
3. října byla slavnostně otevře-
na nová naučná stezka nazvaná 
Vodní svět, kterou vybudovaly 
Lesy České republiky v úzké spo-
lupráci se Správou CHKO Český 
les.  Nachází se poblíž obce Lesná 
v okrese Tachov a je jedinečná 
tí m, že umožňuje pozorování ži-
vota pod hladinou rybníka, a to 
včetně bobrů, kteří se do vodních 

toků Českého lesa vráti li v nedáv-
né době.

Naučná stezka Vodní svět se na-
chází uprostřed místních lesů, v lo-
kalitě opuštěné polosamoty nazý-
vané Kolm. Jde o malebné místo, 
kde se mimo pozůstatků bývalého 
osídlení nalézá soustava nádrží pů-
vodně určená pro pěstování pstru-
hové násady, která však přestala být 

využívána v roce 1946. V roce 2005 
se zde usídlila rodina bobra evrop-
ského, druhu, který se do českých 
toků začal vracet na přelomu 80. 
a 90. let minulého století . V Českém 
lese dnes žije 44 bobřích rodin, což 
představuje asi 220 jedinců. 

Jedinečná ukázka
 „Návštěvník se na několika za-

stávkách nové naučné stezky může 
seznámit s nejrůznějšími orga-
nismy vázanými na vodní prostře-
dí, po nově vybudovaném molu 
vstoupit nad vodní hladinu a vod-
ní život tak pozorovat z maximální 
blízkosti , říká Ivan Klik, ředitel Kraj-
ského ředitelství Lesů ČR Plzeň. 
„Nejzajímavějším tématem se jistě 
stane možnost setkat se s bobry. 
Lesy ČR, v rámci svého Programu 
2000, kterým celostátně podporují 
veřejně prospěšné funkce lesů, vy-
budovaly pozorovatelnu, ze které 
se naskýtá ideální příležitost tyto 
největší evropské hlodavce neru-
šeně pozorovat v jejich přirozeném 
prostředí.“ Bobr je tvor noční, a tak 

je nejlepší se na jeho pozorování 
vydat v podvečer. Samozřejmos-
tí  je, že se návštěvník musí chovat 
co nejti šeji, aby bobry při jejich ak-
ti vitě nevyrušil. Předmětem zájmu 
však nemusí být jenom bobři. Ryb-
níky obývají také četné druhy oboj-
živelníků, například skokan zelený, 
čolek obecný a horský a množství 
bezobratlých vodních živočichů.

Pohodlná trasa
Do prostředí NS Vodní svět je 

možné se dostat díky již existující 
Naučné stezce Lesů ČR Lesná, kte-
rá návštěvníky provádí půvabným 
okolím obce Lesná a seznamuje je 
s přírodními, historickými i lesnic-
kými zajímavostmi zdejšího kraje. 
Polosamoty Kolm se NS Lesná do-
sud dotýkala dvěma zastaveními, 
na kterých se turisté dočetli nejen 
o vlastní historii lokality, ale také 
o významu vody v krajině. Protože 
jsou však zdejší rybníky z přírodo-
vědného hlediska velmi zajímavé, 
na popud Správy CHKO Český les 
zde letos, za spoluúčasti  Lesů ČR 

a dalších organizací, vznikl samo-
statný okruh v podobě NS Vodní 
svět pojednávající o oblasti  detail-
něji. NS Vodní svět většinou pro-
chází po pozemcích Lesů ČR, ná-
stupními místy jsou právě původ-
ní zastavení již existující NS Lesná.

 K nově vzniklé stezce Vodní svět 
vede z Lesné původní naučná stez-
ka po pohodlné lesní cestě vhod-
né pro pěší a cyklisty na trekových 
nebo horských kolech. Do Kolmu 
návštěvníci dorazí zhruba po třech 
kilometrech.

Lesy ČR dlouhodobě podporují druhovou rozmanitost v lesích
Organizace spojených národů vy-
hlásila rok 2010 Mezinárodním 
rokem biodiverzity, aby upozor-
nila na nutnost ochrany druho-
vé i geneti cké rozmanitosti  živé 
přírody a s tí m spojené ochrany 
přirozených stanovišť. Jde o zále-
žitost, která se bytostně dotýká 
i státního podniku Lesy České re-
publiky a způsobů jeho lesnické-
ho hospodaření.

Jedním z projevů odpovědné-
ho přístupu LČR k ochraně dru-
hové rozmanitosti  je zásada trva-
le udržitelného hospodaření, kte-
ré je základem lesnické strategie 
podniku. 

Trvale udržitelné hospodaření
Trvale udržitelné hospodaření 

má v našich lesích více než 250 
let dlouhou tradici. Počátky jeho 
principů jsou zakotveny už v les-
ních řádech (patentech) Marie Te-
rezie z let 1754 až 1756. V průbě-
hu staletí  byly tyto principy zdo-
konalovány, až v 80. a 90. letech 
minulého století  nabyly podoby 
celosvětově skloňovaného poj-
mu trvale udržitelný rozvoj a jeho 
odvozeniny trvale udržitelné hos-
podaření v lesích. Do rámce trva-
le udržitelného hospodaření lze 
zařadit mimo jiné takové provoz-
ní akti vity, jako je péče o geno-
fond lesních dřevin, rozvíjení po-
dílu přirozené obnovy na obno-
vě lesů, zvyšování podílu melio-
račních nebo zpevňujících dřevin 
v porostech.

„Podnik se v plném rozsa-
hu svých praktických i osvěto-
vých aktivit připojuje k myšlen-
kám ochrany druhové rozmani-
tosti a trvale udržitelného hos-
podaření v lesích, které je zá-
kladem naší lesnické strategie,“ 

říká k tématu výrobně technic-
ký ředitel Lesů ČR Vladimír Kr-
chov. „V současné době jsou 
Lesy ČR nositeli osvědčení, udě-
lovaného nezávislým certifikač-
ním orgánem, o certifikaci les-
ního hospodaření podle mezi-

národně platného systému PEFC  
na všech lesních hospodářských 
celcích podniku,“ pokračuje Kr-
chov.

Program 2000
Dalším dokladem péče LČR 

o druhovou rozmanitost české 
přírody je Program 2000 - zajiš-
tění cílů veřejného zájmu - rea-
lizovaný Lesy ČR. Již 12. rokem 
se program významným způso-
bem věnuje zachování a rozvo-
ji druhové rozmanitosti v lesích 
spravovaných Lesy ČR, a to ze-
jména v oblastech ochrany bio-
topů, ochrany vzácných rostlin-
ných i živočišných druhů, péče 
o přírodě blízké lesní okraje, cí-
lené ponechávaní části odum-
řelého dřeva v lesích a potlačo-
vání nežádoucích druhů invaz-
ních nepůvodních rostlin. 

Program 2000 financují Lesy 
České republiky výhradně 
z vlastních prostředků a vyna-
kládají na něj kolem 60 milionů 
korun ročně.

Spolupráce s orgány ochrany 
přírody a organizacemi 

O významu lesů a způso-
bu jejich obhospodařování pro 
ochranu druhové rozmanitosti 
vypovídá skutečnost, že více než 
45 procent všech lesů obhospo-
dařovaných Lesy ČR je dnes sou-
částí zvláště chráněných území 
nebo lokalit evropské soustavy 
Natura 2000. Lesnické hospo-

daření se v těchto chráněných 
oblastech striktně řídí platnými 
právními předpisy a není zamě-
řeno ekonomicky, nýbrž na péči 
o předmět ochrany. 

V záležitostech ochrany pří-
rody Lesy ČR úzce spolupracu-
jí s odbornými pracovišti a ne-
vládními neziskovými organiza-
cemi, jako jsou například Čes-
ký svaz ochránců přírody (ČSOP) 
nebo Česká společnost ornito-
logická (ČSO). Náklady na tyto 
aktivity hradí Lesy ČR převážně 
z vlastních zdrojů.

Jako příklad užitečné spolu-
práce může posloužit vyvěšová-
ní ptačích budek, které v zájmu 
ochrany druhové rozmanitos-
ti vyrábějí Lesy ČR ve svém Se-
menářském závodě v Týništi nad 
Orlicí. Od roku 1998 jich bylo 
v Týništi vyrobeno přes 40 000, 
a to v 15 druzích, od budek pro 
sýkorky až po příbytky netopý-
rů nebo divokých kachen. Cel-
kem 25 000 z celkového počtu 
vyrobených budek vyvěsili čle-
nové a příznivci ČSOP na zákla-
dě dlouhodobé spolupráce s Le-
sy ČR.  Část zbývajících budek 
instalovali v lesích sami zaměst-
nanci LČR a zbytek odkoupili zá-
jemci z řad veřejnosti.

Mnoho dalších zajímavých in-
formací o ochraně biodiverzi-
ty i o lesích a lesním hospodaře-
ní obecně můžou zájemci nalézt 
na webových stránkách Lesů Čes-
ké republiky www.lesycr.cz. 

Součástí  péče o biodiverzitu je označování a ochrana doupných stromů

Zveme vás…

Na Tachovsko za bobry po nové naučné stezce Vodní svět
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... na Svatohubertskou mši. 
Lesní správa Rychnov nad Kněž-

nou ve spolupráci se Sdružením 
Neratov a Římskokatolickou far-
ností  Neratov pořádá v sobotu 
6. listopadu v 16 hodin Svatohu-
bertskou mši v kostele Nanebe-
vzetí  Panny Marie v Neratově. 
V rámci této akce je připraveno 
vystoupení souboru loveckých 
trubačů z Lesní správy Jeseník.

Nová naučná stezka umožňuje pozorování bobrů v přirozeném prostředí

www.lesycr.cz
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