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Petice za kontinuální zachování celospolečenských
(zejména rekreačních) a ekologických hodnot lesa nad Lesnou
My, níže podepsaní, jsme znepokojeni způsobem, jakým proběhla těžba v lese za Lesnou počátkem roku
2014. V rámci projektu převodu lesa na les nízký byla na ploše dalece přesahující 1 ha odstraněna většina
porostu bez ohledu na to, že přiléhá k frekventované pěší trase a v části těžené plochy ji odděluje od rušné
silnice. Znepokojuje nás také, že projekt má postupně pokračovat na dalších desítkách hektarů lesa
v našem sousedství. Znepokojivé je i to, že projekt realizuje Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) a
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP), tedy příspěvková organizace a držitel certifikátu FSC,
k jehož standardům patří kromě šetrného lesního hospodaření také respektování celospolečenských funkcí
lesa.

Na vlastníka lesa i lesního hospodáře se proto obracíme se žádostí, aby docenili
zvýšenou rekreační, zdravotní, kulturní a estetickou hodnotu lesa v těsné blízkosti
města a aby je s ohledem na svou společenskou odpovědnost upřednostnili před
hospodářskými a výzkumnými cíli.
Tento podnět se týká lesů ve vlastnictví MENDELU, které se nacházejí v oblasti mezi sídlištěm Lesná a
silnicemi Lesná – Soběšice a Královo Pole – Soběšice. Za zvláště rekreačně cenné a dosud zachovalé
považujeme okolí pěší trasy mezi sídlištěm Lesná a zastávkou Panská lícha a okolí Zaječího potoka. Jedná
se o část pozemků zapsaných na LV č. 699. Dále uvádíme jen „les“.
V minulosti (nejméně od kolaudace sídliště Lesná do r. 1993) byla rekreační funkce lesa po desítky let
respektována, když byl v rámci provozních souborů veden jako rekreační les a byl zde stanoven odpovídající
(výběrný) způsob hospodaření. Les leží v intravilánu Statutárního města Brna, mezi osídlenými částmi
katastru v blízkosti souvislé zástavby města a je také snadno dostupný MHD i z odlehlejších částí Brna,
fakticky tedy je lesem příměstským a o jeho rekreačním významu svědčí i dokument Koncepce
rekreačního využití příměstských lesů města Brna. Ekologická a rekreační funkce lesa nabývá na významu i
v souvislosti s rozrůstáním města (např. výstavba na Majdalenkách, na Kociánce). Jako obyvatelé okolních
sídel si ceníme především přínosu lesa pro kvalitu našeho života.
Podporujeme podněty Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, aby hospodaření v lese probíhalo důsledně
s ohledem na jeho celospolečenský a ekologický význam a aby odpovídající (nejlépe výběrný) způsob
hospodaření byl jednoznačně a účinně stanoven v rámci Lesního hospodářského plánu.

Za zcela nepřijatelné považujeme těžební zásahy, které vedou k jednorázovému
odstranění podstatné části porostu na plochách v měřítku hektarů. Za nepřijatelné
považujeme i využití dané lokality k zakládání velkoplošných porostů s krátkou dobou
obmýtí k energetickému využití.
Požadujeme upuštění od pasečného způsobu hospodaření v okolí frekventovaných cest,
využívaných pro pěší turistiku, jejich registraci jako turistických tras, omezení velikosti holé
seče na 0,3 ha a ukončení projektu převodu lesa na les nízký v dané lokalitě.
Domníváme se, že les může být v souladu s posláním MENDELU a ŠLP vhodným výukovým
ukázkovým objektem šetrného hospodaření v lese v citlivé příměstské oblasti.

Za optimální řešení však považujeme převedení lesa do kategorie lesa
příměstského se zvýšenou rekreační funkcí, které tímto navrhujeme.
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Petiční výbor: Mgr. Tomáš Kohoutek, Brožíkova 11, 638 00 Brno
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kontakt: lesnabrno@volny.cz

