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CHCEME OBNOVIT LES,
ALE I PŮVODNÍ NADŠENÍ

ROZHOVOR

Generální ředitel Lesů České republiky Ing. Josef Vojáček je ve funkci
déle než rok. Nejen po tuto dobu lesníci společně čelí největší přírodní
kalamitě, která podnik a naše lesy kdy postihla, kolapsu cen dřeva
a s tím souvisejícím propadem zisku, prohlubujícímu se vláhovému
deficitu a mnoha dalším negativním faktorům. Na tyto okolnosti je třeba
reagovat, a proto žijeme také v období změn.
Je připraven nový obchodní model a strategie
podniku, které mění způsoby obhospodařování
spravovaného lesa. K 1. 1. 2020 proběhne změna
organizační struktury podniku. Současně ale
ukazujeme veřejnosti, a v neposlední řadě mnohdy
i sobě navzájem, východisko z nynějšího obtížného
období, tedy druhově a věkově pestré lesy, kterými
co nejrychleji obnovíme krajinu napříč. Krize je
i výzva – Lesy pro XXII. století.

relativně brzy po naší celostátní akci, která měla
obrovský úspěch a ohlas.

V čem vidíte hlavní přínos této akce pro náš
podnik?

Troufnu si říci, že mnohým z nás atmosféra, která
panovala na jednotlivých lokalitách, evokovala pocit
hrdosti na naše lesnické povolání. Dokázali jsme
zvednout na podporu námi
prezentované obnovy krajiny
„Podnikový časopis
Proč obnovujete časopis Lesu zdar
je jako komunikační neuvěřitelné množství lidí a ukázat
v papírové podobě, není to krok
jim, že my lesníci máme jasnou
platforma
zpátky?
představu, jak po kalamitě dál.
nezastupitelný.“
A že kalamitu vnímají zaměstnanci
Je třeba říci, že časopis
LČR také jako příležitost. Příležitost
neobnovujeme v papírové podobě,
skokově obnovit krajinu porosty, které budou
ale obnovujeme jej vůbec celý, v elektronické
mnohem lépe přizpůsobeny klimatické změně než
i papírové podobě. Poslední číslo, které jsem našel
ty, které v současnosti hynou.
na intranetu, bylo 4–6/2016, od té doby je v sekci
Byl jsem ve Vráži a cítil jsem mezi zaměstnanci pocit
vyhrazené časopisu pár článků, jejichž frekvence
sounáležitosti, společně sdílené
značně zaostává i za běžnou četností
hrdosti na obor, který
příslovečných not na buben.
„Současná situace
reprezentujeme, úlohu, kterou při
Domnívám se, že podnikový časopis
je šancí pro nalezení obnově krajiny musíme my lesníci
jako komunikační platforma je
původního nadšení.“ sehrát… Lidé to tak nesporně
nezastupitelný, a to ve formě
vnímají. Třicet jedna tisíc účastníků,
elektronické i tištěné. Informovanost,
kteří v jeden den přišli na některé ze čtrnácti
výměna zkušeností mezi organizačními jednotkami,
stanovišť, je hlavně zásluha tisícovky našich
ekonomické a výrobní přehledy, rozhovory, historie…
zaměstnanců, kteří se do organizace zapojili.
To všechno a mnoho dalších témat je součástí
podnikové kultury a diskuze. A je tu ještě
jedna role podnikového časopisu. Podle
mého názoru může výrazně přispět k pocitu
sounáležitosti zaměstnanců s firmou i spolu
navzájem.

První číslo je až na výjimky věnované
akci Den za obnovu lesa. Budou i další
čísla monotematická?
Nikoli, chtěl bych na této platformě
představovat záměry vedení podniku
a současně také informovat o ekonomickém
a hospodářském stavu podniku, a také bych
byl rád, aby časopis sloužil pro výměnu
zkušeností. První a mimořádné číslo vychází
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Jak hodnotíte letošní rok z pohledu situace
podniku?

Kolegiální, přátelská a hrdá atmosféra letošního
Dne za obnovu lesa budiž první kapkou.

Rok krize a pravdy č. 1. Před nedávnem jsme slavili
Jaké úkoly čekají podnik v příštím roce?
25. výročí existence podniku a vše bylo zalité
Druhý rok krize a pravdy horší prvního. Tlaky na
sluncem, pochválili jsme se za stav lesa, vzorné
hospodaření firmy se budou zvyšovat, tržby nadále
hospodaření, dostatek finančních zdrojů a rétorikou
klesat, náklady porostou, objemy pěstební činnosti
let nedávno minulých jsme se těšili na zářné zítřky.
také.
Uplynuly dva roky a vše je jinak. Stav
Úkol je jednoduchý a jasný. Zajistit
lesa je tristní, hospodaření schytává
„Ukázali jsme
finanční zdroje (když nepočítáme
rány a kritiku ze všech stran, finance
veřejnosti, že kalamitu první měsíce existence podniku
zoufale chybí, zítřky nezáří.
chápou zaměstnanci poprvé bohužel i externí)
Jak se to mohlo stát? Kdo za to
LČR jako příležitost.“ a dostatečné kapacity pro realizaci
může? Oni nebo my? Počasí, kůrovec,
úkolů v těžební i pěstební činnosti.
ostatní vlastníci, zastánci
Samostatnou
kapitolou
je obchod, který se, vynucen
bezzásahového hospodaření? Něco jiného? Každý
okolnostmi, do LČR vrátil a který se znovu v řadách
má samozřejmě svůj pohled.
LČR rodí. Snad i bájný Fénix vstávající z popela to
měl jednodušší, naše problémy s personálním,
A Vaše odpověď na tyto otázky?
logistickým, softwarovým a dalším zajištěním
Moje odpověď obsahuje všechny uvedené faktory. Tím
procesu obchodu jsou obrovské.
klíčovým je bezesporu vývoj klimatu. Dnes už víme, že
Takže zjednodušeně řečeno, rok 2019 je velmi
větru dešti neporučíme, ale také, že nikdo z nás ani
těžký, rok 2020 bude těžší! Pojmenovávám fakta, je
ostatních vlastníků, zastánců různých druhů lesního
mi cizí a nechci působit pesimisticky, vždy jsem věřil
hospodaření či nehospodaření, není bez chyby.
a věřím v sílu LČR a jejich partnerů.
Situace letošního roku není jednoduchá, ale věřím,
že většina zaměstnanců podniku vynakládá
Největší veřejnou akcí podniku byl letos Den za
enormní úsilí a snahu k jejímu zvládnutí.
obnovu lesa. Jak hodnotíte přístup zaměstnanců
Mým přáním je posun od většiny k naprosté většině.
v době přípravy i během akce?
Při vědomí současných i budoucích problémů,
Jak jsem už psal ve svém poděkování
s nimiž se musíme potýkat, bych rád
zaměstnancům i vyjádřil v předchozí
současnou situaci vnímal jako šanci
„Nadchl mne
pro znovunalezení původního zaujetí
přístup našich lidí ke odpovědi, nadchl mne jejich přístup
k této akci. Na místě je ještě jedno
a nadšení pro práci. Výhodou
Dni
za
obnovu
lesa.“
upřímné poděkování. Domnívám se,
podobných kritických momentů je
že pokud se se stejným elánem
totiž to, že mohou dát nový impulz do
a vervou zakousneme i do dalších úkolů, které před
pracovního života. Uvědoměním si, že o něco
námi stojí, tak to nejenom laická veřejnost pochopí
důležitého jde, že práce může získat nový náboj,
a ocení, ale nám se, s pomocí přírody, stávající
stát se zábavnější a smysluplnější.
krizovou situaci podaří zvládnout a dostat pod
Jako pamětník budování LČR v devadesátých letech
dodnes vzpomínám na tehdejší nadšení,
kontrolu.
odhodlanost a pocit hrdosti zaměstnanců. Zdá se,
A nejen o tom si budeme moci přečíst na stránkách
že tyto atributy se v průběhu času nějak vytratily.
obnoveného časopisu Lesu zdar!
(Redakce)
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LÉTO NA TÁBOŘE
První se konal na Branovských vratech a pořádala
„Počasí přálo, jako v každé džungli se střídalo teplo
s osvěžujícím deštíkem, proto si všichni členové
jej lesní správa Křivoklát. Během čtrnáctidenního
expedice programem nabité dva
tábora děti po cestě do dávných
týdny užili ve výborné
V letních měsících jsme
věků zabloudily až do „Pravěku“.
Třicet kluků a holek ve věku
uspořádali několik táborů pro atmosféře,“ popsala hlavní
vedoucí Soňa Světlíková.
7–14 let v průběhu tábora
děti. Kromě příměstského
Příměstský tábor proběhl
stopovalo divou zvěř, lovilo
i
dva
pobytové,
na
které
se
v Hradci Králové. V pondělí si
mamuty, obdělávalo a selo
sjížděly
děti
z
různých
koutů
děti zahrály dobrodružnou
políčka.
šipkovanou, na úterý pro ně byly
Letní dětský tábor Hurá do
republiky.
připraveny hry v lese, v dalších
jungle, pořádaný lesní správou
dnech je čekala vyjížďka na lodích, návštěva
Znojmo, se konal v rekreačním zařízení Borovina, na
hvězdárny a aktivity v lanovém parku.
břehu řeky Dyje. Čtyři oddíly procházely nástrahami
Během všech táborů byl kladen důraz na rozvíjení
džungle a snažily se ji nejen poznat, ale i ukořistit
vztahu k přírodě, její poznání a život v ní.
pro svůj oddíl co nejvíce bodů do celotáborové hry.
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Půl roku nás trápila jedna otázka. Kolik lidí přijde na Den za obnovu lesa?
Na jednu stranu jsme si přáli co nejvyšší účast, vždyť jsme připravovali
největší akci pro veřejnost v historii našeho podniku. A vzápětí toto nadšení
brzdily obavy, jak se ty tisíce pozvaných lidí do lesa vejdou.
Po šesti měsících nastalo kýženého 19. října a my
jsme v pozdním sobotním odpoledni už věděli, že na
14 míst po celé republice dorazily ne tisíce, s nimiž
jsme počítali, ale desetitisíce nadšenců, o nichž se
nám snad ani nesnilo.

ROSTLO TO A BOBTNALO
Ano, zhruba 31 000 lidí vyslyšelo výzvu a přišlo nás
podpořit v úsilí založit pro příští generace nový les,
který si poradí s klimatickými změnami i zásahy
člověka. Když byste chtěli tento počet lidí získat pro
jednu myšlenku v jeden okamžik, nenajdete u nás
stadion s podobnou kapacitou. Jenže před
stadionem zaparkujete, pak si koupíte vstupenku
a v klidu konzumujete program.
My jsme však lidi lákali do lesa. Nikoli na zábavu,
ale na práci.
Během šesti měsíců příprav však nebyla účast
veřejnosti ani zdaleka jedinou otázkou, která nás
trápila. Akce postupně dostávala přesnější obrysy
a současně bobtnala a rostla. Ze čtyř míst, kde jsme
původně plánovali sázet, na dvanáct a měsíc před
spuštěním přibyla ještě dvě. Na začátku jsme
počítali s maximálně 12 000 sazenicemi, ale
nakonec jsme jich vysadili zhruba 162 000.
Když jsme odhadovali maximální počty lidí, které
jsme schopni zvládnout při parkování, sázení,
občerstvení či při lesní pedagogice, vyšlo nám tři
dny před akcí necelých dvacet tisíc. A nakonec jich
na Den za obnovu lesa dorazilo o dalších deset tisíc
víc. A spokojených.
Na to se dá jen uznale pokývat hlavou.

BYLA TO UDÁLOST
Nejdříve si hlavu lámalo pět lidí, pak přibyli pro
každé místo koordinátoři a ti si kolem sebe
vybudovali okruh lidí čítající stovky zaměstnanců
Lesů ČR. Na zajištění Dne se jich přímo zapojilo
zhruba 900.
Museli jsme vymyslet program, objevit vhodná
místa, narýsovat logistiku, získat partnery i povolení,
najít řešení desítek nečekaných zádrhelů, vyvolat
zájem kolegů, a hlavně přízeň veřejnosti i médií.
To se povedlo, naše akce byla událostí dne nejen
pro účastníky a pořadatele, ale i pro televize a rádia.
A také počasí ukázalo, že umí mít les i jeho
hospodáře rádo.

Den za obnovu lesa 2019 asi nevejde do učebnic
marketingu, i když je to možná škoda, protože jen
sotva by jiný státní podnik vlastními silami zvládl
takovou velkolepou akci.
Do historie Lesů České republiky však tento Den
bude zapsán určitě. Nejen pro to, že jsme pro
myšlenku nového lesa získali veřejnost. Ale také
jsme ukázali, že dovedeme být jedna firma, jeden
tým a nést stejný dres.

JMENOVAT JE ZBYTEČNÉ
Z těch devíti stovek zaměstnanců se na zdaru Dne
někdo podílel víc a jiný méně, ale v tomto článku
konkrétní jméno nenajdete. Ne proto, že by si to nikdo
z našich zaměstnanců nezasloužil. Naopak. Zasloužili
by si to všichni, ale tolik místa v našem časopise
nemáme.
Takže hromadný dík alespoň touto cestou.
A jak Den za obnovu konkrétně probíhal? Abychom
se vyhnuli sebechvále, jak jsme vše perfektně
zorganizovali (ona nás ostatně každodenní realita
už vrátila na zem), raději místo dalšího popisu
zveřejníme jeden z mnoha mailů, které dorazily na
adresu našeho podniku.

Dobrý den,
včera jsem se s celou rodinou a přáteli zúčastnil
Dne za obnovu lesů v Karlovarském kraji.
...Účast dle našeho odhadu jednotek tisíců lidí
v době, kdy se ve stejný termín konalo několik
dalších lokálních akcí, mluví sama za sebe.
Takto zábavnou, a přitom odbornou a poučnou
prezentaci lesa, práce v lese a státních lesů
jsme prožili poprvé.
Vysazené duby a višně, obdržená semena
javorů, buků a bříz a nadšené děti umazané
barevnými odstíny značkovačů stromů jsou
zárukou, že jsme k lesu v současné situaci
získali hlubší vztah, který se v závislosti na
našem věku a možnostech projeví vyšší
angažovaností, solidaritou nebo jen prostou
radostí a přitažlivostí.
Děkujeme všem organizátorům.
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Vráž-Komorní hrádek – Středočeský kraj

4 800 účastníků, 49 800 sazenic

Sázet přišel i ministr zemědělství Miroslav Toman.
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Potkat jste mohli známé tváře. Zleva prof. Jan Pirk, olympijský vítěz
Martin Doktor, předseda ČOV Jiří Kejval a předseda KČT Vratislav Chvátal.

S nadšením sázel i známý moderátor Vladimír Kořen.
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Brno – Jihomoravský kraj

Mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková se zúčastnila i slavnostního zahájení.

Více než 4 000 účastníků, 12 500 sazenic
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Kleť
– Jihočeský kraj

600 účastníků,
3 500 sazenic

„...už jako dorostenka jsem v rámci tréninku sázela
stromky,“ přiznala se olympijská vítězka v běhu na
lyžích Kateřina Neumannová.

Lyžař Václav Korunka, trenér a olympijský medailista,
si ověřil i svoji kondici.

Ještědský hřeben
– Liberecký kraj

Přes 2 000 účastníků, 3 200 sazenic
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Kornatický potok – Plzeňský kraj

2 800 účastníků, 9 000 sazenic

Svůj stromek zasadily olympijská vítězka
Kateřina Emmons s dcerou.

1 700 účastníků, 18 000 sazenic

Držitelka několika olympijských
medailí Květa Jeriová-Pecková
se zapojila s velkým nasazením.
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Lovečkovice
– Ústecký kraj

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček dorazil mezi prvními.

Malenovice – Zlínský kraj

1 000 účastníků, 8 000 sazenic

Několikanásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák
prokázal, že mu talent nechybí ani v jiných oborech.
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Olšová Vrata – Karlovarský kraj

„Lidé dostanou k přírodě úplně jiný vztah, když se na obnově sami podílejí,“ řekl Jiří Bartoška
bezprostředně po sázení (ve společnosti hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové).

2 100 účastníků, 6 600 sazenic

Více než 1 000 účastníků,
5 100 sazenic
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Panské Pole
– Královéhradecký kraj

1 400 účastníků,
více než 13 200
sazenic

Jihlavské hokejové legendy
reprezentoval Milan Chalupa.

Pelestrov
– Kraj Vysočina

Akci aktivně podpořil
i poslanec Jan Pošvář.

3 000 účastníků, 8 000 sazenic

Radíkov – Olomoucký kraj
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Slatiňany – Pardubický kraj

1 800 účastníků, 5 000 sazenic

Dagmar Pecková nejen
sázela, ale i zpívala.

Tanečnice Veronika Lálová neztratila úsměv ani mimo parket.
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Smyslov – Jihočeský kraj

Téměř 800 účastníků,
9 500 sazenic

Herečky Petra Nesvačilová a Eva Josefíková
upoutaly pozornost i svou šikovností.

Šilheřovice – Moravskoslezský kraj

Olympijská medailistka Adolfina Tačová
byla nadšena ukázkou lesnické techniky.

3 600 účastníků, 11 300 sazenic
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LESY PRO BUDOUCNOST
Začátkem června letošního roku odstartovaly Lesy ČR rozsáhlou
informační kampaň nazvanou Lesy pro budoucnost.
Jejím cílem je informovat zástupce místních
samospráv, především starosty měst a obcí
v oblastech nejvíce postižených kůrovcovou
kalamitou, o aktuálním dění v lesích i aktivitách
Lesů ČR při řešení kalamity a jejích následků. Do
této kampaně, která potrvá až do konce roku, byla
zahrnuta samozřejmě také veřejnost
z takto postižených oblastí.
Čtyřicet

PŘÍLEŽITOST INFORMOVAT
I ARGUMENTOVAT

se zástupci obcí
a veřejností.

Zástupci LČR využívají tuto příležitost, aby
prezentovali své názory, zkušenosti a naprosto
konkrétní údaje vypovídající o současném stavu
lesů. Zevrubně informují o přijatých opatřeních pro
boj s kůrovcem, seznamují účastníky se statistikou
nahodilých těžeb i s prognózou na nejbližší období.
Další část informací se soustředí na obnovu lesa,
nové přístupy a aktuální zkušenosti se
zalesňováním. Diskuse sice v některých případech
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začíná váhavě, ale až na skutečně pár výjimek vždy
přetáhne plánovanou délku setkání.
Dotazy a připomínky v rámci diskuse jsou zrcadlem
stavu lesních porostů a kůrovcové kalamity v dané
oblasti. Jiné otázky se objevují v oblastech, kde
kalamita trvá již několik let, a rozdílné tam, kde
teprve dochází k nárůstům výskytu
osm setkání kůrovcem napadených smrků.

CO KONKRÉTNĚ MÁME
DĚLAT U NÁS?

Některá témata jdou však i nad rámec působnosti
LČR. Starostové se často ptají na konkrétní
možnosti boje s kůrovcem v jejich regionu. Pokud
obce či města, která zastupují, vlastní les, trápí je
nedostatek těžebních kapacit, a především
problémy s odbytem dřeva.
Na druhou stranu se velmi aktivně zajímají zejména
o praktické zkušenosti a příležitosti související
s přirozenou obnovou lesa. Většina dotazů je velmi

konkrétních, často dojde až na detailní
starosta města Zábřeh František John. „Velmi vítám
problematiku jednotlivých lokalit. Tyto otázky mohou
aktivity Lesů ČR, které pomohou nejen naše lesy
být zodpovězeny i díky tomu, že se setkání účastní
a jejich funkce obnovit a zachovat pro příští
místní lesní správce či jeho zástupce z řad
generace, ale také přispějí k jejich společenskému
zaměstnanců LČR.
docenění,“ dodává ke kampani.
S obnovou lesa také souvisí dostupnost sadebního
materiálu s důrazem na listnáče, a to hlavně
KAMPAŇ JE DOBRÝM VÝCHODISKEM
v budoucnosti. Neopomenutelným tématem jsou
„Domažlice patří mezi městy a obcemi především
rovněž stavy především spárkaté zvěře a její vliv na
díky našim předkům k největším vlastníkům lesů.
úspěšnost zalesňování i přirozeného zmlazování
I v současné době, která je zejména pro smrkové
porostů. Problematika obnovy lesů je
porosty složitá, lesnictví v rámci
frekventovaná také mezi soukromými
našich městských lesů rozvíjíme
Informujeme
vlastníky lesa i veřejností, milovníky
s tím, že již dlouhodobě preferujeme
o aktuálním dění
přírody, tedy běžnými návštěvníky lesa.
maloplošné podrostní formy
v lesích.
hospodaření s co největším
KOMUNIKACE I DOTACE
využíváním přirozené obnovy
Velmi palčivými tématy je stav obecních a místních
s preferencí buku, jedle, modřínu a jasanu.
komunikací využívaných k odvozu vytěženého dřeva
Informační kampaň Lesů ČR je dobrým východiskem
a dotace pro soukromé vlastníky lesů včetně měst
pro vzájemnou výměnu zkušeností i vhodnou
a obcí. Informace o dotacích hledají především drobní
příležitostí otevřít v rámci diskuse některá citlivá
vlastníci lesů, jimž velmi účinně pomáhají odborní
témata,“ komentuje setkání Zdeněk Novák, starosta
lesní hospodáři. V případě LČR se jedná o jednotlivé
města Domažlice.
revírníky, kteří pravidelně absolvují školení o dotacích
Scénář kampaně obsahoval 48 položek v podobě
a jsou tak připraveni pomoci s administrací žádostí,
zdvojených setkání. V rámci přípravy každého dílu
ale také například poradit či doporučit, o jakou dotaci
na konkrétním místě byli osloveni zástupci okolních
a kdy by bylo vhodné požádat.
měst a obcí s informacemi o kampani a především
„Druhová skladba našich lesů byla vytvářená
s pozvánkou na setkání. Velká část starostů byla
v chladnějším období, proto mají změny podnebí
navíc ještě kontaktována telefonicky, což řada z nich
neblahý vliv na jejich stabilitu, zdravotní stav či
využila pro další konkrétní otázky, připomínky či
pestrou škálu funkcí. Současně si uvědomujeme, že
podněty. To jen podtrhlo typický rys kampaně, a sice
ke zmírnění klimatických změn potřebujeme právě
její kontaktní formu s masivní výměnou informací
funkční a zdravé lesy,“ uvádí k současné situaci
a zkušeností.
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SPORTOVNÍ DEN
V pátek 6. září proběhla ve sportovním areále
v Nymburce již tradiční akce – Sportovní den LČR.
Více než 600 účastníků přivítalo spíše
pošmourné počasí, které však nic neubralo na
chuti zapojit se do sportovního klání.
Zaměstnanci si poměřili síly v patnácti
sportovních disciplínách, které doplnily
nesoutěžní aktivity, jako akademie ve vrhu koulí,
veslařský trenažér či střelba z luku pod vedením
zkušených instruktorů. Družnou atmosféru si
užili všichni. Těm, kteří se po skončení klání
ocitli na stupních vítězů, dodatečně
blahopřejeme k výborným výkonům.
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NOVÉ TRENDY
V LESNÍ PEDAGOGICE

Vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi. Pěstovat v dětech zájem
o les a vysvětlovat jim, jak se v něm správně chovat. Významně ovlivňovat
vztah veřejnosti k lesu. To všechno, a navíc v atraktivní formě zajistí
lesní pedagogové z Lesů České republiky.
Nezapomenutelným zážitkem především pro školní
mládež se stává přímý kontakt s lesníkem, který se
stará o nejbližší lesy. Pomocí aktivit fungujících na
základním principu lesní pedagogiky dokáže
zájemcům přiblížit svůj les, ekosystém, užitky lesa
i činnosti, které lesníci provádějí pro vytvoření lesů
pro budoucnost a trvale udržitelné lesní
hospodářství. Prožitek vnímání přírody všemi smysly
zprostředkovávají lesní pedagogové, jimiž jsou
speciálně vyškolení lesníci s pedagogickými
znalostmi, přímo na svém každodenním pracovišti.

PRO MLADÉ JE TO NOVINKA
„Pro velkou část studentů to určitě byla zajímavá
zkušenost. Pracovat s motykou, hrabat se v hlíně
a eventuálně se umývat v blízkém potůčku
jednoduše není něco, co by dnešní mladí lidé
dělali často,“ zmínila studentka chotěbořského
gymnázia ve svém poděkovaní po jedné z mnoha
akcí pořádaných naším podnikem.
Abychom vzbudili zájem o les ve všech generacích,
rozhodli jsme se v rámci lesní pedagogiky využívat
mnohem více moderní technologie. Prvním krokem
bylo používání QR kódů na naučných stezkách, jimiž
můžeme rozšířit a zpestřit obsah stezky.

ŠIFROVACÍ HRA
Letošní novinkou se stala rodinná šifrovací hra,
která byla spuštěna v rámci našeho programu
Vracíme vodu lesu, po němž
získala i název.
Šifrovací hra?
Úniková hra?
Zajímavá procházka?
Dobrodružství?
Od každého něco!
Prvními, kdo si hru
vyzkoušel, byly děti z letního
tábora LČR. Hned v úvodu
hry je zastihl déšť, před
nímž se ukryly v prostorách
Informačního
a vzdělávacího centra, kde
jim lesník Ondra okamžitě
vymyslel úchvatný náhradní
program.

VRACÍME VODU LESU
Chcete si vyzkoušet tuto hru? Vezměte si
s sebou tužku a chytrý telefon s připojením na
internet. Dále potřebujete herní brožuru, tu si
však můžete vyzvednout v Informačním
a vzdělávacím centru LČR v obci Křivoklát,
u kterého hra začíná.
Určena je pro dvou až pětičlenné týmy,
například pro rodiny s dětmi (6+). Během hry
Vracíme vodu lesu absolvujete 4 stanoviště
a čekají vás i 3 bonusové úkoly. Můžete se těšit
na luštění šifer, řešení logických úkolů
a získávání hesel na předem připravené trase.
Vždy po zadání správného hesla do online
herního systému se dozvíte polohu dalšího
stanoviště. Hru můžete zvládnout do hodiny
a půl.

Jakmile déšť ustal, vrátili se zpět k zadání hry, které
všichni plnili s velkým nasazením a radostí.
Skupinky se předháněly v plnění úkolů. Mozkové
závity pracovaly o sto šest, aby tým co nejrychleji
vymyslel, jak šifry vyřešit. Po návratu do tábora se
družstva pustila do bonusových úkolů, aby se ve
výsledkové tabulce objevil název jejich týmu co
nejvýše.
Pro zlepšení představy o lesích XXII. století můžeme
v rámci lesní pedagogiky nově použít 3D brýle
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a pomocí virtuální reality se přenést do
budoucnosti, kde zjistíme, jak budou nyní se
obnovující lesy vypadat za padesát či sto let.
Virtuální les máme prozatím vytvořený pro pět
skutečných lokalit.

SOUČÁST PODNIKOVÝCH AKTIVIT
Lesní pedagogiku považujeme za důležitý
komunikační nástroj s veřejností. V letošním roce
byla doprovodným programem na spoustě
zajímavých sportovních a kulturních akcích,
například na cyklistických závodech Kolo pro život,
běžeckém seriálu Běhej lesy, Olympiádě dětí
a mládeže, národním festivalu Smetanova Litomyšl
a v neposlední řadě na Dni za obnovu lesa, který se
konal 19. října na 14 místech po celé republice.
V každé lokalitě byla pro návštěvníky připravena
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zajímavá náplň, přibližující lesnické činnosti, ale
i poznávání přírody či správné chování se v lese.
I v nadcházejícím roce se můžete těšit, že se
s našimi lesními pedagogy potkáte nejen během
aktivit Lesů České republiky, ale také na akcích
našich partnerů. Stále se budeme snažit
připravovat pestré a naučné programy, probouzet
vaši fantazii i chuť objevovat les a všechna jeho
zákoutí.

PEDAGOGIKA V ČÍSLECH
Lesní pedagogice se u LČR věnujeme již od roku
1999. V řadách našich zaměstnanců máme
téměř 300 lesních pedagogů, kteří uspořádají
více než 1200 akcí za rok. Naše akce ročně
navštíví takřka 150 000 účastníků.

Píšete nám...
Vážený pane generální řediteli,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za realizaci akce Dne za
obnovu lesa. Osobně jsem se zúčastnila společné výsadby na
Vysočině v Pelestrově. Mile mě potěšila hojná účast široké
veřejnosti. Zapojení veřejnosti, a především rodin s dětmi, je navíc
vynikající osvětovou činností, která ve všech zúčastněných zanechá
hluboký zážitek vedoucí k odpovědnému přístupu k naší krajině.
Závěrem mi dovolte pochválit tým Krajského ředitelství Lesy ČR
Jihlava, který akci bezvadně připravil. Právě díky nim akce měla
přesně takový význam a dopad, jaký jste plánovali.
Přeji Vám hodně sil ve Vaší práci,
Ing. Monika Oborná
Poslankyně Parlamentu České republiky

Vážení,
sázení na Pelestrově (Vysočina) se zúčastnila i skupina 14 pacientů
z Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, kteří jsou v současné
době hospitalizovaní na oddělení 5 – léčby závislostí. Pro tyto
pacienty byla účast na Dni za obnovu lesa terapeuticky velmi přínosná.
Při této společné akci mají možnost připomenout si pracovní
dovednosti, být součástí produktivní skupiny, navázat sociální interakce
s tzv. nedrogovou populací a především zažít a sdílet s ostatními
příjemný pocit z odvedeného díla, které má jistě vyšší smysl. To může
významně podpořit jejich úzdravu a návrat do běžného života po léčbě.

Vážení,
velmi gratulujeme ke zdařilé sobotní akci výsadby nových stromků v lese. Přijeli
jsme vlakem z Prahy a došli na Kočičí Hrádek u Slatiňan, kde jsme ocenili
skvělou organizaci výsadby, naučných zastávek s kompetentními
a zainteresovanými lidmi, ochutnávkou regionálních potravin, občerstvením,
možností posedět u ohně…
Palce drží a na další akci se těší,

Personál z Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě

Marie Haisová a Jaromír Zajac

Dobrý den,

Dobrý den,

díky za dnešní akci, bylo to moc fajn a doufáme, že se to stane tradicí
u Vás i u nás :-). Skvělá organizace, ochotní a trpěliví organizátoři,
dozvěděli jsme se spoustu informací o stromech i zvířatech, mohli
jsme si zasadit stromy i vyzkoušet úklid lesa a jako bonus jsme si
odvezli semínka, která určitě zasadíme.

účastnil jsem se dne sázení ve Vráži, akce byla vydařená, překvapili mě organizátoři
Lesní závod Konopiště svou připraveností a realizací. Pracuji v lese pro jiného
majitele, a tak jsem akci hodnotil i z odborného hlediska a nemělo to chybu, snad
jenom propříště třídit odpad. Organizační personál byl vstřícný a usměvavý, i při
odjezdu z parkoviště jsem zažil úsměv a gesto rozloučení. Zaměstnanci u techniky
se s chutí věnovali zvědavcům, nikdo je “neotravoval”. Zajímavá sekce lesní
pedagogiky, opět super personál i pomůcky.

Snad se i z Vašeho pohledu akce vydařila a budeme se moci příští
rok opět zúčastnit.
Kolářovi

S pozdravem
Václav Bednář

