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Zveme vás…

Lesy ČR představily nový doku-
ment nazvaný Koncepce zacho-
vání a reprodukce genových 
zdrojů lesních dřevin u Lesů 
České republiky na období 
2010 – 2019. Stalo se tak na se-
mináři v Hradci Králové pořá-
daném ve spolupráci s Českou 
lesnickou společností a Sdruže-
ním lesních školkařů.

Kvalitní obnova lesních po-
rostů vyžaduje systematickou 
a dlouhodobou péči o genofond 
lesních dřevin.  „Lesy ČR si uvě-
domují, že jedině tak je možné 
zaručit, aby porosty splňovaly 
vhodný genetický základ, svým 
složením odpovídaly cílové dru-
hové skladbě a v budoucnu tak 
dávaly záruku nejen produkce 
dříví, ale i stability lesních eko-
systémů,“ říká generální ředitel 
Lesů ČR Svatopluk Sýkora. 

Podnik nově posiluje roli Se-
menářského závodu Lesů ČR 
v Týništi  nad Orlicí, jediného své-
ho druhu u nás, který zajišťuje 
luštění a péči o semena lesních 
dřevin od sběru až po předosev-
ní přípravu. Semenářský závod 
tuto službu poskytuje i ostatním 
vlastníkům lesa a školkařským 
provozům pěstujícím sazenice 
lesních dřevin, čímž významně 
přispívá k zajištění obnovy lesa 
v celé České republice.

Například semena smrku je 
nutné uchovávat přibližně sedm 
let – tak dlouhá je obvyklá pe-
rioda takzvaných semenných 

roků, kdy smrky kvetou a kdy 
je semena možné sbírat v do-
statečném objemu. V semen-
ných letech tak semenářský zá-
vod skladuje až 150 tun šišek 
smrku, 100 tun šišek borovice 
nebo 10 tun šišek modřínu. Je-
den kilogram semen smrku při-
tom představuje 114 000 kusů 
semen nebo 40 000 kusů saze-
nic, kterými lze zalesnit 10 hek-
tarů lesa a vyprodukovat 9 000 
kubíků dřeva. LČR kromě toho 
obhospodařují celkem 104 se-
menných sadů určených k pro-
dukci osiv na ploše 239 hektarů.

„I díky tomu mohou Lesy ČR 
pokračovat ve výsadbě druhově 
pestrých lesních porostů i v dal-
ších letech. Lesy ČR trvale pře-
kračují předepsané podíly vý-
sadeb listnatých porostů, na-
příklad v roce 2009 činil podíl 
listnatých stromů a jedlí ve vý-
sadbách dokonce 47 procent. To 
v praxi znamená, že v průběhu 
následujících deseti  let vynalo-
žíme na obnovu lesních porostů 
zhruba šest miliard korun,“ vy-
světluje výrobně technický ředi-
tel Lesů ČR Vladimír Krchov. 

Lesy ČR v rámci trvale udrži-
telného hospodaření v lesích 
využívají rovněž přirozené ob-
novy, která obstarává přibliž-
ně 23 procent všech obnovo-
vaných ploch. Péče o genetic-
ky cenné porosty je zajišťována 
prostřednictvím genových zá-
kladen, ve kterých je přirozená 

obnova základní zásadou péče 
o jejich zachování.

Právě představená nová kon-
cepce je historicky celkově tře-
tí v pořadí. Tu první zpracoval 
podnik krátce po svém vzniku, 

a to na období 1994 až 1999, 
druhá koncepce platila pro léta 
2000 až 2009.   

LČR obhospodařují více než 
1,3 milionu hektarů lesního 
majetku, tedy asi šestinu plo-

chy ČR a zhruba polovinu lesů 
v ČR. LČR také pečují o téměř 
20 000 kilometrů vodních toků, 
což je přibližně čtvrtina dél-
ky vodních toků a bystřin v ČR. 
Podnik ročně vytěží v průmě-

ru sedm až osm milionů kubí-
ků dřeva. 

Lesy ČR ročně vysadí kolem 60 
milionů sazenic lesních stromků 
a do zalesňování každý rok in-
vestují zhruba 600 milionů Kč. 

Lesy ČR v příštích 10 letech investují do porostů šest miliard

Lesy ČR trvale překračují předepsanou výsadbu listnatých porostů

Obyvatelům obce Vladislav 
v okrese Třebíč na Vysočině 
přidělával během uplynulých 
let starosti Mlýnský potok, 
který se pravidelně vyléval 
z břehů a způsoboval povod-
ně. Místním lidem se však díky 
úsilí Lesů ČR výrazně uleví. 
Podnik právě v těchto dnech 
dokončil důležité protipovod-
ňové opatření. Realizovaný-
mi úpravami v délce více než 
půl kilometru se podařilo zvý-
šit kapacitu průtoku vody ko-
rytem Mlýnského potoka z pů-
vodní dvouleté na dnešní pa-
desátiletou vodu. 

„Stavební práce spočívaly 
v rozšíření koryta a vybudová-
ní levobřežní opěrné zdi. Pra-
vý břeh zpevnila kamenná dlaž-
ba zasazená do betonu s ná-
sledným vysvahováním a ose-
tím travou. Dno jsme vyskláda-

li kamennou rovnaninou a za-
jistili přeložení stávajících in-
ženýrských sítí,“ popisuje prů-
běh stavebních úprav Miroslav 
Kahánek, vedoucí Správy toků 
Lesů ČR - oblast povodí Dyje, 

která celou akci organizačně za-
jišťovala. 

Do protipovodňového opat-
ření v Mlýnském potoce Lesy 
ČR investovaly téměř 13 milio-
nů korun.

Lidé ve Vladislavi na Třebíčsku mohou klidněji spát

Proti  velké vodě jsou již nyní lidé ve Vladislavi díky Lesům ČR lépe chráněni

 Starostka obce Návsí na Frý-
decko Místecku Lenka Husaro-
vá zaslala pochvalu pracovní-
kům Správy toků Lesů ČR, ob-
last povodí Odry a poděkování 
za nabídku pomoci lidem po-
stiženým povodní. „V naší obci 
jsou vodní toky ve správě LČR. 
Díky přístupu pracovníků sprá-
vy toků bylo zabráněno ško-
dám na majetku obce i obča-
nů,“ napsala starostka.

  Pochvalu a poděkování les-
nímu správci Lesní správy Lesů 
ČR Loučná nad Desnou Tomá-
ši Pospíšilovi vyjádřila učitel-

ka základní školy z obce Libi-
na na Šumpersku Milena Pa-
děrová, a to za přednášku pro 
žáky její školy. „Jeho besedy 
jsou vždy promyšlené, plné za-
jímavostí a humoru. Žáci se 
vždy těší a dobře spolupracu-
jí,“ upřesnila ve svém dopise.

  Lesní správa (LS) Lesů ČR Tře-
bíč pořádala 5. června ve spolu-
práci se ZŠ a MŠ v Dukovanech 
5. ročník oblíbeného turistic-
kého pochodu zvaného Cestič-
ky kolem Dukovan. O tom, že se 
akce skutečně povedla, svědčí 
řada pozitivních ohlasů. „Akce 

výrazně přispěla ke zvýšení 
vztahu dětí k lesu a životnímu 
prostředí vůbec,“ napsal ředi-
tel školy v Dukovanech Vladi-
mír Nahodil. „Podobné akce 
jsou tím nejlepším nástrojem 
k prezentaci státního podni-
ku Lesy ČR. Tato akce je vel-
mi oblíbená pro její atraktiv-
ní program v krásném prostře-
dí údolí řeky Jihlavy. Byl jsem 
nadmíru spokojen,“ informo-
val po akci senátor Parlamen-
tu ČR Vítězslav Jonáš, který 
vyjádřil pochvalu i LS Třebíč 
a jejímu revírníkovi Ladislavu 
Císařovi. 

S neuvěřitelnou bezcitnos-
tí  a nenávistí  vůči přírodě se 
setkávají pracovníci Lesů ČR 
na Kladensku. Zdejší lesy, 
z nichž velká část se nachá-
zí přímo na území města Klad-
na a byly vyhlášeny jako lesy 
zvláštního určení pro příměst-
skou rekreaci Kladeňáků, již 
několik týdnů doslova drancuje 
zatí m neznámý vandal. Cynické 
vytrhávání sazenic je alarmují-
cí, pomohou lidé pachatele do-
padnout?

Vandal ze země vytrhává sa-
zenice stromků a mačetou kosí 
i vzrostlejší mladé stromy, pře-
vážně smrky, borovice a jedle. 
Zatí m řádil převážně v oblastech 
v okolí Doberské hory, Lapáku či 

Kožovy hory. „Toto jednání nás 
šokuje. S něčím podobným jsme 
se ještě nikdy nesetkali a nechá-
peme, co ho k takovému ničení 
přírody vede,“ říká správce Lesní 
správy Lesů ČR Nižbor Franti šek 
Davídek. Zdevastovaná plocha 
sazenic a mladých stromků dosa-
huje téměř dvou hektarů a způ-
sobená škoda převyšuje 130 000 
korun. 

Případ již šetří Policie ČR 
v Kladně. I přesto, že Lesy ČR 
zvýšily počet kontrol v daných 
lokalitách, obracejí se na ve-
řejnost o pomoc při identifika-
ci a usvědčení pachatele toho-
to bezohledného jednání vůči 
přírodě a zdravému životní-
mu prostředí vůbec. „Lidé by 

si na procházkách měli více vší-
mat svého okolí a cokoliv po-
dezřelého hlásit policii," vyzý-
vá veřejnost František Davídek. 

Cílem Lesů ČR je v daném mís-
tě vytvářet zdravé a kvalitní les-
ní porosty, ve kterých by obča-
né Kladna mohli trávit svůj vol-
ný čas. Zničená místa proto 
Lesy ČR opět příští rok zalesní. 

Dopadení pachatele by bylo 
skvělým signálem, že si přírodu 
a lesy lidé nehodlají nechat ni-
čit. „Policie ČR případ intenziv-
ně šetří jako podezření z trest-
ného činu poškozování cizí věci. 
Pachateli hrozí až roční pobyt 
za mřížemi,“ informovala Jana 
Šteinerová, tisková mluvčí Poli-
cie ČR v Kladně.

Lesy České republiky vyhlašují fotografi ckou soutěž pro milovníky lesa a pří-
rody všech věkových kategorií. 

Soutěž nazvaná Rok v lese potrvá od června roku 2010 do června 2011 a je 
vypsána čtyřkolově pro jednotlivá roční období. Bližší podrobnosti  zájemci na-
jdou na internetové stránce htt p://www.lesycr.cz . 

… na Den s Lesy ČR, který se uskuteční v pátek 2. července od 10 do 14 hodin v lokalitě Solvayovy lomy – lom Pa-
raple v okrese Beroun ve Středočeském kraji.  Akce je určená dětem i dospělým. Na děti  čeká řada zajímavých sou-
těží o pěkné ceny, dospělí budou moci shlédnout ukázku výcviku psů nebo práci sokolníků s dravými ptáky. Sou-
částí  programu je i prohlídka skanzenu těžební činnosti  nebo jízda vláčkem. Po ukončení akce může příjemně strá-
vený den zpestřit návštěva místní Dendrologické a Pohádkové stezky. Do místa konání je zajištěn přístup z obce 
Bubovice na Berounsku, kde je kousek za obcí ve směru na Loděnice zajištěno parkování, od parkoviště vás pove-
de značená cesta dlouhá zhruba půl kilometru. Další variantu trasy do místa dění představuje výlet po přibližně je-
den kilometr dlouhé naučné stezce vedoucí z obce Svatý Jan pod Skalou na Berounsku.

… do východočeské obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov nad Kněžnou. V sobotu 26. a v neděli 27. června se 
tam uskuteční tradiční Pouťové oslavy, na kterých společně s obcí spolupracuje i Lesní správa Lesů ČR Rychnov 
nad Kněžnou. V průběhu víkendu se návštěvníci mohou zúčastnit třeba zajímavých koncertů, Dětského dne, oh-
nivé show nebo jarmarku lidových řemesel. Bližší podrobnosti  lze vyhledat na webu www.lesycr.cz, v sekci Turisté 
a přátelé přírody, rubrice Akce pro veřejnost či na www.orlickezahori.eu . 

Proč někdo ničí lesy na Kladensku?

Fotografi cká soutěž pro milovníky lesa a přírody

Píšete…
Lesům ČR přichází průběžně řada pozitivních ohlasů na činnost, kterou podnik v jednotli-
vých oblastech vyvíjí.


