
Regenerace lesních a lučních pramenišť
v Jihlavských vrších
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Jako by hříva byly kořeny

a tělo koně vyrůstalo z hlavy

/ Z lesa je znám, ty zasažené bleskem

a černé po boku /

Jan Skácel       





Je také oheň tímto naším, (nečekaným) 
průvodcem při cestě do krajiny vody?





 Federation of the South united helokrens of Javořice
(Konfederace Spojených jižních pramenišť Javořických) 

A co kdybychom i tyto, „hospodářské lesy“ jednou opět spatřili a vnímali 
jako podstatný krajinný prvek? Namísto nynějšího boje a střetů s nimi:

 Ve kterých dnes (ani ta nejtěžší vůbec myslitelná) těžká technika zatím 
nedokáže zcela zvítězit!



Komunikujme s kořeny našich 
vlastních hercynských lesů!

In one study, Suzanne Simard watched as a Douglas fir that had been injured 
by insects appeared to send chemical warning signals to a ponderosa pine 
growing nearby: 

 „Trees are linked to neighboring trees by an underground network of fungi 
that resembles the neural networks in the brain,“ she explains. 

Suzanne Simard grew up in Canadian forests as a descendant of loggers before 
becoming a forestry ecologist. She's now a professor of forest ecology at the 
University of British Columbia. 

https://www.npr.org/2020/06/26/882828756/suzanne-simard-how-do-trees-collaborate

 Regenerace lesního ekosystému je i výrazem skutečného respektu, vědomí 
anebo pochopení čtyř generací lesních hospodářů v činné praxi!

 Je-li potom zde, v domácím (středoevropském) kontextu opravdu možná?







Život bez holosečí je krásnější
Peter Wohlleben

„Každý lesník 
si svou prací 
staví pomník 
slávy nebo 
hanby.“

(Josef Ressel)



Josef Konšel
Stručný nástin tvorby a pěstění lesů v biologickém ponětí 



Jiří Metzl



Potřebujeme přirozené lesy?

„Chceme-li tedy nynějšímu a příštímu 
pokolení lidskému zdravé a k potřebě 
schopné lesy vypěstovat a udržet,
musíme potřebná pravidla z pralesa 
odvozovati, přírodu sledovati a záhy se 
učiti, abychom jejím nezvratným 
zákonům, jak náleží porozuměli.“

Vrbata (1872)





  Může snad hora uniknout nocí Orlovi?

 Co je blíže myšlené tímto chybovým hlášením: „O 
komplexním pádě podpůrných sítí v lesích?“ 
(wood_wide_web_and_wood_debris)

aneb: Jak korektně znovu načíst URL?

 Neviditelná, velmi rychle postupující mineralizace 
v důsledku probíhajících tvrdých asanací v lesích 
Českomoravské vrchoviny je vlastně skrytým, 
nesmírně rozsáhlým „požárem“ humusového 
podílu lesních půd!



Jak vykročit ke skutečné regeneraci 
pramenných oblastí v krajině i v lesích?

„Celá staletí usilujeme o vysušení krajiny. Byla prostě taková doba a 
vody bylo hodně. Tehdy jsme se také přizpůsobili daným 
podmínkám. Mezitím se ale podmínky změnily, respektive jsme si je 
změnili sami.“ 

         Klára Salzmann 



Zkusmý počin v masivu Čeřínku 

Revitalizace pramenné sítě v lesních porostech na Dolních Hutích
1. fáze: září 2021
Polesí Vysočina Arcibiskupství pražského (APHA)

Realizační příspěvek z programu péče o krajinu MŽP
cca 67 tis. Kč








