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Deklarace 

z konference „Quo vadis lesnictví? – I. Kam kráčí lesní semenářství a školkařství?“, 

která se konala 15. 10. 2015 v Brně za účasti zástupců celého lesnického sektoru, 

kteří se většinově shodli na tomto prohlášení v rámci jednotlivých lesnických oborů: 

 

Lesní semenářství: 

Současná pozitiva: 

 Funkční podpora genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany 

genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 a podpory zdrojů osiva lesních dřevin. 

 Aplikovaný výzkum reagující na potřeby lesnického provozu. 

Současná negativa: 

 Nedostatek uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci přírodních 

lesních oblastí ČR. 

 Producenti sadebního materiálu lesních dřevin nemají dostatek listnatého reprodukčního 

materiálu (osiva) požadovaných lesním provozem. 

 Administrativní náročnost sběrů osiva. 

 

Prioritní oblasti: 

 Zachovat a rozvíjet genofond lesních dřevin jako národní bohatství ČR pro budoucí generace. 

 Zajistit dostatek osiva pro pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin. 

 Zajištění prostřednictvím podpor a dotací vybudování nových technických zařízení 

a technologií pro dlouhodobé skladování osiva lesních dřevin. 

 

Krátkodobé cíle (do 3 let): 

 Naplňování cílů Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.  

 Podpora uznávání nových zdrojů osiva lesních dřevin. 

Dlouhodobé cíle (4 – 10 let): 

 Zajistit kontinuitu péče o genofond lesních dřevin vyhlášením dalšího (navazujícího) 

národního programu. 

 Podpora zdrojů osiva lesních dřevin. 
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Lesní školkařství 

Současná pozitiva: 

 Podpora producentů sadebního materiálu lesních dřevin formou dotací (posílení jejich 

konkurenceschopnosti a stability). 

 Aplikovaný výzkum reagující na potřeby lesnického provozu. 

 Výrazné zlepšení kvality dodávaného sadebního materiálu lesních dřevin. 

Současná negativa: 

 Producenti sadebního materiálu lesních dřevin mnohdy nemají záruku odbytu 

vypěstovaného sadebního materiálu. 

 Úbytek pesticidů, resp. jejich účinných látek použitelných v lesních školkách vč. ošetření 

osiva. 

 Lesní pozemky ve školkařských provozech jsou v naprosté většině pronajímány od státního 

podniku LČR - na rozdíl od zemědělství, kde bylo vlastnictví řešeno prodejem. Jsou nabízeny 

krátkodobé smlouvy, takže je problematická modernizace a inovace školkařských provozů 

s využitím dotačních podpor z evropských programů. 

 

Prioritní oblasti: 

 Podpořit zlepšení komunikace a spolupráce mezi pěstiteli sadebního materiálu lesních dřevin 

a vlastníky lesů.  

 Vyřešit majetkové vztahy. Umožnit prodej či dlouhodobý pronájem pozemků lesních školek, 

aby producenti mohli investovat do nových technologií s využitím podpůrných zdrojů. 

 

Krátkodobé cíle (do 3 let): 

 Pokusit se najít řešení, aby pěstitelé sadebního materiálu lesních dřevin měli jasné informace 

(kolik a čeho mají napěstovat) a jistotu odběru sadebního materiálu.  

 Hledání dalších možností používání pesticidů v lesních školkách. 

Dlouhodobé cíle (4 – 10 let): 

 Posílit konkurenceschopnost a stabilitu pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin.  

 Podílení se na legislativní činnosti, vytváření dotačních pravidel a dalších strategických 

dokumentů v dané oblasti. 

 Spolupráce producentů sadebního materiálu s vlastníky lesa v oblasti plánování potřeby 

sadebního materiálu. Ideálním stavem by bylo smluvní pěstování. 
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Závěr 

 Lesní semenářství a školkařství bylo v historické etapě vzniku lesnického oboru vnímáno 
osvícenými vlastníky lesů jako přímá součást lesnictví a jeden z nejdůležitějších základů 
cílené snahy o zachování lesů a jejich budoucnost. Tuto skutečnost je žádoucí akcentovat 
i v současné době. 

 

 Hmotným produktem lesního školkařství je sadební materiál lesních dřevin tvořící v péči 
o hospodářské lesy iniciační stav míry a kvality materiální prvovýroby dosažené za sto let. 
Význam této skutečnosti není s příslušnou vahou vnímán a lesní semenářská a školkařská 
činnost je z hospodářského hlediska na pokraji zájmu. Finální hospodářský a zpeněžitelný 
efekt z lesnické prvovýroby je totiž záležitostí budoucích vlastníků lesů.  

 

 Podporovat a klást důraz na udržení a zvýšení tuzemské i přeshraniční konkurenceschopnosti 
(produkční, kvalitativní, strukturální, technické, cenové) školkařských subjektů 
(podnikatelských subjektů zabývajících se speciálně produkcí sadebního materiálu lesních 
dřevin). 

 

 

V Brně dne 15. 10. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesles.cz/
mailto:cesles@csvts.cz

