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Heslo, či spíše výzva, kterým  Otakar Leiský – Ralf  

obohatil před téměř šedesáti  lety dějiny ochrany  

přírody v Československu dnes už, stejně jako lidová 

písnička, žije vlastním životem a autora zná jen  

málokdo (dokonce se v poněkud pokroucené podobě a převedeno do nic 

neříkajícího infinitivu ocitlo i na dveřích aut naší policie). My, kteří však 

Otu, tedy Ralfa, známe, víme, že je to jen malý střípek z jeho ohromné 

pokladnice tvůrčích činů a mnozí jsme mu vděčni za mnohem víc, než jen 

za tohle stručné motto, už od počátků zdobící znak Tisu. Ostatně i autorem 

tohoto znaku se symbolem tisové větvičky je právě Ralf.  

Není právě lehké vybrat alespoň to nejdůležitější, co Ralf dal nezištně 

společnosti k dispozici, a to nejen v jeho hlavním oboru – v ochraně 

přírody. Je vždy zvyklý věci promýšlet komplexně a ve všech souvislostech 

a tak není možné jen tak snadno jeho záběr popsat. Tisu tedy přinesl nejen 

znak a heslo, ale na jedné straně stanovy tehdy zcela ojediněle bez vedoucí 

úlohy KSČ, hlavně však na straně druhé filosofický základ a 

smysl dobrovolné činnosti v ochraně přírody a životního 

prostředí. Vždy byl neúnavným organizátorem a hybatelem 

těchto myšlenek a tak jeho aktivita vyústila například 

v přípravě a vyhlášení CHKO Šumava, pro niž, jak už je jeho 

dobrým zvykem, vytvořil nejen hranice, ale i dodnes používaný znak. 

Celému hnutí ochrany přírody dal do 

vínku také „desatero“ v podobě Velkého 

Zákona, jehož úryvky dnes najdeme na 

informačních tabulích na Šumavě i v 

„cancácích“ mnoha trampů a skautů. Kéž 

by Velký Zákon oslovil také ty, kteří za 

přírodu a její budoucnost dnes nesou 

odpovědnost! 

Není zde možné vytvořit ucelený přehled 

všech těch větších i menších počinů, 

nezbývá než připomenout jen heslovitě to, 

co momentálně tane na mysli. Třeba 

výsadba Stromů svobody v r. 1968, téměř 

zmařená okupací Československa.  

Mnozí si jistě připomenou výpravy za 

poznáním a expedice do různých koutů 

Čech i světa nebo přednáškové cykly, 
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promítání přírodních filmů v divadélku Dětského domu, výstavu fotografií 

v Národním museu či výstavu o ochraně ptactva a vyhlášení Dne ptactva 

každoročně 1. dubna. To tedy jen tak namátkou… 

Vynechat ale rozhodně nelze 

záchranu huculského koně, 

jíž se Ralf odhodlaně ujal a 

věnuje se jí v rámci svých sil 

dodnes. Bez jeho iniciativy by 

možná dnes toto plemeno nemuselo 

vůbec existovat! Je to samostatná 

historie, jejíž podrobnosti snad budou 

jednou sepsány a snad i doceněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím, že zde je na místě Otovi Leiskému - Ralfovi, poděkovat za vše co 

pro nás všechny vykonal a popřát mu k jeho devadesátinám 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, ZDRAVÍ A SÍLU A DO BUDOUCNA HODNĚ 

HEZKÝCH A PŘÍZNIVÝCH LET! 
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