
Jankov - les Kopaný 

Podle mapy stabilního katastru z r. 1838 se v místě dnešního lesa Kopaný nacházelo 

obecní pastviště zvané Vosičina, v němž rostly také keře, místy i nějaký strom a vyskytovaly 

se i kamenité kázky. Pastviště hraničilo na východě s pozemky osady Chaloupky (tehdy 

patřící k Milíčovu, dnes k Novému Rychnovu), hranici s katastrem Vyskytné tvořil Jankovský 

potok. Cesta na pastviště vedla kolem pazderen pode vsí (tj. dnes kolem „Šimpachových“). 

Mezi cestou od Jankova k Chaloupkám a obecním pastvištěm se nacházely úzké dílce políček 

jankovských hospodářů. 

V r. 1893 se obecní zastupitelstvo rozhodlo část této obecní pastviny, asi 1 ha, zalesnit. 

Protože pro obec bylo výhodné mít obecní les a doba společné pastvy už stejně pomalu 

končila, rozhodla se obec v r. 1904 osázet stromky další asi 4 ha obecního pastviště. Kopání a 

sázení stromků se dělo ručně, a tak dorůstající nový smrkový les dostal pojmenování Kopaný. 

Později se k vysázení lesa připojilo i několik hospodářů, jejichž políčka se táhla od cesty na 

Chaloupky až k nově vysázenému obecnímu lesu, takže pak se pojmenování Kopaný rozšířilo 

na celý komplex obecní lesa spojeného s dílci lesa jednotlivých hospodářů. 

Les Kopaný se časem také stal vyhledávaným houbařským rájem. Jak stromy sílily, měly 

stále větší hodnotu a znamenaly pro obec i hospodáře finanční jistotou. Prodej stromů pomohl 

obci např. při stavbě nové silnice přes Jankov v r. 1946, nebo při stavbě nového obecního 

vodovou kolem r. 2015. Obec vždy zajistila na místě vytěženého lesa novou lesní výsadbu, na 

níž se podíleli jak obyvatelé vsi, tak později i řada chalupářů. 

Pak přišly roky 2019-2021 a kůrovec postupně napadal celý les, který bylo nutno vytěžit, 

dřevo se však nedalo už výhodně zpeněžit. Do obnovy lesa se opět zapojuje řada občanů. 

 

 

   
Nahoře mapka části katastru s obecním pastvištěm Vosičina, pod tím Kopaný r. 2004 a 2020 

 



Jak mizel les Kopaný aneb apokalypsa jednoho lesa v letech 2020-2021 ve fotografii 

 

 

 

 



 

Cesta do Kopaného před kůrovcovou kalamitou 

 

Stejná cesta do Kopaného na jaře 2021 

 



  
 

Horní část Kopaného před kůrovcem a na jaře 2021 

 

  
 

Lesní cesty rozbité od těžkých těžařských strojů a nákladů se postupně spravují 

 

 

Vytěžené dřevo bylo vytahováno na skládky podél silnice, odkud bylo silnými nákladními auty 

s vleky odváženo na prodej. Skládky klád dřeva často vedly od lesa až ke vsi a během těžby se 

několikrát obměnily. 

 



 

 

 

Rozrytý lesní terén v Kopaném a část skládky klád z vytěženého lesa                                                     

 


