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V roce 2012 byl za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví oceněn ministrem zemědělství
a za svou celoživotní práci věnovanou Krkonoším převzal ocenění ředitele Krkonošského národního parku.
Pan Theodor Lokvenc, slovy Václava Větvičky geniální
lesník, zemřel ve věku nedožitých 87 let. Čest jeho památce.
Kolektiv Výzkumné stanice Opočno

VZPOMÍNKA NA
ING. THEODORA LOKVENCE

BLAHOPŘÁNÍ
ING. L. CHROUSTOVI

foto: autorka

Pokud jste se někdy hlouběji zajímali o přírodu, les a hory
východních Čech, o dějiny východočeského kraje, určitě jste
na to jméno narazili. Ing. Theodor Lokvenc, CSc., lesník,
botanik a uznávaný znalec přírody a dějin Krkonoš, zemřel
náhle 15. února 2013. Jeho život byl více než 60 let spojen
s Opočnem, kde bydlel a v letech 1952 až 1990 pracoval
jako vědecký pracovník na Výzkumné stanici Opočno, detašovaném pracovišti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Profesní aktivity a osobní zájmy se v životě Ing. Lokvence
prolínaly, což bývá dopřáno jen málokomu, jeho celoživotním tématem byl les, příroda, Krkonoše. Na Výzkumné stanici Opočno se věnoval problematice zalesňování. Už v 50.
letech minulého století řešil zalesňování vysokohorských
luk Krkonoš, obnovu lesních porostů nad horní hranicí lesa,
následující léta pak přinesla nová aktuální témata jako úloha kosodřeviny v horských lesích nebo obnova lesních ekosystémů Krkonoš těžce zasažených imisemi. Stál u počátků
zavádění obalovaného sadebního materiálu lesních dřevin
do lesnické praxe. Jeho experimenty s obalovanou sadbou
vedly k definování nových technologických postupů a norem pro lesní hospodářství. Výsledky jeho práce jsou zachyceny ve stovkách vědeckých, odborných a populárních textů,
se svými přednáškami vystupoval Ing. Lokvenc na mnoha
českých a zahraničních konferencích. Zkušenosti a poznatky předával dalším nejen ve svých publikacích, ale působil
též jako pedagog na lesnických fakultách v Brně i v Praze a
vyučoval na Střední lesnické škole v Trutnově. Po svém odchodu do důchodu v roce 1990 spolupracoval s výzkumnou
stanicí jako konzultant a externí řešitel v některých výzkumných projektech. Byl častým návštěvníkem staniční knihovny, kam si docházel ověřovat potřebné údaje v encyklopediích a odborné lesnické literatuře. Když se dnes vydáváme
na vysokohorské túry po hřebenech Krkonoš, aniž bychom
si to uvědomili, určitě procházíme místy, jejichž podobu a
současný stav určila práce Ing. Lokvence před desítkami let.
Velkou zálibou Ing. Lokvence byla historie, vlastivědné a
historické články převážně s krkonošskou tematikou publikoval v řadě regionálních periodik. Krkonoše zůstaly jeho
srdci nejbližší, ostatně i když se narodil v Náchodě (27. října 1926), své mládí prožil v Malých Svatoňovicích, a tak si
tento kraj s výhledem na Krkonoše oblíbil. Vedle vědeckých
a odborných textů zabývajících se lesním hospodářstvím a
flórou Krkonoš napsal desítky populárních článků o tom,
jak se v Krkonoších dříve žilo a hospodařilo, jak byly osidlovány i opouštěny, jaké byly počátky turistiky na Krkonoších.
Do povědomí opočenských spoluobčanů se zapsal svými
znalostmi z oboru botaniky a dendrologie, které uplatnil
v přednáškách o květeně a dřevinách opočenského zámeckého parku. Také tabulky s latinskými názvy keřů a dřevin
v zámeckém parku byly výsledkem jeho práce, bohužel už jich
moc nezbylo. Ale jistě mnozí z nás zažili a pamatují komentované prohlídky zámeckého parku vedené Ing. Lokvencem,
detailní znalosti ze života stromů prezentované s lehkostí
byly dokladem jeho mistrovství. V publikaci Ekoprogram
města Opočna a jeho městských částí vydané v r. 1988 zpracoval spolu s profesorem Stanislavem Vackem velmi podrobně přírodní poměry a jednotlivé přírodní lokality Opočna.

V předjarním měsíci únoru oslavil své 85. narozeniny pan
Ing. Luděk Chroust, CSc.
Jubilant patří ke generaci lesníků - zakladatelů opočenské Výzkumné stanice, pracoval zde od roku 1952. Vědeckou specializací Ing. Chrousta je porostní výchova lesních
dřevin a její vliv na růstové reakce porostů, produkci biomasy, klima, půdní poměry a koloběh vody. Výsledky své
vědecké práce zpracovával jubilant průběžně kromě publikací odborných a vědeckých také do metodických postupů a
instrukcí pro praktické lesníky.
Poznatky z desítek let práce (1952 - 1997) shrnul
Ing. Chroust postupně do 20 výzkumných zpráv a více než
80 odborných a vědeckých příspěvků v časopisech a sbornících, i v samostatných publikacích knižních. V obsáhlé monografii Ekologie výchovy lesních porostů (1997) publikoval jubilant syntézu výsledků své dlouholeté práce. (Přehled
příspěvků Ing. Chrousta může zájemce najít na www stránkách Výzkumné stanice Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, plné texty v knihovně VS Opočno.)
Ing. Chroust je uznávaným odborníkem i v zahraničí a
jako externí konzultant zůstal „Výzkumu v Opočně“ věrný
i po odchodu do penze. Jubilantovým krásným koníčkem
je řezbářství – zde spojuje své výtvarné cítění a dokonalou
znalost materiálu.
Vážený pane inženýre, všechno nejlepší! Blahopřejeme.
Alena Vokálová

Poděkování
Děkuji všem, kteří jste se přišli rozloučit s naším manželem, tatínkem,
dědečkem, tchánem a švagrem, panem Miroslavem Venclem, který
zemřel 17. února 2013. Upřímně děkuji za všechny květinové dary při
posledním rozloučení a projevenou soustrast.
		
Za celou rodinu Bohuslava Venclová

