Zápis z veřejného shromáždění občanů
25.3.2014 v klubovně ZMČ Brno-sever
Vážení,
děkujeme všem za dnešní účast na avizovaném shromáždění obyvatel Lesné a dalších lokalit (Divišovy
čtvrti, Soběšic), na kterém dostali zástupci Mendelovy univerzity a Školního lesního podniku Křtiny
prostor, aby informovali veřejnost o probíhajících zásazích v lese za Lesnou.
Děkujeme všem za trpělivost, se kterou vyslechli referující a dozvěděli se tak od odborníků, co by
znamenala realizace převodu lesa na les nízký a střední. A děkujeme samozřejmě všem, kteří pomohli s
přípravami tohoto shromáždění a v rámci informovanosti o této akci.
Omlouváme se všem, na které se z časových důvodů v rámci diskuse nedostalo nebo nemohli vzhledem
k námi zvolené formě kladení dotazů položit svůj dotaz ústně. Pokud jsou ještě dotazy, které nezazněly a
na které byste dostali rádi odpovědi, předáme je písemně jednotlivým zástupcům Mendelovy univerzity
a Školního lesního podniku Křtiny.
Výsledkem tohoto veřejného shromáždění konaného dne 25. 3. 2014 je, že obyvatelé Lesné navrhnou
prostřednictvím Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná rektorovi Mendelovy univerzity Brno a řediteli
Školního lesního podniku Křtiny:
1. aby byl projekt převodu lesa na les střední a nízký zastaven;
2. aby byl les za sídlištěm Lesná (tedy les příměstský) převeden do kategorie lesa rekreačního (jak
tomu bylo od vzniku sídliště Lesná do roku 1993) a dále v něm bylo hospodařeno tomu odpovídajícím
způsobem, tak, aby jeho rekreační funkce byla kontinuálně zachována.
Tento požadavek obyvatel bude podpořen peticí, kterou nabídne Rada občasnkých iniciativ zájemcům
v dohledné době k podpisu.
V takto definovaném příměstském (rekreačním) lese nabízejí občané nejrůznější formy spolupráce se
Školním lesním podnikem Křtiny a Mendelovou univerzitou a aktivní zájem o jeho další vývoj.
Dodejme, že toto veřejné shromáždění, organizované Radou občanských iniciativ k.ú. Lesná, jsme
vnímali jako vstřícný krok dobré vůle směrem k vlastníkovi a správci lesa. Nesouhlasíme totiž s tvrzením
zástupce ŠLP, že seznamovací řízení v této věci proběhlo - pokud ano, tak ne směrem k místním
obyvatelům, což jsou v této věci obyvatelé Lesné.
Na úvod byl zástupci Rady občanských iniciativ vyjádřen zásadní nesouhlas s tím, že lesu přiléhajícím k
Lesné je ze strany vlastníka a správce přistupováno tak, že jeho významná rekreační funkce je zcela
potlačena a jednoznačnou prioritu zde má výzkumný a školní účel a hledisko ekonomické (zdejší
borovice jsou v cenově nejvýhodnějším věku).
Přítomní vyjádřili přesvědčení, že tento stav jde proti základní myšlence, se kterou byl původně
Masarykův les svěřen tehdejším Československým státem Vysoké škole zemědělské. Myšlence, že les má
především celospolečenský význam. Příměstské lesy měly již tehdy jasně definovanou funkci - rekreační
a ozdravnou pro nejširší skupiny obyvatelstva a les daleko za městem sloužil jako les školní nebo
hospodářský. Ve chvíli, kdy bylo dobudováno sídliště Lesná, v duchu této myšlenky priority
celospolečenského významu lesa byl les za Lesnou převeden v roce 1973 Vysokou školou zemědělskou
do kategorie lesa rekrea čního. To bylo ovšem nástupnickým subjektem, Mendelovou univerzitou,
změněno v roce 1993 a les za Lesnou převeden do kategorie lesa účelového.
S tímto stavem vyjádřili přítomní občané nesouhlas.
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V rámci dohodnutého časového prostoru (který byl referujícím zástupcům zmíněných institucí podstatně
prodloužen) se pak - až na jednotlivé výjimky - nepodařilo přesvědčit přítomné občany (sál pro 400 lidí
byl zcela zaplněn), že les za Lesnou, tedy les příměstský, je vhodnou lokalitou pro realizaci projektu
převodu na les nízký a střední.
Jako nejproblematičtější až nepřijatelné pasáže (jinak odborně fundovaného a zajímavého výkladu) se
shromážděným občanům jevily zejména tyto body:
- Zástupce ŠLP uvedl v úvodu svého vystoupení, že prvotním zájmem tohoto podniku je, aby se
návštěvník lesa cítil spokojený.
Občané v rámci diskuse (i v předcházejících písemných vyjádřeních) uvedli, že v plochách nynějšího
zásahu se dobře necítí a že se nebudou cítit dobře ani - v rámci výkladu naznačené - podobě "lesa" ve
výhledu cca 20-let.
- Občané se v diskusi vyjádřili zásadní pochybnost o tvrzení, že důvodem lokalizace projektu je fakt, že
les za Lesnou je jediné vhodné stanoviště v rámci lesních ploch celého Školního lesního podniku
(čítajících cca 11.000 ha). Toto tvrzení bylo v rámci výkladu zdůvodněno tím, že právě zde v těchto
místech se stejným způsobem hospodařilo před více než 100 lety - což shromáždění občané zásadně
nepřijali jako argument pro tuto lokalizaci projektu.
- Podle informace zástupců Lesní a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity předmětný les (zvláště
borovice) dožívá a v případě, že v něm nedojde k razantnímu zásahu, tak dojde v dohledné době ke
"katastrofě" (les se stane životu nebezpečný). V reakci na to byl v rámci diskuse citován odborný odhad,
provedený v místech nynějšího zásahu, podle kterého by mohlo být potenciálně takto nebezpečných
pouze zhruba 5% stromů.
- Autor projektu Doc. Kadavý obdržel několik dnů před konáním veřejného shromáždění dopis (který
obdrželi v kopii i občané), sestavený členy Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, ve kterém byl požádán,
aby se v rámci svého veřejného vystoupení vyjádřil k několika bodům navrhujícím modifikaci projektu v
lese za Lesnou. Doc. Kadavý se k těmto bodům v rámci svého vystoupení nevyjádřil a na otázku
položenou v diskusi - zda jsou ochotni autoři projektu svůj záměr revidovat, odpověděl, že v této chvíli
určitě takto neuvažují.
Nicméně byl doc. Kadavý požádán, zda by se k otázkám zmíněného textu mohl vyjádřit písemně.
----------------------------------------------Tolik tedy ve stručnosti základní body a závěry veřejného shromáždění k projektu převodu lesa na les
nízký a střední. Informace o jeho průběhu budou předány také rektorovi Mendelovy univerzity, řediteli
Školního podniku Křtiny, předsedovi Akademického senátu Mendelovy univerzity a dalším, kteří si tyto
informace předem vyžádali.
S přáním pěkných dní
Martin Maleček,
předseda Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná
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