
 

POZVÁNKA NA PRAKTICKOU PŘEDNÁŠKU 
 

EFEKTIVNÍ OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V LESE 

  

VODA PRO LES 
Štefan VAĽO, Košice, Slovensko 

Ondřej BROŽ, Velký Javorník, Beskydy 
Mgr. Miroslav KUBÍN, Správa CHKO Beskydy 

 
Rusava, Hostýnské vrchy, 23.6.2020 v 9:30 hod 

 

Pořádá ONENESS o.p.s. Rusava ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy  
 



 
Zveme vlastníky lesů, lesní správce, zástupce samosprávy, státní správy i veřejnost na přednášku 

 

NA TÉMA: KUDY MIZÍ VODA A JAK JI V LESÍCH ZADRŽET CO NEJVÍCE? 
 

Přednáška s promítáním realizací jednoduchých, ale účinných opatření, která mají v důsledku pro krajinu 

i život v ní velký význam. 
 

* 10 let praktických zkušeností se zadržováním vody v lese a v krajině 

* na jakých místech a jakým způsobem lze tato efektivní opatření v lese realizovat 

* realizace prvního opatření v CHKO Beskydy s finanční podporou AOPK ČR 
 

Štefan Valo téměř padesát let pracuje v lesích. Posledních 10 let své poznatky a zkušenosti uplatňuje pro 

zadržení vody v krajině, aby voda zůstala tam, kde spadne. Ondřej Brož realizoval první opatření na Velkém 

Javorníku v Beskydech ve spolupráci s CHKO Beskydy. Z pohledu AOPK ČR – Správy CHKO Beskydy 

problematiku přiblíží Mgr. Miroslav Kubín. V rámci přednášky je plánován i výjezd do blízkého terénu. 

 

Místo konání: Kulturní centrum Oneness o.p.s., Rusava č. ev. 296, 768 41 

Datum konání: úterý 23.6.2020, začátek v 9:30 hod., ( ukončení cca 13:30 ) 

Přihlášení účasti na email:   

podpardusem@seznam.cz , (tel. 774 903 056) 

 
Na další stránce najdete odkazy na videa a některé publikované články. 

mailto:podpardusem@seznam.cz


 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy – unikátní experiment z Beskyd ukázal, jak v lese efektivně zadržet vodu 

Video – Voda pro les, voda pro lidi 

Reportáž a foto v LN 2019 – Štefan Vaľo, Košice 

Reportáž a foto v LN 2020 – Ondřej Brož, Velký Javorník Beskydy 

Reportáž Ekolist 2020 z Velkého Javorníku, Beskydy 

DENÍK v regionech – FOTO / VIDEO: Z bývalé cesty ke stahování dřeva je řada tůní.  

ČTV – reportáž z Beskyd - Události v regionech 4.6.2020 

 

 

 

 

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/unikatni-experiment-z-beskyd-ukazal-moznost-jak-v-lese-efektivne-zadrzet-vodu/
https://www.youtube.com/watch?v=Jg99roZzJKY&feature=emb_logo
https://www.lidovky.cz/domov/sam-byl-hrisnik-ted-vraci-vodu-nejen-lesum-za-povodne-a-sucho-muze-i-clovek-devastovanim-pudy-rika-s.A190918_191645_ln_domov_krev
https://www.lidovky.cz/domov/chci-aby-tu-lesy-zbyly-i-pro-dceru-rika-ondrej-broz-v-beskydech-kvuli-suchu-vytvoril-pas-28-tuni.A200602_211313_ln_domov_vag
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/experiment-pod-javornikem.misto-lesni-cesty-rada-tuni
https://pardubicky.denik.cz/denik-v-regionech/z-byvale-cesty-ke-stahovani-dreva-je-rada-tuni-experiment-zadrzi-vodu-20200611.html
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030604-udalosti-v-regionech/video/771831?fbclid=IwAR1vks7Ynmh8CkG9qbmj5v9LO62mUYgfAf7g5_L7rIQRl7YYAJmNswdO3cs

