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Abstrakt
Práce si klade za cíl zmapovat vybrané drobné prvky ve vybraném území Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), ohodnotit jejich stav a navrhnout jejich obnovu či
doplnění. Výsledky práce poslouží jako podklad pro plánovaný rozvoj území, který bude
zahrnovat i obnovu a doplnění stávajících drobných monumentů v krajině.
Vybranými prvky jsou památníky a studánky, protože právě ty vytvářejí společně
s jedinečnými lesními porosty jedinečnou lokalitu a jejich obnova je v kompetenci ŠLP MS
Křtiny). Za účelem mapování a hodnocení prvků byl proveden terénní průzkum, během
kterého byly zaznamenávány poznatky a fotografie. Drobné stavby jsou roztřízeny a je
ohodnocen jejich stav. Na základě vyhodnocení prvků jsou doporučena opatření pro zlepšení
orientace a infrastruktury v zájmovém regionu a opatření pro udržitelný rozvoj území pomocí
obnovy zajímavostí a doplnění drobných prvků do území.

Klíčová slova
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, krajinný prvek, lesopark, cestovní ruch

Abstract
The aim of this thesis is to map small landscape elements in selected area of Training Forest
Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE). Evaluated is their condition and based on this
evaluation is suggested restoration process. The results of this thesis are going to serve as
a base for further development in the region.
The monuments and springs are the point of interest as they create a very unique area
together with the high-value forests and TFE is responsible for renovation of these elements.
Field research is applied for the mapping and evaluation. Mapping included high resolution
digital pictures and monuments characteristics. All of which was evaluated. Based on results
of this complex evaluation of the area and the monuments, proposal for improvement of
infrastructure and orientation as well as for sustainable development are suggested.
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Úvod
Ne každá oblast se může těšit tak bohatému historickému a přírodnímu vývoji jako lesy
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Nachází se v nich jedinečné přírodní bohatství
v podobě vysoce hodnotných lesů, četných skupin exotů, zákoutí, lesních palouků, výhledů do
široké krajiny a geomorfologicky zajímavého podloží. Lesy Školního lesního podniku byly
předchozími generacemi vybudovány s péčí a trpělivostí, která jim náleží, a jsou dnes
ekonomicky i esteticky velmi cenné.
Pro připomenutí a oslavu významných osobností, které se na budování lesa podílely,
opěvovaly ho, nebo měly pro lesní hospodářství velký přínos, bylo na lesních pozemcích
vybudováno dnes již na sto volně rozmístěných památníků a studánek. Soubor těchto
drobných krajinných prvků je označován jako Lesnický Slavín a je celoevropským unikátem.
Díky velmi zachovalé krajině a přírodnímu bohatství v těchto lesích vyhlášeno několik
národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a památných stromů a část Lesnického
Slavína spadá do CHKO Moravský kras.
Lesy Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP MS Křtiny) jsou využívány
Mendelovou univerzitou v Brně pro výzkumnou činnost a slouží studentům ke vzdělávacím
účelům nebo odborné činnosti, ve Školním lesním podniku se konají kulturní akce jako oslavy
výročí, dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny, setkání aj. Pro další rozvoj území je klíčová
hospodářská činnost, která je však prováděna nadčasově: koncepčně a s citem pro estetiku.
Ve studované lokalitě je plánován další rozvoj s důrazem na rekreační funkci lesa. Záměrem
podniku je zatraktivnit danou lokalitu a přivést návštěvníky do Arboreta Křtiny a do Křtin.
Předpokladem je vůle rozvíjet a vylepšovat paletu zajímavostí a kulturního dědictví, které se ve
sledovaném prostoru nacházejí. V návaznosti na záměr rozvoje regionu a rozsahu studie je
předmětem zájmu této práce památníky a studánky, tedy nejčastější drobné stavby Lesnického
Slavína.
Tato práce poslouží ŠLP jako podkladová báze pro rozvoj území. Cílem práce je zmapování
vybraných prvků nacházejících se ve sledované části ŠLP MS Křtiny, hodnocení jejich stavu
a potenciálu území a návrh obnovy prvků nebo doplnění dalších atraktivit do území.
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1 Cíl práce
Cílem práce bylo vytvořit přehledovou studii se zaměřením na drobné architektonické
a krajinné prvky a jejich potenciál pro rozvoj vybrané části území Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Za pomyslné centrum je považováno
Arboretum Křtiny.
Studie má za úkol zmapování území, pasportizaci prvků, jejich vyhodnocení a návrh možné
obnovy či doplnění.
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2 Metodika práce
Metodika práce byla v úvodu práce stanovena takto:
1. Shromáždění a studium dostupné literatury vč. mapových podkladů týkající se
sledovaného území – zdroje viz literatura.
2. Studium historického vývoje této lokality.
3. Vytýčení dané lokality, vytvoření seznamu prvků zájmu v lokalitě.
4. Průzkum vybavenosti v lokalitě a současně návaznost na širší vztahy v území.
5. Přípravná fáze sběru dat: stanovení hodnotících kritérií, vytvoření pracovní tabulky pro
sběr dat. Rešerše pro výběr vhodné techniky zaznamenání GPS souřadnic. Vybrána
byla aplikace PhotoTrackr - Geotag DSLR nainstalovaná do telefonu HTC Desire 310,
která přehledně zaznamenává trasy a údaje o GPS souřadnicích a geolokační body
přiděluje k fotografiím.
6. Vlastní průzkum ve sledovaném území a tvorba dokumentace důležitých prvků
v lokalitě. Tento průzkum probíhal formou jednodenních procházek a výletů průběžně
od května do listopadu 2015. Při návštěvě jednotlivých míst byl zhotoven pracovní
záznam, do kterého byla zaznamenána jednotlivá data (identifikace, datum, stav,
přístup, místo apod.), Fotografie v této práci byly vytvořeny fotoaparátem Canon
500D.
7. Roztřídění prvků dle charakteristických znaků a jejich popis. Vyhodnocení jejich
aktuálního stavu a na základě tohoto návrhy úprav a doplňků v území.
8. Diskuse a závěr: zhodnocení území a perspektivy rozvoje, vlastní návrhy.
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3 Základní pojmy
3.1

Krajinný prvek

„Krajinné prvky jsou přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které jsou nedílnou součástí
zemědělské krajiny, člení ji a spoluvytvářejí její ráz.“[1]
Krajinné prvky jsou děleny dle okolního prostředí na prvky v zemědělské krajině a významné
krajinné prvky (VKP), které jsou definovány v zákoně 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
VKP může být les, vodní tok, rašeliniště, údolí nivy, rybník nebo jezero, ale i mokřady, trvalé
travní porosty, meze, skalní útvary atd., registraci lokality mezi prvky VKP provádí obec
s pověřeným obecním úřadem. (Zák. 114/1992 Sb.)

3.2

Krajinný ráz

V zákoně 114/1992 Sb. je krajinný ráz definován jako „přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti“, kterou je třeba chránit před činností, která by
snižovala přírodní a estetickou hodnotu. Ze zákona vyplývá povinnost zachovávat zvláště
chráněná území, významné krajinné prvky, kulturní dominanty krajiny aj.
Nutnost ochrany krajinného rázu se dle Zajoncové (in Klvač aj., 2009, s. 29) formovala již na
počátku 20. století z titulu ochrany kulturních památek a snahy o zachování bohatosti
a různorodosti krajiny.

3.3

Kulturní krajina

„Výbor pro světové kulturní dědictví definuje kulturní krajiny jako kombinovaná díla přírody
a člověka, která jsou dokladem vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie, pod vlivem
fyzikálních omezení anebo příležitostí daných jejich přírodním prostředím a vlivem postupných
společenských, ekonomických a kulturních vlivů, jak vnitřních, tak vnějších.“ (Eliade, in Kupka,
2010, s. 5)
Nejtypičtějšími znaky kulturní a historické krajiny jsou kulturní nebo národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, ale i nechráněné objekty, na kterých
jsou použité tradiční materiály a nesou regionální znaky. Tyto objekty jsou odrazem místních
kulturních, sociálních a přírodních podmínek a území dodávají jedinečný charakter. (Kupka,
2010, s. 8)
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Kulturní krajina zahrnuje starší struktury, jako jsou sítě cest (historické stezky, lávky, mosty),
hospodářské prvky (rybníky, hráze), strukturovanou zeleň (parky, aleje, obory), pozůstatky
technické činnosti (studny, mlýny, hamry, lomy, pískovny), dále zejména pozůstatky
zemědělské činnosti (pole, louky, pastviny, sady) aj. (Kupka, 2010, s. 21)

3.4

Příměstské parky

Základ příměstského parku tvoří původní porost a prvky typické pro místní krajinu (louky,
drobné vodní plochy atd.), cesty bývají obvykle zakřivené a navazují na větší komunikace a širší
krajinu. V těchto parcích bývají inscenovány umělé biotopy a zpestřující parkové prvky nebo
malé sady. Příměstské parky bývají zakládány na okraji měst a složí především k rekreaci. Je pro
ně typický i edukativní charakter (např. naučné stezky, prvky pro podporu sportu). (Hurych,
2011, s. 80)

3.5

Lesoparky

Lesoparky vznikají na původně zalesněných územích a spadají pod lesy zvláštního určení
s regulovaným lesním hospodářstvím prováděným na základě lesního hospodářského plánu.
V lesoparcích bývá porost rozvolňován pro zvýšení průhlednosti lesa, jsou budována
odpočívadla z přírodních materiálů, a to jak v uzavřených údolích, tak na místech dalekého
rozhledu. Časté je využití regulovaných ohnišť, drobné stavby v podobě studánek, malé obory,
zámecké brány, mostu, arkýře, tunelu, pavilonu, menhiry apod. (Kotalík aj., 2013, s. 5)
Z hlediska obnovy lesa je kladem důraz na původní a pestrou druhovou skladbu, na vyhlídkách
a u odpočívadel je obnovováno keřové patro. (Hurych, 2011, s. 81)

3.6

Funkce lesa

Funkce lesa lze dělit na funkci bioprodukční, ekologicko-stabilizační, půdotvornou
a půdoochrannou, hydrickou a vodohospodářskou a rekreační a hygienickou (Vyskot aj., 2013,
s. 6). Z důvodu zaměření práce je podrobněji věnována pozornost funkci rekreační.

3.6.1 Rekreační funkce
Rekreační funkce spočívá ve využívání zdravotních a estetických důsledků pro návštěvníky
lesa. Např. ve většině našich lesů rekreace stejný význam jako lesní produkce, nebo dokonce
funkce rekreační leží až na druhém místě (výjimkou jsou lesy zvláštního určení). Hospodaření je
10

v lesích zvláštního určení nebo v příměstských lesích usměrňováno, jeho cílem je vytvořit
zdravý a odolný les s vysokou estetickou hodnotou (např. pomocí památných stromů,
mozaikové skladby, palouků nebo vyhlídek do krajiny). (Vyskot aj., 2013, s. 78)
Na rekreační funkci lesů má vliv plocha lesů, druhové složení, věková struktura porostu,
způsob hospodaření, tvar lesa, technická vybavenost, tj. síť cest a zařízení pro odpočinek, jako
např. přístřešky, altány, lavice a stoly, interaktivní prvky pro děti, naučné stezky, sportovní
prvky aj. (Vyskot aj., 2013, s. 78)
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4 Vliv drobných architektonických
a krajinných prvků na území a jeho rozvoj
Kvalita prostředí má zásadní vliv na rozvoj cestovní ruchu v daném území. Potenciál
cestovního ruchu je možné vyjádřit jako souhrn předpokladů cestovního ruchu (ohodnocených
na základě škály). Tento souhrn je následně snížen hodnocením negativních faktorů v území,
zejm. špatného stavu životního prostředí (např. znečištění lesa skládkou, špatná kvalita vody
apod.) (Konečný in Foret aj., 2013, str. 28).
Předpoklady cestovního ruchu jsou děleny dle Páskové a Zelenky (Konečný in Foret aj.,
2013, str. 29) do tří základních kategorií:
-

lokalizační předpoklady (přírodní a kulturně-historické),

-

realizační předpoklady (komunikační a materiálně-technické),

-

selektivní předpoklady (politické, administrativní, demografické, urbanizační,
sociologické, ekologické, personální). Selektivní předpoklady pak charakterizují
podmínky, ve kterých se daná lokalita vyskytuje, jde např. o politickou situaci, životní
úroveň, vzdělanost nebo věkovou strukturu obyvatelstva apod.

Z důvodu rozsahu je práce zaměřena na předpoklady lokalizační a realizační. Jako
samostatná kapitola je zmíněna elektronizace služeb, která cestovní ruch může významně
ovlivnit.

4.1

Lokalizační předpoklady

4.1.1 Přírodní předpoklady
Přírodní podmínky mají relativně neměnný charakter a jsou limitujícím faktorem pro rozvoj
turismu. Z přírodních předpokladů je zásadní zejména:
-

charakter reliéfu krajiny (morfologické členění a členitost),

-

lokální klimatické poměry (teploty, srážky, sněhové podmínky, výskyt mlh apod.),

-

vodstvo (povrchové vody jako jezera a moře, které jsou spojené s dlouhodobou
rekreací, nebo řeky a vnitrozemské vodní plochy, které jsou spojené s rekreací
o víkendu; podpovrchové vody, které bývají provázané s lázeňstvím a zvláštní charakter
vodních ploch jako vodopády apod.).
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-

fauna a flora (jedním ze základních rekreačních prvků je les; vzácní živočichové se
vyskytují na chráněných územích, např. v národních parcích nebo rezervacích).
(Konečný in Foret aj., 2013, s. 30)

4.1.2 Kulturně historické předpoklady
Kulturně historické předpoklady vyplývají z významných prvků vytvořených působením
člověka. Tyto prvky dokládají kulturní tradice, duchovní projevy, historická období
a architektonický vývoj. (Konečný in Foret aj., 2013, s. 32)
Obvykle bývají rozmístěny bodově (nejedná-li se o rozsáhlá území např. v podobě parků).
Význam a návštěvnost kulturních a historických prvků roste v lokalitách, které jsou využívány
více způsoby (např. dopravní uzel, region zaměřený na provozování sportů atd.). Návštěvníci
území tak mají na výběr z více aktivit a území může oslovit větší záběr potenciálních
návštěvníků.
Do kulturních předpokladů jsou zahrnována kulturní zařízení (např. galerie, společenská
centra, amfiteátry, hvězdárny atd.) a kulturní akce (sportovní, hudební, politické, výstavní aj.)
které se v daném regionu konají. Z důvodu nestálosti kulturních akcí je obtížné je hodnotit,
i když na návštěvnost regionu mohou mít zásadní dopad (např. festival Colours of Ostrava,
Mutěnický pochod, Mistrovství světa v biatlonu u Nového Města na Moravě aj.).

4.2

Realizační předpoklady

Do realizačních předpokladů cestovního ruchu jsou zahrnovány služby a činnosti, které je
možné na daném území využívat nebo provozovat, a které je pro podporu cestovního ruchu
vhodné rozvíjet a zlepšovat. Realizační podmínky lze shrnout jako:
-

infrastrukturu (komunikace, ale i napojení destinací na vodovod, kanalizaci atd.),

-

turistickou infrastrukturu (stravování a ubytování),

-

sportovní a zábavní zařízení (kluby, cyklostezky, hřiště atd.),

-

ostatní turistické služby (cestovní kanceláře, kontaktní a informační místa, marketing
území). (Konečný in Foret aj., 2013, s. 35)
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4.3

Elektronický marketing v cestovním ruchu

Se současnou globalizací turismu, která má základy ve zrychlení a zjednodušení cestování
(např. bezcelní cestování v EU, měnová unie, nárůst letecké dopravy a zlepšení infrastruktury,
návaznost jednotlivých dopravních sítí a snadné vyhledání spojů apod.) roste důležitost
destinačního managementu. Oblasti jsou stále častěji prezentovány a hodnoceny pomocí
technik používaných v soukromém sektoru (jedná se o dotazníková šetření pro zjištění
spokojenosti se službami v regionu, cílení na jednotlivé skupiny návštěvníků pomocí jimi
používaných technologií, proklientský přístup apod.) (Thomas, 2005, s. 14)
Elektronický marketing se v posledních letech stal významným nástrojem jak za poměrně
nízké náklady prezentovat region českým i zahraničním potenciálním návštěvníkům a zároveň
vytvářet jeho image. Elektronický marketing a technologie usnadňující orientaci v regionu
a přístup ke službám v něm je uplatňován v následujících vybraných oblastech:
-

dostupnost území: aplikace a vyhledávače dopravních spojení (např. idos.cz, uber.com),

-

orientace v území: mapové portály, aplikace a interaktivní mapy pro vymezený region
(např. mapový portál mapy.cz, interaktivní mapa Tyrolska www.tirol.at/karte),

-

vyhledávání zájmových činností: speciální tematické mapy nebo např. gastronomicky či
kulturně zaměřené aplikace, rezervační systémy pro návštěvu památek, vyhledávače
pro ubytovací zařízení, turistické informační systémy atd.,

-

informovanost o zajímavostech: využití QR kódů (doplnění dalších informací pomocí
aplikace).
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5 Charakteristika zájmové oblasti
5.1

Vymezení území

Území bylo zvoleno s ohledem na potřeby a záměry ŠLP Masarykův les Křtiny. Území bylo
vybráno tak, aby zahrnovalo co největší koncentraci památníků a studánek a dalších drobných
staveb a zároveň byl brán zřetel na komunikační síť a síť lesních cest. Pomyslným centrem
sledovaného území je Arboretum Křtiny. Ve studované lokalitě je plánován další rozvoj
s důrazem na rekreační funkci lesa. Záměrem je zatraktivnit danou lokalitu a přivést
návštěvníky do arboreta.
Ohraničení je určeno ze severu Jedovnicemi, ze západu Adamovem, z jihu městysem Křtiny
a z východu Bukovinkou a Rakoveckým údolím a má rozlohu přibližně 33 km2. Mapa sledované
lokality je v příloze 3.
V území je vybudována síť lesních cest, turisticky značených cest a cyklostezek s napojením
na přilehlé obce (Adamov, Bukovina a Bukovinka, Jedovnice, Křtiny, Olomučany, Rudice). Ve
sledované lokalitě převažuje les, dále pole a louky. Nachází se v něm obec Habrůvka. Území
zájmu je specifické svým unikátním charakterem a nachází se v ní chráněné lokality.

5.2

Historický vývoj území

5.2.1 Historie Adamovských lesů a ŠLP Masarykův les Křtiny
Na současnou podobu lesů měli velký vliv Lichtenštejnové, kteří Adamovské lesy získali
sňatkem V roce 1604. Rodina se zasadila o zvelebování hamrů a např. určila vhodnou dobu
kácení stromů. V období 17. až 19. století se v této oblasti těžilo a zpracovávalo železo a těžba
dřeva tak byla železářství podmíněna. Pro výrobu dřevěného uhlí byly kolem pecí mýceny lesy
a vznikaly holoseče. Poté, co byl les vytěžen (úplně nebo toulavou sečí), byla výroba přesunuta
jinam. V 17. stol. vzniklo na území Adamovských lesů také několik sklářských hutí (u Olomučan
a v Josefově). Současný rozvoj lesního hospodářství (prodej dřeva do okolí a Brna) a neustálá
těžba dřeva pro tvorbu dřevěného uhlí pro okolní železárny měla na charakter lesů značně
negativní dopad. [2]
Nápravné kroky pro obnovu lesů byly učiněny v 18. století: lesy byly zaměřeny, popsány
a oceněny a byl nastaven systém pro jejich těžbu s ohledem na přírodní podmínky stanovišť.
Zásadně se tehdy o rozvoj lesů zasadil Leopold Grabner, správce polesí, který prosadil přechod
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k systému stoletého obmýtí na většině území. Protože byla koncem 19. století ložiska rud již
vyčerpána, omezily provoz i Adamovské železárny, což opět vedlo ke snížení těžby dřeva.
(Neruda, 2009, s. 9)
Na začátku 20. stol. vzrostla poptávka po dříví jako stavebním materiálu, což souviselo
s nutným přetransformováním lesa. Pod vedením Julia Wiehla byla vybudována síť
hospodářských cest (hřebenové a údolní, ale i horizontální cesty) a změnila se druhová skladba
lesa (50 % smrk, 25 % buk, 12,5 % borovice a modřín). (Neruda, 2009, s. 10-14)
Území současného ŠLP Masarykův les Křtiny původně patřilo Janu II. z Lichtenštejna
(tehdejší rozloha byla 7 903 ha), pozemek mu však byl zabrán dle zákona 215/1919 a v roce
1922 byl Adamovský statek ve vlastnictví státu. V roce 1923 byl statek předán tehdejší Vysoké
škole zemědělské, která jej dodnes využívá zejména k pedagogickým účelům. V čele správního
výboru tehdy stál Josef Opletal. Od roku 1923 byl statek přejmenován na Školní lesní statek
Masarykův les. [1]
Po druhé světové válce byla obnovena činnost Správního výboru (přerušená právě ve
válečném

období)

a

v souvislosti

se

znárodněním

ke

statku

přibylo

panství

Královopolské, polesí Vranov a některé pozemky rodiny Belcredi. V roce 1970 se z rozhodnutí
Ministerstva školství stala ze subjektu samostatná organizační jednotka Mendelovy univerzity
v Brně a subjekt byl přejmenován na Školní lesní podnik Křtiny. Lesy zvláštního určení byly na
území ŠLP vyhlášené v 80. letech. Podnik po celou dobu sloužil pro vzdělávání a výzkumnou
činnost na univerzitě, od roku 1989 byl však kladen důraz na efektivní hospodaření v lesích
s ohledem na jejich charakter a význam. V r. 1989 bylo budováno moderní technické zázemí,
a to v souvislosti s otevřením nového studijního oboru dřevařství. [1]
V roce 1992 byly v restituci navráceny pozemky původně patřící rodině Belcredi [3], aktuální
rozloha ŠLP ML Křtiny je nyní 10 200 ha [4].
V současnosti je Školní lesní podnik zařazen mezi vědecko-výzkumná pracoviště Mendelovy
univerzity v Brně. (Matějík, 2009, s. 11)

5.2.2 Etapy budování Lesnického Slavína
5.2.2.1

Vznik Lesnického Slavína

Lesnický Slavín, tedy soubor památníků a studánek a jiných drobných staveb na území
adamovských lesů, má své počátky ve 30. letech minulého století. Při přípravách oslav
10. výročí od vzniku Vysoké školy zemědělské v Brně vyvstala nutnost vzpomenout a oslavit
zasloužilé pracovníky a vznikla tak myšlenka estetických úprav lesa a výstavba památníků.
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O návrh a vybudování Slavína se významně zasadili prof. Josef Konšel, prof. Rudolf Haša, doc.
Gustav Artner a prof. Josef Opletal. Slavín by oficiálně otevřen 18. 6. 1929. V té době bylo na
území 40 památníků a památných kamenů. Na závěr projevu exkurze při otevření Slavína prof.
Rudolf Haša projevil přání: „Kéž bude to tedy pomník slávy. Kéž stane se lesní okrsek
adamovský stále důstojnějším rámcem Slavína československého lesnictva a nepřebratelnou
studnicí lesnického vědění, krásy a harmonie; státní lesní správě ke cti, Vlasti k ozdobě
a užitku!“ (Truhlář, 2003, s. 9)

Vývoj v letech 1934 – 1950

5.2.2.2

O zásadní proměny v Lesnickém Slavíně se zasadil prof. Josef Opletal, který byl ředitelstvím
Školního lesnického statku vyzván ke spolupráci i po odchodu do výslužby a nabídku ochotně
přijal.
V tomto období byly navrženy typické porosty pro lesní rezervace, dále byly navrženy
památné stromy a stromy s potenciálem stát se památným stromem, byly zřízeny četné lesní
palouky a háje a budovány další památníky. Stávající památníky a studánky byly udržovány.
(Truhlář, 2003, s. 15)

Vývoj od roku 1950 doposud

5.2.2.3

Po válce byly v lesnickém Slavínu budovány další památníky, a to zejména při výročích
Lesnické fakulty a ŠLP. Byla provedena nutná údržba některých památníků a revize studánek
čítající např. podchycení pramenů.

5.3

Lokalizační předpoklady cestovního ruchu ve sledovaném území

Tato kapitola shrnuje jedinečnost sledovaného území z hlediska přírodních podmínek
a charakteru území.

5.3.1 Přírodní předpoklady sledovaného území
Z geomorfologického hlediska se sledované území nachází na devonském vápencovém
podloží (v západní části) a na břidlicovém a slepencovém podloží (ve východní části území) [5].
V údolí Křtinského potoka je několik významných jeskyní, a to Býčí skála, Jáchymka,
Jestřábka, Kostelík a Výpustek (všechny spadají pod Správu jeskyní Moravského Krasu).
V těchto jeskyních byly nalezeny historické předměty, které svědčí o osídlení jeskyní již před
17 tis. lety [6].
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Na území se nacházejí vodní plochy (Jedovnické rybníky, rybník v Arboretu Křtiny, rybníky
u Zabitých, rybníčky na prameni vyvěrajícím ze Schindlerovy studánky) a potoky (Křtinský potok
s jeho propadáním a vývěrem, prameniště potoka Rakovec).
Ve sledovaném území lze spatřit četné vzácné rostliny a živočichy: namátkově např.
orchideje (kruštíky), lilii zlatohlavou, raka potočního, čolka velkého aj. (Jelínek, 2010, s. 3)
5.3.1.1

Velkoplošná a maloplošná chráněná území

Sledovaná lokalita spadá do několika zvláště chráněných území. Z velkoplošných je to
přírodní park Rakovecké údolí a CHKO Moravský kras. CHKO Moravský kras, vyhlášená v roce
1956, je jednou z nejvýznamnějších krasových lokalit ve střední Evropě.
Z maloplošných se v území nacházejí dvě národní přírodní rezervace (Býčí skála
a Habrůvecká bučina), čtyři přírodní rezervace (Bayerova, Mokřad pod Tipečkem, Rakovec,
U Výpustku), národní přírodní památka Rudické propadání a přírodní památka Křtinský lom. Na
sledovaném území je celková rozloha maloplošných chráněných oblastí přibližně 307,44 ha [5].
Školní lesní podnik, který na sledovaném území hospodaří, je od roku 2012 držitelem
certifikátu FCS (jako první lesní majetek v ČR) a tedy prosazuje myšlenku trvalé udržitelnosti,
a to pomocí způsobů hospodaření, které jsou přírodě blízké [7].
Na okrajích CHKO jsou na turistických místech umístěny tabule informující návštěvníky lesa
o povolených aktivitách a omezeních (zákaz rozdělávání ohňů, táboření a zákaz zneškodňování
odpadů). V území jsou strategicky rozmístěny palouky a odpočívadla, která nabádají
návštěvníky zastavit se na určitých místech.

5.3.2 Kulturně historické předpoklady
V území má pro turistický ruch klíčovou roli kostel Jména Panny Marie. Kostel do této
lokality zasadil a stavbu navrhnul Jan Blažej Santini Aichl na začátku 18. století. Kostel nebyl dle
původního návrhu nikdy dokončen, přesto je perlou mezi barokními památkami na Moravě.
Pod kostelem se nachází kostnice a v jeho ambitech je umístěná zvonohra.
U Josefova se nachází státní technická rezervace Stará huť, dnes patřící Technickému muzeu
v Brně. V prostorách huti je výstava věnovaná metalurgii. V Rudicích se nachází větrný mlýn,
památkově chránění objekt, v němž je malé muzeum speleologie.
Náboženské kulturní akce jsou spojeny s poutním kostelem ve Křtinách: jedná se
o náboženské poutě, významné mše, svatby apod. Na zámku Křtiny se konají výstavy a četné
konference a semináře, na podzim se v zámecké restauraci Svatohubertské zvěřinové slavnosti.
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V areálu ŠLP se každý rok koná Vítání jara. Ve sledovaném území se konají nejrůznější kulturní
a sportovní akce, např. farmářské trhy na zámku Křtiny, koncerty v zámecké zahradě, závody
motorových člunů na rybníku Olšovec a vypouštění rybníka Olšovec.
Území má bohatou základnu památek, v nichž se skrývá potenciál dalšího rozvoje a konání
nejrůznějších kulturních akcí.

5.4

Realizační předpoklady cestovního ruchu ve sledovaném území

5.4.1 Sportovní zařízení
Ze zábavného a výchovného pohledu se ve sledovaném území se nachází naučné stezky
(NS):
-

Cesta železa Moravským krasem,

-

Chvála stromů (v Arboretu Křtiny),

-

Domácí dřeviny v Arboretu Křtiny,

-

Josefovské údolí,

-

Rudické propadání [8],

-

Sluneční stezka ve Křtinách [9].

Koupání je možné v Jedovnických rybnících, na koupališti Křtiny, které je otevřené v letních
měsících nebo v písečném lomu Rudice.
Nedaleko sledované území se nachází půjčovna koloběžek (Vilémovice), na území se nachází
řada bodů pro geocaching (sport založený na hledání schovaných krabiček a jiných artefaktů
pomocí GPS souřadnic).

5.4.2 Ubytovací a stravovací kapacity
V rámci kapacit ubytování byly na základě telefonické poptávky ze dne 17. 11. 2015 zjištěny
následující ubytovací kapacity: ve Křtinách Hotel Santini (50 lůžek), Penzion Starý pivovar (12
lůžek), Penzion u Faustů (8 lůžek), zámek Křtiny (50 lůžek). V Jedovnicích jsou k dispozici tato
zařízení: Autokemp Olšovec Jedovnice (372 lůžek v chatkách a bungalovech), Hotel Rado (11
lůžek), Hotel Riviera (50 lůžek), Hotel Terasa (30), Kemp Tyršova Osada (celkem 92 lůžek),
Levné ubytování v Jedovnicích (8 lůžek), Penzion Niké (29 lůžek), Penzion Olmeca nedaleko
Rudic (22 lůžek) nebo Ubytování Gras CZ (8 lůžek). Dále pak je v Josefovském údolí Penzion
u kamenného kola (32 lůžek), v Bukovince penzion a hostinec Rakovec (20 lůžek)
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a v Olomučanech Hotel Olberg (22 lůžek). V Adamově ne nachází Hotel pod Horkou (400 lůžek).
Celkem je ve sledovaném území a v obcích, které jej ohraničují, 1 216 lůžek.
Stravovací kapacity se v rámci sledovaného území nacházejí ve většině výše zmíněných
ubytovacích zařízeních. Dále pak ve Křtinách zejména v: Hostinci u Farlíků, Penzionu Starý
pivovar, Penzionu u Faustů a zámecké restauraci Křtiny. V Jedovnicích jsou zařízení: Restaurace
Astra, Restaurace Barachov, Restaurace Olšovec a Surfbar restaurant. V Adamově se nachází
mj. Restaurace Větrník, Restaurace Dobrá nota a kavárna Café and wine u vlakového nádraží.
V Olomučanech pak Restaurace U Červené Růže a v Rudicích Restaurace Tumperek.
Návštěvnost v zařízeních je velmi nárazová, nejvyšší je v letních měsících.
Bankomaty jsou ve sledovaném území dva, a to v Jedovnicích a v Adamově (Česká
spořitelna).

5.4.3 Dostupnost
V území je kromě dopravních komunikací síť cyklostezek (zpevněných cest) a turistických
tras (vedoucích po zpevněných cestách i pěšinách).
Sledovaná oblast je dostupná autobusem č. 201 z Brna – Židenic přes Křtiny do Jedovnic, od
dubna do září jezdí pravidelné linky cyklobusu 231 z Blanska přes Jedovnice [10]. Cyklisté jsou
na cestách ŠLP ML Křtiny nejčastějšími návštěvníky. (Hlaváčková aj., 2013, s. 1)
Vlakem je možné přijet do Adamova nebo Blanska.
Nejrychlejší spojení autem z Brna, nebližší aglomerace studované lokality, je do Křtin po
silnici 373 přes Ochoz nebo přes Soběšice a Adamov po silnici 37915.
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6 Přehledová studie
V přehledové studii jsou stanoveny kategorie třídění a znaky, které jsou u jednotlivých
prvků sledovány. Je také stručně shrnut jejich vliv na území. Jsou charakterizovány památníky
a studánky a je ohodnocen jejich stav.

6.1

Stanovení jednotlivých kategorií a jejich definice, hodnocení vlivu
v území

6.1.1 Stanovení kategorií
Ve sledovaném území se nachází četné a velmi různorodé prvky. Z důvodu rozsahu práce je
pozornost věnována stavbám spadajícím do majetku ŠLP MS Křtiny, který má v kompetenci
jejich úpravu. Pro třídění je stěžejní typ prvku. Jsou rozlišeny dvě základní kategorie: památníky
a studánky.

6.1.2 Znaky třídění
Prvky jsou v jednotlivých kategoriích řazeny geograficky, a to od východu na západ. Prvky
jsou pro větší přehlednost zobrazeny katalogizačním systémem, tedy každý prvek je na jedné
stránce. Struktura třídění prvků je stanovena dle charakteristických znaků. Pro třídění je využita
struktura:
-

osoba, které je prvek věnován,

-

nápis na prvku,

-

materiál a stručný popis,

-

autor projektu, je-li znám,

-

rok odhalení,

-

zaměření pomocí GPS souřadnic,

-

popis přístupu k prvku,

-

stav prvku a jeho nejbližšího okolí,

-

návrhy případných úprav.
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6.1.3 Vliv v území
Sledované objekty mají na území velký význam: jsou dokladem o kulturním dědictví,
ozvláštňují krajinu a jí nezaměnitelný charakter. Jsou připomínkou významným osobnostem
a oslavují vývoj lesního hospodářství na daném území. Dále vytvářejí přirozené milníky
v krajině, oživují cestu návštěvníků lesa a slouží jako orientační body. Studánky navíc poskytují
občerstvení kolemjdoucím i zvířatům.

6.2

Památníky

6.2.1 Památník Bohumila Doležala
Osobnost:

Prof. Bohumil Doležal, pedagog na Lesnické fakultě dřívější Vysoké
školy zemědělské, autor slovníku hospodářské úpravy lesa vydaném
v šesti jazycích (Truhlář, 2011, s. 40) a zastánce tzv. přírodovědně –
technologického pojetí lesa [11].

Nápis a grafika:

PROF. DR. TECHN. ING.
BOHUMIL DOLEŽAL
DRSC. DR. H. C.
+ 2. 9. 1911 †3. 8. 2000
SEBELEPŠÍ LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN NEMÁ SMYSL,
NENALEZNE – LI SE ŘÁDNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ, KTERÝ JEHO USTANOVENÍ
REALIZUJE

Popis a materiál:

kamenný památník s triangulární podstavou

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

2011

Lokalizace:

49.3157500N, 16.7865000E

Přístup:

Nachází se v zatáčce lesní cesty vedoucí z Rakoveckého údolí směrem
na vrch Proklest.

Stav památníku
a okolí:

výborný
Památník je v perfektním stavu a z cesty je dobře viditelný. V jeho okolí
je sezení a vysázené parkové keře. Fotografie památníku je v příloze 5.

Návrh úprav
a doplnění:

Zakreslení památníku do mapy Lesnického Slavína.
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6.2.2 Tři Lichtenštejnské památníky
Osobnost:

Jan II. Liechtenstein

Nápis a grafika:

U památníku jsou 2 desky, jedna původní a druhá dodaná po dalších 10
letech vlády panovníka (Truhlář, 1974, s. 7).
Na původních deskách je nápis:
Princ Joan
Quercetum
Ad 40. ann. Regim.
Jubil.
12. Nov. 1898
Na deskách dodatkových je vyryto:
L. jahr. Regg. Jubil.
MCMVII

Popis a materiál:

Všechny tři památníky vznikly ve středu revíru Lichtenštejnského
panství na počest 40. výročí vlády Jana II. z rodu Lichtenštejnů. Původně
byly zděné se základem z vápencových kamenů, časem se však rozpadly
a dnes mají všechny obdobný charakter – tvoří jej vápencové kameny,
o které je opřená kamenná deska s nápisem.

Projekt / autor:

neznámý

Rok odhalení:

1889

6.2.2.1

Lichtenštejnský památník mezi Jedovnicemi a Bukovinou

Lokalizace:

49.3089344N, 16.7786644E

Přístup:

Nachází se na zatravněné ploše mezi cyklostezkou 5081 z Jedovnic do
Bukoviny a lesní cestou.

Stav památníku
a okolí:

velmi špatný
Zapadaný suchým chvojím, kameny jsou zarostlé mechem. V jeho
blízkosti stojí dřevěná lavice. Fotografie viz příloha 6.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění, obnova nápisů vč. očištění a konzervace povrchu, dobudování
odpočinkové zóny se sezením.
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6.2.2.2

Lichtenštejnský památník mezi Habrůvkou a Rudicemi

Lokalizace:

49.3119214N, 16.7255781E

Přístup:

Přístupný z cyklostezky 5081 z Habrůvky do Rudic.

Stav památníku
a okolí:

velmi špatný
Památník je špatně dostupný a z cesty, cyklostezky 5081 z Habrůvky do
Rudic, není přes mladý les vidět. Okolí památníku, v němž rostou četné
náletové stromy, je vysekané, k památníku vede jen neoznačená
pěšina. Je částečně zarostlý a obrůstá mechem a lišejníkem. Fotografie
je v příloze 7.

ávrh úprav
a doplnění:

Obnova nápisů vč. očištění a konzervace povrchu, srovnání terénu
v okolí a údržba okolí – častější sekání trávy, označit cestu vedoucí
k památníku. Louku u památníku by bylo možné doplnit sezením
a proměnit v odpočinkovou zónu.

6.2.2.3

Lichtenštejnský památník mezi Olomučany a Rudicemi

Lokalizace:

49.3322364N, 16.6894114E

Přístup:

Nachází se na červené turistické značce vedoucí z Olomučan do Rudic.
K památníku vede turistické značení a je viditelný od zpevněné lesní
cesty.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Kameny jsou zarostlé mechem a celý památník postupně zarůstá.
V okolí památníku se nachází duby červené, okolí působí upraveně.
Fotografie je v příloze 8.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění památníku, obnova nápisů vč. očištění a konzervace povrchu.
Dále by bylo vhodné realizovat propojení lesní pěšiny vedoucí od
památníku a zpevněné lesní cesty (srovnání terénu mezi cestami).
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6.2.3 Památník Jana Doležela
Osobnost:

Jan Doležel, lesník moravských arcibiskupských statků (Truhlář, 2003,
s. 52).

Nápis a grafika:

JAN DOLEŽEL
1850 – 1929

Popis a materiál:

betonový odlitek s podstavcem

Projekt / autor:

Josef Zamazal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3110189N, 16.7762128E

Přístup:

Památník stojí u lesa na cyklostezce č. 5081.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
Travní porost okolo něj je relativně upravený a památník je dobře
dostupný a viditelný (viz obr. 1).

Návrh úprav
a doplnění:

Je navrženo očistit úpatí památníku a upravit jeho blízké okolí.

Obrázek 1: Památník Jana Doležela
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.4 Památník Ernsta Kreutzera
Osobnost:

Ing. Ernst Kreutzer, lesník působící v Lesonicích na Znojemsku, zabýval
se ochranou lesů a lesnickou politikou. Věnoval se též oceňování lesů
a dendrometrii a srovnával výběrečné a holosečné hospodářství
(Truhlář, 2003, s. 52).

Nápis a grafika:

ING. ERNST KREUTZER
1850 – 1929

Popis a materiál:

betonový odlitek s podstavcem

Projekt / autor:

Josef Zamazal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3128936N, 16.7704783E

Přístup:

Nachází se na slepé a nepříliš používané odbočce zelené turistické
trasy, jeho nalezení je však usnadněno přehledností vysokého
listnatého okolního lesa.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Památník je porostlý lišejníkem a jsou na něm svíčky (viz obr. 2).

Návrh úprav
a doplnění:

Obnova nápisu a vyčistění památníku vč. konzervace povrchu.
Doporučeno přivést odbočku turistické značky.

Obrázek 2: Památník Ernsta Kreutzera
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.5 Památník Eduarda Duchoslava
Osobnost:

Ing. Eduard Duchoslav, lesnický pedagog působící v Písku na lesnické
škole, který mmj. vydal jednu z prvních českých učebnic „Nauka o těžbě
lesní“ (Truhlář, 2003, s. 52).

Nápis a grafika:

Ing.
EDUARD DUCHOSLAV
1862 – 1926

Popis a materiál:

betonový odlitek s pamětní deskou

Projekt / autor:

Josef Zamazal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3169675N, 16.7601628E

Přístup:

Památník stojí vedle lesní cesty, dříve hospodárnice (zrušené
v roce 1983, kdy bylo rozdělení lesa změněno), na konci žluté turistické
stezky nedaleko Schindlerovy studánky.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Památník je dobře přístupný a jednoduše k nalezení, zarůstá lišejníkem
(viz obr. 3).

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění památníku vč. konzervace povrchu.

Obrázek 3: Památník Eduarda Duchoslava
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.6 Památník Vilíma Věnceslava Havelky
Osobnost:

Vilím Věnceslav Havelka, lesmistr působícího na Opočenském polesí
rodu Colloredo – Mansfeld. Spolu s Josefem Zieglerem vydal spis
„Umění lesní podle Jiřího Ludwiga Hartiga“, jedno z encyklopedických
děl, které položilo základ českému lesnickému názvosloví (Truhlář,
2003, s. 25).

Nápis a grafika:

VĚNCESLAV
HAVELKA
VÝZNAMNÝ ČESKÝ LESNÍK
1782 – 1847

Popis a materiál:

Naskládané a zpevněné kameny s litinovou deskou (usazena
v r. 1973).

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3145058N, 16.7501956E

Přístup:

Nachází se v řídkém lese vedle Bayerovy přírodní rezervace nedaleko
Schindlerovy studánky. Nejblíže je mu neznačená, nezpevněná lesní
cesta vedoucí vedle přírodní rezervace.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Z cesty památník téměř není vidět přes porost, splývá s okolím. Zarůstá
mechem a horní vrstva kamenů leží volně a nahýbá se. Na přístupové
cestě vedoucí k němu jsou větve. Fotografie památníku je v příloze 9.

Návrh úprav
a doplnění:

Obnova památníku i cesty vč. označení turistickou značkou.
V okolí památníku je třeba upravit terén a zajistit drobnou údržbu
(sekání okolní louky).
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6.2.7 Památník U Zabitých
Osobnost:

Památník byl vyvěšen pro připomenutí loupežné vraždy čtyř osob, která
se stala mezi rybníky severně od Křtin v r. 1907 (Truhlář, 2003, s. 138).

Nápis a grafika:

Zde na tomto místě
Byli zavražděni 5. července 1907 manželé
Josef a Amálie Němcovi z Ostrova
a manželé Hrazdírovi z Krasové

Popis a materiál:

Památník tvoří kovový obraz s kresbou Cyrila a Metoděje, připevněný
na vzrostlém dubu. Rybníku a blízkému okolí se říká rovněž
„U Zabitých“.

Projekt / autor:

neznámý

Rok odhalení:

neznámý

Lokalizace:

49.3087281N, 16.7464564E

Přístup:

Památník se nachází u staré pěší cesty vedle silnice z Křtin do Jedovnic.

Stav památníku
a okolí:

velmi špatný
Deska zarůstá do stromu, na kterém visí, a koroduje, nápis je čitelný. Je
dobře viditelný a dostupný (viz obr. 4), v jeho blízkosti vede stará cesta.

Návrh úprav
a doplnění:

Obnova desky vč. konzervace povrchu.
Bylo by vhodné vytvořit novou nosnou konstrukci, např. kamenný nebo
zděný podstavec.

Obrázek 4: Památník U Zabitých
(zdroj: archiv autorky)

29

6.2.8 Památník Václava Eliáše Lenharta
Osobnost:

Václav Eliáš Lenhart, v letech 1762 – 87 myslivec ve službách rodiny
Lichtenštejnů, později lesmistr v Kostelci. V roce 1793 vydal jednu
z prvních českých lesnických knih (Truhlář, 2003, s. 53).

Nápis a grafika:

VÁCLAV EL.
LENHART
1793
1929

Popis a materiál:

kamenná deska ve vápencovém solitéru

Projekt / autor:

Josef Zamazal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3235239N, 16.7439567E

Přístup:

Po pravé straně od silnice vedoucí ze Křtin do Jedovnic. Uprostřed
porostu nalevo od cesty v areálu Hackerovy školky, nad starou studní.
Fotografie památníku je v příloze 10.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Památník samotný je zachovalý, v jeho okolí je však hustý porost
a památník se tak stává prakticky nenalezitelným cílem.

Návrh úprav
a doplnění:

Proklestění okolí památníku, úprava okolí a vyčištění památníku.
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6.2.9 Památník Rudolfa Hackera
Osobnost:

Rudolf Hacker se proslavil vynálezy usnadňující lesnickou práci (např.
školkovací stroj) a byl zakladatelem rozsáhlých školek u Hradce Králové
(Truhlář, 2003, s. 23).

Nápis a grafika:

RUDOLF
HACKER
1859 – 1920
1929

Popis a materiál:

betonový odlitek s pamětní deskou

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

9.3235553N, 16.7443000E

Přístup:

Památník se nachází v areálu patřícímu Mendelově univerzitě
v Brně naproti severnímu cípu Arboreta Křtiny. Areál je obehnaný
plotem, ale brána zůstává otevřená a památník je tak dostupný.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Po památníku se pne břečťan a jeho okolí je velmi zarostlé (viz obr. 5).
Před zmíněnou branou a plotem památník není vidět.

Návrh úprav
a doplnění:

Je navrženo očištění památníku vč. konzervace povrchu a proklestění
okolí.

Obrázek 5: Památník Rudolfa Hackera
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.10

Památník Augusta Bayera

Osobnost:

Prof. Dr. August Bayer (1882 – 1942), profesor na MZLU v Brně, který
sbíral semena a sazenice během svých cest na po celé Evropě
a významně se zasadil o diverzitu exotů v arboretu Masarykův les
(Truhlář, 2003, s. 114).

Nápis a grafika:

6. 3. 1882
PROF. DR.
AUGUST BAYER
BOTANIK
ZAKLADATEL DENDROLOGICKÉHO
ÚSTAVU A ARBORETA
† 23. 2. 1942

Popis a materiál:

balvan a litinová pamětní deska

Projekt / autor:

autor neznámý, o památník se zasadil doc. Jindřich Chmelař

Rok odhalení:

1973

Lokalizace:

49.3184642N, 16.7436561E

Přístup:

Památník se nachází v čele osy cesty vedoucí od vstupní brány Arboreta
Křtiny.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Balvan je obrostlý mechem. Památník je obklopený rododendrony
a jehličnany a vede k němu dřevěné schodiště s propadajícími se
schody (foto v příloze 11). Památník je dobře přístupný a viditelný.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění památníku od mechu vč. konzervace povrchu a oprava
dřevěných schodů v jednotném provedení s ostatními dřevostavbami
v Arboretu Křtiny.
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6.2.11

Památník obětem nehody v Nikaragui

Osobnost:

Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D., Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D. a doc. Ing. Libor
Severa, Ph.D., pedagogové Mendelovy univerzity v Brně [12].

Nápis a grafika:

Na černé žulové desce je nápis:
PER ASPERA AD ASTRA
Nikaragua 28. 9. 2011

Popis a materiál:
Projekt / autor:

žulová deska s kovovými ozdobami
Radek Bárta

Rok odhalení:

2011

Lokalizace:

49.321268068N, 16.739238796E

Přístup:

Pomník se nachází v Arboretu Křtiny pod srubem.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
Památník se nachází na malém palouku, jeho okolí je upravené (viz
obr. 6).

Návrh úprav
a doplnění:

Změnit místo a vyřešit vhodnější osazení v terénu (např. doplněním
podstavce) a zakreslit jej do mapy Lesnického Slavína.

Obrázek 6: Památník obětem nehody v Nikaragui
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.12

Památník Josefa Nimburského

Osobnost:

Ing. Josef Nimburský, český taxátor a zeměměřič, jehož metoda
hodnocení lesů je založená nejen na hmotě a ploše, ale zohledňuje
i kvalitu porostu (Truhlář, 2003, s. 54).

Nápis a grafika:

Na památníku je ornament se symboly pocházejícími z geodézie
a symbolikou jehličnanu. Pod ním je nápis:
Ing.
J. NIMBURSKÝ
1856 – 1925
1929

Popis a materiál:

betonový odlitek ohraničený čtyřmi kamennými patníky

Projekt / autor:

Josef Zamazal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3105047N, 16.7386031E

Přístup:

Památník se nachází mezi lesními cestami. Vedle památníku dříve vedla
hospodárnice (komunikace pro přístup k lesním pozemkům pro
umožnění rekultivace lesa), nyní je nejbližší značenou cestou zelená
turistická trasa vedoucí z Křtin do Rudic a zpevněná cyklostezka 5077.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Památník se v krajině ztrácí kvůli svojí barvě. V jeho blízkosti roste
barvínek menší a bříza. Fotografie je v příloze 12.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění památníku vč. konzervace povrchu a označení přístupové cesty
turistickou značkou, aby byl jednoduše k nalezení.
Památník se nachází uprostřed hustých, mladých lesů, nabízí se tedy
vybudování např. drobné stavby, kterou mohou využít turisté k hrám.
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6.2.13

Památník Jana Svatopluka Presla

Osobnost:

Jan Svatopluk Presl, významný český přírodovědec, který se zasadil
o dodnes používané ekvivalenty v českém názvosloví především
v chemii, zoologii a botanice (Truhlář, 2003, s. 54).

Nápis a grafika:

JAN SV.
PRESL
1791 – 1849
1929

Popis a materiál:

naskládané a zpevněné kameny, litinová deska

Projekt / autor:

Josef Zamazal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3212128N, 16.7368703E

Přístup:

Památník je umístěn na nejvyšším bodě Arboreta Křtiny na samé
hranici. Z cesty na něj navádí šipka, nicméně v areálu je další matoucí
značení – dřevěná šipka, která ukazuje opačným směrem, než pomník
leží.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Nachází se na mýtině vybavené třemi lavicemi, v jeho okolí jsou
vysazené okrasné keře. Je obklopen hustým porostem tújí a zarůstá
mechem.
Fotografie památníku je v příloze 13.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění památníku vč. konzervace povrchu a jeho doplnění
o propracované sezení ze dřeva, jehož provedení bude lákat
návštěvníky vyjít až na samotnou hranici arboreta. Úprava přístupové
cesty a značení.
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6.2.14

Památník Mořice Kožešníka

Osobnost:

Mořic

Kožešník,

jehož

vliv

na

lesnictví

spočívá

především

v zavedení metodického způsoby sadby stromků se zdravými kořeny
(Truhlář, 2003, s. 42).
Nápis a grafika:

MOŘIC KOŽEŠNÍK
– 1907
1929

Popis a materiál:

vápencový solitérní kámen s pamětní deskou

Projekt / autor:

doc. Gustav Artner

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3136558N, 16.7261628E

Přístup:

Nachází se v lese podél cyklostezky 5081 vedoucí z Habrůvky do Rudic.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Je zarostlý porostem na vyvýšeném bodu kopce a nevede k němu žádná
cesta, je těžko dohledatelný (viz obr. 7).

Návrh úprav
a doplnění:

Očistit od mechu vč. konzervace povrchu, památník vyrovnat, upravit
porost v jeho okolí a vyznačit cestu, která kolem památníku vedla, aby
památník nebyl jen solitérem v lese.

Obrázek 7: Památník Mořice Kožešníka
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.15

Památník Boženy Matuškové

Osobnost:

Božena Matušková, oběť nehody autobusu (Truhlář, 2003, s. 143).

Nápis a grafika:

ZDE TRAGICKY ZAHYNULA
BOŽENA
MATUŠKOVÁ
1947 – 1963

Popis a materiál:

Deska s vyrytým nápisem. Památník není zařazen mezi památníky
Lesnického Slavína.

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

nezjištěno

Lokalizace:

49.2931758N, 16.7167861E

Přístup:

Leží nad srázem vedle silnice vedoucí z Josefova do Křtin nedaleko
jeskyně Výpustek.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
Nápis na památníku je hůře čitelný a k památníku nevede žádná
přístupová cesta (viz obr. 8).

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění a konzervace povrchu, obnova nápisu.

Obrázek 8: Památník Boženy Matuškové
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.16

Památník Roberta Micklitze

Osobnost:

Robert Micklitz, profesor na vysoké škole lesnické ve Vídni, vedoucí
lesnického oddělení Ministerstva zemědělství v Rakousku (Truhlář,
2003, s. 44).

Nápis a grafika:

„NEBEZPEČÍ LESU HROZÍCÍ JEST
BEZ POČTU, NEJVĚTŠÍM NEPŘÍTELEM
LESA JEST VŠAK ČLOVĚK…“
1861
ROBERT
MICKLITZ
1818 – 1898
1929

Popis a materiál:

dvě kamenné desky s vyrytým nápisem

Projekt / autor:

doc. Gustav Artner

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3106228N, 16.7165781E

Přístup:

Pod vrcholem kopce Močová ve svahu.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Památník je v mapách špatně zaznačen, jeho nalezení je velmi obtížné.
Nevede k němu žádná cesta a okolní terén je kamenitý (viz obr. 9).

Návrh úprav
a doplnění:

Přestěhování památníku na přístupnější místo.

Obrázek 9: Památník Roberta Micklitze
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.17

Památník Josefa Hlouška a Františka Korbičky

Osobnost:

Lesní dělníci a partyzáni Josef Hloušek a František Korbička, původem
z Habrůvky, kteří byli zavražděni německým vojskem ke konci druhé
světové války (Truhlář, 2003, s. 140).

Nápis a grafika:

Na tomto místě
Dne 7. 5. 1945
Hrdiní partyzáni
z
Habrůvky.
Josef HLOUŠEK
Frant. KORBIČKA
Pro národ obětovali své mladé životy.
Čest jejich památce.1

Popis a materiál:

Kamenná deska s vyrytým nápisem zasazená do vápence. Památník
není zařazen mezi památníky Lesnického Slavína.

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

nezjištěno

Lokalizace:

49.2941064N, 16.7155897E

Přístup:

Nachází se na loučce u zátočiny Křtinského potoka.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
K památníku nevede žádná cesta, ze silnice je špatně dostupný kvůli
srázu a potoku. Fotografie památníku je v příloze 14.

Návrh úprav
a doplnění:

1

Očištění a konzervace povrchu, vyrovnání památníku.
Vybudování cesty s cyklostezkou vedoucí podél silnice.

Na kamenné desce je text uveden s pravopisnou chybou.
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6.2.18

Památník Aloise Zlatníka

Osobnost:

Alois Zlatník, profesor Mendelovy univerzity v Brně a odborník v oboru
fytocenologie. Ve 30. letech 20 stol. provedl v ŠLP Masarykův les
fytocenologický průzkum a mapování, navrhl síť 17 přírodních rezervací
na tomto území a zasadil se o její vybudování. (Truhlář, 2003, s. 121)

Nápis a grafika:

Prof. RNDr. Ing. Alois Zlatník, DrSc.
1902–1979
PROFESOR BOTANICKÝCH DISCIPLÍN
NA LESNICKÉ FAKULTĚ V BRNĚ
ZAKLADATEL ČESKOSLOVENSKÉ
GEOBIOCENOLOGIIE A SÍTĚ LESNÍCH REZERVACÍ
AŽ SE NAUČÍTE ODHALOVAT TAJEMSTVÍ,
KTERÁ VÁM PŘÍRODA PŘED OČIMA ZDÁNLIVĚ SKRÝVÁ,
POCÍTÍTE RADOST Z NEPORUŠENÉ PŘÍRODY
A STANETE SE JEJÍMI OCHRÁNCI
PŘED TĚMI, KTEŘÍ JI JEŠTĚ POŠKOZUJÍ
A ZNEŠVAŘUJÍ, PROTOŽE JÍ DOSUD NEPOROZUMĚLI.

Popis a materiál:

vápencové desky

Projekt / autor:

Ing. Jiří Truhlář

Rok odhalení:

1998

Lokalizace:

49.3237617N, 16.7000328E

Přístup:

Leží na severní hranici NPR Habrůvecká bučina vedle neznačené lesní
cesty pod vrcholem kopce.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
Díky vzrostlému lesu je dobře viditelný i přístupný.
Fotografie památníku je v příloze 15.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění a konzervace povrchu. Podél okraje přírodní rezervace přivést
turistickou značku.
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6.2.19

Památník Rudolfa Haši

Osobnost:

Rudolf Haša, ředitel na střední škole lesnické v Banské Štiavnici
a posléze profesor na Vysoké škole zemědělské v Brně. Zasadil se
o vznik ŠLP a jeho organizační uspořádání, tvorby hospodářských plánů,
mapování a budování lesoparku. (Truhlář, 2003, s. 110)

Nápis a grafika:

Na původním, vyšším kameni je nápis:
ING. DR. TECHN. DR H. C.
RUDOLF HAŠA
1881–1963
PROFESOR LESNICKÉ FAKULTY
V BRNĚ
A ZAKLADATEL FAKULTNÍHO
LESNÍHO ZÁVODU
Na doplňujícím kameni je uveden jeho citát:
LES JE JEDNÍM Z NEJVELKOLEPĚJŠÍCH KLENOTŮ, JEJŽ
STVOŘITEL VE SVÉ MOUDROSTI ZASADIL DO ZAHRADY
PŘÍRODY K ROZMNOŽENÍ JEJÍ KRÁSY, PRO BLAHO A ZDAR
JAK JEDNOTLIVCE, TAK NÁRODŮ.

Popis a materiál:

Pamětní kameny jsou z vápence. Vyšší kámen s podobiznou Rudolfa
Haši je původním památníkem, který byl v roce 1997 opraven
a doplněn nižším doprovodným kamenem, na němž je do černé desky
vyryt citát.

Projekt / autor:

umístění: Josef Zamazal

Rok odhalení:

1969 a 1997

Lokalizace:

49.3158089N, 16.6986219E

Přístup:

Památník leží nedaleko rozcestí cesty Kočárové a Wiehlovy.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
K samotnému památníku nevede cesta, ale protože stojí nad mezí na
kraji lesa, je dobře viditelný z Wiehlova údolí. Fotografie památníku je
v příloze 16.

Návrh úprav
a doplnění:

žádné
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6.2.20

Památník Jindřicha Wankela

Osobnost:

Jindřich Wankel, moravský archeolog a antropolog, který prováděl
výzkumy v Moravském krasu (Truhlář, 2003, s. 86).

Nápis a grafika:

Na památníku je podobizna Jindřicha Wankela a nápis:
MUDR. JINDŘICH WANKEL
1821 – 1897
OTEC MORAVSKÉ ARCHEOLOGIE,
OBJEVITEL TAJŮ BÝČÍ SKÁLY

Popis a materiál:

deska s rytinou

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1950

Lokalizace:

49.3075356N, 16.6946525E

Přístup:

Památná deska je připevněná několik metrů nad zemí na stěně Býčí
skály.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Deska má ulomený roh a grafika je zašlá (viz obr. 10). V okolí desky jsou
na skále cesty na lezení po skále. Nedaleko stěny je ohniště se sezením.
Místo je oblíbeným turistickým cílem.

Návrh úprav
a doplnění:

Očistění a oprava desky (ulomený roh). Doporučuje se ji přemístit níže.

Obrázek 10: Památník Jindřicha Wankela
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.21

Památník Josefa Mánesa a Julia Mařáka

Osobnost:

Památník je věnován českým malířům Josefu Mánesovi a Juliovi
Mařákovi (Truhlář, 2003, s. 84).

Nápis a grafika:

Na památníku je vyobrazen portrét obou malířů s nápisem:
JOSEF MÁNES
1820 – 1871
MALÍŘ SVÉRÁZU
NAŠEHO LIDU A KRAJE.

JULIUS MAŘÁK
1835 – 1899
BÁSNÍK LESA ŠTĚTCEM.
1948

Popis a materiál:

deska s rytinou

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1948

Lokalizace:

49.3074236N, 16.6945828E

Přístup:

Pamětní deska je připevněná několik metrů nad zemí na stěně Býčí
skály.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Deska má ulomený roh stříšky a grafika již je velmi zašlá. V okolí desky
jsou na skále cesty na lezení po skále. Místo je oblíbeným turistickým
cílem, nedaleko stěny je ohniště se sezením. Fotografie památníku je
v příloze 17.

Návrh úprav
a doplnění:

Očistění a oprava desky a stříšky. Bylo by vhodné doplnit památník
informační tabulí o jmenovaných malířích, jejich významu a dílech.
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6.2.22

Památník Julia Wiehla

Osobnost:

Julius Wiehl se zasadil jako vedoucí lesní úředník rodiny Lichtenštejnů
(od

roku

1885)

o

vybudování

sítě

dopravních

cest

s ohledem na terén a dostupnost území, čímž umožnil v lese intenzivní
hospodaření. Kladl důraz na pestrou druhovou skladbu, a díky tomu
byla zvyšována hodnota lesa (Truhlář, 2003, s. 50).
Nápis a grafika:

JULIUS WIEHL
1847 – 1917
1929

Popis a materiál:

deska z černé žuly s vyrytým nápisem vsazená do skály

Projekt / autor:

doc. Gustav Artner

Rok odhalení:

Odhalení v roce 1929. Během II. světové války byla poničena
a v rámci obnovy byla přemístěna v 90. letech 20. století na dostupnější
místo.

Lokalizace:

49.3155411N, 16.6933350E

Přístup:

Památník se nachází na cyklostezce 5077 na tzv. Wiehlově cestě.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Deska je zabudována do skály bývalého lomu na jižním okraji NPR
Habrůvecká bučina. Z cesty je přes túje a zeleň rostoucí na skále těžko
viditelná. Fotografie památníku je v příloze 18.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění okolí památníku a odstranění zeleně tak, aby byl památník
viditelný z cesty.
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6.2.23

Památník Josefa Pelíška

Osobnost:

Josef Pelíšek, prof. dr. ing. DrSc., významný pedagog působící na
dřívější Vysoké škole zemědělské v Brně, který se věnoval především
geologii a půdoznalství, a společně s prof. Bohumilem Doležalem
a prof. Aloisem Zlatníkem se podílel na stanovištním průzkumu
Československa (Truhlář, 2003, s. 126).

Nápis a grafika:

„LESNÍ PŮDA JE ZÁKLADEM LESA
BEZ PŮDY NENÍ DŘEVNÍ PRODUKCE“
PROF. ING. Josef Pelíšek, DR. SC.
20. 8. 1909 – 23. 5. 1993

Popis a materiál:

Památník je vytvořen ze čtyř vrstev kamenných desek: mrákotínské
žuly, liberecké žuly, granitu a gabra. Vedle památníku je dřevěná
ohrádka pro kameny, které sesbírali studenti prof. Josefa Pelíška.

Projekt / autor:

prof. Ivar Otruba

Rok odhalení:

2001

Lokalizace:

49.3079028N, 16.6922544E

Přístup:

Nachází se poblíž Býčí skály u lesní cesty nad vodní nádrží
u Josefova.

Stav památníku
a okolí:

výborný
Památník je jednoduše k nalezení, vede kolem něj naučná stezka
Josefovské údolí a modrá turistická značka. V okolí památníku je pouze
cesta. Fotografie památníku je v příloze 19.

Návrh úprav
a doplnění:

žádné
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6.2.24

Památník Jana Evangelisty Chadta – Ševětínského

Osobnost:

Jan Evangelista Chadt – Ševětínský, lesní hospodář, literát, autor
publikace „Dějiny lesů a lesnictví“ (Truhlář, 2003, s. 41).

Nápis a grafika:

JAN EVANG.
CHADT – ŠEVĚTÍSNKÝ
1860 – 1925
1929

Popis a materiál:

kamenná deska zasazená do kamene

Projekt / autor:

doc. Gustav Artner

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3339386N, 16.6918683E

Přístup:

Nachází se na malebném místě poblíž přírodní tůně nedaleko červené
turistické trasy vedoucí z Olomučan do Rudic.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Památník je dostupný po velmi dobře značené turistické trase.
V jeho okolí je přírodní tůň (viz obr. 11).

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění a konzervace povrchu. Je navrženo vybudovat konstrukci nad
tůní ze dřeva a skla, která umožní odpočinek na nečekaném místě.

Obrázek 11: Památník Jana Evangelisty Chadta – Ševětínského
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.25

Památník Karla Knappa

Osobnost:

Ing. Karel Knapp působil v lesích na Písecku, kde prosazoval přirozenou
obnovu porostů a podílel se na vybudování sítě lesních cest (Truhlář,
2003, s. 42).

Nápis a grafika:

KAREL
KNAPP
1862 – 1928
1929

Popis a materiál:

kamenná deska na vápencovém kameni

Projekt / autor:

Ing. Jiří Truhlář

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3315606N, 16.6917033E

Přístup:

Nachází se na tajuplném místě poblíž přírodní tůně nedaleko červené
turistické trasy vedoucí z Olomučan do Rudic.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Památník je dostupný po značené turistické trase, na které však leží
spadlé větve. Okolí pomníku je upravené, za památníkem se nachází
přírodní tůň (viz obr. 12).

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění a konzervace povrchu. Vyčistění přístupové cesty.
Informace pro turisty o dané lokalitě a přírodních tůních.

Obrázek 12: Památník Karla Knappa
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.26

Památník Emanuela Purkyně

Osobnost:

Emanuel Purkyně, syn Jana Evangelisty Purkyně, významný český vědec
v oblasti dendrologie a geobotaniky (Truhlář, 2003, s. 46).

Nápis a grafika:

EMANUEL
PURKYNĚ
1831 – 1882
1929

Popis a materiál:

kamenná deska s rytinou zapuštěná ve skalce

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3116694N, 16.6823142E

Přístup:

K památníku vede pouze sotva znatelná lesní pěšina na vrcholu kopce
Výškůvka. Památník je zasazen do skalní stěny u staré lesní cesty.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Památník je velmi skrytý a nevede k němu takřka žádná cesta, což z něj
tvoří zapomenuté místo (viz obr. 13).

Návrh úprav
a doplnění:

Obnova památníku a nápisů a propojení značenou lesní pěšinou
s památníky K. H. Máchy a Slovenská stráň.

Obrázek 13: Památník Emanuela Purkyně
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.27

Památník Leopolda Grabnera

Osobnost:

Leopold Grabner, profesor na Lesnické akademii v Mariabrunnu, který
v druhé polovině 19. století spravoval polesí rodiny Lichtenštejnů
a zasloužil se mj. o zkvalitnění tehdejšího porostu zdevastovaného
přetěžbami a toulavými sečemi pomocí probírek (Truhlář, 2003, s. 22).

Nápis a grafika:

Na čelní stěně památníku je podobizna Leopolda Grabnera, název
a první věta jeho rukopisu z r. 1840 a na zadní straně je český překlad.
Z důvodu rozsahu práce není uveden celý text.
Na žulové desce na zadní stěně je napsáno:
LEOPOLD GRABNER
1802 – 1864
1929

Popis a materiál:

lámaný vápenec a železobeton

Projekt / autor:

Ing. Josef Opletal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3170281N, 16.6781886E

Přístup:

Památník je přístupný z pěší cesty vedené po turistické značce a je
lokalizován na severní straně kopce.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Pod památníkem je vysekaný palouk, ale okolní les na něj stíní
a není umožněn široký výhled do krajiny. V blízkosti památníku je lavice
s výhledem na Olomučany. Fotografie památníku je v příloze 20.

Návrh úprav
a doplnění:

Obnova lavice a památníku vč. konzervace povrchu, častější údržba
stráně.
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6.2.28

Památník Slovenská stráň

Osobnost:

Památník byl vybudován pro připomenutí slovenských lesníků z dob
Rakouska – Uherska (Truhlář, 2003, s. 46).

Nápis a grafika:

SLOVENSKÁ STRÁŇ
1929

Popis a materiál:

kamenná deska s rytinou

Projekt / autor:

doc. Gustav Artner

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3084622N, 16.6759253E

Přístup:

Památník je ve středu přírodní rezervace Slovenská stráň, je přístupný
pouze po nenápadných lesních pěšinách nad skalkou a kamenným
polem.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
Nachází se na místě s velkolepým výhledem na Josefovské údolí, přístup
k němu je však velmi obtížný. Z důvodu zachování přírodní rezervace
není v okolí památníku žádné umělé místo k sezení. Fotografie
památníku je v příloze 21.

Návrh úprav
a doplnění:

Oprava a konzervace povrchu desky.
Pro jednodušší lokalizaci památníku by bylo dobré v jeho blízkosti
vysadit strom dorůstající se vyšší výšky než okolní duby. Bylo by vhodné
upravit nebo zpevnit a označit jednu pěšinu vedoucí k tomuto
památníku a dále k památníku Emanuela Purkyně.
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6.2.29

Památník Hradská cesta

Osobnost:

Památník byl vybudován jako symbol poslední cesty, kterou profesor
Josef Opletal projektoval. Ten se významně zasadil o současnou podobu
Lesnického Slavína a díky jeho práci je Slavín světovým unikátem.
(Truhlář, 2003, s. 65)

Nápis a grafika:

Hlavní myšlenkou je citát od Anatol France, uvedený na západní straně
spodní části stavby:
„Kdybych měl volit mezi pravdou a krásou, nebyl bych
ani vteřinu na rozpacích, zvolil bych krásu, neboť jsem
přesvědčen, že krása v sobě tají vyšší pravdu, než je
pravda sama.“

Popis a materiál:

Je postaven z lámaného kamene a betonu, na spodní části jsou
směrovky a vzdálenosti, nadmořská výška a údaje o vzniku památníku.
Na jeho horní části jsou z jedné strany sluneční hodiny, údaje o Hradské
cestě a citát od Turgeněva.

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1937

Lokalizace:

49.3197861N, 16.6738706E

Přístup:

Památník leží vedle cesty vedoucí z Olomučan k Novému hradu
nedaleko palouku U Kukačky. K památníku vede červená turistická
značená značka.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
Je dobře viditelný a jeho okolí je upravené. Fotografie památníku je
v příloze 22.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění a konzervace povrchu. Bylo by dobré doplnit památník
o další malé stavby pro sezení nebo pro relaxaci kolemjdoucích.
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6.2.30

Památník Christopha Liebicha

Osobnost:

Christoph Liebich, český lesník a pedagog na VUT v Praze, zastánce
využívání prostředí pro růst lesa. (Truhlář, 2003, s. 43)

Nápis a grafika:

CHRISTOPH
LIEBICH
1783 – 1874
1929

Popis a materiál:

kamenná deska s rytinou, zapuštěná ve skalním útesu

Projekt / autor:

doc. Gustav Artner

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3170411N, 16.6727869E

Přístup:

K památníku vede turistická značená pěšina, která se odpojuje od
Máchova památníku.

Stav památníku
a okolí:

špatný
Památník je přístupný po pěšině vedoucí přes skalnatý terén. Cesta není
nijak zabezpečená. V okolí památníku je pouze les a skalní stěna (viz
obr. 14).

Návrh úprav
a doplnění:

Obnova památníku vč. konzervace povrchu, zpevnění přístupové cesty
a její zabezpečení.

Obrázek 14: Památník Christopha Liebicha
(zdroj: archiv autorky)
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6.2.31

Památník Karla Hynka Máchy

Osobnost:

Český básník Karel Hynek Mácha, patriot a opěvovatel české krajiny
(Truhlář, 2003, s. 58).

Nápis a grafika:

Na východní straně památníku jsou v reliéfu nápisy:
Karel Hynek Mácha
1810 – 1836
Dalekáť cesta má!
Marné wolánj!!
Karel Hynek Mácha 1836.
Na ostatních stranách je památník ozdoben rytinami výňatků
z autorova díla Máj.

Popis a materiál:

Výška 2,5 metru, jeden z největších objektů Slavína. Památník je
z lámaného kamene, železobetonové kruhové desky a betonové
polokoule.

Projekt / autor:

Ing. Josef Opletal

Rok odhalení:

1936

Lokalizace:

49.3173631N, 16.6719789E

Přístup:

Nalézá se na vrcholu kopce U Máchova pomníku, s výhledem do údolí
řeky Svitavy a na adamovské polesí. Je přístupný po žluté a červené
turistické značce.

Stav památníku
a okolí:

velmi dobrý
Před památníkem na vysekané mýtině je dřevěná lavička a stopy po
několika nelegálních ohništích a u pomníku se nachází schránka
s turistickým deníkem s poznámkami návštěvníků vyhlídky.
Fotografie památníku je v příloze 23.

Návrh úprav
a doplnění:

Na vrcholu kopce by bylo vhodné upravit vysekanou mýtinu
a stávající sezení nahradit nebo doplnit širšími lavicemi a rovným
stolem.
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6.2.32

Památník IUFRO

Osobnost:

Památník byl zbudován pro připomenutí zasedání organizace
International Union of Forest Research Organisations, které se konalo
na tomto místě v r. 1968 (Truhlář, 2003, s. 113).

Nápis a grafika:

Na čelní stěně památníku je znázorněn symbol organizace a nápis
v češtině i angličtině:
STÁLÝ A ROZŠÍŘENÝ VÝBOR
MEZINÁRODNÍ UNIE
VĚDECKO – VÝZKUMNÝCH
LESNICKÝCH ORGANIZACÍ
OLOMUČANY 13. VII. 1967
Na bočních stěnách jsou pak vyjmenováni účastníci konference.

Popis a materiál:

beton a kámen, tvar šestihranu

Projekt / autor:

Emanuel Koupý

Rok odhalení:

1969

Lokalizace:

49.3198717N, 16.6701919E

Přístup:

Nachází se ve zčásti oploceném areálu tzv. Silvicultura Olomučany,
vědecko – výzkumného střediska, které spravuje Mendelova univerzita
v Brně. Přístup k němu je komplikovaný – je třeba obejít dva ploty.

Stav památníku
a okolí:

dobrý
V blízkosti je otevřené kamenné ohniště se sezením a posekaná
travnatá louka. Fotografie památníku je v příloze 24.

Návrh úprav
a doplnění:

Očištění a konzervace povrchu.
Místo je vhodné pro odpočinek rodin s dětmi, je z cesty však těžko
dostupné (z cesty není loučka ani památník vidět), proto by bylo
vhodné památník zpřístupnit, upravit porost v jeho okolí a obnovit
nápis a lokalitu zanést do mapy jako odpočivné místo.
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6.3

Studánky

6.3.1 Studánka Šibřinka
Věnování:

žádné

Nápis a grafika:

žádný

Popis a materiál:

kamenná studánka se stříškou

Projekt / autor:

neznámý

Rok odhalení:

neznámý

Lokalizace:

49.3224750N, 16.7924456E

Přístup:

Vedle cyklistické trasy vedoucí z Bukovinky do Jedovnic.

Stav studánky
a okolí:

velmi dobrý
Studánka poskytuje čistou vodu [13], pramen je plně funkční.
U studánky je hrnek (viz obr. 15).

Návrh úprav
a doplnění:

Zpevnění kamenů, vyčištění studánky, informační cedulka podél trasy,
která na studánku upozorní.

Obrázek 15: Studánka Šibřinka
(zdroj: archiv autorky)

55

6.3.2 Studánka Rakovec
Věnování:

žádné

Nápis a grafika:

žádné

Popis a materiál:

kamenná studánka

Projekt / autor:

neznámý

Rok odhalení:

neznámý

Lokalizace:

49.3128014N, 16.7872008E

Přístup:

V korytě potoka vedoucího od ostré zatáčky cyklotrasy 507 vedoucí
z Bukovinky do Jedovnic.

Stav studánky
a okolí:

špatný
Studánka nemá střechu. V podzimních měsících její průtok velmi kolísá
[14]. Ke studánce nevede značená cesta. V okolí není žádné umělé
sezení, jen krmelec.

Návrh úprav
a doplnění:

Zajištění střechy studánky, značení vedoucí od cyklostezky.

Obrázek 16: Studánka Rakovec
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.3 Studánka U Bukoviny
Věnování:

žádné

Nápis a grafika:

žádné

Popis a materiál:

Kamenné stěny s dřevěnou stříškou.

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

nezjištěno

Lokalizace:

49.3047269N, 16.7839753E

Přístup:

Studánka je přístupná po lesní pěšině vedoucí od ostré zatáčky
cyklostezky 5081 mezi Jedovnicemi a Bukovinkou. Studánka není
značená turistickou značkou a není zanesená do turistické mapy
Lesnický Slavín.

Stav studánky
a okolí:

špatný
Studánka je obtížně nalezitelná, vede k ní přes mladý les a porost jen
úzká pěšina. Hrdlo studánky zalomené a pramen s měkkou vodou tak
nelze využít [15]. U studánky není hrnek (viz obr. 17). V jejím okolí se
nachází dřevěná konstrukce chránící proti dešti, sezení a ohniště.

Věnování:

Zaznačení do mapy Lesnického Slavína, turistická směrovka vedoucí
z cyklostezky až ke studánce. Proklestění cesty a oprava studánky.

Obrázek 17: Studánka u Bukoviny
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.4 Studánka U Budkovanu nebo Pod Lipovým žlíbkem
Věnování:

František Dušek de Paula [16]

Nápis a grafika:

žádný

Popis a materiál:

zděná základna

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1937

Lokalizace:

49.3225414N, 16.7809175E

Přístup:

Na křižovatce cest Rakovecké údolí a Lipový žlíbek. v severozápadním
dílci křižovatky pod cestou.

Stav studánky
a okolí:

Velmi špatný
Pramen se nachází dva metry pod zemí [16]. Okolí drobné stavby je
zarostlé mlázím a pozůstatek stavby je těžko přístupný (viz obr. 18).

Návrh úprav
a doplnění:

Vzhledem k náročnosti úprav a špatného stavu studánky a pramene
nejsou u této studánky navrženy žádné úpravy.

Obrázek 18: Studánka U Budkovanu
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.5 Studánka Liščí leč
Věnování:

Název je inspirován pastí na lišky.

Nápis a grafika:

žádný

Popis a materiál:

kamenná studánka

Projekt / autor:

neznámý

Rok odhalení:

neznámý

Lokalizace:

49.3077967N, 16.7601744E

Přístup:

Přístupná od neznačené lesní cesty jihozápadně od rozcestníku Liščí leč.
Ke studánce nevede cesta.

Stav studánky
a okolí:

špatný
Pramenů je u studánky více, rozlévají se pod ní a tvoří bahnitá jezírka
(viz obr. 19). Ve studánce je velmi nízká hladina vody. V okolí roste
hustý porost.

Návrh úprav
a doplnění:

Prohloubení a vyčištění studánky, zaznačení do mapy Lesnického
Slavína, zpřístupnění studánky.

Obrázek 19: Studánka Liščí leč
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.6 Schindlerova studánka
Věnování:

Karel Schindler, autor první české lesnické encyklopedie „Veškeré nauky
lesnické“. Šestidílný spis vyšel v roce 1865 a tvoří základ českého
lesnického písemnictví. Truhlář (2003, s. 36)

Nápis a grafika:

Na straně od rybníka je zaznamenán název jeho díla a rok vydání
a straně cesty je na památníku Schindlerova podobizna a pamětní
deska:
KAREL SCHINDLER
1834 – 1905
1929

Popis a materiál:

zděná stavba zpevňující břeh a cestu vedle rybníka

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1929

Lokalizace:

49.3174956N, 16.7558444E

Přístup:

Studánka pramení východně od Arboreta Křtiny u Schindlerovy cesty.

Stav studánky
a okolí:

dobrý
Je plně funkční, u pítka je hrnek pro pocestné. Vysekaný břeh rybníka
před studánkou a drobné dřevěné odpočívadlo vytvářejí příjemné místo
pro zastavení. Fotografie je v příloze 25.

Věnování:

Vyčištění sběrné mušle, rozšíření umělého sezení se stříškou. Doplnění
kamennou cestou kolem rybníka a úprava trávníku na břehu tak, aby
vzniklo přirozené místo např. pro pikniky.
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6.3.7 Žabí studánka
Věnování:

věnováno zvířeně, konkrétně žábám

Nápis a grafika:

ŽABÍ STUDÁNKA

Popis a materiál:

kamenná studánka s betonovou deskou

Projekt / autor:

neznámý

Rok odhalení:

neznámý

Lokalizace:

49.3215536N, 16.7449450E

Přístup:

Poblíž žluté turistické značky vedoucí od Arboreta Křtiny do Jedovnic.

Stav studánky
a okolí:

špatný
Ke studánce nevede odbočka turistické značky, vede k ní stará lesní
cesta. Studánka byla v posledních letech opravena [17]. Je zapadaná
listím a koryto je zarostlé (viz obr. 20). Pramen vody je slabý.

Návrh úprav
a doplnění:

Označení cesty vedoucí ke studánce, vyčištění okolí studánky.

Obrázek 20: Žabí studánka
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.8 Studánka S Poklonou
Věnování:

zbudována při příležitosti křestu děkana Tomáš Trnky

Nápis a grafika:

Požehnána v den
50. výročí kněžského svěcení
Děkana P. Tomáše Trnky
16. 4. 2000

Popis a materiál:

studna a kamenný památník

Projekt / autor:

Petr Všetečka, Alena Všetečková, Milivoj Husák

Rok odhalení:

Poslední rekonstrukce proběhla v r. 2000 [18].

Lokalizace:

49.2942603N, 16.7368381E

Přístup:

Vedle silnice po červené turistické značce vedoucí z křtin do Babic nad
Svitavou.

Stav studánky
a okolí:

velmi dobrý
Funguje jako studna s ručním čerpáním (viz obr. 21). Je plně funkční, její
okolí působí poměrně upraveně. Na studni je několik hrníčků. Studánka
není řazena do systému památek Lesnického Slavína.

Věnování:

Doplnění informační cedulí o čistotě a kvalitě vody, zpevnění terénu
okolo studny kamennou zídkou nebo ohraničení okolí bariérou z keřů.

Obrázek 21: Studánka s Poklonou
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.9 Studánka v Arboretu Křtiny
Věnování:

žádné

Nápis a grafika:

žádné

Popis a materiál:

dřevěná stříška, kamenná základna

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

nezjištěno

Lokalizace:

49.3218264N, 16.7366350E

Přístup:

Přístup po pěšině odpojující se od hlavní okružní cesty v Arboretu Křtiny
v jeho severozápadním cípu.

Stav studánky
a okolí:

špatný
Pramen je slabý, ale stálý. Ve studánce je i přes velmi dobrou pozici
a stříšku napadané listí (viz obr. 22). U studánky není hrnek ani možnost
sezení.

Věnování:

Vybudování přístupové cesty ke studánce, hlubší nádrž pro zadržování
vody, přestavba studánky v jednotném stylu, zakreslení do map. Dále je
možné studánku doplnit dřevěnou plastikou (např. socha ženy, která se
již v arboretu nachází). Návrh řešení je v příloze 26.

Obrázek 22: Studánka v Arboretu Křtiny
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.10

Klostermannova Studánka

Věnování:

Karel Klostermann, český básník, obdivovatel Šumavských lesů (Truhlář,
2003, s. 28).

Nápis a grafika:

Karel Klostermann
1848 – 1923
1929

Popis a materiál:

Lámaný kámen se zděným průčelím, na kterém je básníkova podobizna,
původní žulová pamětní deska a výčet jeho děl.

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1939, oprava v 80. létech 20. stol.

Lokalizace:

49.3187931N, 16.7288183E

Přístup:

Leží nedaleko zelené turistické cesty vedoucí ze Křtin do Rudic. Pěšina
k ní je značená turistickou značkou pro studánky.

Stav studánky
a okolí:

dobrý
Je funkční, dobře přístupná po lesní pěšině. Pod pramenem studánky je
mušle a zaplavené jezírko, jehož okolí je na podzim zabahněné.
K pramenu vede málo vyvýšených kamenů, které by studánky
zpřístupnily dětem a osobám se sníženou pohyblivostí, a u studánky
není hrnek.
V jejím okolí jsou tři dřevěné lavičky, jednoduché ohniště a houští
z maliní a ostružiní. Toto místo je dle několika široce vyšlapaných pěšin
oblíbeným místem odpočinku a díky otevřenosti prostoru skýtá velký
potenciál pro oficiální místo odpočinku.
Fotografie památníku je v příloze 27.

Věnování:

Vyčištění jezírka před studánkou, srovnání terénu v jejím okolí,
vybudování propracovaného sezení se zděným ohništěm uprostřed,
případně drobná dřevostavba se stříškou.
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6.3.11

Studánka sv. Huberta

Věnování:

sv. Hubertovi

Nápis a grafika:

Na studánce je rytina obrazu svatého Huberta, který dle legendy spatřil
jelena se zlatým křížem v paroží, a nápis:
Anno Domini MCMXL
St. Hubertus

Popis a materiál:

kamenná studánka oválného půdorysu

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

1937

Lokalizace:

49.3169353N, 16.6855367E

Přístup:

Nachází se vedle silnice mezi Josefovem a Olomučany.

Stav studánky
a okolí:

velmi špatný
Pramen z ní byl převeden potrubím do učiliště v Josefově (Truhlář,
2003, s. 93). Studánka zarůstá vegetací a lišejníky a kvůli svojí poloze
vedle silnice u ní není žádné místo pro sezení (viz obr. 23).

Návrh úprav
a doplnění:

Obnovit pramen, aby byla opět funkční, upravit přístup a doplnit
drobnou stavbou dřevěným sezením.

Obrázek 23: Studánka sv. Huberta
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.12

Kančí studánka

Věnování:

lesní zvěři, zejména kancům

Nápis a grafika:

LP 2004
Kančí studánka

Popis a materiál:

Studánka je charakteristická výtokovou trubicí ve tvaru kančího
rypáku. Kamenná a betonová stěna je vystavěna kolem jezírka.
Půdorys je ve tvaru písmene V.

Projekt / autor:

nezjištěno

Rok odhalení:

2004

Lokalizace:

49.3145967N, 16.6825075E

Přístup:

Vedle lesní cesty napojující se na žlutou turistickou trasu vedoucí od
Hradské cesty k Josefovu.

Stav studánky
a okolí:

výborný
Studánka je plně funkční a v jejím okolí je dřevěné sezení bez stolu.
U studánky není hrnek (viz obr. 24).

Návrh úprav
a doplnění:

Doplnění hrnku ke studánce, vedení žluté turistické trasy těsně kolem
studánky.

Obrázek 24: Kančí studánka
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.13

Studánka Pod Jasanem

Věnování:

žádné

Nápis a grafika:

Na průčelí obraz dřevorubce s rodinou a nápis:
Anno Domini MCMXL

Popis a materiál:

kamenná studánka se zděným průčelím, oválný půdorys

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal (Truhlář, 2003, s. 98)

Rok odhalení:

1940

Lokalizace:

49.3154044N, 16.6696542E

Přístup:

Ve svahu jižně od žluté turistické značky vedoucí z Adamova k Máchovu
památníku. Přístupná po lesních cestách.

Stav studánky
a okolí:

velmi dobrý
Přístupová cesta je neznačená lesní pěšina. V okolí památníku je
poničené sezení. Na stromě nedaleko studánky je připevněn atest
kvality vody. Studánka je plně funkční, ale není u ní hrnek (viz obr. 25).

Návrh úprav
a doplnění:

Vyčištění studánky a zídky. V okolí studánky vybudování parkového
přístřešku nebo alespoň umělého sezení. Propojení studánek na cestě
Doubská jednou společnou značenou trasou nebo vybudování naučné
stezky. Informace o kvalitě vody umístit na informační tabulku trvalého
charakteru.

Obrázek 25: Studánka Pod Jasanem
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.14

Studánka U Kukačky

Věnování:

lesní zvířeně, konkrétně kukačce

Nápis a grafika:

obraz zpívající kukačky, nahoře nápis:
U Kukačky

Popis a materiál:

Kamenná zděná základna. Dříve se tato studánka jmenovala U školky,
v 60. letech 20. stol. však byla díky kresbě Emanuela Koupého
přejmenována na studánku U Kukačky (Truhlář, 2003, s. 96).

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1938

Lokalizace:

49.3214958N, 16.6692947E

Přístup:

Na severní

hranici

Silvicultura

Olomučany

u Hradské

cesty.

Z cesty není vidět, vede k ní turistické značení.
Stav studánky
a okolí:

velmi špatný
Pramen je dnes již téměř vyschlý a studánka je tudíž nefunkční (viz obr.
26). V okolí je rozcestník, palouk a několik vysázených tújí.

Návrh úprav
a doplnění:

Vzhledem ke ztrátě pramene nejsou navrženy další úpravy.

Obrázek 26: Studánka U Kukačky
(zdroj: archiv autorky)

68

6.3.15

Studánka U Srnce

Věnování:

lesní zvířeně, symbolem je srnec

Nápis a grafika:

Na portálu studánky je rytina obrazu srnce v lese a nápis:
CO STVOŘIL BŮH, TO CTI A OCHRAŇUJ.
Zbudováno Léta Páně 1937

Popis a materiál:

Studánka funguje patrně jen v jarních měsících, po zbytek roku je
vyschlá, neboť pramen vyvěrá níže pod studánkou a zabahňuje terén
(Truhlář, 2003, s. 93).

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1937

Lokalizace:

49.3122675N, 16.6588608E

Přístup:

Nachází se na palouku U Srnce na žluté turistické značce mezi
Adamovem a Olomučany.

Stav studánky
a okolí:

dobrý
Vede k ní pěšina, okolí studánky je zarostlé a tráva na palouku je spíše
méně udržovaná. Z lokality je díky mnoholetým okrasným keřům
a exotům patrné, že při založení studánky a dnes již zaniklého malého
rybníčku pod ním šlo o udržovanou destinaci lákající návštěvníky
lesoparku k odpočinku. V blízkosti studánky jsou dvě lavice a ohniště.
Fotografie studánky je v příloze 28.

Návrh úprav
a doplnění:

Pro obnovu této lokality by bylo dobré upravit stavbu tak, aby studánka
fungovala. Dále je třeba zajistit pravidelné sekání trávy v okolí a na
louce a obnovit sezení s implementací zděného ohniště. Vhodná by
byla obnova rybníčku pod studánkou – s ohledem na vydatnost
pramene.
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6.3.16

Studánka Pod Doubskou (U Aničky)

Věnování:

Název dle cesty Doubská, po rekonstrukci přejmenována (Truhlář,
2003, s. 99).

Nápis a grafika:

u Aničky

Popis a materiál:

kámen, půdorys ve tvaru vypouklého oblouku

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal

Rok odhalení:

1940

Lokalizace:

49.3138500N, 16.6629633E

Přístup:

Studánka se nachází v hustě porostlém svahu pod cestou Doubská
vedoucí z Adamova do Babic n. Svit. V mapovém portálu Mapy.cz je
studánka zakreslená jinde, než se doopravdy nachází, a žádná značená
cesta k ní nevede, čímž se stává těžko dohledatelným cílem. Ke
studánce vede v mapách neznačená lesní cesta, vedoucí od žluté
turistické trasy směrem na východ.

Stav studánky
a okolí:

velmi dobrý
V jejím okolí jsou dvě lavičky a nově vysázené duby letní. U studánky
není hrníček. Fotografie studánky je v příloze 29.

Návrh úprav
a doplnění:

Správné

zaznačení

do mapového portálu mapy.cz.

Vytvoření

turistického značení vedoucího od žluté turistické značky ke studánce.
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6.3.17

Studánka sv. Huberta

Věnování:

sv. Hubertovi

Nápis a grafika:

St. Hubertus
Zbudováno Léta Páně 1937

Popis a materiál:

zděná, železobetonová drobná stavba

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal (Truhlář, 2003, s. 93)

Rok odhalení:

1937

Lokalizace:

49.3193786N, 16.6613031E

Přístup:

Nachází se vedle silnice vedoucí podél Dívčí cesty na červené turistické
stezce, západně od památníku Hradské lesní silnice.

Stav studánky
a okolí:

velmi špatný
Pramen se ztrácí, koryto je zanesené, okolí je mírně zarostlé vegetací
(viz obr. 27). Studánka je označená turistickou značkou.

Návrh úprav
a doplnění:

Vyčištění pramene, obnova zeleně v jejím okolí a vybudování
odpočivného sezení. Prodloužení cesty tak, aby se v turistických
mapách napojila na cyklostezku 5119.

Obrázek 27: Studánka U Srnce
(zdroj: archiv autorky)

71

6.3.18

Studánka Nad Doubskou

Věnování:

žádné

Nápis a grafika:

žádné

Popis a materiál:

kámen, půdorys ve tvaru vypouklého oblouku

Projekt / autor:

prof. Josef Opletal (Truhlář, 2003, s. 99)

Rok odhalení:

1940

Lokalizace:

49.3082244N, 16.6610711E

Přístup:

Aci 20 metrů severně nad zatáčkou od žluté turistické trasy vedoucí
z Adamova k Máchovu památníku.

Stav studánky
a okolí:

dobrý
Studánka je plně funkční, vede k ní bahnitá cesta, v jejím okolí není
sezení a u studánky není hrnek (viz obr. 28).

Návrh úprav
a doplnění:

Doplnění studánky o nádobu na pití, vytvoření zpevněné pěšiny vedoucí
od žluté turistické značky ke studánce.

Obrázek 28: Studánka Nad Doubskou
(zdroj: archiv autorky)
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6.3.19

Bažantí studánka

Věnování:

lesní zvířeně, konkrétně bažantům

Nápis a grafika:

Rytina bažanta a nápis:
Bažantí studánka
2005

Popis a materiál:

původně nesla název Na Doubské, po opravě dle návrhu Emanuela
Koupého byla v 60. letech přejmenována na studánku U Kalicha. V roce
2005 byla opět zrekonstruována a přejmenována na Bažantí studánku.
(Truhlář, 2003, s. 144)

Projekt / autor:

Emanuel Koupý

Rok odhalení:

neznámý, poslední rekonstrukce v r. 2005

Lokalizace:

49.3060981N, 16.6601589E

Přístup:

Studánka leží na žluté turistické cestě vedoucí z Adamova k památníku
K. H. Máchy.

Stav studánky
a okolí:

výborný
Studánka dobře dostupná (viz obr. 29), pramen teče celoročně. V jejím
okolí se nachází dřevěná lavička.

Návrh úprav
a doplnění:

Úprava sezení u studánky: přemístění sezení nad studánku vedle cesty
a případně nahrazení stávajícího sezení do jednotného stylu. Vhodné by
bylo doplnění hrnku.

Obrázek 29: Bažantí studánka
(zdroj: archiv autorky)
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6.4

Vyhodnocení vybraných prvků v lokalitě

6.4.1 Sledované znaky krajinných prvků
Na základě následujících znaků byly charakterizovány studánky i památníky. Kompletní
přehledová tabulka hodnocení pro památníky je v příloze 1 a pro studánky v příloze 2.

Typ prvku:

památník / studánka

Datum vzniku:

A = do r. 1900
B = 1900 – 1930
C = 1931 – 1945
D = 1946 – 1989
E = po r. 1989

Stav:

A = výborný: velmi zachovalý prvek bez stop poškození, upravené okolí
B = velmi dobrý: prvek stabilní, zachovalý, přítomny stopy stárnutí
C = dobrý: prvek má drobné konstrukční nedostatky, potřebuje vyčistit
nebo jeho okolí vyžaduje obnovu
D = špatný: zjevné konstrukční nedostatky na prvku, nečitelný nápis,
špatná dostupnost
E = velmi špatný: zásadní nedostatky na drobné stavbě, nečitelný nápis,
obtížné nalezení, okolí prvku bez péče

Přístupnost:

A = výborná: u cesty
B = velmi dobrá: snadná
C = dobrá: prvek je možné jednoduše najít
D = špatná: prvek daleko od přístupové cesty, v nepřehledném místě
E = nevyhovující: nelze najít, velmi obtížný přístup

Nutnost obnovy: A = obnova není nutná
B = nutná jen drobná údržba
C = celková obnova prvku
D = celková obnova prvku i s nejbližším okolím
E = náročná rekonstrukce vč. okolí
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Náročnost
navrhovaných
úprav = odhad
v tis. Kč:

A = 0 Kč – žádné úpravy
B = do 10 tis. Kč – drobné úpravy čítající vyčištění památníku nebo okolí
C = do 50 tis. Kč – stavební úpravy památníku a úpravy okolí nebo přístupu
D = do 100 tis. Kč – rozsáhlé stavební úpravy zahrnující opravu památníku
a přístupové cesty

6.4.2 Vyhodnocení památníků
Na základě hodnot získaných sledováním celkem 34 památníků a uvedených v příloze 1 byla
vypracována tabulka 1. Z tabulky 1 vyplývá, že nejvíce památníků bylo v zájmovém území
postaveno do v letech 1900 – 1930 (nejčastější rok odhalení byl 1929, což souvisí se založením
Lesnického Slavína).
U poloviny památníků je stav výborný až dobrý, polovina památníků tedy má jen drobné
vady nebo je doporučeno vyčištění a konzervace povrchu. Nejčastější stav památníků byl
ohodnocen jako špatný: památníky mají zjevné konstrukční nedostatky, nečitelné nápisy a jsou
špatně dostupné.
Většina památníků je výborně nebo velmi dobře přístupná, nachází se tedy u cesty nebo
v její blízkosti. 21 % sledovaných památníků je však přístupná špatně: tyto památníky jsou
lokalizovány daleko od cesty na nepřehledných místech a jsou těžko nalezitelné. 9 %
památníků je lokalizováno na místě velmi daleko od cesty a v kombinaci se špatným značením
nebo žádnými orientačními body v jejich blízkosti se stávají prakticky nedohledatelným cílem.
Z hlediska obnovy je nejčastěji sledována potřeba vyčištění památníku. U téměř 40 %
památníků je doporučená rozsáhlejší obnova, která čítá např. opravy, náhradu částí památníku,
menší zednické práce apod. U 15 % památníků je doporučeno obnovit památník i s nejbližším
okolím nebo přístupovou cestou.
Navržené úpravy byly vyčísleny hrubým odhadem. Nejčastěji byla úprava prvku stanovena
v rozpětí 10 – 50 tis. Kč, dále pak u 12 % památníků je odhadnutá oprava v limitu do 10 tis. Kč.
U devíti procent památníků je navrženo zachování současného stavu. V případě, že bude
v jednotlivých finančních rozmezích uvažována horní hranice, odpovídá celková navrhovaná
investice do obnovy sledovaných památníků sumě 1 390 000 Kč.
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Tabulka 1: Památníky – vyhodnocení

A

B

C

D

E

Datum vzniku

9%

53 %

6%

21 %

12 %

Stav

6%

21 %

29 %

35 %

9%

Přístupnost

29 %

29 %

12 %

21 %

9%

Nutnost obnovy

3%

44 %

38 %

15 %

0%

Náročnost úprav

9%

26 %

53 %

12 %

x

(zdroj: vlastní návrh)

6.4.3 Vyhodnocení studánek
Z primárních dat hodnocení studánek v příloze 2 byla vypracována tabulka 2. Celkem bylo
sledováno a hodnoceno 19 studánek. U 42 % studánek nebyl zjištěn rok vybudování.
Nejčastějším hodnocením stavu je špatný stav, tyto studánky jsou velmi poškozené a je
doporučena jejich obnova. Stav studánek je na hodnotící škále rovnoměrně rozložen, čtyři
studánky jsou ve stavu velmi dobrém, dobrém nebo velmi špatném. Z hodnocení vyplývá, že
u většiny studánek je vhodná jejich oprava. U některých studánek, které pramen ztratily,
nebyla obnova navržena.
Téměř polovina studánek je výborně dostupná, čtvrtina studánek je dostupných dobře. Jsou
zastoupeny i studánky, které jsou obtížně dostupné, protože jsou malé a v nepřehledných
místech dál od cesty je obtížné je nalézt.
U 37 % studánek je navržena drobná obnova (např. rekonstrukce trubice nebo stříšky),
u šesti studánek je navržena komplexní obnova studánky a okolí.
Odhadovaná finanční náročnost úprav je ve většině případů odhadnuta do 50 tis. Kč. U 11 %
studánek je doporučeno zachování současného stavu, a to z důvodu buď velmi dobrého
vzhledu a funkčnosti nebo ztráty pramene. U tří studánek jsou pro jejich velký potenciál
doporučeny rozsáhlejší stavební úpravy čítající opravu studánky a vybudování přívětivého
okolí. Pokud bude uvažována horní hranice finančních rozmezí, celková suma za obnovu
studánek a jejich okolí je odhadnuta na 720 000 Kč.
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Tabulka 2: Studánky – vyhodnocení

A

B

C

D

E

F

Datum vzniku

0%

5%

47 %

0%

5%

42 %

Stav

11 %

21 %

21 %

26 %

21 %

x

Přístupnost

42 %

16 %

26 %

16 %

0%

x

Nutnost obnovy

11 %

37 %

21 %

32 %

0%

x

Náročnost úprav

11 %

37 %

37 %

16 %

x

x

(zdroj: vlastní návrh)

6.4.4 Shrnutí investice do obnovy drobných prvků
Navrhovanou systematickou údržbu a obnovu je doporučeno rozplánovat do několika let. Je
navržena realizace obnovy v průběhu pěti a deseti let.
Při rozložení obnovy sledovaných prvků v horizontu pěti let je doporučeno ročně obnovit
přibližně 11 prvků s odhadovanými investičními náklady 420 tis. Kč ročně.
Ve variantě obnovy v průběhu deseti let je dle stávajícího hodnocení doporučeno obnovit
pět prvků s ročním odhadem rozpočtu 210 tis. Kč.
Pro obnovu prvků je doporučena realizace v průběhu pěti let, neboť obnova bude mít
intenzivnější charakter a může se tak snáz dostat do podvědomí návštěvníků. Dále je příhodné
monumenty opravit do oslav 100. výročí od založení ŠLP (rok. 2023). Očekává se také, že
odborný tým provádějící opravy se bude minimálně obměňovat, což by mělo zamezit
negativním dopadům na provedení oprav.
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7 Diskuze
Cílem ŠLP MS Křtiny je zvýšit povědomí o území a vylepšit jeho image, zvýšit návštěvnost ve
sledovaném území a postupně z obce Křtiny vytvářet kulturní a regionální centrum, které bude
všestranně využitelné. Pro splnění tohoto cíle by měla být provedena komplexní údržba prvků
nacházejících se na sledovaném území, jejich obnova a zpřístupnění území vč. patřičného
interaktivního informačního systému. Sledované území má velmi dobrou základu přírodních
a kulturně-historických atraktivit a území a tudíž velký potenciál rozvoje.
Současně je při obnově nutno brát v potaz těžební činnost, která je zdrojem financí lesního
podniku. Je nutné ji optimalizovat a turismus korigovat tak, aby návštěvníci lesa nebyli s těžbou
konfrontováni a těžební činnost se jim nemusela přizpůsobovat. Toho lze docílit například
lokačním nebo časovým oddělením turismu a těžby.
Rozvoj území je podmíněn nejen obnovou prvků v lesoparku, současně s územím je třeba
rozvíjet i jeho centrum Křtiny, tedy především přizpůsobit úroveň a rozsah poskytovaných
služeb.
Návrhy na rozšíření využití území a nových prvků v lokalitě jsou dle tematiky roztříděny do
podkapitol.

7.1

Obnova sledovaných prvků

Nejčastějším nedostatkem sledovaných prvků jsou špatná dostupnost a stav, které snižují
jejich estetickou hodnotu. Téměř u všech památníků je navrženo jejich vyčištění
a zakonzervování.
Některé studánky jsou těžko přístupné nebo jsou ve špatném stavu (pramen vyschl, nebo
konstrukce studánky nedovoluje se z pramene napít). Studánky, které mají prameny funkční, je
vhodné opravit. U studánek ve většině případů chybí hrnek, což je možné řešit např. formou
designové soutěže a realizací nejúspěšnějšího návrhu.

7.2

Doplnění nových prvků do krajiny

Celkově by bylo vhodné sjednotit stoly a lavice rozmístěné na území: vybudovat stabilní
sezení, které bude návštěvníky lákat k odpočinku. Navrženo je ve vybraných místech
vybudování bezpečných otevřených ohnišť, zde je však třeba brát v potaz lesní zákon (Zák.
č. 289/1995 Sb.), který povoluje rozdělávání ohně ve vzdálenosti 50 m od lesa. Navrženou

78

lokalitou je louka východně od Křtin, dále severně od Habrůvky nebo u Klostermannovy
studánky.
Vybrané památníky by bylo vhodné opravit a doplnit drobnými stavbami, které krajinu oživí
a budou v jednotném stylu pro celé území. Návrhem konkrétních staveb jsou:
-

rekonstrukce přístřešku u Schindlerovy studánky (současná stavba je nevyhovující),

-

molo u rybníka na potoku pod Schindlerovou studánkou,

-

dřevostavba nad bažinami u památníku Karla Knappa,

-

altány na odpočivných místech (např. u studánky U Srnce, na palouku u Hradské cesty,
u Klostermannovy studánky, v Arboretu Křtiny).

7.2.1 Prvky pro děti
V souvislosti s drobnými stavbami by bylo vhodné území rozšířit dále o rekreační prvky pro
děti.
-

Např. na palouku U Kukačky nebo na palouku Močová je možné vytvořit menší
fotbalové hřiště (na palouk se dají umístit dvě stabilní dřevěné brány).

-

Na buk na žluté turistické stezce mezi studánkou U Srnce a Máchovým památníkem
nebo na další statné stromy na území je možné umístit houpačku pro děti. Skica
možného řešení je v příloze 30.

7.3

Dostupnost území

Bylo by vhodné s pomocí Klubu českých turistů propojit památníky, které se nacházejí mimo
cesty, s turistickou značkou a cestou, nebo památníky přemístit blíže k cestám. Je doporučeno
obnovit přístupové cesty k některým památníkům a studánkám (např. k památníku
J. Nimburského, V. V. Havelky, ke studánce Pod Doubskou a Pod Jasanem).
Navrhuje se vybudování turistického stezky po studánkách nebo památnících, návrh stezky
po studánkách je v příloze 1, stezka je značená modrou linkou. Je navržena tak, aby ji ušel
průměrně zdatný turista, vedla krajinou smysluplně, mířila do Křtin jako turistického centra,
kde si turisté mohou odpočnout po výletu, byla ve svých úsecích dopravně dostupná a vyskytlo
se na ní pokud možno co nejvíce studánek a esteticky vysoce hodnotných lesů v NPR
Habrůvecká bučina. Cesta není určena pro kočárky a odhadovaný věk, od kterého je dítě na
jednodenním výletě schopno trasu samo ujít, je 7 let.
Jednotlivé prvky v ŠLP Křtiny by bylo vhodné shrnout v jedné interaktivní on-line mapě
(vhodná by byla i verze papírová k dostání např. na zámku Křtiny). Tato mapa může být
79

propojená přímo v terénu pomocí QR kódů (např. informace o vzácných rostlinách, krmelcích,
historii jednotlivých míst, zajímavostech, stavbách atp.), čímž by se území stalo více
interaktivní.
Cyklisté často památníky a zajímavá místa minou, proto by bylo dobré je na zajímavosti
upozornit. Tam, kde je v blízkosti nějaký prvek, který není z cesty na první pohled vidět, by bylo
vhodné tuto zajímavost označit. Navržen je systém informačních cedulek nebo sprejem
nastříkaný reliéf na silnici, zavibrování telefonu při spuštění interaktivní mapy apod. Tato
opatření jsou efektivní a levný nástroj, jak zvýšit orientaci v krajině, upozornit na zajímavost
nebo přírodní zdroj vody.
Z infrastrukturního hlediska je doporučeno nezávisle na silnici č. 373 vybudovat cyklostezku
mezi Křtinami a Jedovnicemi procházející okolo Arboreta Křtiny, vybudovat cyklostezku podél
silnice mezi Adamovem a Křtinami (pro cyklisty i jezdce na koloběžce) a změnit trasu cyklobusu
tak, aby bus zastavoval ve Křtinách. Při plánování infrastruktury je třeba brát ohled na
chráněná území (např. CHKO Moravský kras), která mohou navrhovaný rozvoj znesnadňovat.
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Závěr
Práce shrnuje drobné prvky na sledovaném území ŠLP MS Křtiny, které byly vytvořené za
účelem oslavy významných lesníků, pedagogů a umělců, pro podporu návštěvnosti lesoparku
a rozvoj území. Sledované území bylo vybráno s ohledem na klíčové prvky ve Školním lesním
podniku. V práci jsou vybrané prvky (památníky a studánky) pasportizovány, je ohodnocen
jejich stav a obnova je navržena tak, aby byl potenciál území co nevíce využitý a území se stalo
pro návštěvníky co nejatraktivnější. Současně jsou navrhovaná řešení založená na charakteru
území jakožto jedinečného lesoparku s mnoha chráněnými plochami. Předpokladem pro
realizaci jsou finanční možnosti a technické zázemí podniku a je zohledněna možnost
vybudování a obnovy drobných dřevostaveb svépomocí nebo ve spolupráci se studenty.
Pro rozvoj sledovaného regionu je cílem vedle rekreace návštěvníků komerční využití území,
pro splnění tohoto cíle je navrženo území obnovit, zatraktivnit a zpřístupnit jako po stránce
infrastrukturní, tak informační, důraz je kladen na komplexní řešení území.
Je navrženo očistit, případně opravit studánky a památníky a zpřístupnit je po turistických
trasách, území doplnit o nové drobné prvky v podobě dřevostaveb, které území přidají na
malebnosti a různorodosti, podpoří aktivitu uprostřed lesa a přitáhnou turisty do Křtin. Za
vhodné je považováno vytvořit systém informačních tabulek, které návštěvníky na zajímavosti
upozorní. Dále je navrženo vybudovat nové cyklotrasy, obnovit některé staré lesní cesty,
vybudovat stezku po studánkách. Z hlediska dostupnosti území je navrženo upravit linku
cyklobusu tak, aby bylo možné výlety zakončit v centru sledovaného území: v městysu Křtiny.
Za vhodné je považováno veškeré zajímavosti v krajině, možné aktivity a vybavenost území
shrnout do jednoho informačního systému, který bude sloužit návštěvníkům jako zdroj
informací, co lze na území ŠLP vidět a zažít.
Práce bude sloužit jako podklad a zdroj inspirace pro budoucí rozvoj území. Současně
s rozvojem v lesích je třeba rozvíjet i městys Křtiny, resp. rozsah a úroveň služeb v něm
poskytovaných.
Dalšími kroky by mohlo být vytvoření publikace věnované památníkům a studánkám na
území ŠLP MS Křtiny s profesionálními fotografiemi, realizace uvedených návrhů a především
rozsáhlejší studie o návštěvnících regionu a jejich zájmech, provedená např. formou
dotazníkového šetření. Na základě této studie bude možné korigovat nebo rozšířit návrhy
uvedené v této práci.
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datum vzniku

stav

přístupnost

nutnost obnovy

náročnost úprav

Příloha 1: Tabulka hodnocení památníků v území

6.2.1

Památník Bohumila Doležala

E

A

C

B

A

6.2.2.1

Lichtenštejnský památník mezi
Jedovnicemi a Bukovinou

A

E

B

C

C

6.2.2.2

Lichtenštejnský památník mezi
Habrůvkou a Rudicemi

A

E

D

C

C

6.2.2.3

Lichtenštejnský památník mezi
Olomučany a Rudicemi

A

D

A

C

C

6.2.3

Památník Jana Doležela

B

B

A

B

B

6.2.4

Památník Ernsta Kreutzera

B

D

C

C

C

6.2.5

Památník Eduarda Duchoslava

B

C

A

B

B

6.2.6

Památník Vilíma Věnceslava Havelky

B

D

E

D

D

6.2.7

Památník U Zabitých

B*

E

B

C

C

6.2.8

Památník Václava Eliáše Lenharta

B

D

E

D

C

6.2.9

Památník Rudolfa Hackera

B

C

C

C

B

6.2.10

Památník Augusta Bayera

D

C

A

D

C

6.2.11

Památník obětem v Nikaragui

E

B

B

C

B

6.2.12

Památník Josefa Nimburského

B

C

C

B

D

6.2.13

Památník Jana Svatopluka Presla

B

D

D

C

D

6.2.14

Památník Mořice Kožešníka

B

D

D

D

C

8.2.15

Památník Boženy Matuškové

D*

B

B

B

B

6.2.16

Památník Roberta Micklitze

B

D

E

D

C

6.2.17

Památník J. Hlouška a F. Korbičky

D

C

B

B

C

6.2.18

Památník Aloise Zlatníka

E

B

A

B

B

6.2.19

Památník Rudolfa Haši

D

B

B

A

A

6.2.20

Památník Jindřicha Wankela

D

D

B

C

C

6.2.21

Památník J. Mánesa a J. Mařáka

D

D

B

C

C

kapitola

Památník

6.2.22

Památník Julia Wiehla

B

C

D

B

B

6.2.23

Památník Josefa Pelíška

E

A

A

B

A

6.2.24

Památník J. E. Chadta – Ševětínského

B

C

A

B

B

6.2.25

Památník Karla Knappa

B

C

A

B

B

6.2.26

Památník Emanuela Purkyně

B

D

D

B

C

6.2.27

Památník Leopolda Grabnera

B

C

B

C

C

6.2.28

Památník Slovenská stráň

B

C

D

C

C

6.2.29

Památník Hradská cesta

C

B

A

B

C

6.2.30

Památník Christopha Liebicha

B

D

B

C

C

6.2.31

Památník Karla Hynka Máchy

C

B

A

B

D

6.2.32

Památník IUFRO

D

D

D

B

C

Poznámka: * = odhad data dle události, je památník věnován. (zdroj: vlastní
zpracování)

datum vzniku

stav

přístupnost

nutnost obnovy

náročnost úprav

Příloha 2: Tabulka hodnocení studánek v území

6.3.1

Studánka Šibřinka

F

B

A

B

B

6.3.1

Studánka Rakovec

F

D

D

C

B

6.3.3

Studánka U Bukoviny

F

D

C

B

B

6.3.4

Studánka U Budkovanu (Pod Lipovým
žlíbkem)

C

E

C

A

A

6.3.5

Studánka Liščí leč

F

D

D

D

C

6.3.6

Schindlerova studánka

B

C

A

D

D

6.3.7

Žabí studánka

F

D

C

C

C

6.3.8

Studánka s Poklonou

F

B

A

B

B

6.3.9

Studánka v Arboretu Křtiny

F

D

B

D

D

6.3.10

Klostermannova Studánka

C

C

B

D

D

6.3.11

Studánka sv. Huberta

C

E

A

B

C

6.3.12

Kančí Studánka

E

A

A

B

B

6.3.13

Studánka Pod Jasanem

C

B

C

D

C

6.3.14

Studánka U Kukačky

C

E

A

A

A

6.3.15

Studánka U Srnce

C

C

B

C

C

kapitola

Studánka

6.3.16

Studánka Pod Doubskou (U Aničky)

C

B

D

B

C

6.3.17

Studánka sv. Huberta

C

E

A

C

C

6.3.18

Studánka Nad Doubskou

C

C

C

D

B

6.3.19

Bažantí studánka

F

A

A

B

B

(zdroj: vlastní zpracování)

Obrazové přílohy
Příloha 3: Mapa sledovaného území
Modrá linka značí navrženou stezku po studánkách.

(zdroj podkladové mapy: www.mapy.cz, vlastní zpracování)

Příloha 4: Mapa památníků a studánek na sledovaném území

(zdroj podkladové mapy: www.zeemaps.com, vlastní zpracování)

Příloha 5: Památník Bohumila Doležala

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 6: Lichtenštejnský památník

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 7: Lichtenštejnský památník

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 8: Lichtenštejnský památník

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 9: Památník Vilíma Věnceslava Havelky

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 10: Památník Václava Eliáše Lenharta

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 11: Památník Augusta Bayera

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 12: Památník Josefa Nimburského

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 13: Památník Jana Svatopluka Presla

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 14: Památník Josefa Hlouška a Františka Korbičky

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 15: Památník Aloise Zlatníka

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 16: Památník Rudolfa Haši

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 17: Památník Josefa Mánesa a Julia Mařáka

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 18: Památník Julia Wiehla

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 19: Památník Josefa Pelíška

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 20: Památník Leopolda Grabnera

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 21: Památník Slovenská stráň

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 22: Památník Hradská cesta

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 23: Památník Karla Hynka Máchy

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 24: Památník IUFRO

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 25: Schindlerova studánka

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 26: Návrh realizace studánky v Arboretu Křtiny

(zdroj: foto a skica Vít Rosický in Kovařík, Martin. Arboretum ve Křtinách - investiční
studie. Brno: BCD studio s.r.o., 2014, 28 s.)

Příloha 27: Klostermannova studánka

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 28: Studánka U Srnce

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 29: Studánka Pod Doubskou

(zdroj: archiv autorky)

Příloha 30: Návrh umístění houpačky v ŠLP MS Křtiny

(zdroj fotografie: archiv autorky, skica: Ing. Darius Kočár, 2015)

