


Jedná se o druhově i věkově pestrý les o několika patrech, 
který zadrží vodu v krajině, podpoří biodiverzitu a bude 
odolný vůči změnám klimatu. Zachová chlad a vlhko i při 
vysokých letních teplotách. Každý les, který obnovujeme, 
se většinou skládá nejméně ze tří druhů dominantních  
dřevin zastoupených přibližně po dvaceti procentech 
a dále mixu různých dřevin a přirozené obnovy. 

Nový les vysadíme z více než pěti desítek původních 
domácích dřevin. 

V prosvětlených místech se přirozenými nálety postupně 
obnoví keřové a bylinné spodní patro z bezu, maliníku,  
ostružiníku, jeřábu či hlohu. To poskytne úkryt a potravu 
drobným živočichům, hmyzu, broukům i motýlům, také  
houbám a zajistí tolik potřebné mikroklima pro kořeny  
vyšších stromů, pomůže zpomalit vysychání lesní půdy  
a zadržet dešťovou vodu co nejdéle v lesním porostu.

Sází se směs dřevin, listnaté samozřejmě převažují.  
Ve středních nadmořských výškách a pahorkatinách  
dáváme přednost javorům, jedlím, bukům, jilmům a lípám.  
V podhorských a horských polohách zvyšujeme podíl 
buku a jedle, ale své místo zde stále najdou i smrky, které  
do těchto poloh ve střední Evropě tradičně patří a jsou 
tam po staletí doma.

Na to je jednoduchý protiargument. Pokud by to byla 
pravda, řešily by ji jen Lesy ČR.  Kalamita je ale i v lesích 
obecních, privátních a církevních. Obdobným problémům 
čelí Rakouské spolkové lesy, Bavorské státní lesy, velká  
kalamita je i v Sasku, Polsku a na Slovensku. 

Ideální čas pro zalesňování je jaro a podzim. Samozřejmě 
ale vždy záleží na počasí, takže sazenice se s ním musejí  
vyrovnat jako celá příroda. Listnaté stromy budeme sázet  
přímo do oplocenek nebo je poté oplotíme, případně  
provedeme podzimní nátěr proti okusu. O plochy osázené  
v rámci Dne za obnovu lesa, ale i následných akcích,  
na nichž přivítáme pomoc a podporu veřejnosti, se bude-
me starat stejně jako o ostatní lesy, na nichž hospodaříme.

CO JSOU TO „LESY NOVÉ GENERACE“ 
NEBO „NOVÝ LES PRO 22. STOLETÍ“? 

Podle lesního zákona jsme mohli obnovovat přibližně  
pouze jedno procento plochy ročně. Na tomto jednom  
procentu jsme se pochopitelně už snažili sázet lesy  
smíšené, odolné. Kalamita, k níž došlo v důsledku několika  
suchých let a celkové změně klimatu, však celý proces  
radikálně urychlila. 

Proto říkáme, že kalamitu lze svým způsobem vnímat i jako 
příležitost, jak naše lesy skokově proměnit v porosty, které  
mnohem lépe odolají klimatické změně. Budou to lesy  
úplně jiné než ty, které v současnosti hynou napříč republi-
kou. Budou to lesy, z nichž se budou těšit naše děti a vnuci, 
lesy pro 22. století.

Rozhodně ne. Každý nový les nejprve pečlivě vyprojek-
tujeme podle konkrétní lokality – nadmořské výšky, 
svažitosti, půdního složení, polohy místa, převažujícím 
větrům. Přihlížíme k desítkám kritérií.

Jelikož každý druh má jinou dynamiku růstu, vzniknou 
pestré porosty, které budou lépe zabraňovat půdní  
a větrné erozi a nadměrnému vypařování vody, uchovají 
chlad a vlhko i při vysokých letních teplotách. Lesy jsou 
nejlepší klimatizací. Uvnitř porostu bývá v létě mnohdy 
až o deset stupňů chladněji než ve volné krajině.

Sázíme lesy plné života, bohaté na množství rostlin-
ných i živočišných druhů. Bude se v něm mnohem lépe 
dařit hmyzu, obojživelníkům a plazům, jejichž počty 
podle vědců v české krajině v posledních desetiletích  
dramaticky klesají. 

Jen takové lesy přečkají příští generace i staletí a zajistí 
správné a vyvážené fungování všech funkcí, bez nichž 
se naše krajina, ale i my, neobejdeme. Neupřednostňujeme žádné druhy, páteř nového lesa  

ale budou tvořit především tzv. cílové dřeviny – duby, 
buky, lípy, borovice, jedle a další. Smíšený, druhově  
a věkově pestrý les bude mnohem odolnější i vůči škůd-
cům, přemnoženým v důsledku zvyšujících se teplot,  
ale i vichřicím a dalším extrémním povětrnostním vlivům,  
kterých bude v důsledku klimatické změny v dalších  
desetiletích podle meteorologů přibývat.

PROČ NEJSOU LESY DÁVNO PŘEMĚNĚNY 
NA SMÍŠENÉ, KDYŽ SE PO TOM ÚDAJNĚ
VOLÁ UŽ DESÍTKY LET? 

VYSAZUJÍ SE STÁLE MONOKULTURY? 

KTERÉ DŘEVINY UPŘEDNOSTŇUJEME? 

VYSAZUJEME PŘEDEVŠÍM LISTNATÉ STROMY? 

ZAVINILO KALAMITU ÚDAJNĚ NEVHODNÉ 
HOSPODAŘENÍ LESŮ ČR? 

JAK ZAJISTÍME, ŽE SAZENICE NEUSCHNOU, 
NEBO JE NEPOŠKODÍ ZVĚŘ? 


