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1. SHRNUTÍ  
 

Projektu předcházely kontakty České lesnické akademie (ČLA) se státní zemědělskou 

universitou v Darchanu, které započaly díky projektu nevládní organizace (NGO) „Člověk v tísni“. 

Kontakty přerostly ve výměnu učitelů a studentů a v závazek dlouhodobé spolupráce. Současně 

v rámci aktivit kolem „Křtinské“ deklarace byla Česká republika oslovena, zda by nepomohla 

Mongolsku v nastavení systému řešícího genetiku lesních dřevin, resp. systému, který by vedl ke 

sběru semene z geneticky vhodných zdrojů. Postupně se projekt rozrostl o Oblastní plány 

rozvoje lesů (OPRL), vybudování dvou lesních školek, pomoc při výuce na darchanské universitě 

a o práci s veřejností.   

Oficiálně byl projekt zahájen podpisem smlouvy mezi ČRA a ÚHÚL dne 27. 4. 2015. Následně 

byla podepsána smlouva mezi ČRA a mongolským ministerstvem financí a to dne 7. 7. 2015. Díky 

legislativním změnám v Mongolsku, které od 1.3.2015 nedovolují zahraničním subjektům 

přímou spolupráci se soukromým sektorem v Mongolsku, byly plánované „závazky“ družstva 

„Domogt Sharyn Gol“ přeneseny na Forest Unit Forest Research Development Centre (FRDC) 

Hongor s tím, že vstup „Domogt Sharyn Gol“, do projektu se bude řešit následně. Na to dále 

navázaly smlouvy o realizaci dvou lesních školek a dalších doprovodných aktivit, mezi ÚHÚL a 

lokálními partnery (Universita Darchan, provincie Darchan-Uul, somony Hongor a Sharyngol a 

Forest Unit FRDC Hongor).  

V Mongolsku byl projekt oficiálně zahájen přijetím zástupců ČR u státního tajemníka Ministry of 

Environment, Green Development and Turism (MEGDT) (Obr. 1 – kapilola 6. Fotodokumentace) 

a tiskovou konferencí na MEGDT dne 11. 8. 2015 (Obr. 2). V prosinci byla podepsána smlouva 

mezi Forest unit Hongor a „Domogt Sharyn Gol“, čímž se naplnily sliby mongolské strany. Během 

prvního čtvrtletí roku 2016 by bylo vhodné v tomto směru podepsat dodatek ke smlouvě mezi 

ČRA a MF v Mongolsku, následně potom i k dalším dílčím smlouvám ÚHÚL. 

OPRL byly na základě žádosti místních autorit rozšířeny a budou zahrnovat i příklady detailního 

lesního hospodářského plánování, navrhující konkrétní zásahy až do porostní skupiny. Odběrem 

146 půdních vzorků z 50ti typologických sond včetně doprovodných průzkumů byl vytvořen 

základ pro bezproblémové splnění cílů projektu v dané oblasti.   

V oblasti lesnické genetiky, resp. „semenářství“, jsme se seznámili se zásadami a zásadními 

odlišnostmi oproti praxi v ČR, resp. v Evropě. V teoretické rovině je zde předpoklad 

bezproblémového splnění cílů projektu. V praktické rovině, je např. situace ve sběru semen pro 

jádrový semenný sad díky přírodním podmínkám horší a v roce 2016, resp. 2017 bude nutné 

přijmout rozhodnutí vedoucí ke splnění aktivity A 1.2.3, založení semenného sadu.   

V rámci vybudování dvou lesních školek a zejména zázemí pro celý tým realizující projekt 

v lokalitě Sharyngol, jsme se v letošním roce potýkali s dvěma zásadními problémy. Jedním byla 

náhlá legislativní změna, která od 1. 3. 2015 podle výkladu mongolského Ministry of Finance 

(MF) neumožňuje přímou spolupráci zahraničního projektu se soukromým sektorem bez 

výběrového řízení (náš výběr proběhl v letech 2012 – 2015) a druhým bylo neplnění závazků, 

které na sebe vzala administrativa provincie Darchan-Uul. Oba problémy spolu souvisejí a na 
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jejich řešení jsme dlouhodobě naléhali a to jak na úrovni provincie Darchan-Uul, tak na centrální 

úrovni na MEGDT. Oba problémy snad byly odstraněny smlouvou mezi Forest Unit FRDC Hongor 

a „Domogt Sharyn Gol“. Ze smlouvy vyplývá, že veškeré závazky na sebe bere „Domogt Sharyn 

Gol“ a na základě toho, si může ponechat vše, co bude z české strany během projektu do školky 

v lokalitě Sharyngol nakoupeno a dodáno.    

Díky administrativním problémům na mongolské straně byla cesta čtyř expertů spojených 

s projektem přeložena z podzimu 2015 na duben 2016. Cesta bude organizována v době konání 

veletrhu Silva Regina http://www.bvv.cz/silva-regina/, čímž získá na atraktivitě a rozšíří 

možnosti Česko – mongolské obchodní spolupráce. Během roku 2015 jsme si uvědomili, že by 

bylo vhodné ukázat i příklady efektivního zpracování dřeva a případně pomoci obnovit v 

družstvu „Domogt Sharyn Gol“ dřevovýrobu, která tam vedle stávajícího jednoduchého 

pilařského provozu existovala. Do exkursí v ČR budou z tohoto důvodu zařazeny i návštěvy 

výrobců dřevoobráběcích strojů.  

Rok 2015 a pobyty na různých lokalitách rozsáhlého pohoří Khentii nám ukázaly, jak rozdílné 

jsou jednotlivé části. Některé lokality daleko od civilizace jsou mnohdy nedotčené a je zde 

původní biodiversita jižní tajgy. Na většině navštívených lokalit jde však o místa silně 

poznamenaná působením člověka a to ať jde primárně o těžbu dřeva bez následné obnovy nebo 

o přemnožení domácích zvířat volně pasoucích se v krajině, která znemožňují přirozenou 

obnovu lesů. Na mnohých místech jsme si říkali, že takto asi vypadaly „lesy“ ve střední Evropě za 

Marie Terezie, když tehdejší panovnice došla k závěru, že je nutné prosadit zákony, které by 

zabránily další devastaci původních lesů a přinesly trvalou a vyrovnanou produkci dřeva jako 

jedné z mála obnovitelných surovin.  

Jak v oblasti sporadické umělé obnovy lesa, tak v oblasti ozeleňování měst, jsme se setkali 

s přístupem, který nevede z dlouhodobého pohledu k úspěchu. Sazenice nejsou kvalitní, jsou bez 

jakékoli následné ochrany proti buřeni a okusu zvěří a zvířaty, navíc v případě ozeleňování 

městských aglomerací jde většinou o příliš velké jedince vyzvednuté z lesa bez dostatečného 

zemního balu. Věříme, že i v této oblasti bude náš projekt pro mongolskou stranu přínosem. 

Během celého roku jsme sbírali materiály pro budoucí tvorbu výukových materiálů. Výukové 

materiály budou realizovány zejména v letech 2016 a 2017. Na základě výzvy z České televize 

jsme v roce 2015 podali návrh na prezentaci projektu v rámci cyklu „Nedej se“ (viz kapitola 8.6). 

Podle informací z ČT byl návrh přijat. Jde o jednu z mála možností, jak prezentovat, byť nepřímo, 

projekt pro širokou veřejnost prostřednictvím ČT. To neznamená, že se nepokusíme po 

dokončení oficiálního plánovaného dokumentu o projektu za pomocí ČRA, MZV a MZe o 

prezentaci dokumentu v ČT. Podle informací ale dnes není ČT samostatným dokumentům, 

nezapadajícím do nějakého dlouhodobého širšího cyklu, nakloněna.  Natáčení dílu do cyklu 

„Nedej se“ bude probíhat v rámci plánovaných aktivit projektu. Střih, hudba a další 

postprodukční práce, budou hrazeny z prostředků ČT zvlášť. Jinými slovy, přijetí návrhu nijak 

nezvýší náklady projektu, ale projekt tím získá publicitu. 

Projekt se až na nesplnění některých aktivit mongolskou stranou (závazky provincie Darchan-

Uul v lokalitě Sharyngol) a nemožnost zajistit si dostatečné množství genetického materiálu pro 

výsadbu semenného sady vyvíjí z našeho pohledu uspokojivě. Hladkému průběhu napomáhá 

perfektní spolupráce, jak s odpovědnými pracovníky ČRA, tak našeho velvyslanectví 

v Mongolsku. Viditelná snaha je i na straně státní správy Mongolska, na MEGDT, FRDC a také na 

http://www.bvv.cz/silva-regina/


5 

 

lokální úrovni u Forest Unit FRDC Hongor a u ochrany přírody (OP) v Darchanu. Nesmíme také 

opomenout významnou a neocenitelnou pomoc ze strany Česko – mongolské obchodní komory a 

místních lidí, kteří studovali v bývalém Československu a kteří dnes často zastávají významné 

posty jak v obchodě, tak v politice. Jejich, ať již přímé nebo nepřímé, zapojení do projektu se 

často ukázalo jako klíčové.  

Problematika projektu je poměrně rozsáhlá a lze předpokládat, že změny v prostředcích 

určených podle jednotlivých kategorií doznají operativně určité změny. V roce 2016 očekáváme 

na základě letošních zkušeností vyšší náklady oproti plánu např. za ltetenky, osobní náklady, 

překlady, pronájmy a za zapojení místních pracovníků. Předpokládáme, že veškerá navýšení 

budeme řešit v rámci schváleného rozpočtu projektu. Blíže je finanční situace popsána v kapitole 

5.  

2. HODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, CÍLŮ A ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU PROJEKTU 

2.1 HODNOCENÍ AKTIVIT A VÝSTUPŮ VE VZTAHU K PLÁNU AKTIVIT A 

INDIKÁTORŮM PRO VÝSTUPY 
 

V roce 2015 byly v plánu zejména aktivity: 

V 1 Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad TUH 

A 1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití DPZ 

A 1.1.2  Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko 

V 2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu   

A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek 

A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek 

A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek 

A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba 

 

V 3 Zvýšené znalosti lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s veřejností 

A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR. 

A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů 

A 1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností 

Aktivitě A 1.1.1 (Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití  

dálkového průzkumu země (DPZ) jsme se věnovali zejména během prvního pobytu v Mongolsku 

(květen, červen), ale také během podzimu (srpen – listopad). Šlo zejména o zjištění stavu a 

úrovně lesního hospodářského plánování, úrovně a stavu lesnické genetiky a lesního školkařství. 
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Zde byla významná spolupráce s MEGDT and FRDC a to jak na centrální, tak lokální úrovni. Od 

ředitelství FRDC jsme obdrželi požadovaná digitální data lesních hospodářských plánů (LHP) 

z oblastí Sharyngol, Khangai a Hovsgul. Z lokálních pracovníků jde zejména o odbor ochrany 

přírody (OP) provincie Darchan-Uul v Darchanu (vedoucí odboru p. Ganzorik) a Forest Unit 

(lokální FRDC) v Hongoru (vedoucí p. Altansuch).  

Současně jsme řešili i aktivitu A 1.1.2 (Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH 

pro Mongolsko), tu zejména při podzimním pobytu. Pracovali jsme v různých lokalitách (viz Tab. 

1), ale těžiště prací bude soustředěno během celého projektu do oblasti na východ od Darchanu 

a to do pohoří, navazující na rozsáhlé pohoří Khentii a to zejména do okolí Sharyngolu (Obr. 3). 

V rámci této aktivity bylo vykopáno 50 typologických sond (Obr. 4), ze kterých bylo odebráno 

146 půdních vzorků k fyzikálně-chemickým analýzám. Analýzy provádí podle našich požadavků 

partnerská universita v Darchanu.  

Tabulka 1. Lokality ze kterých byly odebrány půdní vzorky.  

Lokalita Počet sond Měsíc 

Zulzaga 5 Srpen 

Bugant 8 Srpen 

Tunkhel 14 Srpen, září 

Konin Nuga 12 Září 

Sharyngol 11 Září, říjen 

 

Současně s typologickými sondami byl prováděn popis vegetačního pokryvu – stromy, keře, 

trávy, byliny. V letech 2016 a 2017 budou odběry a popis vegetačního pokryvu pokračovat. Jak 

v této oblasti, tak v dalších srovnávacích lokalitách.   

Na některých lokalitách (Zulzaga, Bugant, Sharyngol) byly ve spolupráci s Jihočeskou universitou 

na 35 místech odebírány i vzorky dřevěného uhlí. Vzorky byly postupně vysoušeny a promývány 

(Obr. 5) tak, aby se oddělily uhlíky od půdy. Vzorky uhlíků byly dopraveny do ČR, kde byly 

podrobeny pedoantrokologické analýze, která ukáže frekvenci požárů a složení lesů i několik 

tisíc let zpětně. Veškeré tyto práce jsou potřebné pro odpovědný návrh OPRL pro danou oblast 

západní části pohoří Khenti.  

V rámci této aktivity byly prováděny i práce z oblasti ochrany lesů, cestní klasifikace a zejména 

lesnické genetiky. Toto vše souvisí s OPRL a bude sloužit jejich modelovému návrhu pro oblast 

západního Khentii.  

V oblasti ochranářského průzkumu byla zjišťována úspěšnost výsadeb (na většině lokalit pod 

10%) 3 až 5 let po výsadbě (Obr. 6), ale také přirozeného zmlazení a dalších důležitých faktorů, 

rozhodujících o prosperitě obnovených, ale i dospělých porostů. Pro účely zjištění škod zvěří a 

domácích zvířat okusem byla oplocena plocha 1a (Obr. 7). 
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Na podstatné části pronajatých lesů družstvem „Domogt Sharyn Gol“ (cca 3 500 ha), byla 

provedena cestní klasifikace, která je důležitým faktorem zpřístupnění lesa, který rozhoduje 

zásadním způsobem o možnostech lesního managementu.       

Na základě přání lokálních autorit, Forest Unit FRDC a somonu Hongor, odboru OP v Darchanu a 

guvernéra Sharyngolu, rozšíříme OPRL o reálné ukázky, jak by mohli nájemci lesní půdy 

provádět ochranu a zvelebování lesů na principech TUH. Lokální autority nás o to požádaly, 

jelikož v dané oblasti mají celkem 60, z toho reálně hospodařících cca 30 nájemců půdy, kteří ale 

nemají lesnické vzdělání a potřebují vidět příkladné hospodaření. Příklady v podobě 5 – 10 

modelových ploch s různými způsoby přístupu k obnově lesa, úpravě druhové a prostorové 

skladby včetně výchovných zásahů a mýtní těžby budou sloužit i učitelům a studentům 

partnerské university. K návrhu se v rámci jednání Steering Committee dne 9. 11. 2015 připojilo 

i MEGDT. Toto rozšíření projektu provedeme v letech 2016 a 2017 v rámci současného rozpočtu. 

V rámci možností se pokusíme i ukázat směr ve využití místního dřeva, ať již jako otop, kde se 

velmi rozšířená bříza prakticky nevyužívá, tak také řeziva pro výrobu jednoduchého nábytku a 

vybavení školek. Lesy pronajaté družstvem „Domogt Sharyn Gol“ slouží na základě dvoustranné 

smlouvy, jako výukové lesy darchanské university.  

Tým lesních genetiků má v rámci projektu za cíl jednak navrhnout mongolské straně zásady 

výběru porostů a jednotlivých stromů vhodných pro sběr osiva, ale také vybrat konkrétní 

jedince modřínu sibiřského (Larix sibirica). Doposud pro sběr osiva slouží zejména porosty, 

resp. jedinci, ze kterých se dá vytřásat semeno, nebo sbírat šišky ze země, nebo pomocí žebříku. 

Toto je z genetického hlediska budoucnosti lesů v Mongolsku z našeho pohledu naprosto 

nevhodné. V rámci aktivity A 1.1.1 jsme měli možnost nahlédnout do jednoho z posledních 

výtisků publikace, mapující „vhodné“ lokality pro sběr semene lesních dřevin v Mongolsku (Obr. 

8). Sběr semene jsme viděli i v praxi s pracovníky FRDC (Obr. 9). Tým navštívil lokalitu Tunkhel 

v rámci semenářského školení (A 1.2.1), ale zde vhodné, geneticky hodnotné modříny v roce 

2015 neplodily. Na základě tohoto zjištění, se tým přesunul do oblasti východního Khentii, 

lokalita Batshireet, kde modříny sice také neplodily tak, že by se vyplatil běžný sběr, ale pro 

účely sběru pro semenný sad (A 1.2.3) to postačovalo. Bylo vytipováno 11 vhodných jedinců 

modřínu, z toho z osmi bylo sebráno semeno (Obr. 10).  Vzhledem k velmi teplému a extrémně 

suchému létu, byly biologické procesy urychleny a v druhém týdnu září, kdy je běžně možno 

modřín v dané lokalitě sbírat, bylo semeno již ze šišek povětšinou vysypáno. Pro potřeby 

založení jádrového semenného sadu je nutno vytipovat a provést sběr na minimálně 50 jedincích 

v různých lokalitách. Toto mělo proběhnout v roce 2015, ale díky přírodním okolnostem máme 

semena pouze z osmi jedinců. Jelikož nelze, tak jako v rámci běžné produkce sazenic ve školkách, 

nahradit semeno pro semenný sad nákupem na trhu, je tím ohrožena plná realizace A 1.2.3 

v roce 2017. Možností je buď založení sadu, včetně jeho oplocení, přípravy půdy atd. a výsadby 

pouze omezeného počtu jedinců, přičemž bude mongolská strana vyškolena jak má v následných 

letech provést výsadby sama, nebo prodloužení projektu v roce 2018.       

Aktiva A 1.2.1 (Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek) spočívala ve vybavení a 

školení pěti zaměstnanců FRDC z různých lokalit Mongolska. Nominace účastníků byla na FRDC, 

resp jsme požadovali po jednom místě pro universitu a Sharyngol. Naše prosby nebyly vyslyšeny 

a všechny účastníky jmenovalo FRDC. Zájem daleko převyšoval možnosti projektu. Z přiložené 

prezenční listiny je patrné, že školení se zúčastňovalo (s různou intenzitou) 9 pracovníků FRDC, 
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ale jen 5 jich prošlo školením úspěšně, resp. jen 5 vystoupalo do koruny cca 30 m vysokého 

modřínu a poslední den se zúčastnilo sběru šišek smrku obovata (Picea obovata). Školení 

proběhlo v lokalitě Tunkhel. Své školící středisko nám poskytla německá rozvojová organizace 

GIZ (Obr. 11). Vybavení účastníků školení bylo zakoupeno a přivezeno z ČR (Obr. 12). Školení 

proběhlo na přelomu srpna a září s cílem nejen naučit 5 vybraných pracovníků FRDC 

bezeškodné technologii výstupu do korun a sběru osiva (Obr. 13 a 14), ale také sběru osiva 

modřínu sibiřského (Larix sibirica). Ten však v roce 2015 na dané lokalitě, ale i na jiných 

vhodných a v rámci našeho projektu dostupných neplodil, jak již bylo zmíněno v rámci aktivity 

A. 1.1.2. Školení bylo z tohoto důvodu zakončeno praktickým sběrem šišek smrku obovata (Pice 

obovata) (Obr. 15). Šišky byly na slunci vyluštěny a semeno (cca 3 kg) dopraveno pro následnou 

předosevní přípravu do ČR. Semeno bude vysazeno do nově budovaných školek.  

Pro školení vypracoval školitel, pan Ing. Karel Kejla materiály, které jsou součástí semenářské 

sestavy. Materiály jsou pro potřebu projektu jak v českém, tak anglickém jazyce.  

 Aktivita A 1.2.2 (Vybudování dvou vzorových modelových školek) spočívala v roce 2015 

zejména v: 

 Potvrzení původního návrhu lokalit pro školky (Sharyngol, Zulzaga) (Obr. 16 a 17). 

 Zjištění možností nákupů a nákupy různých potřebných komponentů pro školky 

v Mongolsku (Obr. 18). 

 Objednání foliáků a závlah. Foliáky pro školku v Sharyngolu byly postaveny (6 ks). 

 Dispoziční návrh výstavby v lokalitě Sharyngol. 

Potvrzení návrhů lokalit a „průzkumy trhu“, včetně objednání foliáků a závlah proběhly během 

jarní cesty. Došlo také k vytyčení provozní budovy při školce v Sharyngolu a vytyčení a zaměření 

pozemku pro školku v lokalitě Zulzaga. Během podzimního výjezdu týmu odpovědného za 

výstavbu a provoz lesních školek proběhlo vytyčení dalších provozních prvků (foliáky, stínění, 

provozní hala, zpevněn plochy atd.). Také bylo vybráno místo pro odběr vody pro závlahy 

z nedaleké vodoteče (přítok řeky Sharyngol). Spoluúčast mongolské strany, smluvně provincie 

Darchan-Uul + somony Hongor a Sharyngol + Forest Unit FRDC Hongor, ale reálně „Domogt 

Sharyn Gol“ spočívá ve vybudování správní budovy, plotu, provozní haly atd. Toto vše mělo být 

dokončeno v roce 2015. Plot a provozní hala však vybodovány nejsou. Příčinou je zřejmě 

„politický neklid“, který vyústil v září ve výměnu gubernátora, v provincii Darchan-Uul, kdy přes 

smluvní zakotvení závazků a mnohá ujišťování, veškeré povinnosti při výstavbě výše zmíněných 

prvků zůstal reálně na družstvu „Domogt Sharyn Gol“. To vybudovalo správní budovu (Obr. 19 – 

22), prací vlastních dělníků se spolupodílelo na zpevnění ploch ve foliacích (Obr. 23), připravuje 

substrát pro produkci sazenic (Obr. 24) a zajistilo výstavbu studny při místní vodoteči (Obr. 25). 

Česká strana zajistila nákup a postavení šesti foliáků, které budou na jaře 2016 pokryty fólií a do 

kterých bude zavedena závlaha.  

Jedním ze závazků mongolské stany, který ale nakonec není možné na základě vyjádření 

poskytující firmy splnit, je elektrifikace lokality Sharyngol. Z důvodů nutnosti tento problém 

vyřešit, jsme přehodnotili disponibilní prostředky a zajistili fotovoltaickou stanici s výkonem 1,2 

– 1,8 kW. Na nutnost tohoto řešení jsme upozornili v dílčí zprávě z léta 2015. Navíc čerpadla pro 



9 

 

čerpání vody ze studny do bazénu, kde by se měla voda přirozeně ohřát, a vlastní závlahy budou 

také na elektriku získanou z dalších slunečních panelů. Jako záloha byla koupena dvě čerpadla 

na benzín. Jelikož je v Mongolsku mnoho lokalit, kde není možné počítat s dodávkou elektrické 

energie, je toto okolnostmi „vynucené“ řešení nakonec pro projekt prospěšné, jelikož ukáže 

řešení, jak v obdobných lokalitách postupovat. 

V prosinci 2015 byly odeslány dva kontejnery s technologií „Patrik“ pro školky a s vybavením 

meteostanic a semenných laboratoří do Mongolska.  

Aktivita A 1.2.4 (Praktická školení a odborná asistence při provozu školek) v tomto roce 

spočívala zejména ve spolupráci s pracovníky university při vytyčování pozemku pro školku 

v lokalitě Zulzaga a ve spolupráci s pracovníky „Domogt Sharyngol“. Tam byla spolupráce podle 

plánu projektu širší, jelikož první školka se buduje právě na jejich, od státu pronajatých 

pozemcích. Činnosti, ve kterých byla denní spolupráce, je popsána v rámci aktivity A 1.2.2.  

V roce 2015 byly proškoleny zejména tyto činnosti: 

 Vytipovávání vhodné lokality pro lesní školku – hlediska výběru, poloha, půda, voda atd... 

 Vytyčování jednotlivých prvků školky 

 Stavba studny a plánování závlah. 

 Stavba foliáků. 

 Složení, míchání a založení vhodné směsi pro substrát 

 Luštění šišek smrku (Picea obovata) v přírodních podmínkách bez luštírny a následné 

hrubé čištění semene. 

Za universitu se vytyčování školky v lokalitě Zulzaga zúčastnil pan Pureviin Gankhuyag, za 

Domogt Sharyn Gol, Oyuntuya. Z, Arvin Arvindelger, Amartuvshin Arvindelger, Misha, Shima. 

Aktivita A 1.2.5 (Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba) 

Tato aktivita je plánována na rok 2017, jelikož až v tomto roce bude školka v Sharyngolu produkovat sazenice. 

Nedopatřením se v PD dostala i do roku 2015. V rozpočtu s ní plánováno nebylo. Úprava bude řešena v dodatku 

smlouvy. 

Aktivita A 1.3.1 (Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR), byla z administrativních důvodů 

odložena na rok 2016.  Na základě možnosti realizace „Malého lokálního projektu“ pro vedoucí 

pracovníky dvou asociací (Asociace zemědělských družstev (zahrnují i lesní družstva) a Asociace 

zpracovatelů dřeva), bude cesta do ČR realizována začátkem dubna, v době konání veletrhu Silva 

Regina (http://www.bvv.cz/silva-regina/), největšího lesnického veletrhu konaného každé dva 

roky ve střední Evropě. Některé aktivity spojené s návštěvou veletrhu a následné prezentace 

výrobců lesnické techniky budou pro obě skupiny společné. Program a složení exkurse je 

v souboru Program a složení exkurse_2016.pdf. 

Aktivita A 1.3.2 (Vytvoření databáze výukových materiálů) se postupně realizuje od začátku 

projektu. Fotodokumentace a videosekvence jsou sbírány při všech aktivitách. V letošním roce 

http://www.bvv.cz/silva-regina/
Program%20a%20složení%20exkurse_2016.pdf
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šlo jen o sběr a třídění materiálu. Tato aktivita bude realizována zejména na konci roku 2016 a 

na začátku roku 2017. Od začátku projektu jsou v provozu i webové stránky projektu 

http://forest4mongolia-cz.net/  

Aktivita A 1.3.5 (Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností). V roce 2015 

byla plánována rekognoskační cesta pro navázání kontaktů. Během září se dva členové našeho 

týmu setkali postupně z několika NGO a to jak v hlavním městě Mongolska, tak zejména 

v Darchanu. Jak při opakovaných setkáních, tak při následné komunikaci e-maily, která bude 

probíhat i v roce 2016, jsou připravovány aktivity pro rok 2017, kdy v rámci předávání výsledků 

projektu mongolské straně proběhnou i setkání s veřejností. V září roku 2017 proběhnou 2 

školení, jeden workshop a plánujeme i 4 setkání s veřejností.  

 

2.2 HODNOCENÍ AKTIVIT A VÝSTUPŮ VE VZTAHU K PRŮŘEZOVÝM 

AKTIVITÁM A INDIKÁTORŮM 
 

V návaznosti na rozšíření OPRL i o prvky konkrétních ukázek a zároveň i pro zajištění zázemí 

v hlavním centru projektu, ve školce v Sharyngolu, jsme za účasti místních dělníků vybudovali 

dřevník o kapacitě cca 40 prm palivového dřeva a nakoupili jednoduché truhlářské nástroje, 

abychom mohli vyrobit základní vybavení kanceláře, semenné laboratoře, ale i zázemí pro 

realizátory projektu. Nepřímo tak ukazujeme možnosti využití místní dřevní suroviny jak 

k topení v objektu, tak k výrobě jednoduchého nábytku.  

V rámci navržených cílů bylo v roce 2015, kromě sběru semene modřínu sibiřského (Larix 

sibirica) dosaženo z naší strany všeho, co projekt předpokládal. Velkou pozornost a popularitu 

získalo školení ve výstupu do korun bezeškodnou technikou. Problémem je, že mongolská strana 

nesplnila v lokalitě Sharyngol vše k čemu se zavázala, (výstavba správní budovy ve školce, 

pracovní haly, oplocení, elektrifikaci lokality a úprava přístupových cest), což se projeví zejména 

v nástupu vegetační sezóny v roce 2016.     

Pro dosažení cílů v oblasti spolupráce s místními odborníky jsme udělali během dvou pobytů 

v Mongolsku v roce 2015 všechny potřebné kroky. Postupně jsme navštívili všechny 

zainteresované instituce a jejich pracovníky seznámili se záměry projektu. Všude jsme se setkali 

se vstřícnými postoji, zájmem o výsledky projektu a byla nám přislíbená součinnost.  

2.3 DOSAŽENÍ CÍLŮ VE VZTAHU K INDIKÁTORŮM PRO CÍLE PROJEKTU 
 

Cílem našeho projektu jsou nejen teoretické návrhy řešení v oblasti OPRL, lesnické genetiky a 

lesním školkařství, ale zejména jejich praktická realizace.  K tomu je nutná aktivní účast místních 

odborníků. V některých případech je problémem jazyková bariéra, zejména ve spolupráci 

s Forest Unit FRDC Hongor a OP v Darchanu. V tomto ohledu jsou nejmenší problémy ve 

spolupráci s darchanskou universitou. Vedoucí místních laboratoří paní Enchtuja hovoří plynně 

anglicky. Nejen že zpracovává vzorky z typologických sond, ale aktivně se v srpnu účastnila i 

jejich sběru.  

http://forest4mongolia-cz.net/
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Ačkoli školení ve výstupu do korun stromů proběhlo v lokalitě Tunkhel, ukázka pro učitele a 

studenty darchanské university proběhla i v lokalitě Sharyngol. Takto se snažíme „zasvětit“ do 

všech našich činností místní odborníky. Dne 22. října proběhla celodenní instruktáž oblasti 

OPRL a výstavby lesní školky pro pracovníky OP provincie Darchan-Uul a Forest Unit FRDC 

v Hongoru. Prezentace našich aktivit byla přijata s velkým zájmem a příslibem velmi úzké 

spolupráce v roce 2016 (Obr. 26.). Někteří z řad místních odborníků uvažují ve spojení 

s projektem o tématech pro jejich studium PhD.  

V zemi, kde důležitým faktorem změn složení a vůbec výskytu lesů je oheň vidíme jako velmi 

zajímavé výsledky pedoantrocologických analýz. Pokud si je mongolská strana osvojí, může jít 

do budoucna o perspektivní spolupráci s českou stranou. Je to i námět pro vzdělávání na 

universitách, ale to je ostatně veškerá činnost v rámci našeho projektu. V roce 2015 se nám 

podařilo pro spolupráci získat jednu studentku z Mongolska, která studuje lesnickou fakultu VŠZ 

Praha. Budeme s ní spolupracovat zejména na odborném názvosloví při překladech odborných 

textů do mongolštiny. Možnou se jeví i zpracovávání její diplomové práce na téma blízké našemu 

projektu.   

Jelikož dva mladí pracovníci družstva „Domogt Sharyn Gol“ jsou zároveň studenti třetího 

ročníku darchanské university, je zde předpoklad, že i oni budou zpracovávat své diplomové 

práce na témata spojená s projektem. Navíc, modelové plochy, které plánujeme v lokalitě poblíž 

školky v Sharyngolu realizovat, bude nutné udržovat a rozvíjet tak, aby i po letech plnily svůj 

účel. I zde je dobré, že někteří zaměstnanci budou mít lesnické vzdělání, což je v Mongolsku u 

podobných družstev výjimkou. Na tomto místě je vhodné připomenout, že darchanská universita 

spolupracuje s ČLA v Trutnově, což je také předpokladem, že se plochy budou vyvíjet a postupně 

upravovat v intencích středoevropského lesnictví a že i po skončení projektu budou plnit svou 

vzdělávací funkci a případně, že začnou vznikat další.    

Prvním rokem projektu byly položeny základy pro splnění indikátorů projektu. Proběhly a byly 

ukončeny aktivity A 1.1.1. a A 1.2.1. Dále započala výstavba školky, což je předpoklad vzorového 

zalesňování v roce 2017 a byly navázány kontakty s nevládními organizacemi v Ulánbátaru a 

zejména v provincii Drachan-Uul.      

2.4 PŘÍNOS K NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU PROJEKTU 
 

Mnohé již bylo vzpomenuto v kapitolách 2.2 a 2.3. Vedle záměru projektu, kterým je přenos části 

osvědčených metod hospodaření s lesem z podmínek střední Evropy do podmínek Mongolska, 

se jeví jako prospěšná návaznost i oblast zpracování dřeva. V rámci našeho stávajícího projektu 

je možné toto realizovat jen v oblasti palivového dřeva, zejména břízy, kterou zde považují za 

podřadnou dřevinu a prakticky ji nevyužívají a v oblasti „výroby“ jednoduchého nábytku – stůl, 

lavice, poličky skříňky, postele... Pro zásadní řešení problému je nutné však napřímit pozornost 

na efektivní zpracování dřeva s vysokou přidanou hodnotou.   

Na mnoha navštívených lokalitách již není co z hlediska perspektivního pilařského zpracování 

(modřín, borovice, smrk) těžit.  Do budoucna by bylo vhodné přinést do Mongolska nápady na 

technické zpracování břízy. Pokud se mají zdevastované lokality včas zalesnit a zabránit tak 

jejich postupné degradaci, bude na to nutný dostatek finančních prostředků. Po velkém 

ekonomickém růstu přišly do Mongolska s poklesem cen uhlí a mnoha dalších surovin 
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ekonomické problémy. Na centrální zdroje se příliš spoléhat neleze. Společnost, která se 

postupně přesouvá do měst, si ale zdevastovaných lesů v rámci svých mimopracovních a 

rekreačních aktivit všímá a vyžaduje od politiků řešení. Pokud se v Mongolsku neprosadí 

intenzivní TUH s lesy v lokalitách, které jsou poblíž lidských sídel, společnost bude postupně 

narušovat stále vzdálenější a vzdálenější lokality a problém bude narůstat. Jedním z mála řešení, 

které se nabízí, je ekonomicky výhodné zpracování břízy, případně jiných dřevin, pokud 

v lokalitách ještě jsou (modřín, borovice, smrk), včetně většího využití nedřevních produktů – 

lesní plody, houby, lov... V Mongolsku v roce 2015 vznikla asociace zpracovatelů dřeva. Jde o 

novou organizaci, která shání partnery. Pokud jim ČR v rámci rozvojových projektů a podpory 

exportu nabídne výhodná řešení, bude zřejmě první a firmy, které se toho zúčastní, budou mít 

velkou šanci na místním trhu postupně uspět. Předpokladem je ale úprava místní legislativy tak, 

aby pronajímatelé půdy měli v případě, že disponují vzdělanými odborníky i širší práva 

s pronajatým lesem hospodařit a poskytovat tak dřevní surovinu zpracovatelům, nebo ji 

zpracovávat sami. Předpokladem je samozřejmě přijetí a závazné dodržování principů TUH.    

3. HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU 
 

V rámci řízení projektu byly v roce 2015 odevzdány na ČRA dvě zprávy. Při MEGDT byla 

ustavena Steering Committee .  Jednání proběhlo 9.11.2015. 

Řízení projektu z české strany probíhá v několika rovinách: 

 Jednou rovinou je dohled ČRA, který probíhá prostřednictvím neformálních konzultací, 

dotazů,informací a zpráv.  

 V ÚHÚL je odborně projekt pod patronací náměstka pro hospodářskou úpravu a ekologii 

lesů (HÚEL) ing. Jaroslava Kubišty a finančně pod ekonomického náměstka, pana ing. 

Petra Tykvu.  

 Vlastní projekt je řízen koordinátorem – Ing. Richard Slabý. 

Koordinátor projektu byl v Mongolsku od 15. května do 10. července a následně od 7. srpna do 

13. listopadu. Úlohou je koordinovat a zajistit pohyb jednotlivých odborných týmů (OPRL, 

genetici, semenář, školkař, osvěta). Jednotlivé odbornosti mají své vedoucí a ti zodpovídají za 

odbornou úroveň svých aktivit. Zodpovědnost jednotlivých odborníků je daná Projektovým 

dokumentem.  

Velmi dobrá je spolupráce s GIZ. GIZ má v Mongolsku mnohem širší záběr než náš projekt. Naší 

snahou je formou vzájemně výhodné spolupráce zviditelnit problematiku našeho projektu 

v rámci rozsáhlejších mezinárodních programů a projektů (GIZ, FAO atd.). Vedoucí projektu GIZ 

pan Klaus Schmidt-Corsitto, nám poskytl k nahlédnutí a ofotografování publikaci popisující 

porosty pro sběr semen (viz foto 8). Neocenitelné bylo poskytnutí GIZ školící základny 

v Tunkhelu pro školení semenářů. Navíc jsme od GIZ dostali cca 5 kg semene borovice sibiřské 

(Pinus sibirica) z jejich vlastních zásob. Průběžně s ním konzultujeme i problematiku týkající se 

konkrétních zásahů v lesích, státní lesnickou politiku, resp. názory na její úpravu, které by se 

měly objevit ve výstupech našeho projektu.        
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4. HODNOCENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

4.1 PODPORA PROJEKTU ZE STRANY ZEMĚ PŘÍJEMCE 
 

Mnohé již bylo řečeno v předešlých kapitolách. Zde je jen nutno vyzvednout nezastupitelnou roli 

družstva „Domogt Sharyn Gol“ a ředitelky paní Oyuntuyi, bez které bychom nemohli projekt 

realizovat, jelikož podobný terénní projekt se nedá realizovat z hotelů ve městě a ona nám 

nasazením vlastních prostředků z fondů družstva vybudovala v podobě správní budovy při 

školce v lokalitě Sharyngol dostatečné zázemí pro realizaci dalších aktivit projektu. 

Spolupráce s MEGDT a FRDC je standardní. Mapové podklady, resp. požadované LHP v GIS 

podobě nám byly předány. Malý traktor, který měl být podle dohody k 1. září 2015 poskytnut 

pro školku v Sharyngolu zatím dodán nebyl. V rámci jednání SC dne 9. listopadu jsme požádali 

také o přístup k herbářovým položkám, které patrně nejsou sice na FRDC, ale tato organizace by 

nám měla přístup umožnit. Toto by mělo proběhnout v roce 2016. Na FRDC se v konkrétních 

odborných záležitostech na nižších úrovních projevuje jistá jazyková bariéra. Ta se projevuje 

zejména na lokální úrovni. Opakovaně nás navštívili pracovníci Forest Unit FRDC z Hongoru, tým 

pro řešení genetických zdrojů navštívil Forest Unit FRDC z Batchireetu. Komunikace v obou 

případech musela probíhat přes tlumočníka.  

4.2 VLASTNICTVÍ PROJEKTU PŘÍJEMCI 
 

Příjemcem projektu je zejména FRDC, resp. MEGDT, dále je to Universita Darchan a družstvo 

„Domogt Sharyn Gol“ (nově po podepsání smlouvy s Forest Unit FRDC Hongor). Smlouva 

upravuje stav tak, jak je stanoveno v projektovém dokumentu. Rozdělení přijímaných součástí 

projektu je přesně stanoveno v projektovém dokumentu. 

4.3 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY 
 

Obecné sociální a kulturní faktory se od doby sestavování projektu nezměnily a jsou nastíněny 

v projektovém dokumentu. V rámci aktivity A 1.1.1 a při návštěvách zástupců Forest Unit FRDC 

z Hongoru a OP z Drachanu se ukázaly rozdílné představy o přístupu k hospodaření s lesem, 

zejména k povolování těžeb na konkrétních územích. Jelikož jsme na základě přání místních 

autorit z Hongoru a Sharyngolu rozšířili OPRL o konkrétní ukázky realizací lesnických opatření 

jde o závažné zjištění. Na základě této skutečnosti jsme požádali v rámci jednání SC dne 9. 

listopadu 2015 o povolení realizovat na deseti ukázkových plochách hospodářské zásahy podle 

„evropských“ pravidel. MEGDT realizaci ukázkových ploch podle vyjádření předsedy SC vítá a 

příslušné povolení bude vydáno prostřednictvím Forest Unit FRDC v Hongoru.  Pro změnu 

přístupu státní správy lesů bude nutno spojit síly s GIZ. Problém spočívá kromě naprosto jiných 

kulturních východisek a zkušeností v tom, že pronajímatelé lesů nemají až na vzácné výjimky 

(např „Domogt Sharyn Gol“) lesnické vzdělání. Lesy jsou pronajímány místním komunitám, které 

sice poblíž lesních komplexů bydlí, ale kromě sledování pohybu případných zlodějů dřeva a 

možnosti si z pronajatého lesa odvézt symbolické 3 m3 suchého dřeva za rok , nemají jiná práva.   
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4.4 ROVNÝ PŘÍSTUP K MUŽŮM A ŽENÁM 
 

V rámci projektu dodržujeme rovný přístup. Na straně příjemců, resp. místních odborníků je 

v jejich řadách mnoho žen, např. vedoucí semenné laboratoře FRDC v Ulánbátaru, ředitelka 

„Domogt Sharyn Gol“, vedoucí pedologické laboratoře darchanské university atd. 

4.5 VHODNÁ TECHNOLOGIE 
 

Během roku 2015 nenastaly žádné skutečnosti, které by nasvědčovali nevhodnosti navržených 

řešení. Naopak, školení pro výstup do korun stromů se setkalo s velkým ohlasem a to nejen u 

mongolských kolegů, ale i pracovníků GIZ a FAO.  

4.6 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Z podstaty projektu lze předpokládat pouze kladné vlivy na životní prostředí. Navíc v rámci 

projektu by měla být v lokalitě Sharyngol celá technologie a zázemí školky, kromě krizových 

případů dlouhodobě zatažené oblohy a energeticky náročné luštírny šišek, zásobována 

elektrickou energií ze slunečních kolektorů.  

4.7 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ŽIVOTASCHOPNOST PROJEKTU 
 

V této oblasti lze předpokládat, že pokud budou „zákazníci“ na straně poptávky, na straně 

nabídky budou kvalitní sazenice s potenciálem pro trh. Navíc lze předpokládat, že na základě 

našich doporučení začne v dohledné době státní správa vyplácet peníze nejen za prostou 

výsadbu, bez jakéhokoliv hodnocení její úspěšnosti, ale naopak, část prostředků bude firmě 

provádějící obnovu vyplacena až po „zajištění“ kultury. V tomto případě by se ještě více uplatnili 

ti, kteří by realizovali výsadbu kvalitními sazenicemi s následnou ochranou. 

V rámci ukázek, jak využít dřevo k jednoduchému vybavení okolí školky (odpočinkové prostory, 

venkovní kuchyň a „jídelna“) a vybavení správní budovy lze předpokládat, že se družstvo 

„Domogt Sharyn Gol“ bude snažit o obnovu zpracování dřeva, které v nedávné době 

provozovalo. Nyní provozuje jen pořez kulatiny. Takto získané finanční prostředky by mohly být 

použity pro školkařské provozy. Základním předpokladem pro finanční soběstačnost každého 

školkařského provozu je ale „prodej“ sazenic na trhu, nebo úhrada státu za obnovu lesa na 

pronajatém území.    

4.8 MANAGEMENT A ORGANIZACE 
 

Management a organizace probíhala pod vedením ÚHÚL, resp. koordinátora projektu. Jednotlivé 

týmy a jejich práce vyplývá z aktivit: 

 Tým OPRL a genetiky lesních dřevin 

 Tým lesních školkařů 
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 Semenář – školitel ve výstupu do korun vysokých stromů bezeškodnou metodou. 

 Tým pro osvětu a Public relations.     

5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

5.1 POZNÁMKY K PLÁNU AKTIVIT A ZPŘESNĚNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU PRO 

NÁSLEDUJÍCÍ ROK REALIZACE PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH 

ZMĚN  
 

V roce 2016 budou pokračovat práce na všech zásadních otázkách, zejména na OPRL, lesních 

školkách a na sběru materiálů pro odborné výukové texty, PPT a videa. Mimo rozpočet projektu 

proběhne zpracování dokumentu do cyklu ČT „Nedej se“.  

Na rok 2016 byly z rozpočtu roku 2015 přesunuty prostředky na nákupy semene, semenáčů, 

sazenic hnojiv a dalších chemikálií potřebných pro provoz školek v letech 2016 a 2017. Na rok 

2016 byly přesunuty i prostředky plánované na cestu čtyř mongolských odborníků do ČR a 

mzdové a cestovní náklady, jelikož lze předpokládat, že pro zvládnutí všech úkolů bude v letech 

2016 a 2017 oproti plánu nutno větší nasazení příslušných odborníků z oblasti lesního 

školkařství a lesnické genetiky. Neplánovaně bude nutno do Mongolska vyslat znovu i odborníka 

na sběr semen z vysokých stromů, jelikož je nutno nasbírat semeno modřínu evropského (Larix 

sibirica) pro potřeby semenného sadu. V rámci spolupráce s NGO bude vhodné v roce 2016 

udržovat návštěvou jednoho pracovníka kontakty a připravit tak lépe akce v roce 2017. Tato 

cesta také nebyla původně naplánována a vyplynula až ze situace na místě. 

V roce 2016 proběhnou v rámci současného plánovaného rozpočtu práce na demonstračních 

plochách v lokalitě Sharyngol a výroba jednoduchého vybavení interiéru ve správních budovách 

při lesních školkách. Jako námět do budoucna se zde nabízí rozšíření projektu nebo nový 

projekt, který by měl za cíl v lokalitě Sharyngol obnovit truhlářskou výrobu, což by byl přínos 

nejen pro družstvo „Domogt Sharyn Gol“, ale i pro darchanskou universitu a učiliště 

v Suchbátaru.   

5.2 PŘEDPOKLADY A RIZIKA V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE REALIZACE PROJEKTU 
 

Rizika lze spatřovat zejména v: 

 Neschopnosti mongolské strany včas postavit provozní halu, čímž by nebylo možné včas 

zahájit provoz školky. Ohroženy by tak byly modelové výsadby v roce 2017 včetně 

založení semenného sadu. Podle vyjádření družstva „Domogt Sharyn Gol“ bude jejich 

hlavní snahou na jaře 2016 vše stihnout tak, aby nebyly ohroženy agrotechnické lhůty. 

 Pokračování suchého období, resp. letošní zima bez sněhu, která by pravděpodobně 

vedla k občasnému vysychání vodoteče poblíž školky v lokalitě Sharyngol v letních 

měsících. V tomto případě by bylo nutno rychle zajistit vrt. V dané lokalitě by 

pravděpodobně stačil vrt do hloubky cca 50 m.   
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 Nesplnění závazků darchanské university. Problémem může být rozpočet university, 

který je přímo napojen na rozpočet provincie, resp. na státní rozpočet. Zatím nejsou 

žádné signály, které by však podobný scénář naznačovaly. 

 Finanční nároky výstavby dvou lesních školek lze předem dost těžko přesně naplánovat. 

Lze předpokládat, že bude nutno pro jejich dokončení nutno vygenerovat v rámci 

projektu další prostředky na závlahy (dražší řešení ze solární energie než z běžné 

elektrické sítě), případně na další zpevněné plochy, nebo úpravu bezprostředního okolí 

školek a na okolní přístupové komunikace.    

 Pokud ani v roce 2016 nebude možný sběr semene modřínu sibiřského (Larix sibirica) z 

geneticky vhodných jedinců, bude ještě více ohroženo založení semenného sadu. Nutno 

poznamenat, že tato aktivita byla do projektu dána na přímou žádost Mongolska i přes 

námitky české strany, že doba realizace projektu (3 roky) je pro realizaci této aktivity 

příliš krátká. Je zde nutné předem vybrat vhodné matečné jedince v počtu minimálně 50 

ks, v přesnou dobu sebrat ze všech semena, vypěstovat kvalitní sazenice a provést 

výsadbu s následnou ochranou. Během roku bude nutno přijmout pro řešení této aktivity 

nějaké řešení. 

 V roce 2016 se budou v Mongolsku konat parlamentní volby. Po nich mohou být zásadní 

změny na vedoucích místech státní správy, se kterými bude nutno se vyrovnat. O zásadní 

záležitosti, jako je např. povolení těžby v rámci budování modelových ploch TUH 

v lokalitě Sharyngol budeme usilovat v jarních měsících. 

 Všichni občané ČR budou od 1. 1. 2016 při cestách do Mongolska potřebovat víza a 

následnou registraci, což může vyvolat problémy. Při dlouhodobých pobytech (přes 30 

dnů) jsme se již v roce 2015 potýkali s problémy, které pramenily z nejasných podmínek 

a předpisů. Dlouhodobé vízum nelze získat v ČR a vše je nutno následně řešit 

v Mongolsku.  Náš projekt nemá hlavní působiště v hlavním městě, což je problematické. 

Stoupnou tím náklady na ubytování v Ulánbátaru a prodleva v řešení úkolů projektu. 

MEGDT nám přislíbilo servis v tomto směru. 

5.3 ZÁVĚRY MONITORINGU A DOPORUČENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 
 

Své kroky v rámci projektu realizujeme v souladu s projektem a průběžně konzultujeme 

s pracovníky ČRA a velvyslanectví ČR v Mongolsku. Z mongolské strany je projekt sledován 

pracovníky MEGDT a to zejména prostřednictvím Steering Committee. Při jednání Steering 

Committee dne 9. 11. 2015 byly aktivity projektu hodnoceny kladně. Ze strany MEGDT zazněly 

spíše podněty do „vlastních řad“, aby místní instituce s projektem více spolupracovaly.  
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6. FOTODOKUMENTACE 
Obr. 1 Přijetí zástupců ČR u státního tajemníka MEGDT. 

 

Obr. 2 Tisková konference na MEGDT 

 



18 

 

Obr. 3 Západní Khentii, okolí Sharyngolu 

 

Obr. 4 Typologická sonda 
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Obr. 5 Promývání pedoantrakologických vzorků  

 

Obr. 6 Zjišťování úspěšnosti výsadeb (Sharyngol) 
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Obr. 7 Kontrolní plocha pro zjišťování škod zvěří a domácích zvířat okusem (Sharyn gol) 

 

Obr. 8 Ukázka publikace, mapující „vhodné“ lokality pro sběr semene lesních dřevin v Mongolsku 
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Obr. 9 Ukázku vytřásání semene modřínu na plachty pracovníky FRDC 

 

Obr. 10 Kvalitní modřín pro sběr osiva (Pinus sibirica) (Batchiret) 
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Obr. 11 Semenářský výcvik (Tunkhel) 

 

Obr. 11 Semenářské soupravy 
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Obr. 13 Výcvik semenářů (Tunkhel) 

 

Obr. 14 Výcvik semenářů (Tunkhel) 
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Obr. 15 Sběr šišek smrku obovata (Picea obovata) (Tunkhel) 

 

Obr. 16 Lokalita Sharyngol 

 

Obr. 17 Lokalita Zulzaga 
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Obr. 18 Průzkum trhu v Mongolsku 

 

Obr. 19 Lokalita pro školku v Sharyngolu v červnu 2015 
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Obr. 20 Výstavba správní budovy, červenec – srpen 2015 

   

Obr. 21 Výstavba správní budovy, červenec – srpen 2015 (Sharyngol) 
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Obr. 22 Pohled na lokalitu koncem září 2015 (Sharyngol) 

 

Obr. 23 Zavážení štěrku do foliáků (Sharyngol) 
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Obr. 24 Příprava substrátu pro produkci sazenic v roce 2016 (Sharyngol) 

 

Obr. 25 Výstavba studny (Sharyngol) 
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Obr. 26 Prezentace aktivit projektu pro místní odborníky 

 


