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Jelení obora Loučná nad Desnou
Vznik jelení obory v podhů-
ří Hrubého Jeseníku v 80. 
letech minulého století  ne-
byl zdaleka prvním počinem 
obornictví v této oblasti . 

Již na počátku 20. století  byla 
z rozhodnutí  majitelů panství 
a lesních revírů ležících poblíž 
Velkých Losin - knížete Lichten-
steina, hraběte Harracha a ba-
rona Kleina - postavena obora 
pro jelení zvěř o rozloze bezmála 
5 000 hektarů. V průběhu druhé 
světové války a zejména po ní 
však tento oborní chov zanikl. 

Poválečný nárůst početních sta-
vů jelení zvěře a způsob myslivec-
kého hospodaření v 60. a 70. le-
tech minulého století  vedly k vý-
znamnému přezvěření honiteb 
v této oblasti  Jeseníků. Současně 
s tí m se neúnosně zvýšily škody 
působené zvěří na zemědělských 
pozemcích i v lesích. Situaci bylo 
nutné radikálně řešit, a tak byla 
vybudovaná obora pro chov jele-
ní zvěře.

Stavy zvěře se musí regulovat 
Obora byla při svém vzniku ur-

čena pouze k chovu jelení zvěře 
místního původu s cílem zachová-
ní genotypu tzv. „jesenického“ je-
lena. K založení chovu se využila 
výhradně zvěř, která zůstala uvnitř 
po dokončení oplocení, a ta, kte-
rá se dovnitř dostala tzv. záskoky. 

V současné době se díky re-
dukčnímu odstřelu skutečné sta-
vy přiblížily tzv. normovanému 
počtu, což je dnes asi 90 kusů. 
Pozorování i lov v oboře je po-
měrně obtí žný, protože zvěř je 

rozptýlena po celé ploše a má 
mnoho možností  přirozeného 
krytu. Obora tak v maximání 
možné míře kopíruje přirozené 
horské podmínky vhodné pro je-
lení zvěř.

Celá oblast chovu zvěře je 
obehnána plotem v délce zhru-
ba 16 kilometrů a její plocha 
dosahuje bezmála tisíce hekta-
rů. Přístup do obory umožňuje 
návštěvníkům 22 bran a 17 pře-

lízek pro pěší. V oboře jsou 
v provozu čtyři velké krmelce, 
u kterých se zvěř v době nou-
ze přikrmuje. Na vhodných mís-
tech najdeme zařízení k pozoro-
vání a lovu zvěře.

Vstup veřejnosti  do obory
Vstup do obory bylo nutné 

na určitou dobu v roce částeč-
ně omezit. Toto opatření nemá 
jen zabránit rušení zvěře, ale má 
zároveň zachovat bezpečnost 
návštěvníků. Vstup veřejnosti  
do obory je omezen v období:

 od 1. února do 31. března – 
vstup zakázán každodenně 
po celý den (vrchol strádání 
zvěře na konci zimy)

 od 1. září do 31. října – 
vstup zakázán každodenně 
od 16:00 hod. do 09:00 hod. 
ráno (zvýšený odlov v době 
jelení říje)

Pravidla pro návštěvníky:
 do obory vstupujte jen 

na vyznačených místech 
(brány, přelezy)

 nerušte zvěř, řiďte se pokyny 
myslivecké stráže a vlastníka 
lesa

 nepoškozujte zařízení obory 
(oplocení, krmelce, posedy)

 nevstupujte do míst 
přikrmování zvěře a míst 
určených k lovu (posedy, 
kazatelny)

 nesbírejte shozy paroží ani 
se nedotýkejte padlé nebo 
uhynulé zvěře

 nevstupujte se psem

Každý z nás se rád vypraví do pří-
rody a užívá si ti cha a klidu, jenž 
nám v dnešní uspěchané době 
schází čím dál víc. Vůbec nejradě-
ji máme pokud možno nedotče-
nou panenskou krajinu, zejmé-
na na horách, daleko od lidí, měst 
a civilizace. 

Jsou však mezi námi i lidé, kteří 
v takové krajině žijí celý život, neu-
tí kají do ní jen ve volných chvílích, 
ale snaží se o ni pečovat, abychom 
z ní měli trvalý užitek my i příští  ge-
nerace. Mezi takové rozhodně pat-
ří i lesníci Lesní správy Loučná nad 
Desnou, kteří propadli drsnému 
kouzlu hor a zasvěti li svůj profesní 
život lesům v Hrubém Jeseníku. 

Starají se o zhruba 15 ti síc hek-
tarů převážně horského lesa pří-
mo v jádrovém území Hrubého Je-
seníku a obhospodařují tak nejvý-
še položenou oblast ve správě Lesů 
ČR. Průměrná nadmořská výška je 
okolo 850 metrů a nejvyšším vr-

cholem Hrubého Jeseníku i Mora-
vy je Praděd s nadmořskou výškou 
1 492 m. 

Horské podmínky, jimž musí če-
lit les i příroda představují pro lesní-
ky často těžkou zkoušku fyzické zdat-
nosti  a odolnosti , která zdaleka nepři-
pomíná romanti ckou dovolenou strá-
venou na chatě. Odměnou i poutem 
s tí mto krajem je jim neopakovatelná 
atmosféra hor s krásnými panorama-
ti ckými výhledy chráněné oblasti . 

Téměř na celé rozloze lesní sprá-
vy se nachází Chráněná krajinná 
oblast Jeseníky s Národními pří-
rodními rezervacemi Praděd, Še-
rák-Keprník a Skřítek (rašeliniště) 
a další přírodní rezervace, jako 
jsou Břidličná nebo Bučina pod 
Franti škovou myslivnou. Lesy jsou 
také součástí  sítě zvláště chráně-
ných území Evropské unie NATURA 
2000, a to Ptačí oblasti  Jeseníky 
s předmětem ochrany jeřábka les-
ního a chřástala polního a také Ev-

ropsky významných lokalit Praděd 
a Keprník. 

Více než polovina lesů ve správě 
LS Loučná nad Desnou je zařazena 
do kategorie lesů, jejichž prvořa-
dým úkolem je plnit funkce jiné 
než hospodářské. Jsou to přede-
vším lesy ochranné pod hranicí 
stromové vegetace, chránící níže 
položené lesy, lesy na expono-
vaných hřebenech, dále pak lesy 
v klečovém lesním vegetačním 
stupni a také lesy na mimořádně 
nepříznivých stanoviští ch. 

Lesníci kromě běžného hospoda-
ření v lesích zajišťují i příjemnější 
a bezpečnější pobyt na horách, 
a proto systemati cky zlepšují tu-
risti ckou infrastrukturu v rámci 
“PROGRAMU 2000“. Vybudovali 
nespočet turisti ckých přístřešků, 
odpočinkových míst, laviček, stu-
dánek, opravili několik kilometrů 
chodníků, obnovili drobné historic-
ké stavby, podporují turisti cké zna-

čení, vybudovali „Lesní ekostezku 
Švagrov“ nebo například zřídili 
helioport pro dopravu zraněných 
návštěvníků hor.  

Vysoká turisti cká atrakti vnost  

oblasti  vyvolává i velký zájem 
o hospodaření v lesích. Proto je 
cílem lesníků Lesní správy Louč-
ná nad Desnou co nejširší lesnic-
ká osvěta zaměřená nejen na škol-

ní mládež, ale i dospělé návštěvní-
ky lesa. Je jistě naším společným cí-
lem, abychom si unikátní prostředí 
Jeseníků zachovali a byli k přírodě 
ohleduplnější. 

Výchozím místem pro výlet 
k poutnímu místu na Vřesové 
studánce je Červenohorské sed-
lo s parkovištěm i občerstvením. 

Z Červenohorského sedla se vy-
dáte pěšky, na kole nebo, v zimě, 
po udržované lyžařské trase se-
verozápadním směrem po čer-
vené turisti cké značce. Cesta 
vede mírným stoupáním vyso-
kohorským lesem a je lemována 
informačními tabulemi naučné 
stezky, které vás upozorní na ně-
které zajímavosti . 

Kolem rozcestníku „Bílý sloup“ 
dojdete po zhruba pěti  kilome-
trech k místu zvanému Vřesová 
studánka.  Na tomto místě stávala 
kaplička nad pramenem, dřevěný 
kostelík a turisti cká chata. Původ-
ní dřevěný kostelík vyhořel a cha-
ta byla v polovině osmdesátých 
let stržena kvůli havarijnímu sta-
vu. Zachovala se jen kaplička, kte-
rou však dlouho nikdo neudržoval 
a její stav se stále zhoršoval. 

V roce 2007 ji v rámci „PRO-
GRAMU 2000“ zrekonstruova-
la Lesní správa Loučná nad Des-
nou, a tak dnes může i nadále 
připomínat význam tohoto ně-

kdejšího tradičního poutního 
místa, dnes neprávem trochu 
zapomenutého, opředeného le-
gendami o léčivé vodě a uzdra-
vených nemocných.

Drsné podmínky lesníkům vynahradí krása hor

Tip na výlet – Vřesová studánka Lesní řemesla, s nimiž se dnes již nesetkáte
Les nebyl pro naše předky pou-
ze zdrojem dřeva, nýbrž jim 
odpradávna poskytoval díky 
svým vedlejším produktům 
i práci a obživu. V průběhu sta-
letí vznikaly a zanikaly pro nás 
mnohdy již neznámé profese. 
Připomeňme si některé z nich.

Brtnictví                                                        
V moderním podání ho dnes 

známe jako včelaření. Již za sta-
rých Slovanů patřilo k výnos-
nému zaměstnání. Brtníci pů-
vodně vyhledávali hnízda divo-
kých včel, z nichž vybírali me-
dové plásty, později začali cho-
vat lesní včely v brtích – uměle 
vydlabaných dírách v kmenech 
stromů – a nakonec začali v le-
sích stavět úly. Získaný med do-
dávali medníkům, kteří jej dále 
zpracovávali. 

Dehtařství a smolařství                         
Smůla jehličnatých stromů se 

původně získávala nařezáváním 
kůry stojících stromů. Kvůli ta-

kovému poškozování stromů 
však vznikaly na lesích velké 
škody a smolaření na stojících 
stromech bylo postupně zaká-
záno. Smůla se proto později 
získávala již jen z  dřevních od-
padů, z pařezů a kořenů smol-
ných borovic. 

Pastevnictví                                            
Ano, i v lesích se mohl popásat 

dobytek. Šlechta povolovala za na-
turálie (máslo, vejce, sýry) pasení 
dobytka v určitých částech lesa. 
Pokud však pastevci pásli dobytek 
mimo určenou oblast, museli vrch-
nosti  zaplati t pokutu, tzv. „zárožné“, 
což v praxi znamenalo sankci dvou 
grošů za každý roh zvířete paseného 
mimo vymezené území. Od 16. sto-
letí  se pastva dobytka v lese začala 
silně omezovat, protože při ní do-
cházelo k velkým škodám zejména 
na mladých stromcích.

Popelářství                                              
Nenechte se mýlit, nešlo o úklid 

komunálního odpadu. Popeláři 

a fl usárníci vyráběli dřevěný po-
pel, který od 16. století  sloužil 
jako zdroj drasla čili potaše, jež 
byla nepostradatelná pro výrobu 
skla, a tudíž i pro rychle se rozví-
jející skelné hutě. 

Uhlířství                                                       
Uhlířům byly prodávány celé 

části lesa, které řemeslníci 
rychle přeměnili na paseky 
plné doutnajících milířů – na-
rovnaných hromad polen při-
krytých vrstvou hlíny. Díky 
doutnání bez přístupu vzduchu 
se dřevo pomalu proměnilo 
v dřevěné uhlí, jež bylo nezbyt-
né pro mnohá další řemesla – 
kováře či kotláře. Od 16. století 
se díky všeobecně špatnému 
stavu lesů v zemích Koruny Čes-
ké uhlířství razantně omezova-
lo. Dřevěné uhlí se začalo pálit 
ve větší míře z dříví nahnilého, 
vývratů a pařezů. Rozmach těž-
by černého a hnědého uhlí pak 
postupně ukončil slávu tohoto 
prastarého řemesla.

Jeleni v oboře Loučná nad Desnou si zvědavě prohlížejí návštěvníky, ale ani na chvíli nepoleví v ostražitosti 

Pohled na zasněžené vrcholy hor lesníkům z Loučné nad Desnou nikdy nezevšední 

Vřesová studánka s kapličkou v novém lesku


