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Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., 
významný český lesnický pěstitel, ekolog, výzkumník, 
vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel a vědec. 
Vysokoškolským profesorem pro obor Pěstování lesů byl 
jmenován prezidentem České republiky Václavem Klausem v aule 
Karolina v Praze v pondělí 6. listopadu 2006

(Praha - Nové Město nad Metují) 
Protože jde o výjimečnou osobnost a elitu českého národa, dovolte, 
abychom vám ji blíže představili.
Stanislav Vacek se narodil 17. července 1954 v Broumově na Náchodsku. 
Po absolvování Lesnického odborného učiliště ve Svobodě nad Úpou 
(1970) úspěšně vystudoval čtyřletou Střední lesnickou technickou školu 
v Trutnově (1970 - 1974). Po maturitě (1974) pak úspěšně zakončil 
studia geobotaniky-rostlinné ekologie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze obhájením diplomové práce Struktury a vývoj 
autochtonní smrčiny a státní závěrečnou zkouškou v roce 1979. Na 
vědeckou dráhu se důkladně připravil dlouholetým teoretickým studiem 
a zdokonalením se v cizích jazycích. Především na sobě důkladně 
zapracoval už jako vědecký pracovník a výzkumník na Výzkumném 
ústavě lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) výzkumné stanice 
Opočno v Podorličí, kam nastoupil v roce 1979 a zde se během 26 let 
(1979 - 2005)  profi loval jeho odborný zájem i vědecký růst. K 1. 9. 2005 
nastoupil jako docent na Katedru pěstování lesů na Fakultu lesnickou 
a enviromentální České zemědělské univerzity v Praze-Suchodole a od 
6. listopadu 2006 zde působí jako univerzitní profesor pěstování lesů 
dosud.
Pozoruhodný je Vackův vědecký růst, kdy prakticky celé další čtvrtstoletí  
studoval, teoreticky i vědecky se neustále zdokonaloval a dozrával ve 
špičkového vědce evropského formátu. V roce 1980 získal doktorát 
přírodních věd (RNDr.) na PřF UK v Praze, v r. 1986 získal vědeckou 
hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd (CSc.), v r. 1989 ukončil 
postgraduální studium, v r. 2001 obhájil doktorskou disertační práci 
Struktura, vývoj a management lesních ekosystémů Krkonoš a vědecká 
rada ČZU mu udělila hodnost doktora zemědělsko-lesnických věd (DrSc.) 
v oboru Pěstování lesa. V r. 2002 se na LDF Mendelovy zemědělské a 
lesnické univerzity v Brně habilitoval v oboru Hospodářská úprava lesů. 
V červnu 2005 až v lednu 2006 na ČZU v Praze absolvoval jmenovací 
řízení v oboru Pěstování lesů. Od 1. září 2005 nastoupil na Katedru 
pěstování lesů FLE České zemědělské univerzity v Praze jako docent 
a od 6. listopadu 2006 byl jmenován prezidentem ČR vysokoškolským 
profesorem pro obor Pěstování lesů, kde úspěšně působí dosud.
Vědeckovýzkumná a pedagogická činnost Prof. St. Vacka je velmi 
rozsáhlá, rozmanitá, bohatá a velmi důležitá, významná a opravdu 
též úspěšná z hlediska internacionálních kontaktů. Prof. St. Vacek 
se etabloval  jako špičkový a světově proslulý lesnický a ekologický 
odborník. V širokém smyslu se zabývá mezioborovou ekologií přes 
problematiku ochrany přírody až po problematiku obhospodařování, 
zejména pak pěstování lesů s důrazem na horské polohy, především 
pak smrkové, bukové i smíšené lesy, dále se zabývá výzkumem obnovy 
lesních porostů v oblastech postihovaných imisně ekologickými stresy 
v horských polohách. Zaměřuje se na přírodě blízké způsoby obnovy 
obhospodařování lesů a péči o lesní ekosystémy, což oceňuje lesnická 
praxe doma i v zahraničí.
Velmi impozantní je zejména publikační aktivita. Prof. St. Vacek za 27 
let (1979 - 2006) opublikoval 134 vědeckých prací, 305 odborných a 89 
populárně naučných prací, tj. celkem 528 prací. Z toho 63 vědeckých 
a odborných prací je napsáno v angličtině, němčině, francouzštině a 
italštině a 21 prací vyšlo v zahraničí (mimo Slovensko). Vackovy vědecké 
práce jsou hodně citovány doma i v zahraničí (38 záznamů v citačních 
indexech). Je tudíž logické, že se mu už od vysokoškolských studií 
dostalo řady ocenění doma i v zahraničí včetně uznání za realizace tří 

vlastních zlepšovacích návrhů (1983). St. Vacek se etabloval jako náš 
přední lesnický výzkumník a vědec. A řekněme hned, že velmi erudovaný 
a zároveň skromný. V r. 1994 obdržel mezinárodní ocenění IUFRO  a v r. 
1998 ocenění v Severní Karolíně v USA atd., atd. Prof. Vacek činorodě 
pracuje v řadě mezinárodních organizacích i  v řadě redakčních rad, 
přednáší na řadě univerzit v České republice i v zahraničí. Podílí se na 
výchově diplomantů i doktorandů na vysokých školách atd. Úspěšně 
působil též jako expert v zahraničí, například v Izraeli, Kanadě, USA 
atd. Postupně se svou pílí, pracovitostí a houževnatostí i vědeckou 
erudicí vypracoval mezi špičkové vědce, lesnické výzkumníky a ekology 
uznávané v ČR i v Evropě. Jsem rád, že mohu prohlásit, že jsem mj. byl 
též jeho učitelem na Střední lesnické technické škole v Trutnově, kde 
u mne úspěšně odmaturoval z českého jazyka a literatury a tehdejší 
informatiky.   

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, Jaroměř

Jarní nadílka v SŠ Opočno 
pokračuje

Ve Střední škole Opočno pokračuje projekt Malé granty, který 
je společným dílem občanského sdružení Aisis a společnosti 
T–Mobile. Cílem projektu je podpořit studenty v realizaci jejich 
nápadů, pomoci jim hledat aktivní a zodpovědný vztah ke škole. 
Projekt je spolufi nancován z Evropského sociálního fondu, 
státního rozpočtu ČR a z Fondu T-Mobile.

Žáci od poloviny ledna do poloviny února předkládali hodnotící 
komisi projekty se svými nápady, jak vylepšit prostředí školy, domova 
mládeže, mimoškolní činnost atd.  Ta vybrala k realizaci celkem 10 
návrhů, které budou přínosem pro většinu studentů. Zajímavými 
projekty jsou například „Kdo si hraje, nezlobí a ještě něco navíc: 
10 m rolády k zakousnutí“, „Školní noviny“, „Zkrášli si svůj den na 
internátě“ atd.

V úterý 20. 2. 2007 autoři vybraných projektů slavnostně 
převzali šeky – fi nanční dar od společnosti T – Mobile. Předání 
se účastnili člen zastupitelstva města Opočno pan Zdeněk 
Filip, ředitel SŠ Opočno Mgr. Vladimír Alexander, zástupce 
ředitele Mgr. Petr Horák a další pedagogičtí pracovníci. Nyní 
je na žácích, jak budou své návrhy realizovat.  Na fotografi i 
slavnostní předávání šeku.

V Opočně 26.2.2007
Za SŠ Opočno Ing. Dagmar Mlatečková


