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Historicky první den otev ených dve í pro ve ejnost
Budete mít možnost nahlédnout do prostor našeho moderního výrobního závodu

Zkusíte si vyrobit zdravotnické prost edky a pro vaše d  bude p ipraven d tský koutek

Den otev ených dve í
Sobota 16.11.2019

9:00 – 14:00 

Žďár nad Sázavou, Jamská 2359/47

Budoucnost má smíšený les, říká 
autorka nového webu Chceme ži-
vé lesy (www.chcemelesy.cz), který 
srozumitelně radí vlastníkům lesa. 

Vystudovaná bioložka Lucie Misa-
řová radí, jak v kůrovcové kalamitě 
sázet nebo sít les. A z jakých dřevin.

„Dříve stačilo vysázet sazenice, dva-
krát ročně je vyžnout a les byl za pár 
let zajištěný. Letos poprvé jsem chodila 
sazenice zalévat, stejně jich velká část 
uschla,“ reaguje na změnu klimatu.

Lucie Misařová žije s rodinou v Jih-
lavě, před nástupem na MD pracova-
la ve Správě CHKO Žďárské vrchy a 
jako učitelka biologie. 

I jim lýkožrout les „sežral“.  Na 
vlastní kůži tedy s manželem zaži-
li kácení, odvoz dřeva, sázení...“Web 
dělám zadarmo, nejsem nikomu zavá-
zaná a mohu radit, jak mi velí mé 
vzdělání, zkušenosti a svědomí,“ říká

Bioložka se chce podělit o zkuše-
nosti a znalosti, ale hlavně vlastní-
kům jednoduše ukázat, proč lesy 
umírají, poradit, co mají majitelé 
dělat a co je vhodné sázet.

Jak říká, web je určen obyčejným 
lidem, kteří třeba zdědili kus lesa. 
Najdeme v něm proto jednoduše a 
srozumitelně psané rady. 

Jedno je jisté, smrkové monokultu-

Budoucnost v kraji má smíšený les

Bioložka radí,
jak oživit holiny

ry jsou již minulostí. Na vyprahlých 
holinách se sazenice smrku těžko 
uchytí. Ve vedru totiž potřebují 
polostín a mikroklima. Proto je dob-
ré znovu začít přípravnými dřevina-
mi jako je bříza a jíva. 

„Od letoška se rozšířil výběr doto-
vaných sazenic a lidé mohou s finanč-
ní podporou vysázet odolnější smíšený 
les,“ připomíná Lucie Misařová.

Jak říká, jim les uschl v roce 2015. 
Začali tedy vytvářet ostrůvky smíše-
ného lesa. Když holiny opakovaně 
zalesňují, vždy  část sazeniček opa-

kovaně uschne.
„Před lety jsem jeřabiny a břízy dáva-

la pryč, dnes chodím a břízy seji. Smrk 
nesázím vůbec,“ říká majitelka lesa. 
Lidé by si podle ní měli uvědomit, 
že když se změní podmínky, musí se 
změnit i náš přístup. 

Z www.chcemezivelesy.cz
Proč usychá les: dlouhodobě špat-

né druhové složení lesů (převaha jeh-
ličnanů v monokulturách); změna kli-
matu. 

Doporučení vlastníkům lesa: vysa-

zovat naše domácí druhy dřevin, pře-
devším listnáče (velmi vhodné se jeví 
duby); netvořit nové monokultury ale 
směsi dřevin; používat přípravné dře-
viny – stromy i keře; vyhýbat se cizím 
(nepůvodním) dřevinám; Co nejrych-
leji obnovit les na kalamitních holi-
nách bez zmlazení; při těžbě a násled-
ném úklidu ponechat v lese vše, co jen 
lze. Průzkumy totiž ukazují, že pone-
chání tlejícího dřeva v lese pozitivně 
působí na vznik nového lesa. 

Web obsahuje i seznam dřevin, které 
jsou vhodné k sázení nebo setí. -red-

PODOBA nového webu  zaměřeného na budoucnost lesů na Vysočině. 
BIOLOŽKA LUCIE MISAŘOVÁ.

 Foto: Petr Klukan


