
Nedávno jsem se dočetl, že na katastru obce 
Jehnice vzniká největší sekvojový losopark 
ve střední Evropě. Ihned jsem nastudoval, že 
jde o „Mamutí stromy“, které dosahují výšku 
až 115 m. Člověk si musí položit otázku, jde-li 
o žert nebo snad lesopark existuje? Bydlím 
tady už 30 let, a tak se přikláním spíš k žertu.
Není ale nic jednoduššího než se 
vydat na dobrodružnou výpravu  
a vše pro vás zjistit... 

Jako správný reportér chci napřed ověřit fak-
ta, a tak jsem se telefonicky spojil s panem 
Maršálkem – molekulárním biologem, který 
mě do lesoparku sekvojí opravdu pozval. 
Prý půjdu kolem vznikající Relax zony, pak 
kolem letiště a pořád na Lelekovice. U loučky 
zvané letiště jsem se ale ztratil, a tak jsem 
se začal vyptávat kolemjdoucích. Nikdo o se-
kvojích nic nevěděl. Pak jsem uviděl v dáli 
parkovat tři auta. Vydal jsem se tím směrem. 
Bylo to ještě asi 500 m, ale byl jsem tam.
Přivítala mě parta nadšených lidí, kteří si  

zde zakoupili vytěžený les, k tomu přikou-
pili pár okolních políček, aby měli prostor 
pro své sny. Tyto sny začali naplňovat už  
v roce 2017, když si dovezli první sazenice 
sekvojí ze svých cest po Kalifornii, prostě se 
do těch stromů zamilovali.
V průběhu dalších let sázeli další sekvoje, 
které dostaly už i svá jména podle člověka, 
který jej zasadil. Nyní v lese můžete najít 
sekvoje se jmény Petr, Tomáš, Hanka, Jirka, 
atd., u kterých se jejich majitelé každý rok 
fotí a obdivují jejich krásu. Mají tady svého 
kronikáře životem, který je bude doprovázet 

po celý život. Celkem už mají zasazeno 52 
sekvojí obrovských a dále pak i metasekvoje, 
sekvoji stálezelenou, ginkgo bilobu a další 
neobvyklé stromy.
dobrá zpráva je, že tyto stromy 
se dožívají stáří 3 000 let a mají 
obvod kmene 32 m. Za rok tyto 
stromy povyrostou o 1 metr.

Z tohoto pohledu je investice do sazenice 
1–2 tisíce opravdu výhodná. Co dnes koupí-
te se zárukou 3 000 let :-)?
Jestli jsem vás trošku navnadil, můžeme se 
začátkem června domluvit na procházce do 
lesoparku sekvojí, kde si vše společně pro-
hlédneme, opečeme špekáčky a strávíme 
pár pěkných chvilek s partou nadšenců.
Výhledově může být sekvojový lesopark  
zajímavým cílem a také prodloužením  
vycházky po relax zoně, kde toho zatím moc 
k vidění není.                

 - Mgr. Stanislav Dráb - 

        Za humny, v lese...
                          Pokud jsme to  
                         nestihli v  dubnu,  
                        v  květnu je  
                         nejvyšší čas  
                                 k  asanaci  
                             a přemístění  
                                 krmelců. V  tomto  
             měsíci se začíná  
objevovat v honitbách mladá zvěř. Nesmíme 
zapomenout na péči o zvěř, zabýváme se  
nejen lovem dravých druhů zvěře a škod-
livých zvířat, ale také kontrolou pozemků 
pícnin, které se začnou v krátké době sklízet.
Nezapomínáme na pravidelné doplňování 
solníků. Srnci vytloukají paroží. Od poloviny  
května kladou srny srnčata. Mladí jeleni 
shazují paroží. Koncem měsíce laně jelena 

evropského začínají klást jednoho až dva ko-
louchy. V  tomto měsíci přebarvují nejstarší 
daňci do letní srsti, ti nejmladší ještě shazují 
paroží. Pokračuje honcování zajíců, i když 
ve vzrostlých polích méně patrné. Bažantí  
slepice sedí na hnízdech. 
Z  dubnových snůšek se od druhé poloviny 
května začínají klubat kuřata. 
V květnu se rodí kachňata lysek černých  
a kachen divokých. Mladé mají také kuny 
skalní i lesní a tchoři tmaví i světlí, kteří  
mívají tři až osm mláďat. 
Líhnou se mladí jestřábi, hnízdí krahujec 
obecný. Vejce snáší pustovka obecná. 
Od května začíná chrutí starších jezevců,  
které se protáhne až do srpna.

 - Myslivosti zdar Kačírek -

líbí se Vám obsah zpravodaje? 
Podělte se s námi o Vaše myšlenky, 

postřehy, přání, tipy na články  
nebo pěkné fotografie...

info@jehnicenapohodu.cz
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Zajímá nás... 

Mamutí stromy v Jehnicích?




