
Pane Kopáčku, vyslovuji velkou lítost a pohoršení nad literaturou pseudo-comedy, které jste se 
začal věnovat ve svém článku "Jiří Kopáček: Pohádky Jana Pokorného o Šumavě".
Připomínám, že Vy sám nemáte o Úloze lesa v koloběhu vody na Zemi konkrétní představu, jak jste
doložil vlastním výrokem: "Role lesa pro  vodní bilanci a zadržení vody v krajině je nezastupitelná 
a přetrvává i bezprostředně po odumření stromového patra" (Sborník Úloha lesa v koloběhu vody 
na Zemi, Modrava, 2018).
Doufám, že chybějící konkrétní představu o Fyziologii lesa nenahrazujete nevědeckým klišé. Bylo 
by to smutné, byť charakteristické.

Co vlastně je ústředním motivem Vašeho vlastního bádání? Doufám, že to není bádání samotné ve 
smyslu hesla Cesta je cíl. 

Pokud je Vaším cílem obhájit nesmyslnost jakýchkoli zásahů člověka do působení kůrovce, doufám,
že tento názor hojně uplatníte v komentářích ke kalamitě v dalších částech České republiky, kam 
podle Vás žádný šumavský kůrovec nemohl dolétnout. Pokud vědecky potvrdíte případnost 
kůrovcového ataku a škodlivost zásahů proti němu, mnoho lesníků Vám poděkuje.

Martin Klewar

======================================================================
Dobry den, pane kolego,

v priloze prikladam prispevek do modravskeho sborniku. Obrazky jsem vlozil primo do textu, 
abych mel jistotu, ze se trefim presne do tech 3. 
predepsanych stran A4. Obvykle obrazky v tomto formatu staci vetsine casopisu, takze doufam, ze s
tim nevzniknou problemy ani zde. Citace jsem dal zvlast, kdyz budou vsechny spolecne az na konci
sborniku. Pokud jich bude moc, klidne se daji nejake odebrat, ale chtel jsem, aby predstavovaly 
prurez nasich recentnich studii od srazek, pres les a pudy az po chemismus a oziveni vod. Jsou tam 
proto i prace kolegu z prazske ZU z tymu Miry Svobody, s nimiž léta úzce spolupracujeme. Dnes a 
zitra jsem u pociatce v praci, takze bych byl schopen jeste nejake pripadne drobne upravy 
zvladnout.

Mejte se pekne a v sobotu na shledanou,

Jiri Kopacek

=======================================================================

Dne 18. 5. 2018 v 10:51 KLEWAR Martin Ing. napsal(a):
Dobrý den pane profesore, s barevným tiskem fotografií (grafů apod.) máte volnou ruku - tisknout 
se bude plno-barevně.
Korekturu budeme dělat pouze mírnou a pouze grafickou (fond písma, řádkování, okraje). Během 
ST dopoledne (nebo průběžně) odešlu zpět na vaši adresu "formát před tiskem", abyste měli ještě 
možnost reálné zpětné vazby.

Děkuji a jsem s pozdravem, MK

=======================================================================

Dobry den,
obrazky maji byt barevne nebo cernobile?



Jiri Kopacek

=======================================================================

Paní doktorko, děkuji za připomenutí. Obrázky(grafy) je lepší poslat zvlášť (PNG, TIFF, BMP, 
apod.), neboť textové editory je obvykle jako obsažené nepatřičně zmenší, což zbytečně kazí tisk.

S přáním hezkého dne, Martin Klewar

=======================================================================
Dobrý den,

děkuji za pozvánku a informace o semináři na Modravě. Příspěvek do sborníku se pokusím do úterý
večer stihnout. Jsou nějaké zvláštní požadavky na parametry obrázků?

zdravím

Iva Bufková

=======================================================================
Vážená kolegyně a vážení kolegové,

dovolte prosím několik informací o nadcházejícím semináři Úloha lesa v koloběhu vody na Zemi, 
který se uskuteční v obecním domě Modrava v sobotu 26.5. a jehož jste, jako řečníci, hlavními 
protagonisty.

Poeticky řečeno je ambicí semináře "oslava funkce lesa v ekosystému" a "nová vlna šumavského 
smíření".

Úvodní a závěrečný komentář ve sborníku si rozdělili Antonín Schubert a Pavel Hubený.

Meritum semináře i sborníku je ale na Vás. Dovolím si Vás poprosit o jistou popularizaci Vašich 
vědeckých zjištění tak, abyste prezentovali syntézu závěrů v kontextu existence lidské populace, 
tedy efekt, jakým les ovlivňuje hydrosféru jako předpoklad života.

Uvědomuji si, že vědecká zjištění jsou často velmi detailní a obsahují jistou dávku 
nezjednodušitelné složitosti, ale přesto Vás prosím o překlad Vašich poznatků do cca 
středoškolského jazyka.

Z názvu semináře vyplývá i jeho hlavní otázka, totiž "Jaká je funkce lesa v koloběhu vody na 
Zemi?"

Na tuto otázku bychom měli seminářem odpovědět.

K semináři vzniká také sborník, jehož tisková uzávěrka je v úterý 22.5. do cca 23:59.

Prosím Vás o zaslání příspěvku do sborníku v rozsahu 3 A4 (včetně obrázků). Seznam literatury 
bude souhrnně uveden za všechny příspěvky na konci sborníku. Příspěvek samozřejmě může být 
kompilačního charakteru z Vašich dříve editovaných výstupů.

Rozsah jednoho vystoupení v rámci semináře bude půl hodiny + 10 minut reakce. Po prezentaci 
všech příspěvků bude prostor pro "velkou diskusi". Za předpokladu, že nám na velkou diskusi stačí 



1 hodina bychom měli ještě ve 14h stihnout pozdní oběd v okolních zařízeních. Prosím tedy o Vaši 
vydatnou snídani, abychom za pomoci zajištěného coffee-breaku bez úhony dospěli až k cíli.

Seminář bude nahráván, abychom jej mohli následně umístit na YouTube.

Po dnešní návštěvě sálu mohu přislíbit, že komfort pro přednášku bude značný.

Předpokládám paušální úhradu Vašich cestovních výloh ve výši á 1.000,- CZK.

Celkový náklad sborníků bude 200 ks, z nichž jako přednášející obdržíte po 5 ks.

Zítra tiskneme pozvánky A6, které Vám mohu obratem distribuovat, kromě e-pozvánky, která již je 
přílohou.

Snad jsem na nic nezapomněl. V případě dotazů mne prosím urgujte, nejlépe na telefonu 721 288 
396.

Velice děkuji za spolupráci a Váš investovaný čas. Věřím, že seminářem přispějeme k poznání i 
dobré spolupráci v ochraně přírody potažmo našeho životního prostředí.

V úctě a s pozdravem Martin Klewar


