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zechosłowackie gospodarstwo leśne ma bardzo bogate tradycje, dzie- 

ki pielęgnowaniu których stało się możliwe zachowanie po dzień 

dzisiejszy wielkich kompleksów znajdujących się zarówno w górach jak 

ina nizinach. 
Ogromne zmiany jakie nastąpiły w ostatnich 50 latach na odcinku 

struktury własności leśnej spowodowały potrzebę przekształceń organiza- 

cyjnych oraz przemian w sposobie myślenia wszystkich pracowników le- 

śnictwa. Upaństwowienie w 1950 r. większości lasów i wprowadzenie fa- 

chowego nadzoru w lasach niepaństwowych stworzyło korzystne warunki 

dla dalszego rozwoju produkcji leśnej. Niski odsetek lasów znajdujących 

się w posiadaniu rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz drobnych 

  

  

  

    

  

    

  

Tabela 1 

Struktura własności leśnej w CSRS 

Lasy z tego lasy (w 0%) 

Rok ogółem 
(tys. ha) państwo- gminne spół- drobni obszar- |kościelne 

_ we dzielcze | właściciele | nicze 

1920 4 027 10 11 9 11 52 7 
1945 3 984 16 11 11 14 42 6 

1950 4 237 63 15 10 12 — — 
1955 4 313 76 2 11 11 — — 
1960 4 359 87 — 7 6 — — 
1965 4 439 90 — 7 3 — — 
1970 4 456 92 — 6 2 — = 
1975 4 478 93 — 5 z — — 
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właścicieli lasu nie ma bowiem praktycznie żadnego wpływu na rozwój 

czechosłowackiego gospodarstwa leśnego (tab. 1). 

Ministerstwa gospodarstwa rolnego i leśnego obydwóch czechosłowa- 

ckich republik narodowych (CRS i SRS) prowadziły w 1975 r. działalność 

gospodarczą na 4171365 ha powierzchni leśnej, a ponadto nadzorowały 

239 514 ha lasów rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz 66 646 ha la- 

sów prywatnych. Powierzchnia lasów w CSRS wynosi zatem 4 477 525 ha, 

przy czym powierzchnia lasów państwowych w CRS wynosi 2 404 978 ha, 

aw SRS — 1 766 387 ha. 
Przy dokonywaniu oceny wyników gospodarczych w lasach państwo- 

wych CRS i SRS należy w pełni respektować różnorodność warunków 

przyrodniczych i geograficznych w jakich zachodzi proces produkcji le- 

śnej. Te różnorodne warunki produkcji są przede wszystkim rezultatem 

położenia geograficznego i zizjograficznego, składu gatunkowego drzewo- 

stanów oraz niejednakowych: awrunków ekonomicznych występujących 

w CRS i SRS, z niekorzyścią dla SRS. Dysproporcje te są jednak stopnio- 

wo wyrównywane, m. in. drogą specjalnych dotacji inwestycyjnych. 

Czynności z zakresu hodowli lasu i pozyskania drewna stanowią 
w Czechosłowacji 76% działalności globalnej w gospodarstwie leśnym. 

Ciągłość i trwałość produkcji leśnej jest zabezpieczana głównie dzięki re- 

alizacji zadań w dziedzinie hodowli lasu. Przedsięwzięcia z dziedziny ho- 

dowli lasu stanowią 20% działalności globalnej leśnictwa i stanowią sumę 

przedsięwzięć zalesionych, odnowieniowych i pielęgnacyjnych. 

Powierzchnia przeznaczona do odnowień i zalesień ulegała w okresie 

1955—1975 stałemu zmniejszaniu (tab. 2). W ostatnich pięciu latach kształ- 

tuje się ona na jednakowym poziomie i obecnie w CSRS odnawia się i za- 

  

  

    

Tabela 2 

Działalność hodowlana w lasach CSRS 

Jedno- | Rok 

Wskaźnik , stka | z 

miary | 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

Pow. do zale- 

sienia i odno- 

wienia ha — - 240 271 147 078 90 884 54 405 54 082 

Zbiór nasion q 28 673 54 554 45 732 8 939 9 766 20 062 

Pow. szkółek ha — 2 880 3 764 4 373 3 604 2 936 

Produkcja | 

sadzonek tys. szt. 362 478 836 328 891932 664796 400740 233847 

Zalesienia 

i odnowienia ha 73 246 99 179 99 313 65 950 47 644 39 874 

ogółem ha 72348 110831 171 405 98 313 88 538 91 632 

Czyszczenia ha 208113 192773 781 798 192385 283207 248 099 

Trzebieze таз — 2084684 2781798 2267889 389250 4304979 
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lesia rocznie około 50 tys. ha. W związku z koniecznością utrzymania od- 

nowień i zalesień na wysokim poziomie dochodzi do intensywnego rozwoju 

produkcji szkółkarskiej. W 1965 r. powierzchnia szkółek osiągnęła pułap 

4373 ha, co stanowiło dotychczas największą uzyskaną powierzchnię 

szkółek w historii produkcji szkółkarskiej. Na podstawie krytycznej oceny 

istniejącego stanu przystąpiono do centralizacji produkcji sadzonek oraz 

wydano wytyczne do prowadzenia. przede wszystkim wielkoobszarowej 

produkcji szklarskiej. 

Powierzchnia czyszczeń przeprowadzonych w latach 1950—1960 ulega- 

ła stałemu zwiększeniu i osiągnęła najwyższy rozmiar w wysokości 171 tys. 

ha (1960 r.). Podobna sytuacja, jednakże bardziej niepomyślna, zachodziła 

w wykonywaniu trzebieży. Powierzchnia trzebieży przeprowadzonych w 

latach 1950—1960 osiągnęła w 1960 roku największy poziom w wysokości 
301 tys. ha. Okres 1965—1975 charakteryzował się znacznymi wahaniami 

z tendencją spadkową, osiągając najniższe wykonanie w 1965 r. (192 tys. 

ha.), co było spowodowane dużym występowaniem klęsk żywiołowych 

w lasach państwowych. 

W wyniku organizowania działalności związanej z pozyskaniem drewna 

i innych produktów leśnych gospodarstwo leśne staje się produkcyjną ga- 

łęzią gospodarstwa narodowego. Działalność ta stanowi niejako zakończenie 

długotrwałego okresu produkcji poszczególnych drzewostanów — produk- 

cji drewna na pniu. Pozyskanie drewna pochłania w CSRS około 56 b 

nakładów globalnej działalności. Pozyskanie drewna włącznie z wyróbką 

waha się w granicach 12,0 do 16,0 mln m3. Wyjątek stanowią okresy Ii II 

wojny światowej, w których pozyskanie wahało się od 16,4 do 23,5 mln 

m3. Można stwierdzić, że zadania w zakresie pozyskania drewna w ostat- 

nich latach (od 1960 r.) stopniowo się zwiększają, jakkolwiek — wyłączając 

szczególne przypadki — nie dochodzi w tym zakresie do większych wahań. 

Wykonanie zadań z zakresu zrywki i wywozu drewna w leśnictwie 

CSRS przedstawione zostało w tab. 3. Musimy zdać sobie sprawę, że do- 

piero po 1950 r. gospodarstwo, bardziej utechnicznione, zapewniało syste- 

matyczne wykonywanie takich uciążliwych prac jak zrywka i wywóz. Wy- 

nika to zresztą z tab. 4 obrazującej kształtowanie się rozwoju mechaniza- 

cji leśnych w danym okresie. Od 1973 r. osiągnięty został w pozyskaniu 

drewna stopień mechanizacji prac wynoszący 100% (piłę motorową posia- 

da każdy drwal). Stopień mechanizacji uległ szybkiemu zwiększeniu dzię- 

ki wprowadzeniu specjalistycznych ciągników leśnych, samochodów cięża- 

rowych ciężkich typów oraz podnośników hydraulicznych do załadunku 

drewna. Szybkie zwiększanie poziomu technicznego uzbrojenia prac leś- 

nych jest zresztą jedynym środkiem służącym do rozwiązywania proble- 

mów z zakresu zarządzania gospodarstwem leśnym oraz do poprawienia 

Jego struktury organizacyjnej. 
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Tabela 3 
Pozyskanie, zrywka i wywóz drewna w CSRS 
  

  

  

  

  

  

Pozyskanie Zrywka | Wywoz 
Rok drewna . 

w tys. mp ogółem | śr. własne | śr. obce | ogółem | śr. własne 

1920 12 687 — — — — — 
1945 13 307 — — — — a 
1950 12412 — — — 13 274 — 
1955 14 902 14560 5 149 9 411 13 884 7 993 
1960 12 565 11 998 9 401 2597 11 950 10 879 
1965 14 760 13 050 11 561 1 489 12 504 11 656 
1970 15 363 13 995 12 250 1 745 13 664 13 100 
1975 16 266 13 997 13 997 — 14 509 14 509 

Tabela 4 

Mechanizacja pozyskania drewna w lasach państwowych CSRS 

, Udział pracy zmechanizowanej w % 
Rodzaj pracy 

1958 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 

Pozyskanie drewna 10,7 18,6 85,2 97,9 99,9 
Korowanie drewna — — — 15,3 49,3 
Zrywka 24,9 34,9 54,3 57,3 73,3 
Wywóz 97,5 98,1 98,8 99,4 99,7 
Manipulacja 62,7 98,3 97,1 96,7 99,3 
Mygłowanie — las 47,9 56,8 70,5 78,5 85,6 

— skladnice 35,9 47,0 55,0 70,1 85,0 
Prace pozyskania ogółem 51,1 64,2 64,4 19,3 88,9 

Ogólna liczba pracowników w czechosłowackim gospodarstwie leśnym 
w poszczególnych latach ulegała wahaniom w zależności od rozmiaru wy- 
konywanych zadań. Najwyższą liczbę osiągnięto w latach leśnych klęski 
żywiołowej 1965—1967 (112 tys. pracowników). Jednakże rozpatrując dłuż- 
sze okresy można wyraźnie dostrzeć tendencję spadkową ilości robotników 
zatrudnionych w czechosłowackim gospodarstwie leśnym. Jak wynika 
z tab. 5, w latach 1967—1975 wystąpił spadek liczby pracowników zarów- 
no w grupie robotniczej jak w grupie technicznej. Liczba pracowników w 
jednostkach budowlanych ulegała i ulega zwiększeniu, co jest dowodem 
wzrostu podstawowej działalności budowlanej. 

Tendencja spadkowa liczby pracowników gospodarstwa leśnego w cią- 
gu ostatnich 10 lat wynika ze zwiększonego stopnia mechanizacji i racjo- 
nalizacji pracy — głównie na odcinku pozyskania drewna. W ostatnich la- 
tach zdano sobie sprawę z tego, że o wyniku produkcji decyduje nie tylko 
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Tabela 5 

Pracownicy w lasach panstwowych CSRS i ich place 
  

Przeciętna płaca 

  

  

m Liczba pracowników miesięczna 

Wskażnik w koronach 

| 1967 | 1970 | 1975 | 1967 | 1970 | 1975 

Pracownicy ogółem 111669 108802 98370 1524 1897 2364 
w tym: 

Pracownicy podstawowej 

grupy leśno-gospodarczej 103857 100578 89630 1514 1890 2367 
w tym: robotnicy 81 751 78319 67863 1429 1790 2165 

inż.-techn. 18 376 18428 19738 1923 2365 2678 
inni 3 760 3 831 1984 1336 1631 1840 

Pracownicy jednost. j 

budowlanych 7812 8 224 8740 1654 1978 2342 

liczba pracowników, ale także ich zdolność produkcyjna, doświadczenie 
i zręczność, które warunkują stopień wykorzystania środków produkcji. 

Jak wynika z tab. 5, najliczniejszą grupę pracowników w czechosło- 
wackim gospodarstwie leśnym stanowią robotnicy. Największe znaczenie 
mają, rzecz jasna, robotnicy działalności podstawowej. W ogólnej liczbie 
robotników stanowią oni ponad 90%. Drugą wielką grupą są pracownicy 
techniczno-gospodarczy (THP), którzy spełniają specyficzne zadania w ra- 
mach gospodarstwa leśnego. Pełnią oni mianowicie zadania w dziedzinie 
zarządzania i organizacji, przygotowania produkcji, planowania, ewidencji 
lip. Wymagania w stosunku do ilości i jakości pracy. w gospodarstwie leś- 
nym stale wzrastają, co pociąga za sobą wymóg zwiększenia kwalifikacji 
pracowników. | 

W celu reprodukcji roboczej oraz zwiększenia kwalifikacji pracowni- 

ków działa w CSRS odpowiednio rozbudowany system szkolnictwa leśne- 
50. Systematyczne szkolenie robotników leśnych odbywa się w leśnych 
szkołach zawodowych, gdzie młodzi robotnicy uzyskują kwalifikacje do 

Wykonywania wielu różnorodnych czynności gospodarczych w leśnictwie. 
Średnie wykształcenie leśne zapewniają średnie szkoły leśne, które 

kształcą techników leśnych zajmujących stanowiska na różnych szcze- 
blach zarządzania. 

Wyższe wykształcenie leśne zapewniają wydziały leśne w Wyższej 

Szkole Rolniczej w Brnie oraz w Wyższej Szkole Leśnej i Drzewnej w 
Zwoleniu. Absolwent wyższej szkoły leśnej posiada pełne teoretyczne 

l praktyczne wykształcenie niezbędne do wykonywania funkcji zarządza- 

nia na wszystkich szczeblach zarządzania gospodarstwem leśnym. 

Do tych form kształcenia nawiązuje cały system leśnych studiów po- 
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Tabela 6 

Wskaźniki finansowe gospodarstwa leśnego CSRS (tys. koron) 
  

  

  

Rok 
Wskaźniki 

1971 | 1974 

Wykonanie ogółem 5 864 117 6 476 516 

Nakłady materiałowe i inne 2219 684 2 657 843 

Płace i wynagrodzenie za pracę 2 564 904 2 642 085 

Nakłady finansowe 300 365 808 139 

Wydatki finansowe 36 486 56 242 

Zysk (+), strata (—) +775 416 +347 118 

Dotacje i subwencje 489 950 371 060 

Odprowadzenia i przydziały 1 265 366 128 253 

dyplomowych i pomaturalnych. Organizację tego systemu zapoczątkowano 

już w 1961 r. i dzisiaj ma on już duże doświadczenie i tradycję. Wielu pra- 

cowników czechosłowackiego gospodarstwa leśnego ukończyło specjali- 

styczne podyplomowe kursy z zakresu ekonomiki i zarządzania gospodar- 

stwem leśnym, z urządzania lasu, z budownictwa leśnego, z pozyskania 

i wywozu drewna, z hodowli lasu oraz z kształtowania i ochrony krajobra- 

ZU. 

Czechosłowackie gospodarstwo leśne przeszło od początku 1972 r. na 
nowy system obrachunkowy, w którym głównym kryterium oceny jest 

zysk (dawnej był nim dochód brutto). Podstawowe wskaźniki finansowe 

osiągane przez czechosłowackie gospodarstwo leśne w latach 1971—1974 

zostały przedstawione w tab. 6. Wskaźniki finansowe wskazują, że wy- 

konywanie zadań finansowych w czechosłowackim gospodarstwie leśnym 

stanowi dobrą bazę dla osiągnięcia celów ustanowionych w 6 planie pię- 

cioletnim. 

Obecne doświadczenia wyraźnie wskazują, że w dalszym ciągu należy 

rozwijać i wykorzystywać socjalistyczne stosunki produkcji i stosunki spo- 

łeczne dla wzmnożenia działalności mającej na celu zwiększanie stopy ży- 
ciowej społeczeństwa. Każdego r. ustawia się obowiązujący wskaźnik pozy- 

skania drewna, który w przybliżeniu równa się przeciętnemu etatowi ręb- 

nemu naszych lasów. W celu zabezpieczenia prawidłowego stanu zasobów 

leśnych (w działalności hodowlanej), prowadzi się zalesienia w takim za- 

kresie, aby w lasach państwowych pozostawała wyłącznie halizna normal- 

na, i aby w zabiegach pielęgnacyjnych, tzn. w czyszczeniach i trzebieżach, 
zostały nadrobione te opóźnienia, które powstały w poprzednich okresach. 

Szczególna uwaga skierowana jest na problem siły roboczej i wytworzenia 
warunków dla jej stabilizacji. Chodzi tu przede wszystkim o koncentrację 
produkcji leśnej i zastosowanie wszelkich środków i możliwości jakie daje 
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siatka płac w celu poprawienia poziomu zarobków leśnych i realizacji tech- 

niczno-organizacyjnych postanowień, które zmniejszą wymagania do- 

tyczące ilości pracowników na podstawowych odcinkach działalności leś- 

nej. | 

Zasadniczy wpływ na zarządzanie i ekonomikę gospodarstwa leśnego 

ma także położenie i rozproszenie zasobów leśnych. Czynniki te wymagają 

utrzymywania stosunkowo dużego personelu terenowego oraz dużego roz- 

miaru środków trwałych w postaci dróg leśnych, budynków i budowli itp. 

co obciąża gospodarstwo leśne wysokimi kosztami stałymi (pensja, amorty- 

zacja, konserwacja itp.) i wpływa negatywnie także na strukturę środków 

trwałych. Jednakże wymienione środki oraz kadry pracowników tereno- 

wych służą w ostatecznym rachunku całemu społeczeństwu. 

Z czeskiego przełożył 

mgr inż. M. Charęziński 
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Краткое содержание 

Автором юценивается развитие чехословацкого лесного хозяйства до сих пор. 

Обращается внимание на основные политическо-хозяйственные изменения и воз- 

никщие из них последствия в способе мышления лесных работников. На основании 

конкретных количественных данных автор анализирует развитие хозяйственной дея- 

тельности в чехословацких государственных лесах и определяет их дальнейший ин- 

теноивный рост. Кроме того, автор анализирует состояние занятости в лесном 

хозяйстве, проблему заплаты и повышения квалификаций лесных работников. 

Summary 

Author evaluates the recent development of the Czechoslovakian forest mana- 

gement. He draws attention to basic political and economic alterations and resulting 

hence concequences in the way of thinking of forest workers. On the basis of 

definite numerical data the author analyzes the development of economic activities 

in Czechoslovakian state forests and defines their further intensive growth. Besides, 

he analyzes the status of employment in forestry, problem of salaries and vocational 

improvement of forest workers. 
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