Po kalamitě rozvoj. Arcibiskupské lesy
Olomouc omezily rozsah holin i těžby
S mírným optimismem se vracejí k roku 2021 zástupci Arcibiskupských lesů
a statků Olomouc. V lesních oblastech, které má společnost ve správě, se
podařilo zmenšit rozsah kalamitních holin. Na ploše více než tisíce hektarů
začalo obnovovat lesní porost 6,5 milionu zasazených stromů. Arcibiskupské
lesy se plánují zaměřit i na zadržování vody v krajině i rekonstrukce letitých
loveckých chat.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc se řadí mezi největší nestátní vlastníky lesů
v České republice, ve správě mají pozemky například v Jeseníkách, Drahanské
Vrchovině nebo také ve Zlínském kraji v okolí Kroměříže nebo oblasti Hostýnských
vrchů. Církevní lesy mají rozlohu více než 42 tisíc hektarů.
Oproti předchozím letům se společnosti podařilo o dvacet procent snížit množství
vytěženého dřeva. Naopak vysázením milionů druhově pestrých sazenic došlo
k sedmnácti procentnímu poklesu plochy holin. „V loňském roce jsme byli nuceni
vytěžit šest set padesát tisíc metrů krychlových dříví, což je zhruba o devadesát tisíc
metrů krychlových dříví méně, než byly naše plány na začátku roku a o sto šedesát
tisíc kubíků méně než v předcházejícím roce. Z toho vyplývá, že se nám konečně
podařilo obrátit kůrovcový trend a máme důvod k mírnému optimismu,“ říká Arnošt
Buček, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc a pokračuje: „Situace je však
stále vážná, zvrátit současný pozitivní vývoj může i jedno suché jaro. V minulém roce
kůrovec z českých lesů nezmizel, ale pouze jej lokálně ubylo, pořád je ho v krajině
enormní množství.“

Mimo pěstební činnosti a obnovy lesa plánuje organizace investovat do obnovy
lesních cest, poškozených výrazným provozem těžkých strojů a techniky
v předchozích letech. „Zároveň chceme část prostředků věnovat do společenské
funkce lesa, konkrétně do oprav historických studánek a odpočinkových míst, které
dlouhá léta chátrají. Věříme, že se nám tak podaří usměrnit návštěvníky lesa a zároveň
jim pobyt v lese zpříjemnit,“ komentuje Arnošt Buček a dodává, že postupných oprav
se dočkají i lovecké chaty.
,,Naprostá většina loveckých chat, které nabízíme ke krátkodobému pronájmu široké
veřejnosti, je více než sto let stará. Rekonstrukce jsou proto nezbytné z důvodu
životnosti budov i pro zvyšování komfortu jejich návštěvníků,“ vysvětluje jednatel
Arcibiskupských lesů Arnošt Buček.
V roce 2022 za předpokladu příznivé epidemické situace plánují Arcibiskupské lesy a
statky Olomouc také akce pro veřejnost. „Hned v prvním pololetí chceme uspořádat
prožitkovou environmentální akci pro děti a mládež Den s lesní pedagogikou na
našem ústředí na Svatém Kopečku u Olomouce. Plánujeme také účast na
celorepublikové kampani Den otevřených lesů. Pevně věřím, že se nám akcí pro
veřejnost podaří v letošním roce uspořádat více než v předchozích letech“ uzavírá
Buček.
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