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V budově Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i., Vý-
zkumné stanice Opočno byl 
3. května 2007 uskutečněn 
vzpomínkový seminář 
při příležitosti nedožitých 
80. narozenin významné 
osobnosti lesnického vý-
zkumu a dlouholetého ve-
doucího opočenské stanice 
doc. Ing. Vladimíra Peřiny, 
CSc. Vzpomínkové akce se 
zúčastnili bývalí i současní 
zaměstnanci VS Opočno 

a řada vědeckých a pedagogických pracovníků z jiných pracovišť, 
s nimiž doc. Peřina spolupracoval. Jako čestný host byl přítomen syn 
doc. Peřiny, pan Karel Peřina. 

Cílem semináře bylo připomenout nejdůležitější momenty 
vědecké, odborné a manažerské práce doc. Peřiny a jeho podílu 
na rozvoji lesního hospodářství České republiky. Na závěr semináře 
byla ve foyeru Výzkumné stanice Opočno doc. Peřinovi odhalena 
pamětní deska, která je výrazem úcty k jeho dlouholeté vědecké 
práci.

Podnětem pro založení Výzkumné stanice Opočno v roce 
1951 byly pozoruhodné výsledky “opočenského” podrostního 
hospodaření, jehož základy položil v třicátých letech minulého století 
významný lesnický odborník pan lesní rada Hugo Konias. Od svého 
vzniku se Výzkumná stanice Opočno, jako pracoviště Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, zabývá 
výzkumem v oboru pěstování lesa. 

V historii VS Opočno vytvořil nesmazatelnou stopu doc. Ing. 
Vladimír Peřina, CSc., který pracoviště řídil v letech 1956 – 1990. 
Dokázal zde vytvořit tým schopných výzkumných pracovníků 
a rámec pro týmovou tvůrčí práci. Dařilo se mu nasměrovat, obhájit 
a prosadit dlouhodobý výzkumný program, který byl vždy velmi 
aktuální a uplatnitelný v praxi lesního hospodářství. S výzkumem 
pěstování lesa na tomto pracovišti je spojena celá řada jmen 
vědeckých a odborných pracovníků, kteří zde zapustili kořeny po 
celou dobu své tvůrčí praxe nebo po kratší či delší době práce na 
stanici přešli na jiná odborná a pedagogická pracoviště. Z vědeckých 
pracovníků, kteří na VS Opočno dlouhodobě působili a byli nebo jsou 
známými opočenskými občany, je třeba připomenout Ing. Vladimíra 
Zakopala, CSc., Ing. Vratislava Duška, CSc., Ing. Luďka Chrousta, 
CSc., Ing. Theodora Lokvence, CSc., Ing. Václava Mareše, CSc. 
Bývalými Opočeňáky byli např. i současní profesoři na lesnických 
fakultách prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc., prof. Ing. Petr Kantor, CSc., 
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. 
a prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. 

Doc. Peřina se mimo jiné významně zasadil o vybudování nové 
provozně laboratorní budovy stanice dostavěné a otevřené v ulici Na 
Olivě dne 3. října 1964. Byla vybavena pracovnami, přednáškovým 
sálem, knihovnou, laboratořemi včetně fotolaboratoře s rozsáhlou 
kartotékou snímků. Součástí budovy byly i další provozní objekty, 
skleník, areál pokusných polí a meteorologická stanice.

Z pohledu současné generace výzkumných pracovníků VS 
Opočno si nejvíce vážíme dvou skutečností, které jsou se jménem 
doc. Vladimíra Peřiny spojeny. Až do konce své profesní kariéry 

dokázal doplňovat kolektiv výzkumníků na stanici mladými 
schopnými odborníky, čímž významně přispěl k dobrému fungování 
stanice prakticky až do současnosti. Měl mimořádnou schopnost 
v předstihu.formulovat problémy pěstebního výzkumu, které bude 
potřeba řešit. Dlouhodobý výzkumný úkol „Stabilizace produkční 
a mimoprodukčních funkcí lesa“, který koncepčně připravil v závěru 
devadesátých let minulého století, byl řešen v letech 1990 – 1995 
a pomohl nám zásadním způsobem překonat problémy transformace 
a změn v lesním hospodářství po roce 1989.

A nyní krátce k současnosti. V roce 2003 bylo na Výzkumné 
stanici Opočno zahájeno na základě státní zakázky řešení 
výzkumného záměru „Stabilizace funkci lesa v ekotopech 
narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách 
prostředí“. Tento projekt, v němž jsme opět mohli navázat na 
poznatky předchozí generace výzkumníků v čele s doc. Peřinou, je 
obsahově rozpracován až do roku 2008. 

V současné době pracuje ve Výzkumném ústavu lesního 
hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumné stanici Opočno 
31 stálých zaměstnanců, z nichž 15 má vysokoškolské vzdělání. 

Základem pro výzkumnou činnost jsou dlouhodobě sledované 
pokusné plochy, které byly založeny v různých imisně ekologických 
podmínkách lesních porostů prakticky po celé ČR. Nejvýznamnější 
objekty jsou vybaveny automatickým zařízením pro digitální registraci 
meteorologických a mikroklimatických dat (např. srážek, teplot půdy 
a vzduchu, rychlosti a směru větru) a zařízením na měření imisního 
zatížení. Pracoviště VS Opočno disponuje i moderně vybaveným 
objektem školky s počítačovým řízením a registrací mikroklimatu 
a závlah na pokusných záhonech i ve fóliových krytech.

Poradní činnost, která je tradičně nedílnou součástí výzkumu, 
je realizována prostřednictvím pověření Ministerstva zemědělství 
ČR, a to jako Expertní a poradenská činnost na úsecích lesního 
školkařství, zalesňování, obnovy a výchovy lesních porostů. Tato 
pověření jsou koncipována jednak jako služba vlastníkům lesa, 
ale i pro potřeby státní správy a zajištění údržby dlouhodobých 
výzkumných ploch. V rámci školkařského pověření na stanici funguje 
akreditovaná laboratoř na hodnocení fyziologické a morfologické 
kvality sadebního materiálu lesních dřevin, jejíž služeb využívají 
vlastníci lesa a školkařské provozy. Je využívána i pro hodnocení 
standardů kvality sadebního materiálu v rámci kontrolního systému 
státní správy lesů.

Pěstební výzkum byl v Opočně zahájen před více než půlstoletím. 
Vznikl na základech tradic opočenské pěstební školy, která se po 
řadu let formovala pod vedením doc. Peřiny. Vizitkou pracoviště 
může být celá řada dalších známých lesnických odborníků, 
kteří na tomto pracovišti působili a odvedli zde veliký díl poctivé 
vědecko-výzkumné práce. Řada z nich se aktivně zapojovala i do 
občanského života v Opočně. 

V této hektické době se často na historii zapomíná. Věříme, že 
krátké zastavení, připomenutí práce těch starších, může být i pro 
mladší generaci velmi přínosné.

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
vedoucí VÚLHM, v. v. i., 

Výzkumné stanice Opočno

Pozn. Podrobnější informace o historii a současnosti  VS 
Opočno jsou pro veřejnost k dispozici na internetové adrese 
www.vulhm.opocno.cz

Odhalení pamětní desky doc. Ing. Vladimíru Peřinovi, CSc.




