plánem, 
který je vypracován na Lesní hospo-
dářský celek Lesy města Jihlavy na 
období let 2008–2017.  

 Za předcházející desetileté období 
(tj. 1998–2007) se nám podařilo ne-
jen splnit všechny závazné ukazatele 
tohoto plánu, ale dle znaleckého po-
sudku se nám podařilo námi obhos-
podařovaný lesní  majetek zhodnotit 
cca o 250 milionů Kč. 

 
Tak to je opravdu argument ne-

přehlédnutelný. V jakém stavu 
jsou Lesy města Jihlavy dnes?

 V současné době nejsou městské 
lesy postiženy žádnou kalamitou. 
Dlouhodobě dosahujeme v těchto 
lesích asi 30 % výše nahodilých tě-
žeb, to znamená těžeb vyvolaných 
biotickými či abiotickými činiteli. 

 Ani jeden pojem mi nic neříká...
 Z těch abiotických činitelů je to 

hlavně námraza, sníh a vítr. Z těch 
biotických převážně kůrovci. Právě 
v loňském roce jsme vytěžili více jak 
5,5 % kůrovcového dříví z celkové 
těžby a většímu výskytu kůrovců za-
bránilo jen vlhké a mírné počasí na 
jaře a v létě. 

 
Jakpak to bude asi letos? 
O to s většími obavami monitoru-

jeme  výskyt kůrovce v letošním ro-
ce. Nejpostiženějšími lesy jsou lesy 
v okolí samotné Jihlavy na lesním 
úseku Zborná. Nebezpečí jsme si vě-
domi a společně s naším odborným 
personálem využijeme všech obra-
nných a ochranných opatření pro-
ti kůrovci tak, aby se nepřemnožil a 
nevznikla v městských lesích kala-
mitní situace. Ostatní škůdci a náka-
zy v našich lesích hrají vedlejší roli.

  

Václav Kodet: Za deset let jsme 
zhodnotili svěřený majetek o 250 milionů

Jaká je vlastně struktura obhos-
podařovaného majetku?

Naše společnost hospodaří na pro-
najatém lesním majetku  města Jih-
lavy, a to o celkové rozloze 3 687 ha  
pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, které se nachází v pětatřiceti 
katastrálních územích po velké části 
okresu. 

 Organizačně je správa rozdělena 
na  sedm lesních úseků, v jejichž čele 
je příslušný lesní, který v daném úse-
ku organizuje veškeré lesní činnosti. 
Tedy zalesňování, výchovu  i těžbu 
porostů.

 Sídla společně s názvy jednotli-
vých úseků jsou Zborná, Bílý Ká-
men, Bradlo, Salavice, Stonařov, 
Dlouhá Brtnice a Nepomuky. Po-
rosty jsou tvořeny převážně smrkem 
(79,5 %), bukem (6,0 %), modří-
nem (4,1 %), borovicí(3,6 %), jed-
lí 2,3 %). Ostatní dřeviny nemají 
významné zastoupení. Smrkové 
porosty dosahují nejlepších kvalit 
v celé republice.

 
Kolik vytěžíte dřeva?
Nepřekročitelná výše těžeb jej 

jedním ze závazných a nepřekro-
čitelných ukazatelů Lesního hos-
podářského plánu a pro náš lesní 
hospodářský celek je na současné 
období stanovena na 339 000 m3 
hmoty  na 10 let. V průměru tedy 
můžeme za rok vytěžit 33 900 m3 
dříví. 

 
Daří se tento ukazatel plnit?
V loňském roce jsme vytěžili zhru-

ba o 6 % více a většinu dřevní hmo-
ty jsme prodali jako kulatinové sor-
timenty (cca 70 %), a to buď přímo 
z lesa, nebo z našeho manipulačního 
skladu, který máme v Jihlavě. 

 Část dřevní hmoty dále zpracová-
váme na vlastní pásové pile na sta-
vební řezivo a v loňském roce jsme 

uvedli do zkušebního provozu polo-
automatický štípací uzel na palivové 
dříví, od kterého si slibujeme lepší 
zhodnocení nekvalitních sortimen-
tů. Předností této štípačky je auto-
matické nastavování velikosti polen 
dle přání zákazníka.

  Výhledově bychom chtěli dosáh-
nout okolo 2000 prostorových met-
rů štípaného paliva za rok. Pokud se 
nám podaří vybudovat přístřešek na 
skladování štípaného dřeva na jeho 
sušení, mohli bychom uspět s tímto 
výrobkem i na zahraničním trhu. 

 
Kolik to stálo?
Pořizovací cena štípací technologie 

je cca tři čtvrtě milionu Kč a je umís-
těna společně s manipulační linkou a 
pilnicí v našem areálu v Bedřichově. 
Dále zpracováváme dřevní odpad na 
energetickou štěpku či přímým pro-
dejem pro účely drobných zájemců 
pro vytápění domovů.

Další význam městských lesů je 
rekreace obyvatel města. Jak se to-
to daří plnit?

Nejen to. Kromě hospodářských 
funkcí plní městské lesy i význam-
nou vodohospodářskou funkci, pro-
tože  naše lesy jsou i významnou 
zásobárnou pitné vody pro mnoho 
obcí na Vysočině.  

 V posledních letech významně 
vzrůstá i rekreační využití,  a to nejen 
v bezprostředním okolí Jihlavy, jako 
je vrch Šacberk se sjezdovkou a hor-
nickou naučnou stezkou,  ale našimi 
lesy prochází i významné cyklotrasy, 
jako je např. Jihlava, Kostelec, Třešť 
či Nepomuky,  Stará Říše. Také je již 
využívána i hypostezka Otín – Hejle. 

 
Takže jak podporujete tuto funk-

ci městských lesů?
V nejbližší budoucnosti, pokud 

nám to ekonomická situace dovolí, 

bychom se chtěli zaměřit i na instala-
ci drobných rekreačních prvků, které 
by zpříjemnily pobyt návštěvníkům 
lesa. V této souvislosti bych chtěl 
ale všechny návštěvníky upozornit 
na ustanovení lesního zákona, že do 
lesa je zakázáno vjíždět motorovými 
vozidly včetně novodobého fenomé-
nu čtyřkolek a mimo vyznačené tra-
sy jezdit na lyžích, kolech i koních. 
Dodržování těchto zákazů je kontro-
lováno a sankcionováno především 
lesní stráží.

  
Pojďme ještě k městské zeleni...
SML není jenom nájemcem a 

správcem lesního majetku města, 
ale prostřednictvím svého druhého 
Střediska zeleně je komplexním do-
davatelem prací na veřejné zeleni ve 
městě a správcem  Ústředního hřbi-
tova a hřbitova Kalvárie. 

Co to obnáší v praxi?
Největší objem prací v této oblas-

ti zahrnuje sečení trávníků, úpravu 
vzrostlé zeleně včetně kácení stromů 
a jejich výsadeb. Biologický odpad 
z těchto činností buď zpracovává-
me k energetickému využití (dřevo 
a dřevní odpad) či více jak 1000 t 
posečené trávy ročně  dodáváme do 
městské kompostárny. 

 V městském prostředí nám nejvíce 
ztěžují práci vandalové, kteří se sna-
ží vybít své choutky jak na stromech 
a ostatní zeleni,  tak i na mobiliáři 
v městských parcích. Novým nepří-
jemným fenoménem se stává toxický 
odpad po narkomanech, který nám 
nejenom ztěžuje naši práci, ale kte-
rý se může stát nebezpečím pro ná-
vštěvníky  městských parků. 

 Největší množství tohoto odpadu 
jehel a injekčních stříkaček, zvláště 
po víkendech,  likvidujeme za pomo-
ci městské policie na Heulose. 
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