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Při osazování lesů novými stromky vzrostl podíl listnáčů
Podle údajů Českého statistického úřadu majitelé lesů vysazují stále více listnaté
stromy. Mezi nejčastěji vysazované listnáče patří buk a dub. Vyplývá to ze Zprávy o
stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017, kterou dnes schválila
vláda.
Plocha obnovených lesních porostů za rok 2017 dosáhla 24 446 hektarů, a dlouhodobě tak
vykazuje ve srovnání s předchozími roky vyrovnaný trend.
„Naším cílem je mít druhově pestré lesní porosty, které budou lépe odolávat krizovým situacím,
ať už jde o kůrovcovou kalamitu, nebo extrémní výkyvy počasí,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman.
Lesní pozemky se v České republice trvale rozšiřují, v roce 2017 se zvýšily o 1 809 hektarů.
Plocha jehličnatých dřevin se stále snižuje. Nejlesnatějšími jsou Liberecký, Karlovarský
a Plzeňský kraj.
Pro ochranu lesa byl rok 2017 obzvláště nepříznivý, zejména kvůli poškození porostů
kůrovcem a větrným počasím. To se výrazněji projevilo v suchem dlouhodobě zasažených
regionech Moravy a Slezska. V České republice bylo evidováno 5,34 milionu metrů
krychlových smrkového kůrovcového dříví, zatímco v roce 2016 to bylo přibližně 4,21 milionu
metrů krychlových.
Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytlo ze státního rozpočtu na tzv. mandatorní výdaje a
služby téměř 270 milionů korun. Peníze šly například na letecké vápnění lesních půd, výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin nebo na zpracování lesních hospodářských osnov pro
menší vlastníky. Dalších 19 milionů korun vynaložilo MZe na obnovu lesů poškozených
imisemi. Na obnovu a zajištění mladých porostů šlo téměř 250 milionů korun, na ekologické a
k přírodě šetrné technologie pak 43 milionů. Na ochranu a reprodukci genofondu lesních
dřevin vynaložilo MZe více než 14 milionů korun. Další prostředky do lesů spolufinancuje
rozpočet Evropské unie. Za ně je možné například budovat lesní cesty, obnovovat porosty po
kalamitách nebo zalesňovat.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2017 se věnuje také
návštěvnosti lesa a sběru lesních plodů.
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