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Rozsáhlou enklávu lesnického
Slavína mezi Blanskem a Brnem ob-
hospodafiují na vysoké odborné úrovni
vûdeãtí pracovníci Mendelovy zemû-
dûlské a lesnické univerzity. Brnûnská
lesnická fakulta má deta‰ované praco-
vi‰tû ve Kfitinách. Oblast nazvaná
MasarykÛv les je v˘jimeãn˘m pfiírod-
ním územím, které pfiíznivû pÛsobí i na
jeho náv‰tûvníky jak po stránce zdra-
votní, tak i estetické a v˘chovné. 

Tohoto v˘znamu si byli plnû vûdomi
zakladatelé z tehdej‰í lesnické fakulty
Vysoké ‰koly zemûdûlské v Brnû – âer-
n˘ch Polích. Cílevûdomû zámûr rozví-
jeli a usmûrÀovali, aby lesy slouÏily ne-
jen k nov˘m vûdeck˘m poznatkÛm, ale
také ‰irokému okruhu obyvatelstva
k rekreaci – osvûÏení a naãerpání no-
v˘ch sil. K vycházkám jsou urãeny ne-
jen hlavní dopravní cesty v malebn˘ch
údolích Svitavy, Punkvy i v mal˘ch pfií-
tocích potokÛ, ale celá rekreaãní oblast
je protkána stezkami a pû‰inami, které
chodce zavádûjí do kouzeln˘ch lesních
zákoutí i na palouky a návr‰í s krásn˘-

mi v˘hledy do okolí. Na stráních les-
ních porostÛ byly zároveÀ cílenû pod-
chycovány prameny pro budování stu-
dánek a jezírek. Mûly i svÛj praktick˘
v˘znam. Poskytovaly obãerstvení nejen
turistÛm, ale byly i napajedly pro lesní
zvûfi a ptactvo. 

Nesou po nich také mnohá pojmeno-
vání, kupfi. Ptaãí svatynû v adamovsk˘ch
stráních. Na stûnû studánky je citát z dí-
la lékafie a spisovatele Axela Munthe –
Kniha o Ïivotû a smrti. V okolí se nachá-
zí rovnûÏ Památník lesníkÛ umuãen˘ch
za okupace v koncentraãních táborech.
KristÛv obraz na ãelní stûnû je zhotoven
podle Thornwaldsenovy sochy ve Frue
Kirke v Kodani, je zde i citát T. G.
Masaryka: JeÏí‰ – ne Caesar! V areálu
jsou také mnohé studánky pojmenované
po faunû: U srnce, U tetfieva, Sluãí stu-
dánka, Li‰ãí studánka, apod.  Jiné mají
názvy podle místa, kde se nalézají, tj.
Pod jasanem, Pod hradem, dal‰í jsou vû-
novány v˘znamn˘m osobnostem literár-
ním, umûlcÛm, lesníkÛ apod. Nad návr-
‰ím u Olomuãan má znám˘ památník

Karel Hynek Mácha. Na stûnách jsou 
uvedeny citáty z jeho lyricko-epické bás-
nû Máj. V bílovick˘ch lesích je symbo-
lick˘ Památník spisovatele Rudolfa
Tûsnohlídka, autora díla o Li‰ce
Bystrou‰ce. V údolí je také myslivna
Li‰ky Bystrou‰ky a studánka Leo‰e
Janáãka, kter˘ sloÏil o Bystrou‰ce operu.
Památník Lidu‰ky pfiipomíná historii od-
loÏeného dítûte, které nalezl Tûsnohlídek
se sv˘mi pfiáteli pfied vánocemi pfii vy-
cházce v bílovick˘ch lesích. Událost se
stala podnûtem, Ïe se dodnes staví na ná-
mûstích vánoãní stromy republiky. 

Iniciátorem tehdej‰ího charitativního
zámûru byl Tûsnohlídek, tj. chtûl, aby li-
dé obdarovávali chudobné dûti rÛzn˘mi
dárky. Studánka pfiátelství spisovatele
Jaromíra Tomeãka nám pfiipomíná lido-
vé rãení z tehdej‰í Podkarpatské Rusi:
Vlka Ïiví nohy, orla kfiídla, ãlovûka srd-
ce. K pozoruhodn˘m objektÛm patfií stu-
dánka nazvaná Prosba lesa, která nás vy-
bízí, abychom se k lesu a pfiírodû chova-
li odpovûdnû a ‰etrnû. Vûty vyryté na je-
jí stûnû jsou pfiekladem textu ze vstupní

brány tehdej‰ího jugoslávského pavilonu
v PafiíÏi z roku 1937. Vyvrcholením les-
ního areálu je Památník Stromy, nachá-
zející se u Babic. Na jeho ãelní stûnû jsou
zaznamenána lidová rãení a v˘roky mys-
litelÛ rÛzn˘ch národÛ z celého svûta, vû-
nované stromÛm a lesu. Na zadní stûnû
je oslavná báseÀ Jaroslava Vrchlického,
zhudebnûná profesorem V. Dykem. 

Soubor památníkÛ, studánek a dal‰ích
kulturních objektÛ je na území lesnické-
ho Slavína mnoho, kolem dvou stovek.
K zakladatelÛm a nad‰en˘m propagáto-
rÛm ·kolního lesního podniku ve
Kfitinách patfiil profesor lesní tûÏby
a technologie na lesnické fakultû v Brnû,
Ing. Josef Opletal, dr. h. c., kter˘ se stal
také prvním generálním fieditelem stát-
ních lesÛ a statkÛ po vzniku âSR. Dfiíve
pÛsobil dlouhá léta v Bukovinû v dne‰-
ním Rumunsku. ZaslouÏil se o rozsáhlé
zpfiístupnûní bukovinsk˘ch pralesÛ bu-
dováním lesních cest a lesních Ïeleznic.
Stal se svûtovou kapacitou v oboru les-
ního dopravnictví. 
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Památník Ptaãí svatynû.

JARNÍ TOULÁNÍ P¤ÍRODOU ANEB LESNICK¯ SLAVÍN
MORAVSKÉHO KRASU – MASARYKÒV LES

Památník K. H. Máchy.


