
-----Original Message----- 

From: kudlacek@slshranice.cz [mailto:kudlacek@slshranice.cz]  

Sent: Tuesday, March 06, 2018 10:14 PM 

To: Komárková Hana Ing. <hana.komarkova@lesycr.cz> 

Cc: kuty@slshranice.cz; juran@slshranice.cz 

Subject: Re: exkurze na LS Šternberk 

 

Dobrý den, 

chtěl bych Vám poděkovat za spolupráci na plánování i realizaci 2 exkurzí našich žáků 4. ročníků u LČR, 

s.p., LS Šterberk v Litoveslkém pomoraví.  

 

Na základě rámcové smlouvy o spolupráci mezi LČR, s.p. a Střední lesnickou školou v Hranicích byly ve 

dnech 27.2. a 6.3. 2018 zrealizovány 2 exkurze žáků čtvrtých ročníků do lokality Litovelského pomoraví. 

Zde byla pro žáky a pedagogy SLŠ Hranice, připravena ze strany lesního správce pana Ing. Sládka, jeho 

zástupce a místních revírníků, odborná exkurze. Tato exkurze byla zacílena na problematiku pěstování 

specifického ekosystému lužního lesa a také na pěstování lesů na živných stanovištích nižších poloh. 

Exkurzní trasa byla velmi zajímavě naplánována a žáci se tak mohli seznámit s velkým množstvím 

provozních lesnických záležitostí, jejichž problematikou se budou mnohdy ve své následné profesní 

kariéře jistě zabývat. První zastávkou bylo typicky lužní stanoviště s výskytem dřevin tvrdého luhu 

(dubu letního, jasanu ztepilého, javorů, jilmů a dalších), kde byla pozornost zaměřena na dnes velmi 

tíživý problém lesníků v této oblasti a sice plošné chřadnutí jasanových porostů. Žáci byli seznámeni s 

průběhem a následky působení voskovičky jasanové (chalara fraxinea), která působí v lokalitě kalamitní 

situaci. Zde byla jasně nastíněna i problematika obnovy lesa a provozních limitů, které vyvstávají ve 

vztahu k ochraně přírody, jelikož celá lokalita spadá do CHKO Litovelské pomoraví. Dále byli žáci 

seznámeni a upozorněni na několik semenných sadů, které jsou na území lesní správy založeny (pro 

dřevinu smrk a modřín). Dalším probíraným tématem byla obnova lesa ve vztahu ke stavům zvěře. 

Místní lesníci velmi správně konstatovali nutnost hledání určitého kompromisu mezi potřebami lesa a 

stavy zvěře, což bylo vidět i na praktických ukázkách působení zvěře na přítomnost a odrůstání 

přirozené obnovy vyskytujících se lesních dřevin. Ke zpestření exkurzní trasy přispěla i zajímavá 

zastávka u vybudované chaty s posezením u rybníčka, kde byl zdůrazněn i význam mimoprodukčních 

funkcí lesa, se zaměřením na funkci vodohospodářskou. Na závěr venkovní pochůzky byli žáci a učitelé 

SLŠ ještě seznámeni s ukázkami práce s přirozenou obnovou všech lesních dřevin formou clonných sečí 

a s rozpracováním porostů k přirozené obnově. Zajímavým úkazem bylo i oplocení přirozeně se 

obnovujícího porostu, dřevin atraktivních pro zvěř. Tato pěstebně důležitá témata, podávána zajímavou 

formou, byla po celý den průběžně prokládána otázkami ochrany lesa (proti zvěři, buřeni) a také 

otázkami mysliveckého hospodaření. Na místě je vyjádřit velké poděkování organizátorům 

exkurze.Jednak za jejich drahocenný čas, který věnovali předávání lesnických zkušeností budoucí 

generaci lesníků, tak také za jejich profesionální, poutavý a odborný přístup po celý průběh příjemně 

strávených dnů v lesnickém kolektivu, v okolí kouzelné krajiny meandrující řeky Moravy. 

S pozdravem Lesu zdar, M. Kudláček 

mailto:kudlacek@slshranice.cz

