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Vážený pane rektore, 

obracím se na Vás formou otevřeného dopisu s žádostí o vysvětlení a s prosbou o zvážení 

dosavadního jednání univerzity, kterou zastupujete. Než jsem se odhodlal napsat tento dopis, 

seznámil jsem se s Vaší akademickou kariérou, s Vaším odborným zaměřením, s Vašimi 

mezinárodními zkušenostmi a s veřejným autoportrétem Vaší osoby. Informace, které 

prezentujete, jsou úctyhodné. Potěšilo mě, že dopis adresuji světově uznávané osobnosti v oblasti 

ochrany krajiny a životního prostředí. Mé potěšení však střídá velké překvapení z přístupu 

univerzity ke svěřenému majetku, který se nyní stal předmětem obchodu. Zastupuji obec Vyžlovka 

nedaleko Kostelce nad Černými lesy a jsme zde v mnoha případech majetkovými sousedy. 

Vyžlovka a její okolí je výjimečná lokalita díky slušné úrovni životního prostředí vzhledem 

k nedaleké vzdálenosti metropole. Lidé, kteří tento region obývají a navštěvují, si tohoto stavu 

nesmírně cení a spatřují v něm smysl svého života na tomto místě. ČZU ŠLP jsem v regionu vždy 

respektoval a považoval za solidního souseda a nebojím se říci partnera. Možná to bylo více mé 

přání než realita. 

Během letošního léta probíhal na pozemku p. č. 227/4 v katastrálním území Štíhlice, který je 

v majetku ČZU v Praze podrobný geologický průzkum. Začaly se objevovat neoficiální informace 

o uvažovaném zřízení lomu na tomto pozemku. Na konci října 2020 byla obec Vyžlovka jako 

majitel sousedního pozemku přizvána k vytýčení hraničního bodu nově oddělovaného pozemku 

na naší společné hranici. Vytýčení jsem se zúčastnil já, geodet, za ČZU nikdo. Tehdy jsem získal 

informaci (bez dalšího komentáře), kdo objednal geometrický plán pro oddělení strategického 
pozemku. Až do této doby jsem o těžaři Františku Jampílkovi nikdy neslyšel. Po nalezení několika 

tematicky příbuzných televizních reportáží, kterými bylo toto jméno právem vláčeno, jsem 

dopisem požádal o informace pana ředitele ŠLP v Kostelci n.Č.l. a současně vyjádřil své obavy a 

rezolutní postoj. Následně dorazila stručná, ale vlastně vyčerpávající, odpověď uklidňujícího 

charakteru s příslibem okamžitého sdělení výsledku jednání správní rady ČZU. Odpověď také 

potvrdila úvahy o těžbě. Dne 24. 11. 2020 jsem náhodou dohledal usnesení správní rady ze dne 

18. 11. 2020, která převod strategického pozemku schválila. Do dnešního dne jsem výsledek 

jednání správní rady neobdržel a další komunikaci s panem ředitelem ŠLP v této věci považuji za 

zbytečnou.  Strategický pozemek se nyní nachází v realitní inzerci a zdá se být předem vše jasné. 

Nemyslíte? 

Devastace životního prostředí intenzivní průmyslovou těžbou, odstranění lesa, duševní újma 

občanů, prachová a hluková zátěž a další těžká nákladní doprava na dnes již přetížených 

komunikacích jsou hlavní nepřijatelné důsledky pro náš život v případě zahájení těžby. Je bez 

pochyby, že Vaše škola, která je kompetentní ve výuce lesnictví, krajinářství a životního prostředí 



na té nejvyšší úrovni musí tyto hodnoty na prvním místě chránit a být dobrým příkladem. Nyní si 

pokládám otázku, zda je doba opravdu tak těžká, že musíte obchodovat se svěřeným majetkem 

určeným k rozvíjení Vašeho poslání? Pokud připustíme, že tomu tak je, proč jste les nenabídli 

okolním obcím? Neměli bychom jiné ambice nežli les zachovat. V konkurenci nabídky těžařského 

lobby však neobstojíme.  

Asi chápete, že jako zástupce obce, ale i jako občan se musím obávanému záměru tvrdě vzepřít. 

Tento postoj je jednoznačně podporován zastupitelstvem obce Vyžlovka, okolními obcemi a 

širokou veřejností, která byla s dostupnými informacemi seznámena. Jsme připraveni efektivně a 

razantně proti záměru lomu vystoupit a využít k tomu veškerých prostředků. Domnívám se a 

nechtěl bych se mýlit, že další vývoj situace má univerzita stále ještě pod kontrolou. V příloze 

posílám několik fotografií pořízených na místě pěkného lesa, který je nyní ohrožen náhradou za 

dobývací prostor. To by jistě nebyla dobrá vizitka.  

 

Děkuji za Vaší reakci a na závěr, bych se rozloučil Vám snad nejbližšími slovy  

Lesu zdar! 

 

 

Ve Vyžlovce, 3. 12. 2020     Ing. Jan Pelikán, Ph.D. 

        starosta obce Vyžlovka 

 

 

 



 

 

 

 

 


