
Prof. Ing. Erich Václav DrSc., lesnický expert OSN : 

 

Rozhovor vedl Jaroslav Čihař 

 

   Prožil svůj život jako lesnický expert OSN. Letos završil 60 let lesnické činnosti a byl mimo jiné na 

nejvyšší hoře Afriky Kilimandžáru, největším kráteru na světě Noro-Ngoro, nejhlubším kráteru, který se 

jmenuje Meru, největším zálivu na světě, což je Bengálský záliv, největší deltě světa, což je ústí Gangy a 

Brahmatu a dokonce i na nejdelší pláži světa –  

Koks Bazar v Bangladéši. 

   Prožil revoluce, války i evakuace. Sám nikdy nestřílel, všude se domluvil, ať už to bylo s kmenovými 

náčelníky v džungli, či na recepcích Organizace spojených národů. Pokud lovil, tak beze zbraně, kamerou, 

slovem nebo perem. Je autorem cestopisu Ve stínu Kilimandžára, Bengálské ohně, V zeleném království 

pěti kontinentů a jeho poslední barevná publikace se jmenuje Čarovný svět pěti kontinentů. 

   Tento muž, s kterým jsem dělal rozhovor se narodil v Křístkové kolonii v Lazích 29.3.1930. 

(Křístkova kolonie se nacházela cca 100m od katastru Dolní Suché a byla založena v letech 1890-1904, v té 

době měla 27 domů). 

   Od roku 1931 bydlel ve Staré kolonii v Prostřední Suché č. 223, tam chodil i do školky. 

1935 -   česká obecná škola „U kolonie“, ředitel Smyczek, bývalý starosta Lazů 

1938 -   polská obecná škola „U kolonie“ 

1939 - 1944 německá Burgerschule (měšťanská škola) 

1944 - 1945 totálně nasazen na Suchausschatch  (pracoval v truhlárně a na pile) 

1945 – 1946 česká měšťanská škola v Prostřední Suché 

1946 – 1949 lesní dělník – Polesí Karviná 

1949  maturita,  vstup na lesnickou fakultu ČVUT v Praze 

1953 -   zakončení fakulty, získání titulu Ing. 

1957 -   získání vědecké hodnosti CSc. 

1979 -   získání vědecké hodnosti DrSc. 

1980 -   pedagogická hodnost, univerzitní profesor 

   Během své pedagogicko-vědecké dráhy na lesnické fakultě v Praze (1953-1990) byl vyslán na 4 

zahraniční expertízy do tropických zemí, kde pracoval jako expert OSN. 

1965 – 1967 Tanzanie ve východní Africe 

1970 – 1971  Bangladéš v jihovýchodní Asii 

1980 – 1983 ředitel dvou lesnických projektů ve Vietnamu 

1986 – 1989 Laos 

   Od 1.1.1991. je v důchodu. 

   Založil a vedl první Československý vědecký časopis o tropickém lesnictví SILVAECULTURA 

TROPICA ET SUB-TROPICA, vydávaný v letech 1969-1988 ve třech světových jazycích. 

   Kromě toho se zúčastnil i řady krátkodobých expertiz do všech pěti světadílů, kdy pracoval v 70 zemích 

světa. Nalétáno má přes 410 000 km, což se rovná 10 obletům rovníku. Ke své práci používal na 10 různých 

jazyků. 

   V Československu vyškolil desítky našich expertů pro tropické lesnictví. Napsal přes 280 odborných a 

vědeckých publikací, z toho přes 200 prací se týká tropického lesnictví. 

   Svému rodnému kraji věnoval i řadu pořadů v Ostravské televizi či rozhlasu, jakož poskytl i mnoho 

interwiev místním novinám. 

   Už ve své diplomové práci (1953) řešil otázku zalesňování hald na Ostravsku a Karvinsku. 

   V posledních letech, už v důchodu, napsal několik knih, které čekají na své vydání. 

První knihou je sága rodu Václavů, hornického rodu ze Suché, druhá se věnuje historii jednoho amerického 

státu a třetí pak historii českých lesnických expertů v tropech(1928-2006). 

   Z přehledu této činnosti je vidět velký a široký záběr Ericha Václava – od fotbalu až po řešení světově 

významných problémů životního prostředí. V Laosu dokonce založil i mezinárodní fotbalový tým OSN a ve 

svých 57 letech byl hrajícím kapitánem. Ve svých 58 letech podnikl cestu kolem světa za 50 dnů (1988). 

Překonával obratníky, rovník, dobové hranice a kontinenty, zdolával vysoké hory i sopky. 

    

   A pořád zůstal „synkem z kolonie“, který stále umí dobře mluvit „po našimu“. A to žije v Praze přes 60 

let. 


