Co je pro obyvatele Lesné les
Reakce na otázku Co je pro vás les? jsou řazeny tak, jak postupně došly
do e-mailové schránky. Jejich přeposlání dál nebylo s přispěvateli
konzultováno, proto jsou jednotlivé úvahy bez uvedení jmen autorů:
Já jen stručně - les je pro mne pohoda, potěšení na duši, možnost si tam kdykoliv zajít, posadit se bez
obav kamkoliv, když už nemohu jít dál, pokochat se zelení a krásou stromů.
Tak asi hodnotím ty představy majitelů lesa - jejich rozum asi ještě nedozrál.
A my děti na venkově jsme také raději chodily do lesa opravdového a ne "do chrastí", jak "nízký" les,
který tam byl také, nazývala moje maminka.
Na Lesné je jeden panelák jako jedna vesnice a ten vykácený kousek lesa za Lesnou je pro tolik lidí jako
spadlá pěna na pívu!
Omlouvám se za legrační připodobeninu, ale už nevím, jak to lépe charakterizovat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les je pro mne komplexní ekosystém živých organizmů, založený na těch základních, tedy stromech.
Ale ne výlučně - do lesa patří i mechy, lišejníky, keře, houby, zajíci, šneci, ptáci, houbaři, hajní i
dřevorubci, myši, srnky i děti - to vše je lesní komplex.
Pokud tento komplex zjednodušíme na pouhou biomasu a nezajímá nás nic než výtěžnost dřeva a
obmýtí, redukujeme les na továrnu na palivo a dřevotřísku, což se nám vymstí, protože o komplex se
musí starat také komplexně a ne jednostranně. Les není v žádném případě jenom dřevo, jak se nám snaží
odborníci namluvit.
Pouze výmladkový les je nepochybně zdravější i výnosnější, dochází ale ke zničení příliš velké části
ekosystému a tento zásah je necitlivý, pro mnohé organizmy likvidační. Je potřeba volit kompromis - část
výmladky s odstraňováním přebytečných kmínků (50 - 80%), část ponechávání původního porostu (20 50%).
V každém případě by ale mělo být přihlíženo k dřevinám, které jsou v dané zeměpisné šířce a nadmořské
výšce domovem
a také se musí dbát na úplné využití dřevní hmoty, tedy i větví a kůry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mám velmi konkrétní zážitek z lesa nad Lesnou z nedávné doby. V rámci diskuze bych se o něj chtěla
podělit. V období loňského adventu jsem prožívala opravdu těžké životní období. Vánoce se valem blížily
a já se cítila velmi špatně. Tři dny před Štědrým dnem v pudu sebezáchovy jsem se ještě za šera
vydala lesní pěšinou z kraje Lesné směrem k rozhledně na Ostré horce. Bylo poměrně nevlídno, ale ta
procházka mezi stromy, kde mi společnost dělali lesní tvorové ( ptáci a veverky ) měla tak obrodný
účinek. Na všech úrovních. Já jsem byla opravdu šťastná, že můžu kousek od svého bytu v paneláku prožít
něco takového. Vánoční pohoda u nás byla zachráněna. Život ve městě a obzvlášť v panelových domech
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nás do určité míry ochuzuje o naši přirozenou schopnost regenerace. Les, už svojí blízkostí, nám ji
navrací. Jeho význam a hodnota jsou nenahraditelné. Proto bych chtěla apelovat na cit lidí, kteří o lese
nad Lesnou mají možnost rozhodnout, aby si vzpomněli, proč se vlastně profesně lesem zabývají. Věřím,
že pochopí, jaká by to byla pro nás, tisíce obyvatel Lesné ztráta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mám-li definovat pojem les vědcům, zvolil bych definici z wikipedie:
"Les je společenství biocenóz jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi
složitý lesní ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým
prostředím (biotopem). Dle obecně přijímané lesnické definice se za les považuje území (lesní porost), v
němž rostou dřeviny (stromy), které dorůstají minimální výšky 5 m a zápoje korun alespoň 25 %."
Pokud bych to měl říct po svým, tak je les místo, kde jsou stromy, po kterých skáčou veverky a můžu si
tyto stromy (podobně jako náš pan prezident) obejmout a čerpat energii.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jen laicky:
Pro mne hodnota (či spíše princip) spočívá v tom, že vypadnu z civilizace:
fyzicky – projdu se a protáhnu
opticky+akusticky – umělý hluk města za přirozené zvukové vjemy
smogově/aromaticky/alergicky – to je snad jasné
K tomu potřebuji les relativně hustší, nestačí pár stromů 20m od sebe. To pak není les, ale jen park.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Co je pro mne, občana Brna Lesné, les?
Od pobytu ve známém lese nečekám překvapení, les za domem je jako obývací pokoj nebo dům,
který důvěrně znáte,
Čekám, že to v takovém lese poznám při každé víkendové procházce, ale i po delším pobytu
v zahraničí, nebo po dlouhé zimě apod.,
Čekám, že v tom lese poznám „každý“ kout, a že to tam poznají i mé tři děti za 5, 10, 15 let,
protože tam s nimi často pobývám,
Čekám, že poznám, kdy některé stromy stárnou a ubývají, ale vím, že už rostou nové, které je
nahradí,
Od lesa za mým domem nečekám, že bude sloužit k experimentům, nebo viditelné těžbě (např.
pasečným způsobem),
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Od lesa za mým domem prostě člověk čeká, že tam bude navěky,

V lese za mým domem se nechci znenadání cítit, jako bych tam nikdy nebyl; nechci mít pocit, že
jsem tam poprvé,
To co se stalo nad Lesnou v posledních týdnech je přesně to, čím nechci, aby mě „můj“ les překvapil.
Najednou nevíte, co se tam děje. Najednou máte pocit, že jste úplně jinde, v jiném prostředí (schválně
neříkám lese). Lesní pěšina (cyklistická značka oranžovo-zeleno-oranžová) směrem od Lesné na Soběšice,
která má být LESEM co nejvíce odstíněná od silnice na Soběšice, najednou pocitově běží v těsné blízkosti.
Chci, aby lesy na sever od Brna co nejvíce připomínaly charakter lesů na Blanensku a v okolí Moravského
krasu. Moje představa o takovém lese je: smíšený – s viditelným podílem jehličnanů. Rekreační les
vnímám tak, že těžba a obnova probíhá výběrově.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co je pro mě les?
Les patří neodmyslitelně do mého života. A nejde o to, že bych do něj musela každý den zajít. Už jen
vědomí této možnosti dává člověku klid.
Celý život bydlím na Lesné a její název jasně vypovídá o tom, jaká příroda ji obklopuje. Nelíbí se mi
představa, že by se podoba lesů kolem Lesné měla měnit.
Lidé na Lesné milují „svoje“ lesy. Vždycky v nich potkáte spoustu další lidí, kteří přišli nabrat sílu. Ohlas,
který vzbudila plánovaná změna podoby tohoto lesa, mluví za vše. Když přichází změny, jde často jen o
projev nevole, že něco bude jinak. V tomto případě si ale nemyslím, že je tomu tak. Chceme, aby náš les
zůstal stejný. Všechno kolem nás nabírá na rychlosti a stále se mění. Les je jednou z jistot, které
přetrvávají. Ten náš je tady s námi už dlouho a vykácet ho, ať už za jakýmkoli účelem, by bylo jako ztratit
rodinného přítele.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co je pro mě les nad Lesnou?
Les je místo, které nám dává život. Vnímavý člověk to cítí a váží si stromů, čím jsou vzrostlejší tím víc. Les
je přírodní chrám, ve kterém se člověk jako zázrakem naladí na jiné myšlení. Zklidní se, nechá se unést
prostou krásou a souladem přírody - a posílený takovou meditací zvládne život, i když nám přináší
nemálo utrpení.
Naše rodina si vybrala Lesnou za svůj domov, a vynaložili jsme obrovské úsilí, abychom tu mohli bydlet
nadosah okolních lesů bohatých na košaté borovice. Borovice krásně voní a jejich silice zneškodňují
exhalace z výfukových plynů (aut pořád přibývá). V borovém lese dýchají plíce naplno a bez potíží. Krev
se pročistí a potlačí civilizační zdravotní potíže. Les v blízkosti obydlí není jen dřevo, ale hlavně je oporou
našemu duševnímu a fyzickému zdraví, našemu životu. A ještě něco navíc: Světýlka svatojánských mušek
vznášejících se v modravé tmě - to je zážitek ničím nenahraditelný.

www.solesne.cz
info@solesne.cz

Sdružení občanů Lesné
Ježkova 8, 638 00 Brno
IČ 03116603

