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KALEIDOSKOP

MALÉ DNY MĚLY ÚSPĚCH
Kromě Dne za obnovu lesa, který proběhl v říjnu na 13
místech, jsme v průběhu roku připravovali i další akce pro
veřejnost, tzv. malé Dny. Jednalo se o většinou půldenní
brigády, jejichž nejčastější náplní bylo sázení stromků, úklid
klestu a sběr semen. Každá lesní správa měla uspořádat
nejméně tři a lesní závod pět akcí, jejichž organizování jsme

zahájili na jaře. Přes četná covidová omezení, našlapaný
program škol před prázdninami i obavy veřejnosti ze
shromažďování, zní ke konci listopadu letošní bilance – na
172 malých Dnech za obnovu nám pomohlo kolem 4200
dobrovolníků všech věkových kategorií a další desítky brigád
jsme uspořádali ve spolupráci s firmami.

PŘEDSEDOU POPRVÉ
ZAMĚSTNANEC
Osmičlenná dozorčí rada Lesů ČR jednohlasně
zvolila novým předsedou Jaromíra Kříhu,
ředitele
Závodu lesní
techniky Lesů
ČR. Vystřídal
Jaromíra
Vašíčka,
ředitele
Ústavu pro
hospodářskou
úpravu lesů, který se stal místopředsedou.
Poprvé v historii podniku tak vede tento
kontrolní orgán zaměstnanec.
Lesní inženýr Jaromír Kříha je zaměstnancem
Lesů ČR od založení podniku v roce 1992.
„Mým krédem je pracovat tak, abych se mohl
komukoli podívat do očí a za svoji práci se
nemusel stydět. Na tom nemíním nic měnit,“
řekl J. Kříha.

JAKÉ PROGRAMY JSOU NEJZNÁMĚJŠÍ?
Sedmdesát procent respondentů má dostatek informací o programech, které
pro veřejnost připravily LČR. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které jsme
provedli v rámci Dne za obnovu lesa na všech 13 místech.
Z vyplněných lístků mj. vyplynulo, že nejznámějším programem je Sázíme lesy
nové generace před Vracíme vodu lesu a že zhruba 69 % dotázaných si na LČR
cení především pořádání akcí pro veřejnost, zatímco 45 % respondentů si
vybralo hospodaření v lesích a 30 % otevřenost v komunikaci (bylo možné
označit více možností).
Dotazníky odevzdalo 1216 respondentů, tedy zhruba každý desátý návštěvník
říjnového Dne za obnovu lesa.

DOBROVOLNÍCI NA VÍKENDU
PRO ARTMANOV
Na Víkendu pro Artmanov, který zorganizoval revírník Ing. Martin Toman z LS
Jeseník, dobrovolníci ochránili ovazem jedle proti loupání kůry zvěří, vysadili
alej z jabloní, hrušní a jeřábu, instalovali drátěné oplůtky u náletů cenných
listnatých dřevin a zajistili ochranu ovocné aleje proti buřeni ožínáním travin
a keřů kolem vysázených mladých stromků. Během víkendu brigádníci také
vytvořili v okolí nově budovaných tůní tzv. „plazníky“ – úkryty pro obojživelníky
a plazy. Ti se na tomto území vyskytují v hojném počtu, a to i vzácnější druhy,
například užovka hladká, čolek horský nebo ropucha obecná.
Ing. Hana Komárková, OŘ severní Morava
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DVĚ OBNOVENÉ NÁDRŽE
NA VYSOČINĚ
Obnovu dvou vodních nádrží včetně vyhloubení
nových tůní dokončily za 5,3 miliony korun Lesy
České republiky v rámci programu Vracíme vodu
lesu. Skřivánek na Jihlavsku a Okrouhlice na
Žďársku zadržují vodu a prospívají vodomilným
rostlinám i živočichům. Kromě toho podnik na
Vysočině letos upravil koryto toku Rožínky. Za 2,6
milionů korun zlepšil odtokové poměry a zvýšil
protipovodňovou ochranu okolních nemovitostí.
Retenční nádrž Skřivánek obnovili vodohospodáři na místě kdysi zaniklé nádrže, dnes kalamitní holé plochy
vytěžené kvůli kůrovci. Zemní hráz zadržuje na asi 0,4 hektarech 2700 m3 vody. Kromě toho se na místě
vybudovaly i tůně, které jsou od jara domovem obojživelníků.
Také retenční nádrž Okrouhlice nahradila v lese u obce Pikárce na Žďársku někdejší historickou nádrž. Na
půlhektarové ploše se dá nyní zadržet až 9150 m3 vody. Až 20 % plochy nádrže tvoří pásmo s mělkou vodou,
které je útočištěm obojživelníků.

NOVÁ NÁDRŽ V OLOMOUCKÉM KRAJI
V lesích u Žádlovic v Olomouckém kraji revitalizovaly Lesy České
republiky koryto potoka Podhrádek a vybudovaly vodní nádrž
za 7,2 milionu Kč.
„Na místě zaniklé vodní nádrže porostlé přestárlými a nepůvodními
dřevinami jsme vybudovali novou nádrž, která zadrží až 6 800 metrů
krychlových vody. Revitalizované koryto toku nyní přirozeně meandruje
krajinou a při zvýšených průtocích se může voda rozlít do okolní nivy
i deseti nových tůní. V této oblasti jsme tak posílili biodiverzitu,“
vysvětlil Michael Šnajdr, náměstek pro vodní hospodářství a investice
z Oblastního ředitelství severní Morava.

ZE TŘÍDY DO LESA
Pomoci s úklidem klestu přijelo na LS Lužná, revír
Bor, 24 žáků ze šesté třídy se dvěma učiteli ze ZŠ
Kladno, Sítná.
Slunečné bylo
nejen počasí, ale
také pracovní
nasazení i nálada
a po dopolední
směně byl čas na
krátkou přednášku
na téma kůrovcová
kalamita a také slib,
že na jaře si dají
„opáčko“.
Lucie Veselá,
LS Lužná

ZVÍŘATA V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE
Pracovníci LČR
se v říjnu aktivně
zúčastnili
projektového
dne Den zvířat
na základní
a mateřské škole
v Holčovicích.
U nejmladší
skupiny dětí měla úspěch především aktivita
s maketami živočichů v životní velikosti, obrázky
zvířat, stopy šelem a puzzle. Děti však také velmi
zaujala videa z fotopastí a poutavé vyprávění.
Martina Tesařová, ZŠ Holčovice
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ŽELEZNIČÁŘI SE
VYZNAMENALI
Hned 75 pracovníků plzeňské
pobočky a dalších pracovišť
Správy železnic přijelo na
brigádu na LS Stříbro.
Jejich nadšení a chuť k práci
zajistily vysazení 7200 sazenic
dubu, javoru a borovice, včetně
pomocných prací, za což jim patří naše uznání
i poděkování.
Ing. Ivan Klik, LS Stříbro

OSLAVY LESA NA FLOŘE
POJEDENÁCTÉ
Tradice Oslav lesa na Floře
byla zahájena v roce 2011.
Letos se akce s podtitulem
„Lesy v Olomouckém kraji
– lesy pro lidi“ konala pod
záštitou hejtmana kraje
i primátora města. Mezi
pořadateli bylo více než 20
subjektů, jejichž činnost
souvisí s přírodou a lesem.
Lesy České republiky patří
již od počátku mezi hlavní
organizátory Oslav. Po celý
říjnový víkend byl připraven bohatý program, který přilákal
více než 3 500 návštěvníků.

KOLEGA V KLECI
Naši zaměstnanci se věnují mnoha koníčkům, většina
bývá spojena s lesním prostředím. Lukáš Chotěnovský
(na snímku
vpravo)
z ředitelství
v Hradci Králové
má zálibu úplně
jinou, již několik
let totiž nastupuje
do klece jako
profesionální
bojovník v MMA.
A vede si zdatně,
protože si z klání s vesměs zahraničními fightery zajistil
skvělou dosavadní bilanci 6 vítězství a jen jediné porážky.
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Na Hradecku a v Pavlíkově na Vysočině jsme
instalovali panely prezentující program Vracíme
sovy lesu.

BESEDA SE SENIORY
V LOMECH
V rámci
rekondičního
pobytu seniorů
v Lomech
proběhla beseda
s našimi kolegy
Ing. Václavem
Hanzalem
a Janem Ježkem na téma Les a jeho škůdci.
Poděkování za tuto aktivitu nám zaslali
pracovníci Jindřichohradeckého sdružení
sociálních aktivit.
Ing. Kamil Bjaček, OŘ jižní Čechy

BĚŽCI POMOHLI
S OŠLAPEM
Během slunečného pátečního odpoledne nám
pomáhalo 28 členů Šternberského klubu
orientačních běžců s ošlapem stromků
nedaleko osady Aleš u Šternberka. Vyměnili tak
trénink za brigádu v prostředí, které je pro jejich
krásný sport zásadní. I nejmenší z účastníků
práci zvládli hravě
a z lesa odcházeli
všichni s úsměvem
na rtech.
Ing. Miroslava
Remešová,
LS Šternberk

PRACOVNÍ VÝROČÍ

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 někteří naši kolegové
oslavují pracovní jubileum.
25 let

Ing. PAUSAROVÁ JANA, referent,
LS Znojmo
DUBSKÁ JITKA, referent,
OŘ východní Čechy
POSLUŠNÝ MIROSLAV, lesní dělník,
LZ Konopiště, Polesí Višňová

20 let

Ing. BIHUŠ ROMAN, revírník r. Nebesa,
LS Františkovy Lázně
Ing. HERALTOVÁ MICHAELA, referent,
LS Luhačovice
KLÍMA JAN, DiS., revírník r. Lesná,
LS Přimda
Ing. SVĚTLÍK PETR, revírník r. Šumná,
LS Znojmo

15 let

VÉLA JAN, revírník r. OSL Český Dub - sever,
LS Ještěd
NOHA JIŘÍ, revírník r. OLH Klatovy,
LS Klatovy
Bc. KOLOVRATNÍK JAN, lesní l.ú. Hradiště,
LZ Boubín, Polesí Včelná
Ing. JANOTA VÁCLAV, lesní l.ú. Bázum,
LZ Boubín, Polesí Zátoň
TOMEK JOSEF, lesní dělník,
LZ Boubín, Školka Budkov

10 let

ŠVEC MICHAL, výrobní inspektor,
OŘ západní Čechy
Ing. KODYTEK ALEŠ, manažer obchodu,
Ředitelství LČR
Ing. PIORECKÁ DANIELA, správce toků,
Ředitelství LČR
Ing. POLÁČEK JAN, revírník r. Hrudkov,
LS Vyšší Brod
Ing. ZLÁMAL PAVEL, revírník r. Dětřichov,
LS Bruntál
Ing. JANÁČIK MARTIN, revírník r. Velflík,
LS Horní Blatná

Ing. ŠTEFANÍKOVÁ EVA, technik polesí,
LZ Boubín, Polesí Včelná
KANTOREK MIRKO, lesní dělník,
LS Janovice

Ing. SVĚTLÍKOVÁ SOŇA, revírník r. Znojmo OLH,
LS Znojmo
Ing. SVOBODA JOSEF, M.Sc., specialista pro lesní hospodářství,
Ředitelství LČR
MIKEŠOVÁ EVA, referent účetnictví II,
LS Vyšší Brod
JÍRA PETR, správce toků,
OŘ východní Čechy

Ing. ZAVRTÁLEK MARTIN, metodik ochrany lesa,
Ředitelství LČR
KORBAJ PETR, technik vodního hospodářství,
OŘ jižní Morava
Ing. HOUT JAN, revírník r. Adršpach,
LS Dvůr Králové n. L.
Ing. MAKOVÁ ILONA, referent účetnictví II,
LS Rožnov p. R.
TOMEK STANISLAV, traktorista,
LZ Židlochovice, Polesí Soutok

Ing. DRAHOKOUPIL ALEŠ, revírník
r. Jilemnice, LS Jablonec n. N.
FUČÍK JIŘÍ, revírník r. Kunšach a Borovany,
LS Třeboň
Ing. ŠTĚRBA RADMIL, kontrolor,
OŘ jižní Morava
Ing. SVOBODA MILAN, vedoucí polesí,
LZ Židlochovice, Polesí Bílý Vlk
REITER JAN, lesní dělník,
LZ Židlochovice, Polesí Židlochovice
Ing. SVOBODA RADEK, ekonom,
Ředitelství LČR

JARINA IMRICH, traktorista,
ZLT Středisko Mlynářovice
Ing. KAMP DANIEL, revírník r. Ucháč,
LS Janovice
LIEBLOVÁ MARIE, topič,
LZ Kladská, Polesí Kostelní Bříza
BŘINEK LUKÁŠ, traktorista,
LZ Židlochovice, Polesí Moravský Krumlov
Bc. SEDLÁKOVÁ PETRA, referent,
Ředitelství LČR
ŘEZÁČ IVAN, interní auditor,
Ředitelství LČR

TÉMA

Říčany – Hradiště

DEN ZA OBNOVU LESA
ZDOBILY ÚSMĚVY

Po ránu chladnou, ale jinak krásnou říjnovou sobotu strávili lidé v lesích
na 13 místech po celé republice, kde je také v letošním roce spojil náš
Den za obnovu lesa. Pracovaly a bavily se na něm celé rodiny. Nálada byla
báječná a uvolněná, prostě jako vždycky, když děláte něco, co vás těší
a má smysl.
A pryč byla i nervozita či strnulost z tváří našich
kolegů, kteří se ještě při prvním ročníku Dne za
obnovu lesa tak trochu báli, jak se vypořádají
s dotazy či reakcemi té masy lidí, která se na ně
valila. Pro 12 210 lidí, které jsme na naší akci
napočítali letos, připravili atmosféru příjemnou,
vskutku rodinnou. Přišli jsme si ten Den, o nějž nás
loni na poslední chvíli připravil covid, parádně užít.
Na letošní Den za obnovu lesa sice přišlo, vlivem
různých okolností, lidí o něco méně než přede
dvěma lety, ale ukázalo se, že zhruba tisícovka
návštěvníků, která v průměru připadla na jedno
místo, je ten správný počet, aby se v krásném
lesním prostředí všichni účastníci v klidu zapojili do
připraveného programu. Naši kolegové si pak pro
každého zájemce našli nejen odpověď na
nejrůznější otázky, ale také úsměv.
Kdo mohl srovnávat oba ročníky Dne za obnovu
lesa, asi potvrdí, že něco bylo stejné a něco jiné.
Stejné bylo počasí, které se v průběhu dne na
většině míst vylepšovalo až do slunečného
odpoledne, podobné bylo i nasazení zhruba 900
našich kolegů přímo v terénu.
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Jiný byl program – letos mnohem bohatší a hlavně
„vychytanější“. Kromě tradičně hlavní „atrakce“,
kterou je pro většinu příchozích sázení nového lesa,
jsme představili také naše programy zaměřené na
vodu, sovy či koně v lese, nabídli soutěž Odznak
malého lesníka i další hry v rámci lesní pedagogiky.
A ještě se povedlo vysázet na 69 000 sazenic, na
některých místech včetně přípravných prací.
Už to zkrátka nebyla masově navštívená pouť se
stánky na okraji lesa, jak to na některých místech
připomínal první ročník, ale smysluplná akce pro
celou rodinu, která naše zaměstnance, podnik i jeho
aktivity představila na tom nejlepším místě – přímo
v lese.
„V době covidové, kterou stále prožíváme, se na
čerstvém vzduchu a v dobré, milé společnosti
blízkých lidí, přátel a lesníků podařilo najít společné
téma, zapomenout možná na obavy a stres a udělat
něco pro krajinu. Myslím, že to ke spokojenosti
stačí. Velmi děkuji všem návštěvníkům i kolegům za
perfektně odvedenou práci ve velmi příjemné
atmosféře,“ zakončil letošní Den za obnovu lesa
generální ředitel Ing. Josef Vojáček.

TÉMA

Nový Žďár

Capartice

Dlouhá Louka

Slatiňany

Nová Huť
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TÉMA

Zlín – Kocanda

Konopiště

Pod Javořicí

Radíkov

Hájemství
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TÉMA

Šilheřovice

Ševětín

OŘ/LZ

Kraj

západní Čechy
západní Čechy
severní Čechy
severní Čechy
jižní Čechy
Konopiště
Vysočina
východní Čechy
východní Čechy
jižní Morava
jižní Morava
severní Morava
severní Morava
CELKEM

Karlovarský
Plzeňský
Ústecký
Liberecký
Jihočeský
Středočeský
Vysočina
Pardubický
Královehradecký
Jihomoravský
Zlínský
Moravskoslezký
Olomoucký

Název
lokality
Ašský výběžek, obec Nový Žďár
Capartice
Dlouhá Louka – rozcestí
Svor – Nová Huť
Ševětín
Konopiště
Pod Javořicí
Slatiňany
Hájemství
Říčany – Hradiště
Zlín – Kocanda
Šilheřovice
Olomouc - Radíkov, u Fortu Radíkov

Počet účastníků
(odhad)
980
650
800
700
530
2 100
950
900
900
600
500
1 600
1 000
12 210

Počet
stromků
1 800
5 000
6 000
7 500
8 500
17 000
1 900
2 500
2 100
5 000
5 000
3 530
3 000
68 830
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AKTUALITA

LESY PRO BUDOUCNOST
NA SEVERU ČECH
Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín. V centru tří severočeských měst
na přelomu října a listopadu Lesy ČR instalovaly putovní expozici
„Lesy pro budoucnost“.
Na výstavních panelech návštěvníci našli zajímavosti
o sázení lesů nové generace, obnově lesních cest či
zadržování vody v krajině. Pokud však někdo měl
potřebu ptát se dál či do větší hloubky, mohl své
otázky položit z očí do očí oblastnímu řediteli,
náměstku pro vodní hospodářství či lesním správcům.
Putovní výstava navazovala na řadu předchozích
diskusí lesníků se zástupci samospráv i veřejností
v kalamitou nejvíce zasažených oblastech.
„Na většině území republiky se nám už daří
kalamitu zpomalit nebo zcela zastavit. Letos
kulminuje v severočeských lesích, což samozřejmě
lidé registrují. Komunikovat o tom, co se děje,
a nenechat veřejnost na pochybách a v nejistotě,
považuji za velmi důležité. Proto jsme připravili
informační panely a víkendový program. Chceme
lidem situaci objasnit a vysvětlit náš postup,“ říká
generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.
Přes mrazivé podzimní počasí se během tří víkendů
na severočeských náměstích sešlo množství
návštěvníků a není divu. Stánek s lesní pedagogikou
lákal zejména rodiče s dětmi. Mohli si zasoutěžit,
kdo pozná víc stromů a plodů, zábavnou formou se
dozvědět něco o hospodaření v lese a myslivosti
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nebo si naživo „osahat“ paroží a další trofeje,
nechyběla ani tvořivá dílnička. Kolemjdoucí ukázka
dřevin zaujala a inspirovala k dotazům a diskusi
o zalesňování.
Oblíbenou zastávkou se stal stánek s virtuální
realitou. Zde se návštěvníci pomocí speciálních brýlí
přenesli do 3D lesa věrně vymodelovaného podle
zalesňovacích projektů pro pět konkrétních lokalit.
S většími či menšími obtížemi se pak proplétali mezi
stromky a snažili se nahlédnout do „bubliny“
s reálnou fotkou lesa, jak vypadal před svou obnovou.
Velký ohlas slavily brýle u dospívajících – ti virtuálním
lesem pobíhali zcela přirozeně a jen si stěžovali, že
v houští nepotkali divočáka nebo jelena.
V neděli byl program zaměřen hlavně na děti.
Lokálně známé a oblíbené „Sváťovo dividlo“
si pro odpoledne připravilo pohádku Madlenka
a skřítkové. Na své si však přišli i dospělí příznivci
lesa, protože se v rámci hry dozvěděli, jak Nebojsa
svérázně zatočil s kůrovcem.
Expozice „Lesy pro budoucnost“ se setkala
s příznivými ohlasy a zlepšila povědomí veřejnosti
o lesním hospodaření Lesů ČR. Za to patří dík našim
kolegům, kteří se na přípravě akce podíleli.

AKTUALITA
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RYZÍ PROVOZÁK
Jeho životní cesta rozhodně nebyla přímkou vyznačenou v čímsi sešitě.
Mohl být kominíkem, obráběčem kovů i pilotem. Zažil konec války
a období, která následovala. Náhody, štěstí a celoživotní věrnost lesu mu
ale vždycky ukázaly směr a nenechaly ho odpočívat ani zestárnout.
I když má v občance rok narození 1937.
Vladislava Ferkla u nás znají snad všichni lesníci
i ochránci přírody. Kvůli 400 hektarům lesa na
Klokočné u Říčan pod správou Lesního závodu
Konopiště, kde už přes třicet let promítá do péče
o les své ryzí lesnické zaujetí, vnímavost
a racionální přístup k lesu coby majetku i životnímu
dílu. Má víru v sílu přírody i v člověka, který s ní umí
zacházet, a tak svým smysluplným počínáním,
vervou, slušností a vizionářstvím inspiruje. Své
vrstevníky, kolegy i studenty, kteří stojí o otázky
a odpovědi hledají, tak jako on, s jistotou, že navodí
další. Patříte-li mezi ně, na setkání s ním
nezapomenete.
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Chcete si sednout nebo půjdeme?
Půjdem.
Lesy na Klokočné jsou vlastně jako naše země třicetiletým
svědkem změn po sametové revoluci. Je to tak?
Vlastně ano… Začali jsme tu výběrným nepasečným
způsobem obhospodařovat lesy v roce 1990. Ve
třiapadesáti jsem byl už protřelým lesníkem se
zkušeností z různých škol, provozů a pozic.
Povídejte…
Po skončení povinné školní docházky neměli rodiče
patřičné body pro mé přijetí na střední školu. A tak

PROFIL
jsem dostal nabídku jít do Berouna učit se na
kominíka nebo do Vítkovic na valcíře. Když se to
dozvěděla má učitelka přírodopisu, obstarala mi
z vlastní iniciativy umístěnku na učiliště pro
kvalifikované lesní dělníky v pěstební činnosti
v Květově u Milevska. Byl jsem jí vděčný, protože mě
to do lesa táhlo, i když jsem byl městské dítě. Bydleli
jsme tenkrát se spolužáky uprostřed obory pro
černou zvěř, prostě v patnácti letech zážitek. Po roce
nás přestěhovali do Kamenné Lhoty u Uhlířských
Janovic. Nastoupila k nám tehdy děvčata, takže
další začátky.
Co bylo dál?
Bratr ředitele našeho učiliště byl pilot aerolinií
a mohli jsme tak díky němu jednou týdně ve
Zbraslavicích létat a udělat si pilotní kurz na
větroně. Při závěrečných zkouškách mi nabídli, že se
mohu létání věnovat profesně. Tehdy byla letecká
škola jen u vojáků a mohl jsem se přihlásit ke studiu
až za rok. Rozhodla maminka. Řekla, ať dokončím,
na co jsem se dal, a když mě budou ta letadla dál
zajímat, ať si dělám, co chci. Poslechl jsem a učiliště
dokončil. Pak začalo mé první dělnické období
v pěstební činnosti na Příbramsku a zároveň
dálkové studium na písecké lesnické škole.
Nenudila Vás středoškolská teorie, když už jste znal praxi?
Pokračoval jsem i na vysoké, ale až později mi
došlo, že dva roky učiliště pro mě znamenaly víc než
maturita s fakultou dohromady. Půl týdne jsme se
učili a zbytek pracovali v lese. Vyzkoušel jsem si
všechno a získal vhled do téhle profese. Stal jsem
se ryzím provozákem a tím jsem dodnes.
To znamená…
Odpověď všem, kteří na Klokočné postrádají na
zemi více shnilého dřeva. Totiž že není pralesem,

i když hodnoty přírodního lesa využívá. Lesník by
měl podpořit a využívat to, co příroda nabízí, jak při
obnově lesa, tak v celém jeho dalším vývoji,
a umělými zásahy pak tento přirozený vývoj
usměrňovat. To k obnově lesa patří. Součástí je
samozřejmě i těžba, protože lesy, které pěstujeme,
musí být ekonomicky konkurenceschopné, tedy
musí si na sebe vydělat. Na Klokočné jsme
upřednostnili těžbu výběrnou a myslím, že se dá
takto postupovat i jinde.
Rozumím.
Víte, les není výrobní proces a normální
podnikatelské prostředí, to je asi každému jasné.
Už jenom tou stoletou výrobní dobou. Myslím ale,
že když podpoříme a využijeme přírodní procesy
a budeme pěstovat druhově i výškově pestrý les,
můžeme i v současných přírodních podmínkách
úspěšně hospodařit.
Mluvíte vlastně o lesích nové generace, smíšených
druhově a věkově pestrých porostech, které sází Lesy
České republiky na vytěžených plochách po kalamitě.
Takové porosty budou určitě odolnější vůči
klimatické změně i škůdcům, jak se to jeví i na
Klokočné. A ve většině našich lesů jsou navíc stejné
nebo i lepší stanovištní podmínky než na Klokočné
– ve 450metrové průměrné nadmořské výšce s 600
milimetry ročních srážek a sedmi Celsiovými stupni
průměrné teploty. Klokočná je tedy, podle mě, pro
takové hospodaření spodním prahem možností.
Když se vrátíme do roku 1990, co Vás na Klokočnou
přivedlo?
Tehdy se na Nový rok na Lesním závodě Zbraslav
uzavřelo moje druhé dělnické období. Ze dne na
den jsem se stal ředitelem. S každým fořtem jsem
tehdy obcházel jeho polesí a na Klokočné se podle
Klokočnou od roku 1990
obhospodařují státní lesníci
přírodě bližším, výběrným
způsobem. Coby
demonstrační objekt slouží
k ověření výhod a možností
takového postupu v běžném
hospodářském provozu. Navíc
jde o rekreační oblast
vzdálenou od Prahy asi třicet
kilometrů.
Dnes patří téměř 400 hektarů
na Klokočné do kategorie lesů
zvláštního určení pro potřebu
výzkumu a výuky.
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lesního hospodářského plánu měla značná část
porostů zcela smýtit a začít znova. Nechtěl jsem
postupovat podle stejných principů, které les
dovedly k nedobrému stavu, v jakém byl.

hospodaření, chtěl jsem méně poroučet přírodě
a více využít, co nabízí. Nejevilo se mi to jako
snílkovství ani nezodpovědnost a po třiceti letech se
snad potvrzuje, že to možné je. I když na zprávu
o výsledcích a proměně lesních porostů je ještě brzy
a na Klokočné už mám nástupce.
Věřil jste si díky své praxi na různých pozicích a lesnických
provozech…
Mám výhodu, ale někdy mi to připadá jako
nevýhoda, že jsem v provozu prošel opravdu vším
možným, od dělníka po ředitele závodu
i ministerského úředníka. Takže když na mě doléhají
některá opatření, jsem schopen si je přebrat a říci,
co je užitečné a účelné, a co naopak. Bez ohledu na
to, kdo to říká a proč.

Takže jsem se rozhodl, že nebudeme rekonstruovat
porosty, ale hospodaření v nich. Fořtovi se to líbilo,
ale nevěděl, jak na to.
A vy jste věděl?
Vždycky jsem přemýšlel o přírodě blízkém
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Své poznatky, postupy a zkušenosti z Klokočné
Vladislav Ferkl sepsal a Pro Silva Bohemica jeho
dvěstěstránkovou publikaci loni s podporou Lesů ČR
i Ministerstva životního prostředí vydala. Letos
pořizovala dotisk. Rovnou mi dvě daroval – jednu
pro mě a druhou, řekl, pro někoho, kdo ji docení
a poznatky využije. Ani jsem netušila, jakou radost
tou knížkou udělám. Je v dobrých lesnických rukou,
milý pane.
Eva Jouklová

LESY ČR A VEŘEJNOST

PŘES DVĚ TŘETINY STUDÁNEK,
TÉMĚŘ VŠECHNY CESTY

Pod Vysokou Roudnou

Letos na jaře jsme veřejnosti slíbili během 365 dní obnovit 300 studánek
a zpřístupnit 81 cest s příběhem. K 1. květnu příštího roku chceme
oznámit, že jsme tento slib splnili, a tak je na čase se podívat, jak jsme
na tom zhruba v polovině našeho snažení.
V listopadu si na webových stránkách
klubnoveholesa.cz mohli zájemci
najít už 261 studánek po celé
republice, na jejichž návštěvu
veřejnost zveme. Jsou to místa
odpočinku i bezpečného setkávání
přátel a rodiny uprostřed lesů,
a proto jsou studánky i prameny
opatřeny nejen stříškou zachycující
nečistoty, ale kde to terén umožnil,
také zázemím s posezením.
A Cesty s příběhem, což jsou letité
lesní komunikace, k nimž se váže
místní příběh, regionální zajímavost
apod.? Těch na webových stránkách

Knížecí

Hegrova studánka

Klubu nového lesa nabízíme 77,
zbývá nám tedy dobudovat a osadit
tabulemi s QR kódem už pouze čtyři
cesty.
Pomocí kódů u studánek a cest si
turisté načtou v mobilní aplikaci
příběh daného místa, ale také se
tím členům Klubu přičítají body na
virtuálním účtu, za které získají
odměnu v našem e-shopu. Sbírat
body mohou už v tomto roce, ale
očekáváme, že se zájem o 300
studánek a 81 cest projeví
především v příští turistické sezóně,
až bude naše „nabídka“ kompletní.

Josefčina studánka a přístřešek
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PERNINSKÉ RAŠELINIŠTĚ,
přírodovědný unikát
Krušných hor

Foto Petr Jakubes

Přírodní památka Pernink, coby součást Evropsky významné lokality
stejného názvu, byla vyhlášena v květnu roku 2016 na ploše o výměře
69 ha. Předmětem ochrany této památky je obnovující se vytěžené
rašeliniště i jeho okolí se zbytky přirozených rašeliništních společenstev.
Rašeliniště s názvem Perninské se rozkládá mezi
místní průmyslové těžbě zde zanikly lokality dvou
obcemi Pernink a Abertamy, a to na vrcholovém
velmi vzácných rostlin, rojovníku bahenního a klikvy
plató Krušných hor v nadmořské výšce 863 až 902 m.
maloplodé. V nevytěžené severní části rašeliniště se
Jeho německý název Bärringer Haad
dosud dochovala vegetace v původní
lze přeložit jako Perninské vřesoviště,
podobě. Rostou zde suchopýry,
což vystihuje původní otevřený ráz
vřesy, borůvky, brusinky i vlochyně,
lokality.
stejně jako vzácné vřesovcovité
Stáří Perninského rašeliniště je
keříky – kyhanka sivolistá, klikva
odhadováno na přibližně 12 000 let
bahenní a šicha černá. Dále pak
a mocnost rašeliny před zahájením
rosnatka okrouhlolistá, ostřice
průmyslové těžby dosahovala až 7 m.
chudokvětá a mnoho druhů
Toto rašeliniště je typickým horským
rašeliníků.
vrchovištěm, tj. s vyklenutým reliéfem
Vegetace zarostlé těžebny je však
a nejmocnější vrstvou rašeliny
podstatně chudší, s vzácnějšími
situovanou přibližně do středu
druhy pouze na místech se zbytky
ložiska, a bývalo význačnou
rašeliny. Jde především o hruštičku
botanickou lokalitou.
menší, hruštici jednostrannou,
Před samotným zahájením
plavuň pučivou a některé ohrožené
průmyslové těžby mělo otevřený
druhy hub. Významná je taktéž zdejší
Kyhanka sivolistá patří
charakter s převládajícími keříky
k botanickým skvostům lokality. fauna, zastoupená především
(vřesy, brusnice) a suchopýry. Kvůli
rašelinomilnými druhy motýlů, jako
Foto Petr Krása
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Kolem poloviny 16. století se v Krušných horách
začala rozvíjet těžba rud vyžadující velké množství
dříví pro potřeby dolů a hutí, což vedlo až
k drancování zdejších lesů.
Jako alternativní palivo pro obyvatelstvo se
nabízela široce dostupná rašelina. Ta se zde od
19. století těžila tzv. borkováním, kdy se
z obnažené rašeliny od okrajů rašelinišť rýčem
odkrajovaly cihly (tzv. borky), sušící se během léta
na dřevěných stojanech. Takto vytěžená
„borkoviště“ nebyla odvodněna ani odtěžena až
k minerálnímu podloží, a tudíž se na nich
poměrně rychle obnovovala rašeliništní
vegetace.

Těžba rašeliny borkováním na rašeliništi u Abertam.
Foto archiv Muzea Karlovy Vary

Objem těžené rašeliny se rapidně zvýšil zahájením
průmyslové těžby, které však už bohužel
předcházelo kompletní odvodnění ložiska.
Frézováním byla rašelina odebírána po vrstvách,
místy až na podloží bez ponechání potřebné
vrstvy rašeliny nezbytné pro regeneraci. Odhaduje
se, že zde v průběhu let 1956 až 2000 bylo
průmyslově vytěženo 600 000 až 900 000 m3
rašeliny.
Po ukončení provozu byla v průběhu let 2006 až
2008 v opuštěné těžebně provedena pouze
technická rekultivace, k obnovení přirozeného
vodního režimu ale nedošlo.

Žluťásek borůvkový, mizející motýl vázaný na porosty
vlochyně v rašeliništích, 2013. Foto Přemysl Tájek

např. perleťovcem severním, modráskem
stříbroskvrnným a žluťáskem borůvkovým.
Z obojživelníků zejména čolkem horským,
skokanem hnědým a ropuchou obecnou, z plazů
pak hojně se vyskytující zmijí obecnou. Z ptactva
zde objevíte např. skřivana lesního, lindušku luční,
bramborníčka hnědého, bekasinu otavní a vzácně
tetřívka obecného, který byl vypouštěný na tomto
místě v 80. letech minulého století pro posílení
původní populace.

Lokalizace a vyznačení hranice Přírodní památky
Pernink. Upraveno dle AOPK ČR

První, ryze technická, rekultivace ložiska po
ukončené těžbě proběhla pod záštitou ministerstva
zdravotnictví, které v té době rašelinná ložiska
spravovalo. Tehdy však nebyl příliš brán na zřetel
přírodovědný záměr, a tak až po převzetí novým
správcem, Lesy České republiky, s. p., započala
příprava na skutečnou revitalizaci celého těžbou
zasaženého území.
Revitalizací (tj. znovuoživením) rašeliniště se rozumí
soubor komplexních zásahů do území, který zamezí
odtoku vody z odvodněného rašeliniště a umožní
obnovu přirozené tvorby rašeliny. Ta totiž vzniká
pouze na trvale a silně zamokřených plochách
s výskytem mokřadní vegetace, především
rašeliníků a jiných mechů, které ji vytvářejí. Vysoká
vodní hladina také zabraňuje zarůstání dřevinami
a následnému nežádoucímu rozkladu a mineralizaci
rostlinných zbytků.
Samotný záměr obnovy Perninského rašeliniště
vznikl v roce 2016. V následujícím roce byla
provedena projektová dokumentace a zajištěna
veškerá potřebná povolení k revitalizaci. Zároveň
byla podána žádost o poskytnutí dotačních
prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj
– Operačního programu Životního prostředí.
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Zcela vytěžené Perninské rašeliniště s prosvítajícím podložím, 2006. Foto Vladimír Melichar

Rekultivační práce v závěru těžby rašeliny na Perninském rašeliništi, 2006. Foto Vladimír Melichar

Na odtěžené ploše se objevuje typická vegetace s keříčky a suchopýry, 2018. Foto Jan Matějů
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Hlavním opatřením obnovy rašeliniště byly vodohospodářské úpravy, které spočívaly v přehrazení
odvodnění a jemném modelování reliéfu odtěženého území. Celkem zde bylo vybudováno 390 přehrážek
třech typů, 2 kamenné vzdouvací objekty a vyhloubeno 8 tůní. Kvůli zamezení odtoku vody z rašeliniště
byly zahrnuty téměř 3 km odvodňovacích příkopů a na celé ploše byla vytvořena kaskáda 24 nízkých
poldrů z rašeliny, zpomalujících povrchový odtok srážek a podporujících jejich vsakování.
Úpravám terénu předcházel výřez náletových dřevin a nevhodných výsadeb z předešlé technické
rekultivace. Prioritou totiž byla snaha o zachování otevřeného rázu krajiny coby biotopu ohrožených druhů
živočichů a také snaha navrátit území jeho přirozený vzhled. Výhledově nejzajímavější část byla veřejnosti
zpřístupněna naučnou stezkou s povalovým chodníkem, pozorovacím molem nad vodní hladinou velké
tůně a vyhlídkovou věží. Celé rašeliniště nebylo možné zpřístupnit, a to kvůli zachování nutného klidového
režimu pro hnízdící citlivé druhy ptactva.

Soustava dřevěných přehrážek na obvodovém
odvodňovacím příkopu, 2019. Foto Vladimír Melichar

Lokalita je zpřístupněna bezbariérovým chodníkem
s pozorovatelnou, 2020. Foto Vladimír Melichar

Samotná realizace revitalizace rašeliniště probíhala
od 26. 7. 2018 do 31. 10. 2019. Záměr v rozsahu
7,7 milionů Kč umožnil revitalizaci 66 ha rašeliniště
a byl z 90 % financován z prostředků EU. Kvůli
ochraně citlivých druhů ptáků se práce protáhly na
více než jeden rok.
Perninské rašeliniště by se do budoucna mohlo stát
modelovým příkladem bezchybné spolupráce
přírodovědců a lesníků pro případné další
revitalizace jiných krušnohorských rašelinišť. Vždyť
jde o unikátní jevy místní přírody a krajiny, které si
bezpochyby zaslouží náš zájem a péči. Přírodovědec

Mgr. Vladimír Melichar, dlouhodobě se zabývající
Perninským rašeliništěm, který odborně dozoroval
celou revitalizaci, říká:
„Rašeliniště jsou unikátním ostrůvkem severské
přírody ve střední Evropě, a už proto si zasluhují
naši pozornost a ochranu. Navíc jsou trvale
nasycena vodou a v době sucha ji jen pozvolna
uvolňují. Potoky pramenící v živých rašeliništích
proto ani za největšího sucha nevysychají, což je
služba k nezaplacení.“
Martin Míšek,
LS Horní Blatná

LESU ZDAR 19

VÁNOCE

VÁNOČNÍ STROMKY
PRO PACIENTY I DĚTI
Vánoční stromky, smrky a borovice z prořezávek, jsme také letos darovali
covidovým oddělením nemocnic i sociálním a zdravotním pobytovým
institucím pečujícím o děti.
Téměř 350 objednaných stromků jsme do nemocnic
i dětských domovů rozvezli v první polovině
prosince. „Chceme znovu potěšit pacienty, kteří

bojují s covidem, a podpořit i zdravotníky v jejich
vytrvalosti a nasazení,“ řekl generální ředitel Lesů
ČR Josef Vojáček.

