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Obsah čísla 100 let – je to málo nebo hodně? V  lidském měřítku 

úctyhodný věk. V  lese je to doba růstu jedné generace 

stromů.  Projdeme-li se po lese školního polesí, obdivu-

jeme práci našich předchůdců. To, co děláme my nyní, 

ocení a zhodnotí zase až příští generace. 

Školní polesí je relativně maličký kousek území. Přesto 

je na každém kroku vidět specifické určení lesa pro vý-

chovu mladých lesníků. Naši studenti vnímají les jako 

komplexní ekosystém, o  který se učí starat. Jsou 

schopni rozlišit jednotlivé složky lesního společenství, 

věnovat jim potřebnou péči a tím ovlivňovat celý sys-

tém.

Návštěvník to sice takto nevidí, ale vnímá především 

pozitivní vliv lesního prostředí. Volné chvíle strávené 

v  porostech školního polesí  uvolňují mysl, která se tak 

osvobozuje od denních starostí a povinností. A  nejen 

proto je školní polesí vyhledávaným turistickým cílem.

Polesí, to není jen soubor lesního společenství, ale jsou 

to také lidé, kteří se o vše svědomitě starali a starají. Při-

pravený speciál školního časopisu Homeles vzdává hold 

všem, kteří se jakkoliv podíleli na současném vzhledu 

školního polesí, a současně je přáním, aby i  za dalších 

sto let mohli naši následovníci pokračovat v započatém 

díle.

Správní budova školního polesí
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Stručná historie
Školní polesí bbyylloo  zzaalloožžeennoo  vv   rrooccee  11992211 vyčleněním a 

zakoupením státem z  majetku hraběnky Althanové 

z Lipníka nad Bečvou – jako výsledek pozemkové refor-

my a úsilí Františka Matějky, zakladatele školního polesí 

a tehdejšího ředitele školy.

ŠŠkkoollnníí  ppoolleessíí  PPaarrššoovviiccee bylo ustanoveno jako ekono-

mická a organizační součást školy. V tomto svazku škola 

a školní polesí spolupracovaly až do roku 1951, kdy 

školní polesí přešlo do operativní správy státních lesů. 

Jelikož tato úprava škole nevyhovovala, bylo v  roce 

1958 školní polesí, nyní jako ŠŠkkoollnníí  ppoolleessíí  VVaallššoovviiccee, vrá-

ceno škole jako její součást. V  70. letech získalo školní 

polesí právní subjektivitu a organizační i  ekonomickou 

samostatnost. Od 1. 9. 2003 zase splývá ekonomicky a 

organizačně školní polesí se školou.

Historický hospodářský základ

LLeessnníí  hhoossppooddáářřssttvvíí v lesích tvořících nynější Školní pole-

sí Valšovice se rozvinulo poměrně brzy. V  důsledku 

jejich polohy na okraji odedávna poměrně hustě obyd-

lené oblasti v  povodí Bečvy se zde již od nepaměti 

projevoval tlak na les, který musel poskytovat obyvatel-

stvu blízkých zemědělských obcí dřevo a také dlouho 

sloužil jako doplněk zemědělské základny. V  lese se in-

tenzivně prováděla pastva, zejména hovězího dobytka, 

a tím se lesní půda místy přeměňovala na zemědělské 

pozemky. 

Následkem značné spotřeby dřeva, především jako pa-

liva, docházelo poměrně brzy k  přetěžování lesů. Už 

koncem 17. století byly lesy Hranické pahorkatiny přive-

deny do špatného produkčního i  pěstebního stavu. 

Jejich stav se snažily zlepšit tehdejší instrukce, které ač-

koliv přikazovaly přirozenou i  umělou obnovu lesa, 

v  praxi nebyly příliš respektovány. Zlepšení stavu lesa 

nastalo kkoonncceemm  1188..  ssttoolleettíí, kdy byla pro celý komplex 

lesů vypracována hhoossppooddáářřsskkáá  úúpprraavva a kdy se začalo 

pracovat s umělou obnovou síjí a brzy také se sadbou. 

Výsadba modřínu, který se značně rozšířil na Hranicku 

i  Lipnicku, byla prováděna asi od roku 1740 polesným 

OOnnddřřeejjeemm  WWoohhllffrroommeemm, který získal semeno z  oblasti 

Jeseníků a sazenice dal vysazovat na holiny vzniklé 

vichřicí.

1)  Jitro (německy Joch) je stará plošná míra představující plochu, kterou 
oráč s koněm zorá za jitro čili jeden den od jitra (rána) do poledne, 
případně až do soumraku (večera). Do roku 1764 byla míra (staročes-
kého) jitra 2 837 m², avšak po zavedení dolnorakouských měr je jedno 
(vídeňské) jitro = 5 755 m². V  našem případě hovoříme tedy o  ploše 
cca 200 ha kmenoviny.

Nejstarší zaměření doplněné popisem je z roku 1775 a 

provedl je Maximilán Tadeáš Wolfrom. Nejstarší hospo-

dářskou úpravu provedl v roce 1838 Ignác Elster. Lesní 

fáze josefovského katastru z  roku 1786 potvrzuje, že 

v  18. století silně převládala pařezina. Avšak již tehdy 

v  oblasti Valšovic lze prokázat existenci 350 jiter1)  

kmenoviny. V  té době již probíhají intenzivní převody 

pařezin.

Z oblasti lesnické činnosti měla v lesích Hranické pahor-

katiny největší význam mmyysslliivvoosstt. Podle záznamů se 

v  paršovických lesích a v  jejich okolí v  17. a 18. století 

ojediněle objevoval rys, medvěd, vlk a divoká kočka. 

Z  užitkové zvěře byl hojný srnec, zajíc, ojediněle zvěř 

černá. Jelení zvěř byla již v  17. století velmi vzácná. Ze 

zvěře pernaté byla nejčastější koroptev, sluka a jeřábek. 

Zavádění bažanta nastalo až v polovině 19.  století. Po-

dél Bečvy byla dosti častá vydra a ojediněle byl uloven 

i bobr. 

Lesy Hranické pahorkatiny vlastnili různí majitelé 

velkostatku v  Lipníku nad Bečvou. Lesní personál byl 

pro celou oblast lesů ustanoven až začátkem 17. století. 

Vedoucím úředníkem pro lesy celého majetku byl 

polesný, který měl titul nadlesního nebo lesmistra. Ve 

stejné době byl ustaven hájenský personál.  Původně 

pečoval o  celý revír jen jeden hajný, později byl jejich 

počet značně zvýšen.

Hospodaření na polesí

V  době, která přišla po zzaalloožžeenníí  šškkoollnnííhhoo  ppoolleessíí, došlo 

kk   zzáássaaddnníímm  zzmměěnnáámm  vv   hhoossppooddaařřeenníí, především ukon-

čením holosečí, zintenzivněním přirozené obnovy a 

zkvalitněním lesní dopravní sítě. Zodpovědným lesním 

hospodářem školního polesí byl správce, jemuž byl při-

dělen hájenský personál. Prvním lesním správcem se 

stal Zdeněk  Zatloukal, kterého v  roce 1928 vystřídal 

zkušený lesní hospodář Vladimír Bělík. Ten odpovědně 

řídil polesí jako účelový objekt pro praktickou výuku žá-

ků, budoucích lesních hospodářů, celých 27 let.
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Seznam vedoucích pracovníků školního polesí

(1908) 1921 – 1928 Zdeněk Zatloukal (nadlesní)

1928 – 1955 Vladimír Bělík (lesní správce)

1955 – 1963 Rudolf Zápotocký (polesný)

1963 – 1965 Ing. Jan Matocha (polesný)

1965 – 1971 Ing. Leopold Navrátil (polesný)

1971 – 1988 Ing. Jaromír Lajmar (vedoucí polesí)

1988 – 2004 Ing. Josef Pitron (ředitel školního polesí)

2004 – 2010 Ing. Arnošt Malenovský (zástupce ředitele školy pro školní polesí)

2010 – 2014 Ing. Jakub Zapletal (zástupce ředitele školy pro školní polesí)

2014 – doposud Ing. Martin Němec (zástupce ředitele školy pro školní polesí)
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Současnost
V současné době se o polesí stará celá řada lidí. Za vše 

odpovídá zástupce ředitele školy pro školní polesí. K ru-

ce má dva lesní, jednoho lesního technika a osm 

kmenových dělníků. Do prací se také zapojují studenti 

všech ročníků v rámci povinné praxe. 

Velikost pozemků určených k plnění funkcí lesa po po-

sledních drobných pozemkových úpravách je 1  000,2 

ha. 

Hospodaření v současnosti

Dlouhodobé plány hospodaření na školním polesí jsou 

dány schváleným Lesním hospodářským plánem, který 

se zpracovává na 10 let. Plány lesního hospodaření na 

školním polesí vycházejí z  kategorií daných zákonem 

č. 289/1995 Sb., zákona o lesích. Celé školní polesí je za-

řazeno v  kategorii lleess  zzvvllááššttnnííhhoo  uurrččeenníí – sloužící 

lesnické výuce,  s  překryvem kategorie lesa 

v  ochranných pásmech přírodních léčivých a stolních 

minerálních vod (lázně Teplice nad Bečvou), lesa po-

třebného pro zachování biologické různorodosti a lesa 

na mimořádně nepříznivých stanovištích. 

HHoossppooddáářřsskkéé  ccííllee

– Obnova a udržení stabilních lesních ekosystémů

– Uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření, 

využívání lesů takovým způsobem a v  takovém roz-

sahu, že jejich stabilita, biodiverzita, produkční 

schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost 

plnit užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpeče-

ny.

– Zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního 

zdroje ve prospěch příštích generací.

– Udržení a prohloubení funkce lesního majetku jako 

demonstračního objektu při výchově budoucích lesní-

ků, zachovat rozmanitost a pestrou škálu dřevinné 

skladby a jejího následného využití pro různé způsoby 

hospodaření.

Zásadní zzmměěnnyy  vvee  ssttrruukkttuuřřee  lleessnníícchh  ppoorroossttůů jsou způso-

beny především kalamitními stavy – ať už vlivem škůd-

ců živých (např. kůrovec) či vichřicemi, kterých se za 

posledních pár let prohnalo polesím několik. Cílem 

obnovy lesa je vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, 

prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa.

Stroje školního polesí
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Poslání
DDiiddaakkttiicckkáá  zzáássaaddaa – spojení teorie  s  praxí – je ve vyu-

čovacím procesu naplňována využíváním školního pole-

sí při předmětových cvičeních a praxích žáků. Již po 

dlouhou dobu plní školní polesí úlohu v praktické výuce 

žáků, kteří se zde seznamují  s  výrobní činností, provo-

zem, administrativou i organizací práce, a tak si utvářejí 

představu o provozu lesního hospodářství. 

ÚÚččeelloovvýýmm  ppoosslláánníímm školního polesí je vedle zajišťování 

praktické výuky žáků také rozvíjení odborné a pedago-

gické práce učitelů i  spolupráce pracovníků školního 

polesí  s  učiteli odborných předmětů. Školní polesí 

umožňuje také rroozzvvoojj  zzáájjmmoovvýýcchh  ččiinnnnoossttíí žáků školy, 

spolupracuje  s  výzkumnými ústavy i  jinými odbornými 

institucemi. Školní polesí má pro své účelové poslání 

velmi vhodné podmínky. Je to zejména přírodní pest-

rost, spojená  s  velkou rozmanitostí porostů, dále vý-

hodná poloha v  blízkosti Hranic, a tím snadná 

dostupnost pro žáky i pedagogické pracovníky školy.

Kromě účelového poslání zajišťuje školní polesí vvýýrroobbnníí  

úúkkoollyy  s  efektivním využíváním svěřených výrobních 

prostředků. 

Pro vlastní účely praktické výuky byly na polesí zřízeny 

účelové objekty, které umožňují demonstraci předná-

šeného učiva na praktických příkladech v  lesních 

provozních podmínkách. Pro svoji rozsáhlou problema-

tiku, která zasahuje do veškeré provozní lesnické 

činnosti, jsou ddeemmoonnssttrraaččnníí  oobbjjeekkttyy podle své funkce a 

zaměření rozděleny do dílčích tematických souborů, 

které lze využít ve cvičeních z  jednotlivých odborných 

předmětů:

– Lesní školky – objekty slouží k  praktickým cvičením 

z  pěstování a ochrany lesa. Patří sem sdružené lesní 

školky Rybáře a lesní školka ve Valšovicích. Sledují se 

zde metody, postupy a racionalizace práce při techno-

logii pěstování prostokořenného sadebního materiá-

lu s moderním vybavením školky.

– Výchova a obnova lesních porostů – objekty slouží 

k praktickým cvičením z pěstování lesů, ochrany lesů, 

lesnické taxace i lesní těžby.

– Objekt těžebně mechanizační – patří sem cvičná plo-

cha  s  trenažery, která slouží k  praktické výuce 

předmětů Stroje a zařízení a Lesní těžba.

– Objekty ochrany a estetiky lesa – jsou to přírodní re-

zervace, les ochranný bez úpravy výnosu „Lipová 

skalka“, Valšovická jezírka, i některé výstavky modřínu 

paršovické provenience a borovice lesní. Dominant-

ním estetickým zákoutím je památník Františka Ma-

tějky.

– Myslivost a rybářství – jedná se o  vlastní honitbu 

Valšovice a školní střelnici, která slouží k  praktickým 

cvičením z  myslivosti, výuce střelectví a střeleckému 

kroužku. Rybníky jsou využívány při mimoškolní 

činnosti v rybářském kroužku.

Lesní cesta Rokle
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Popis školního polesí
Lesy školního polesí jsou rozloženy v  oblasti 

Západobeskydského podhůří Vnějších Západních 

Karpat. SSeevveerrnníí část je převážně v  příkrých stráních a 

patří k  ppoovvooddíí  BBeeččvvyy, která protéká v  těsné blízkosti 

severní hranice polesí. Hluboké a krátké zářezy 

vodotečí zde vysychají.

JJiižžnníí část školního polesí patří k  ppoovvooddíí  MMooššttěěnnkkyy. Jde 

o plošiny mírně nakloněné k jihu. 

KKlliimmaa našeho polesí je charakterizováno 

pahorkatinným, mírně teplým klimatem. Léto bývá 

dlouhé, teplé a mírně suché, přechodné období je 

krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. 

Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá  s  krátkým 

trváním sněhové pokrývky.

Průměrná roční teplota polesí je 7 °C. Průměrná teplota 

níže položených Hranic je 7,8 °C. Průměrná teplota ve 

vegetačním období dosahuje 17 °C.

RRooččnníí  pprrůůmměěrrnnýý  úúhhrrnn  ssrráážžeekk činí 650  mm. Ve 

vegetačním období je průměr srážek 400 mm, v zimním 

250 mm. Dnů se sněhovou pokrývkou je průměrně 50.

Poloha, klima i  množství vody – to vše stojí za 

rozložením původních směsí i  současnou druhovou 

skladbou – velká ppeessttrroosstt  šškkoollnnííhhoo  ppoolleessíí, která nemá 

u jiných školních polesí obdoby.

Současné zastoupení jednotlivých významných dřevin 

zahrnuje především bbuukk a dduubb. Dále zde najdeme také 

modřín, smrk, jedli, borovici, douglasku, habr, javor, 

jasan, jilm, břízu nebo lípu. 

V  posledních deseti letech se skladba dřevin změnila 

výrazněji, a to z  důvodu několika kalamit – ať už po 

větrných smrštích, tak také vlivem kůrovce, kleslo 

zastoupení smrku z původních cca 30 % na současných 

8  %. Naopak podíl dubu vzrostl z  původních 5  % na 

současných 14  %. Stoupá také podíl douglasky jako 

nejúspěšnější introdukované dřeviny.Prudké severní svahy

Mírnější jižní strana
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Přírodní zajímavosti
Projíždí-li se Moravskou bránou od severu k  jihu, od 

Studénky a Polomi přes Hranice k Lipníku a Přerovu, po 

levé straně se vzpínají strmé svahy ukončené dominan-

tou hradu Helfštýna.

Jde o HHrraanniicckkoouu  ppaahhoorrkkaattiinnuu, která lemuje okraj MMoorraav-v-

sskkéé  bbrráánnyy. Uvnitř této pahorkatiny, v  lesním hospodář-

ském celku Hranice, se nachází školní polesí Valšovice.

NNeejjvvyyššššíí  bboodd Hranické pahorkatiny vrchol MMaalleennííkk 

(479 m n.m.) leží ve střední části našeho polesí. NNeejjnniižžššíí  

pplloocchhyy nalézáme podél BBeeččvvyy v  nadmořské výš-

ce 258 m n.m.

Oblast pahorkatiny tvořila původně souvislou 

klenbu s Oderskými vrchy. Poklesem této klenby vznikla 

čelní hlubina, Moravská brána.

Moravská brána „Porta Moravica" je 65 km dlouhý a 

4 až 9 km široký úval s mírně zvlněným povrchem. Ved-

la tudy slavná Jantarová stezka od Baltu do Římské říše 

a jedná se také o prastarou vojenskou a obchodní cestu 

od východu na západ i od severu na jih, lemovanou na 

severu Oderskými vrchy, na jihu pak Podbeskydskou 

pahorkatinou.

MMoorraavvsskkáá  bbrráánnaa  mmeezzii  PPřřeerroovveemm  aa  HHrraanniicceemmii je 

typickým příkladem kerného poklesu. Vznikla asi před 

17 miliony let poklesem dílčí kry mezi Oderskými vrchy 

na jedné straně a krou Maleníku na straně druhé, které 

spolu do té doby tvořily východní okraj Českého 

masivu. Zlomy vznikly jako důsledek horotvorného tla-

ku, jimiž působily od východu se vrásnící Karpaty na 

Český masiv. Není proto náhodou, že směr Moravské 

brány je totožný například se směrem karpatských hře-

benů v  Hostýnských vrších nebo Beskydech. Hluboká 

sníženina byla vzápětí zaplavena mořem asi na milion 

let. Za tu dobu bylo "dno" zaneseno pískem, jíly a štěrky 

a došlo k  ještě většímu propadu původního dna. Nej-

větší zjištěná nánosová vrstva byla navrtána u Prosenic 

a dosahuje hloubky až 900 m. Pohyby ker zemské kůry, 

které zapříčinily vznik Moravské brány, však zdaleka 

neustaly. Ještě dnes se kra Maleníku posunuje na 

jihovýchod a mírně se zvedá. Rychlost pohybu činí až 

1 cm za rok a patří k největším v celé České republice.

Západní svahy školního polesí
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Geologie na školním polesí

ZZ   ggeeoollooggiicckkééhhoo  hhlleeddiisskkaa se na Školním polesí Valšovice 

uplatňují horniny kulmského stáří, droby, slepence a jí-

lovité břidlice. V nižších polohách jsou na nich třetihorní 

vápnité jíly, v  malé míře též třetihorní slepence. Kulm-

ské horniny a vápenité jíly jsou často překryty kvar-

tálním sedimenty.

Na svazích spadajících do údolí Bečvy jsou vytvořeny 

dlouhé pruhy sutí s malým zastoupením hlinitého podí-

lu. Podél středního drobového pruhu tvoří dva výrazné 

pásy jílovité břidlice. Reliéf terénu školního polesí je mi-

mořádně pestrý a vytváří pro výuku velmi vhodné roz-

manité meziklimatické situace. Na severních svazích 

Maleníku se uplatňuje tepelná inverze. Hlubší zářezy na 

severních stráních jsou velmi chladné. Plošiny a mírné 

jižní svahy jsou podstatně teplejší.

Přírodní rezervace

V současné chvíli se na území školního polesí nacházejí 

dvě přírodní rezervace – Bukoveček a Dvorčák. 

V době vzniku tohoto speciálního čísla časopisu Home-

les probíhají jednání o vzniku jedné přírodní rezervace 

nazvané PPoodd  MMaalleennííkkeemm. Přírodní rezervace je navrže-

na jako jediné chráněné území se třemi prostorově od-

dělenými částmi (Bukoveček, Dvorčák a Lipová skalka).  

Předmětem ochrany jsou navrženy přirozené ekosys-

témy  s  lesními společenstvy bučin, suťových lesů a 

lokálně i  údolních jasanovo-olšových luhů, dále pak se 

společenstvy malých vodních toků a silikátových skal či 

drolin. V oblasti se nebudou provádět zásahy na poros-

tu.

PPřříírrooddnníí  rreezzeerrvvaaccee  BBuukkoovveeččeekk

Bukoveček je přírodní rezervace o rozloze 31,85 ha. Ta-

to rezervace se nachází na severní straně směrem 

k  Bečvě. Důvodem ochrany je zbytek přirozené buči-

ny s lípou a habrem. V oblasti se neprovádějí zásahy na 

porostech.  Přírodní rezervace byla vyhlášena dne 31. 

července 1962 Ministerstvem školství a kultury.

PPřříírrooddnníí  rreezzeerrvvaaccee  DDvvoorrččáákk

Dvorčák je přírodní rezervace o  rozloze 15,87 ha. Na-

chází se pod lesní cestou Nedokončená a další část 

hranice stanovuje Dolnonětčický potok. Důvodem 

ochrany je přirozený smíšený les  s  bohatou květenou. 

V oblasti se neprovádějí zásahy na porostech. Rezerva-

ce byla vyhlášena dne 31. července 1962 Ministerstvem 

školství a kultury. 

Lipová skalka
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Vodní hospodářství

Školní polesí je ve vodním hospodářství rozděleno na 

levoboční přítoky Bečvy (severní svahy) a pravoboční 

přítoky Moštěnky (jižní svahy).

PPřřííttookkyy  BBeeččvvyy

První se do proudu Bečvy vlévá potok KKrrkkaavveecc, který 

pramení pod turistickou křižovatkou Nad jezírky, neboli 

U laviček. Na potoku se vytvořila soustava Valšovických 

jezírek. Tu tvoří sedm malých vodních nádrží, z  nichž 

poslední je lesní rybníček  s  altánkem. Krkavec pak 

opouští školní polesí a poté, co proteče Mariánským 

údolím, se před Teplicemi nad Bečvou vlévá do Bečvy.

Bystřina RRookkllee se do Bečvy vlévá před osadou Rybáře. 

Svým charakterem se jedná o strž v extrémním sklonu 

terénu na severním svahu Maleníku. V  minulosti bylo 

na toku provedeno několik úprav s cílem omezit erozi, 

zpomalit odtok vody, a těmito jednoduchými 

prostředky tak zajistit dno toku proti prohloubení a 

svahy strže proti sesouvání. Na stabilitě svahů je závislá 

síť lesních cest, zejména Gabrielka a Na Rybáře. K  pů-

vodním úpravám strže se využívaly místní materiály a 

dřevo. Při povodních v  roce 1997 došlo k  prohloubení 

dna strže a vodou byl podemlet pravý svah strže. Po-

vodně ukázaly nutnost obnovení hrazení strže v  ob-

dobném rozsahu tak, jak již bylo provedeno v minulosti. 

Nesouvislá úprava podélného sklonu dna sleduje za cíl 

zpomalit odtok vody v toku, omezit eroze dna a břehů 

toku, trvale vytvořit na dně toku zvodněný polštář spla-

venin a tím zlepšit dotaci spodních vod. Vytvořená 

hrazení jsou samy o sobě také učební pomůckou, každý 

prvek je jiný.

V  severní části školního polesí najdeme studánku Na 

Křivém, U  Jezírek, Pod Květoňkou, vodopád u  Rybářů 

nebo pramen U Samků.

Bystřina Rokle

Horní paršovický rybník

PPřřííttookkyy  MMooššttěěnnkkyy

DDoollnnoonněěttččiicckkýý  ppoottookk začíná svou pouť v horní části lesní 

cesty Nedokončená. Na jeho toku byly vytvořeny PPaar-r-

ššoovviicckkéé  rryybbnnííkkyy. Jedná se o dvě vodní nádrže na okraji 

přírodní rezervace Dvorčák, nacházející se v  blízkosti 

obce Paršovice. Škola je prostřednictvím rybářského 

kroužku užívá k chovu ryb. 

Potok MMaalleennííkk pramení pod křižovatkou státní silni-

ce s horním napojením lesní cesty Nětčická. Maleník se 

pod obcí Soběchleby vlévá do Dolnonětčického potoka.

Na jižní straně školního polesí najdeme pouze jeden 

pramen, který byl vybudován na památku prvního ně-

meckého ředitele hranické lesnické školy Dr. Hermanna 

Reusse.
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Pramen Na Křivém

Vodopád U Rybářů Pramen Dr. Hermanna Reusse
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Památníky

Památník Františka Matějky, prvního českého ředitele, vztyčený v roce 1960

Památník Ing. Josefa Pitrona, ředitele šk. polesí 
(1988 až 2004) a učitele pěstování lesů
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Myslivost
Neoddělitelnou součástí lesního hospodářství na 

školním polesí je mmyysslliivvoosstt. 

Výkon práva myslivosti probíhá ve vlastní honitbě Olo-

mouckého kraje „Valšovice“ o celkové výměře 1 268 ha, 

z  čehož 1  156  ha je tvořeno lesními pozemky. Ty jsou 

součástí východní části Hranické pahorkatiny lemující 

okraj Moravské brány od města Hranice až po vý-

značnou dominantu hradu Helfštýna. 

Uživatelem honitby je Střední lesnická škola Hranice a 

na praktickém výkonu práva myslivosti se podílejí žáci, 

současní i  bývalí zaměstnanci školy a lovečtí hosté. 

V honitbě Valšovice je normována zvěř srnčí v počtu 60 

ks, zvěř daňčí v počtu 42 ks, zvěř černá v počtu 15 ks a 

zvěř zaječí v počtu 10 ks.

Z  důvodu redukce rostoucích stavů daňčí zvěře na ce-

lém území Hranické pahorkatiny byla dne 20. 6. 2014 

Krajským úřadem Olomouckého kraje vymezena oobbllaasstt  

cchhoovvuu  ddaaňňkkaa  sskkvvrrnniittééhhoo  MMaalleennííkk o  celkové výměře 

6 351 ha, přičemž honitba Valšovice je situována upro-

střed této oblasti chovu.

Žáci školy využívají honitbu Valšovice k  myslivosti při 

své školní i  mimoškolní činnosti. ŽŽááccii  ddrruuhhééhhoo  rrooččnnííkkuu 

vykonávají v honitbě provozně individuální praxi zamě-

řenou na myslivost v oblasti převážně manuální. Věnují 

se stavbě a opravám mysliveckých zařízení, oplocenek 

či přikrmování zvěře. Činnost žžáákkůů  ttřřeettííhhoo  rrooččnnííkkuu je 

v  honitbě zaměřena v  rámci povinného vyučovacího 

předmětu myslivost na výkon funkce mysliveckého hos-

podáře, a to včetně jarního sčítání zvěře, na kterém se 

podílejí všichni žáci tohoto ročníku. ŽŽááccii  ččttvvrrttééhhoo  

rrooččnnííkkuu se při dodržení veškerých mysliveckých zvyků a 

tradic učí prakticky naplánovat a zorganizovat pro svou 

třídu společnou loveckou akci. Ti žáci, kteří vlastní 

doklady potřebné k  lovu zvěře, jsou postaveni do role 

střelců a ostatní žáci třídy do role honců. 

Vybraní žáci čtvrtých ročníků se podílejí na plnění plánu 

lovu holé daňčí či srnčí zvěře a zvěře černé. Po ukon-

čení studia na  Střední lesnické škole v  Hranicích bývá 

absolventům, kteří lesnickou školu během jejich studií 

reprezentovali nad rámec svých povinností nebo jejichž 

studijní výsledky byly výjimečné, slavnostně předána při 

předávání maturitních vysvědčení také povolenka 

k lovu trofejové daňčí zvěře. 

Na lesnické škole funguje také mmyysslliivveecckkýý  kkrroouužžeekk. Žáci, 

kteří jej navštěvují, se v  honitbě Valšovice podílejí na 

veškeré činnosti potřebné pro praktický výkon práva 

myslivosti. Obecným cílem kroužku je prohloubení zna-

losti, že myslivost je  činnost ochraňující, zkvalitňující a 

využívající přírodní bohatství a je nedílnou součástí sou-

boru hospodářských činností člověka prováděných 

v kulturní krajině. Praktická činnost by měla rozvíjet zís-

kané vědomosti nebo poskytnout praktické představy 

pro teoretickou výuku. 

Myslivost je v  honitbě Valšovice ovlivněna především 

geografickou polohou. Honitba je velmi atraktivní pro 

různé návštěvníky lesa, kteří ji využívají k volnočasovým 

aktivitám, při kterých je zvěř velmi často vyhnána ze 

svých přirozených stávanišť. Od podzimních měsíců se 

do lesní honitby situované mezi polními celky stahuje 

velký počet zvěře srnčí, daňčí i  černé. Daňčí zvěř 

mnohem více migruje po celém lesním masivu 

Maleníku a honitba Valšovice je uprostřed tohoto lesní-

ho celku. Je zcela logické, že vysoký počet spárkaté zvě-

ře má vliv na lesní hospodářství. Proto je důležité, aby si 

také žáci uvědomili, že lesnické a myslivecké hospo-

daření na stejném majetku je nejúčelnější tehdy, když je 

svěřeno jednomu hospodářskému subjektu. Jen tehdy 

je myslivecký hospodář schopen efektivně ovlivnit stavy 

zvěře.
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Pro návštěvníky školního polesí
Turistické značky

Školním polesím prochází několik turistických značek 

Klubu českých turistů. Jsou zde zastoupeny všechny 

čtyři barvy.

ČČeerrvveennáá začíná na hranickém náměstí, dále vede kolem 

Hranické propasti, přes teplické nádraží a Lázně Teplice 

nad Bečvou, obcí Teplice nad Bečvou a částí Zbrašov vy-

stoupá k  vrchu Polomná. Po chvíli už vstupuje na po-

zemky školního polesí, kde pokračuje k  závoře 

U  Antonínka a po lesní cestě Helfštýnská, přes vrch 

Maleník, až k závoře nad Hubertem. Zde opouští školní 

polesí a pokračuje přes hrad Helfštýn a Týn nad Bečvou 

až na nádraží Lipník nad Bečvou. 

ZZeelleennáá vede z  hranického náměstí kolem Kostelíčka, 

vrchu Hůrka, přes teplické nádraží a Lázně Teplice nad 

Bečvou, Mariánským údolím potoka Krkavec. Po pře-

kročení silnice ze Zbrašova do Valšovic se dostává na 

školní polesí. Dál jde kolem Valšovických jezírek, U Lavi-

ček se pak přehoupne přes hřeben a začne klesat 

severním svahem zpátky k  Bečvě. Údolí bystřiny Rokle 

dovede zelenou až na hranici školního polesí a dál k ře-

ce Bečvě, na mostě pro pěší na Rybářích zelená překro-

čí Bečvu a přes Drahotuše a Klokočí svou cestu ukončí 

v obci Hrabůvka. 

MMooddrráá turistická značka opět začíná na hranickém ná-

městí. Pak vede nejkratší cestou k  Bečvě, místní částí 

Pod Bílým kamenem vystoupá na severní úbočí 

Maleníku, kde se napojí na lesní cestu Gabrielka, po 

které projde školním polesím. Pak pokračuje stále po 

vrstevnici až na rozcestí Za Krásnicí a začne stoupat 

k hradu Helfštýn. Od něj vede k vodopádu U Podhůry a 

končí v Lipníku u mostu. 

ŽŽlluuttáá turistická značka začíná na Maleníku, směřuje 

prudkým severním svahem k hájence na Rybářích, kde 

opustí školní polesí, překročí Bečvu, po jejím pravém 

břehu prochází osadou Rybáře a Famílie, projde pod Je-

zernickými viadukty a dojde až do centra obce Jezerni-

ce, kde končí.

Rozcestí Pod Maleníkem
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Lesní naučná stezka Valšovice 

Tato naučná stezka plní osvětu ve vzdělávání veřejnosti, 

dětí školního věku, pedagogů základních i  středních 

škol na téma lesnictví. 

Původní trasa této stezky byla vybudována v  sedm-

desátých letech. Měla délku 7,5 km a 14 zastavení. Ještě 

v roce 2010 byla v provozu. 

V následujícím období jsme i díky dotacím Olomoucké-

ho kraje stezku přebudovali do současné podoby. 

Stezka nyní tvoří turisticky nenáročný okruh o délce asi 

4 km a její trasa je volena tak, aby byla přístupná a 

zvládnutelná všem generacím a částečně i  hendikepo-

vaným spoluobčanům a pacientům lázní Teplice nad 

Bečvou – zejména ve své počáteční části, která vede po 

lesních cestách Valšovická a Helfštýnská. Stezka je ve-

dena jak zpevněnými lesními cestami, tak i nově vytra-

sovanými chodníčky  s  minimálním převýšením (370 až 

440 m n. m.) a místy zvlněným terénem.

Na trase o  dvanácti zastávkách jsou umístěny výrazné 

orientační tabule  s  číslem zastávky a názvem objektu, 

které informují návštěvníky lesa o  tom, k  čemu slouží 

školní polesí, co je les, popisují jeho formy a typy, jaké 

v něm rostou rostliny, dřeviny, či houby. Přibližují, s  ja-

kým hmyzem, rybami, obojživelníky, ptáky i savci se zde 

návštěvníci mohou setkat a v neposlední řadě informují 

o tom, jaký význam má v přírodě voda a samotný les.

Stezka začíná u  lesovny školního polesí poblíž altánu a 

dřevěné sochy daňka. Je dostupná linkovými autobusy 

z  Hranic nebo pěšky od konečné stanice autobusové 

linky Hranice – Teplice n. B. Pohodlná prohlídka celé 

stezky trvá 1,5 až 2 hodiny. Na několika místech jsou vy-

budována odpočívadla.Původní trasa naučné stezky

Třetí zastavení současné naučné stezky



16

Cyklotrasy

Školním polesím prochází několik cyklotras. Mezi ty nej-

významnější patří zejména část cyklostezky Bečva (číslo 

5), která spojuje oba prameny Bečvy  s  jejím koncem – 

soutokem s řekou Moravou. 

Další zajímavou cyklotrasou je ta s číslem 6237, kterou 

tvoří okruh z  Týna nad Bečvou přes vrch Maleník do 

Teplic nad Bečvou a kolem Bečvy přes Lipník nad Beč-

vou zpátky do Týna nad Bečvou. Jiná okružní cyklotrasa 

má číslo 6240. Okruh je to velký, na polesí vede po 

Helfštýnské cestě na křižovatku Pod Křivým, kde odbo-

čuje na lesní cestu Gabrielka, údolím bystřiny Rokle se 

dostává k  Bečvě a zde polesí také opouští. Také cyk-

lotrasa číslo 6241 je okružní, na školním polesí vede od 

hájenky na Rybářích nahoru údolím bystřiny Rokle na 

lesní cestu Gabrielka, odkud vede po této lesní cestě až 

do Týna nad Bečvou.

Na školním polesí lze využít i  další značené cyklotrasy, 

výše uvedený výčet není konečný.

Aktuální trasa lesní naučné stezky
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Jak se chovat na polesí
Na polesí, tak jako v každém jiném lesním prostředí, se 

člověk nachází pouze na návštěvě. Je potřeba se proto 

chovat zodpovědně.

Na lesních cestách, kterými se vstupuje na území 

školního polesí, jsou informační tabule. Kromě názvu 

lesní cesty upozorňují také základní pravidla chování 

v  lese. K  tomu účelu slouží sada piktogramů, které 

poukazují na to, co v  lese není dovoleno. Zákazy 

vyplývají z  lesního zákona a jejich cílem není 

znepříjemnit život návštěvníkům, ale vytvářet vhodné 

prostředí lesního ekosystému.

Školní polesí je školním účelovým zařízením a jeho 

hlavní funkcí je sloužit k výuce žáků SLŠ. Prosím 

respektujte pravidla vstupu pro veřejnost.

Piktogramy

Soubor zákazových piktogramů je součástí tabule se 

jménem lesní cesty na hranicích školního polesí. 

Jednotlivé piktogramy informují návštěvníka lesa 

o činnosti, kterou je zakázáno v lese provádět.

Zákaz rozdělávání ohňů

Zákaz volného pobíhání psů

Zákaz rušení zvířat

Zákaz kouření

Zákaz znečišťování lesa

Zákaz táboření

Zákaz rušení zvířat hlukem
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Pohledy těch nejzasvěcenějších 
– vedoucích školního polesí
Redakce oslovila tři vedoucí školního polesí, dva bývalé 

– Ing.  Arnošta Malenovského (A.M.), Ing.  Jakuba Za-

pletala (J.Z.) – a současného Ing. Martina Němce (M.N.), 

kterým položila stejné otázky.

Proč je podle Vás polesí důležité 
pro výuku lesnictví?

AA..MM..:: V našem oboru je důležité propojení teorie s praxí 

a to ať se jedná o  manuální zručnost a nebo o  vlastní 

odborné předměty. Umět zasadit stromek, vzít do ruky 

HK, lesnické mapy, dokázat posoudit stav lesa, vyznačit 

výchovný zásah a další věci s tím spojené. Školní polesí 

je součást školy, nemusím se nikoho o nic prosit, abych 

mohl jakoukoliv část praktické výuky provádět.

JJ..ZZ..:: Velmi jednoduchá otázka, avšak odpovědět na ni 

by mohlo znamenat práci o  rozsahu minimálně semi-

nární, ne-li bakalářské práce. Ale pokusím se for-

mulovat svoji odpověď pohledem bývalého studenta, 

dnes praktického lesníka. Před více než 20 lety jsem na-

stoupil na lesnickou školu jako nadšený myslivec a po 4 

letech studia jsem školu opouštěl jako nadšený lesník. 

A  to vše také díky školnímu polesí, kde jsme měli od 

prvního ročníku studia jedinečnou možnost si 

pravidelně ověřovat to, co jsme slýchávali od svých uči-

telů ve školních lavicích. Na základě této zkušenosti si 

dovolím tvrdit, že jakákoliv lesnická škola by bez školní-

ho polesí již nebyla lesnickou školou, ale jen další z řady 

škol poskytujících teoretické vědomosti přírodovědné-

ho zaměření.

MM..NN..:: K  úvodu odpovědi na uvedenou otázku použiji 

odkaz našeho z  největších myslitelů, filozofů a peda-

gogů Jana Amose Komenského, který říká, že je lepší 

sám jednou vidět, než stokrát slyšet, a přímá žákova 

zkušenost je neocenitelná. Jak jinak tedy zajistit efektivi-

tu výuky lesnictví než prostřednictvím vlastního školní-

ho polesí? Dle mého názoru nemožné! 

Když už jsem využil J. A. Komenského, tak jeho další ci-

tát zní: 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u  cest, jež 

pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Vlastní školní 

polesí je jedinečnou možností pro nás učitele, učitele ve 

smyslu nikoli jen pedagogického pracovníka, ale všech, 

kteří se žákům věnují a zázemí pro výuku zajišťují, vyu-

žít možnosti nejen ukazovat směr, ale také jít. 

Nutno si uvědomit, že školní polesí, byť je součástí ško-

ly, je podnikajícím subjektem, který musí být ekono-

micky efektivní jako kterákoli jiná firma. To vám žákům 

dává jedinečnou možnost nahlédnout lesnickému hos-

podaření pod pokličku ve všech jeho aspektech a sou-

vislostech. Myslím, že mnohé odborné školy nám 

můžou jen závidět. Máme tak ve srovnání s nimi exce-

lentní podmínky pro praktickou výuku, važme si jich a 

bojujme za ně.



19

Co byste vzkázal našim sou-
časným i budoucím studentům?

AA..MM..:: No, to je trošku složitější, lesnictví není to, co 

bývalo, o nás se LZ „rvaly“, dnes nebo aspoň v poslední 

době získat místo, které by mě po všech stránkách, ale 

stačilo by i trochu, naplňovalo, je asi dost problém.  Na-

konec i studenti jsou jiní. Ale těm, kteří se tomu budou 

opravdu věnovat, přeji, ať se jim daří, mimo jiné i  na-

pravit to, co teď v  lese vidím i za svým domem. Lesníci 

od dob Marie Terezie se musí obracet v  hrobě, dál to 

nebudu komentovat, protože bych musel být hodně 

neslušný, to beze smíchu.

JJ..ZZ..:: Aby nepromarnili čtyři roky pobytu na lesnické ško-

le a školním polesí a maximálně je využili ve svůj 

prospěch a aby si jednoho dne mohli říci, že to vše mě-

lo smysl. Stejně jako jsem si to před lety mohl říct já 

sám. Zároveň bych jim rád vzkázal, že především vyni-

kající studijní výsledky jsou základním předpokladem, 

že o  vás některý z  potenciálních zaměstnavatelů bude 

mít zájem.

MM..NN..:: Když už jsem přemýšlel nad učením J. A. Ko-

menského, narazil jsem na jeho další k  této otázce 

trefný citát: 

„Nevěřte všemu, co se vám k  věření předkládá: Zkou-

mejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

Vzkázal bych současným i  budoucím žákům: Nebuďte 

salámisti ve smyslu laxního přístupu ke studiu a k živo-

tu, byť k tomu současný svět a dění v něm dosti svádí. 

Buďte aktivní, učte se číst mezi řádky. Žák by se neměl 

učit pro to, že někomu vyhoví, že dostane nějakou přija-

telnou známku. Učí se pro sebe, aby v  životě uspěl, a 

učí se celý život. Nepromrhejte ty čtyři roky strávené 

v Hranicích jen tak.  Svět se vyvíjí, a to rychle, „cvičené 

opice“ budou nahrazeny stroji, počítači a roboty, což už 

se mimochodem děje. Úspěšný bude v  budoucnu ten, 

kdo nabídne něco víc, kdo bude umět řešit to, co ne-

zvládne stroj, kdo bude umět analyticky myslet, bude 

schopen plánovat, bude empatický, bude schopen vést 

a motivovat týmy lidí. To nezvládne ten, kdo na sobě 

nebude aktivně a soustavně pracovat.

Vím, co bych v  16-18 letech dělal, kdybych měl dnešní 

znalosti a zkušenosti. Byl bych vděčný za možnost výu-

ky více než jednoho světového jazyka ve škole zdarma, 

pídil bych se po možnosti výjezdu do zahraničí, byl bych 

aktivnější v  ekonomických disciplínách, a nejen ekono-

mice lesnické.

Které místo na polesí máte nejra-
ději a proč?

AA..MM..:: Tak to je jednoduché, Maleník, už podle jména, 

máme k sobě nejblíž, smích.

JJ..ZZ..::  Děkuji za tuto otázku. Zamiloval jsem si téměř 

všechny části školního polesí, ale pokud mám vybrat 

jedno místo, byla by to „Dlouhá seč“. Neexistuje pouze 

jeden důvod, proč toto místo preferuji. Už mé první 

kroky po nástupu na polesí vedly na „Nětčicko“, kde 

jsme jako studenti strávili první dva roky praktické výu-
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ky, a mohl jsem se tak podívat do porostů, které jsme 

pomáhali obnovit po větrné kalamitě z 90-tých let. Vel-

mi rád jsem chodil do této části lovit, byla nejvzdá-

lenější od budovy polesí a nebyl zde tak velký tlak 

loveckých kolegů. Zároveň se zde porosty velmi slušně 

zmlazovaly a některé části vzdáleně připomínaly les vý-

běrný. Tím vším si mě “Dlouhá seč“ a „Nětčicko“ získaly. 

Asi bych neměl zapomenout na střelnici, kde jsem 

strávil nádherné chvíle ve společnosti vynikající party 

v  rámci aktivit střeleckého kroužku. I  s odstupem času 

myslím, že zejména s prvním ročníkem, se kterým jsme 

se společně věnovali brokové střelbě, jsme vytvořili 

skvělý tým. Nikdy jsem z  nich neměl pocit, že hodiny 

strávené při budování střelnice nad rámec času určené-

ho pro střelecký kroužek by považovali za „opruz“. Když 

mě pak společně po maturitě přišli navštívit v  období 

mých zdravotních problémů, měl jsem slzy na krajíčku.

MM..NN..:: Možná to bude znít neotřele jako klišé, ale mám 

rád celé školní polesí. Během těch sedmi let mého pů-

sobení ve Valšovicích se mi tak nějak vrylo pod kůži. 

Můžete nám přiblížit nějakou ve-
selou historku z doby Vašeho pů-
sobení na polesí?

AA..MM..:: Těch je hodně, ale vybrat nějakou a abych se 

někoho nedotkl, to je složitější.  Tak jen jednu: „Pane 

učiteli, co je to za houba?“ „No, hlíva ústřičná a je jedlá, 

je vynikající.“ A  já potom čekal, kolik se jich přiotráví, 

protože i mistr tesař se sem tam utne. Naštěstí nikdo a 

já měl pravdu, byla prý „vynikající“.  Ale od té doby, když 

kluci přinesli nějakou houbu nebo neidentifikovatelný 

hmyz, tak jsem raději řekl: „Kluci, zahodíme to, objeví-

me nový druh a budeme se to muset učit.“ Smích, to za-

bíralo, smích…

JJ..ZZ..:: Jako první mě napadla jedna pracovní, avšak ve-

řejně nepublikovatelná historka. A  to ani  s  odstupem 

několika let. Ovšem  s  úsměvem vzpomínám na výcvik 

svého třetího hladkosrstého jezevčíka, který byl noto-

rický útěkář a téměř každá vycházka do lesa znamenala 

návrat bez svého psího parťáka. Ten zřejmě považoval 

návrat k pánovi až v řádu několika hodin za zcela stan-

dardní. Jednoho dne se však několik hodin protáhlo na 

několik dní a my už ani nedoufali, že psa někdy uvidíme 

a přestali jsme ho hledat. Možná pro rozptýlení myš-

lenek jsem se tak jedno odpoledne vydal nařezat a na-

štípat trochu dřeva. To jsem měl uloženo za 

manipulačním skladem, a jakmile jsem nastartoval pilu, 

z hráně vykoukl špinavý a vyhublý náš Viktor. Prostě a 

jednoduše, jako správný jezevčík si byl plně vědom své-

ho provinění a strach z výprasku u něj převládnul nad 

hladem a touhou vrátit se domů.

MM..NN..:: Jak jsem naznačil již v  odpovědi na předešlou 

otázku, prožili jsme toho na polesí nemálo, a ne všech-

no bylo zrovna veselé. Zažili jsme i nepříjemné věci, oš-

klivé zranění žáka při těžebních praxích, vážný úraz 

pracovníka při těžbě v  lese, kdy pro jeho záchranu byl 

povolán i  vrtulník z  olomoucké Fakultní nemocnice, a 

řadu dalších „zážitků“. Ptali jste se ale na historky vese-

lé. Samozřejmě i ty jsme zažili a doufám, ještě zažijeme. 

Pravda ne všechny jsou publikovatelné ve školním ča-

sopise a mnohé jsme prožili až po pracovní době při 

různých akcích  s  kolegy. O  tom, jak se správně pije 

Tequila, o  malířském umění, nebo nápadech na noční 

koupání při teplotách blízkých nule, psát nebudu, to má 

zůstat v paměti aktérů.

Vzpomínám si ale na jednu úsměvnou historku, která 

publikovatelná je. Je o cestování techniků školního pole-

sí v  čase. V  roce 2016 organizovaly Vojenské lesy ve 

spolupráci  s  Českou lesnickou společností odborný se-

minář na téma pěstování jedle bělokoré. Protože jsme 

obdrželi pozvánku a protože člověk se učí a sbírá zku-

šenosti celý život, účast na tomto semináři byla jasnou 

volbou. Seminář probíhal v  rekreačním areálu Olšina 

u Vojenských lesů a statků s.p. divize Horní Planá. Přece 

jenom je to kus cesty, přes celou republiku a program 

semináře vypadal slibně, rozhodli jsme tedy, že vyrazí-

me o  den dřív, abychom v  klidu v  podvečer dorazili, 

v pohodě přenocovali a ráno byli svěží k čerpání nových 

poznatků o  jedli. Plán by byl, připravili jsme nezbytný 

itinerář cesty, určili řidiče, velitele vozu a nápojového 

technika a v den D v časném dopoledni vyrazili na ces-

tu. Cesta příjemně ubíhala, všichni výše jmenovaní 

řádně plnili své funkce, nezbytné zastávky na kávu a 

lehké laškování  s  obsluhou benzinových pump také 

klapaly jako na drátku. Po poledni při lokalizaci našeho 

vozu v  oblasti jihozápadní Vysočiny mě z  kochání se 

ještě lesnatou krajinou vyrušil telefon. Na displeji jméno 

paní Jurčíková, naše účetní, to bylo nutné vzít. Obdobné 
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telefony bývají naléhavé. Při telefonickém řešení pra-

covních záležitostí jsme si řekli, že jedeme na Olšinu na 

seminář o  jedli. V  tom paní Jurčíková do telefonu říká: 

„Ano, chlapi od Baťových lesů jeli taky, ale jeli hodně 

brzo ráno, ještě za tmy.“ Malinko jsem znejistěl, ale 

osvítila mě myšlenka, že chlapi od Baťových lesů jsou 

zapálení lesníci jako my ze školního polesí a vyhodnotili 

situaci naprosto stejně. „Je nutné vyrazit o  den dřív, 

v klidu se ubytovat a ráno být svěží na seminář“. To mě 

uklidnilo, a protože jsme dobrá parta, pokračovali jsme 

v celkem zábavné cestě. 

O to větší překvapení bylo, když jsme dorazili na Olšinu. 

Už při příjezdu se nám parkoviště zdálo dosti plné na 

to, že seminář měl být až zítra. V ten okamžik již nejistí 

si termínem akce jsme vstoupili do budovy, kde bylo po 

prvním dni semináře a všichni účastníci po dobré večeři 

bujně debatovali u piva o obnově, ochraně a pěstování 

jedle. Když jsme se objevili, lehce zkroušeni z  našeho, 

upřímně řečeno mého omylu, v  sále  s  úsměvem od 

ucha k  uchu nás vítaly mnohé známé tváře českého 

lesnictví. Naštěstí kuchař ještě dokázal z  kastrůlků vy-

mámit čtyři porce svíčkové a my se mohli zapojit do 

debat odborných i  všeobecných. Nicméně druhý den 

jsme si užili alespoň terénní část semináře, viděli nád-

herný kus šumavské přírody a dodnes vzpomínáme, jak 

jsme na Šumavu vyrazili o den dříve a dojeli o den poz-

ději.

Co popřát polesí do dalších let?

AA..MM..:: Dobré lesníky a studenty, kteří mají o věc opravdu 

zájem.

JJ..ZZ..:: Přeji školnímu polesí do dalších 100 let co 

nejpevnější spojení  s  lesnickou školou a co nejvíce na-

daných studentů. Dále přeji porostům na školním pole-

sí, aby se jim vyhýbaly kalamity a aby o ně vždy pečovali 

kvalifikovaní odborníci, jako doposud. Jako jeho vedou-

cí jsem vždy zastával názor, že školní polesí by nemělo 

být pro studenty jen „tréninkovým lesem“, ale zároveň 

i  něco jako reprezentativní malý lesní závod. Aby stu-

denti měli možnost vidět reálné hospodaření v  lese 

o  parametrech co nejbližších běžnému lesnickému 

provozu. A pro ten přece mladé lesníky vychováváme.

MM..NN..::  Co popřát polesí? 

Polesí je les, zvěř, technické zázemí, lidé, zaměstnanci a 

ostatní pracovníci, obchodní partneři, učitelé, žáci, míst-

ní obyvatelé nejen Valšovic a návštěvníci lesa. Je to je-

den svět. Přál bych mu, aby v  něm všichni žili 

v harmonii a těšili se dobrému zdraví a náladě.
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Zážitky z polesí, aneb vzpomínky absolventů
„Vzpomněla jsem si na jednu historku z týdenních tě-

žebních praxí. S panem Kuchyňkou jsme jeli traktorem 

a sbírali ostatní skupiny směrem k polesí. Zastavili jsme 

u skupinky Ing. Rolince. Ten otevřel dveře od traktoru a 

svým specifickým způsobem prohlásil: „Došly nám 

PéHáeM a zlomili jsme klín." Pan Kuchyňka na něj vyva-

lil oči a řekl: „Na co klín?" A pan profesor řekl: „No na 

klínování. Na co jiného by jej studenti měli?" A pan Ku-

chyňka prohlásil: „No aby je mělo co plácat po prdeli!!"

Kateřina Vítková

Myslivost, praktické cvičení. Pan Ing. Kutý: „Tak Katka 

nám řekne, co je rušení zvěře.“ 

Katka se zamyslí a odpoví: „Tak asi to je, když tu zvěř vy-

rušíte u jídla…“ 

Pan Kutý: „Já asi, Katko, zruším tebe, ty doma jako ne-

vaříš? Řekni mi, že toho králíka vezmeš a narveš do hrn-

ce celého… Ty ho nestáhneš?“ 

Katka: „Asi stáhnu, ano, pane řediteli…“ 

Bc. Kateřina Králová

Na polesí jsme zažili spoustu vtipných příhod. Teď mě 

napadá zrovna jedna - měli jsme v  prvním ročníku 

praxe na polesí a ráno jsme vyjeli autobusem od školy. 

Jeden ze spolužáků, který seděl v zadní části autobusu, 

po chvilce usnul. No a my jako hodní spolužáci jsme ho 

nechali spát. Pan řidič nás vysadil myslím u laviček a jel 

pryč - spícího spolužáka si ale nevšiml. Honza nás pak 

dobíhal a přišel pozdě. A my z toho tenkrát měli škodo-

libou radost… 

Pavlína Straková

Vzpomínám si, jak jsme na praxi míchali jíchu na 

stromky. Smrděli jsme tak, že jsme na cestě zpátky měli 

se spolužákem půl autobusu pro sebe. Ostatní cestující 

se mačkali v té druhé. Zbytek týdne jsme raději chodili 

pěšky… 

Robin Ambrož

Panu hajnému Hajdovi jsme s oblibou nenápadně „poš-

telovali“ motorku a škodolibě sledovali jeho marné 

pokusy o nastartování. Ona motorka potom sehrála dů-

ležitou roli při záchranné misi, když si paní profesorka 

Kmentová pochroumala kotník a hajný Hajda ji vyvezl z 

nejhoršího. 

P.S.: Tu motorku jsme přiznali až po maturitě. Málem 

nás zakousl…

Robin Ambrož

Jako hrdý absolvent SLŠ v Hranicích na Moravě jsem byl 

požádán mým přítelem a toho času třídním učitelem, 

panem Ing. Ctiradem Juráněm, abych se ve školním ča-

sopisu s  vámi podělil o „úsměvný“ příběh, který jsem 

mu kdysi popisoval. 

Maturoval jsem v roce 2009 a při své praktické maturitě 

jsem si vylosoval „probírky do 40 let“, bukový porost 

blízko Maleníku. Nafasoval jsem tedy potřebné vyba-

vení a šel jsem vstříc svému osudu. Zkoušel mě, dnes 

už bohužel nebožtík, pan Ing. Josef Pitron, na kterého 

moc rád vzpomínám, a musím říct, že při zkoušení byl 

férový a snažil se pomoci. Po zkoušení mě třídní ubez-

pečil, že to dopadlo dobře, ať sbalím vybavení a jdu po-

malu na Květoňku. V euforii jsem začal balit vybavení a 

ejhle! Ze čtyř výtyček, kterými jsem vyznačil zkusnou 

plochu, jsem našel pouze tři! Přes půl hodiny jsem tu 

čtvrtou výtyčku hledal, a prostě nic. Na Květoňce jsem 

vybavení vrátil s tím, že jednu výtyčku jsem jaksi 

„nemohl najít“, a pan lesní Gratcl  jen s úsměvem řekl: 

„Však ona se najde.“

Asi tři roky po maturitě jsem se s přítelkyní, páč pochází 

z blízkého okolí, procházel po školním polesí. A jelikož 

jsme mířili směrem k Maleníku, tak se ve mně probudily 

vzpomínky na onen den praktické maturity. Musel jsem 

pochopitelně „zamachrovat“ a přítelkyni ukázat, ve kte-

rém porostu jsem se "trápil". Nu, a co se stalo? Světe, 

div se, já koukám na mechem olezlou výtyčku, kterou 

jsem nemohl najít! Vzal jsem ji s sebou, a když jsme se 

vraceli k autu, opřel jsem ji o budovu polesí a s úsmě-

vem odjel domů.
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Rád vzpomínám na studentská léta a snad je ještě 

místo na to, abych pozdravil celý kantorský kolektiv, ob-

zvlášť pana Ing. Juráně, paní Ing. Martinu Čechovou a 

pány inženýry Václava Skříčila a Marcela Benu.

Lesu zdar!

S pozdravem Vojta Dvořák

Zdravím Vás, pane učiteli, nám se jednou při praktické 

výuce těžby přihodilo to, že když jsem řezal strom, který 

byl napůl spadnutý ve valšovických jezírcích, tak se z pi-

ly uvolnil dekompresní ventil, který se za doprovodu 

šplouchnutí vody odporoučel ke dnu - do vrstvy listí. 

Zbytek dne probíhal v duchu hledání malé součástky na 

dně. Bohužel se ji nalézt nepovedlo. Překvapené pohle-

dy techniků na polesí byly k nezaplacení, když jim pan 

Ing. Církva musel vylíčit, co se nám kde ztratilo. Nevím, 

jestli to někoho pobaví, ale my, když na to se spolu-

žákama vzpomínáme, tak se vždycky zasmějeme. 

Marek Pajdla

Vzpomněl jsem si akorát na předmětové cvičení z nau-

ky o lesním prostředí. Učil jste nás vy a na závěr byla ta-

ková zkouška na Hůrce. A my s Adamem Šigutem jsme 

se vsadili, že kdo to zvládne, tak si oholí hlavu na 3mm. 

Dopadlo to tak, že jsme se ostříhali oba dva úplně do-

hola, protože jsme to zvládli. 

Michal Bělocký

Utkvěla mi v paměti příhoda, kdy jsme měli cvičení asi z 

ochrany s panem Ing. Novákem. Při nástupu si pan 

Novák všiml, že Petr Cvoliga měl tak čtyřdenní strniště. 

Tak mu říká: „Cvoliga, dokud se nevrátíte hladce oho-

len, máte neomluvenou hodinu!“ Tak milý Petr dal ruce 

na prsa a mazal do nejbližšího obchodu, kde koupil 

jednorázovou žiletku, a za půl hodiny byl zpět. Sice se 

zkrvavenou tváří, ale hladce oholen.

Martin Bárta

Ještě jedna vtipná scénka se stejnými aktéry, ale už bo-

hužel není z polesí, ale z hodiny ochrany. Pan profesor 

Novák si všiml, že kolega Cvoliga má k uniformě místo 

papučí žabky i s  ponožkami. A říká: „Cvoliga, to je plá-

žová obuv!“

A Petr mu klidným hlasem odvětí: „Však tady je to 

Havaj!“ 

To pochopitelně pana Nováka rozpálilo, takže Cvolda 

šel hned k tabuli a po dvou větách dostal za pět… 

Martin Bárta
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Fotografie školního polesí
Správní budova školního polesí – lesovna

1937

1975

2021
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Pomník Františka Matějky

1960

1975

2021
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Helfštýnská alej

1975

2021
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Rozcestí Pod Maleníkem

2021

1960

1937
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Bukové porosty – přírodní rezervace

1975

2021
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Manipulační sklad

1975

2021

2021
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Mechanizační technické zázemí

1975

2021

2022
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Krmelec u Květoňky

2021

1975
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Květoňka

1975

2022
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Valšovická cesta

2021

1975
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Výsadba

1975

2021
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Valšovický rybník s altánem

1975

2013

2020
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Chata na školním polesí

1977

1994
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Mapy polesí

1937

1991

1981

2001

1971
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