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MIKROPROJEKTŮ

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice

Katastrální výměra: 57 632 ha
Výměra obhospodařovaných lesních pozemků: 15 099 ha
Dřevinné složení: jehličnaté 35 %, listnaté 65 %
Lesní správa Buchlovice vykonává dále činnosti odborného
lesního hospodáře pro 2047 drobných vlastníků lesů.

Lesní správa Buchlovice hospodaří v lesích v souladu s po-
žadavky certifikačních kritérií PEFC. Základem lesnické
strategie je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené
na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí
nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených
lesů. Cílem hospodaření je vytváření stabilních, kvalitních,
druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská
Bystrica, Odštepný Závod Trenčín

Katastrálna výmera: 169 204 ha
Výmera obhospodarovaných lesných pozemkov: 38 213 ha
Lesnatosť:  42,40 %
Drevinové zloženie: ihličnaté 21 %, listnaté dreviny 79 %

Súčasná koncepcia lesného hospodárstva, dôsledne riadená
princípom trvalo udržateľného rozvoja produkcie a verejno-
prospešných funkcií lesa, by mala byť zábezpekou ďalšieho
úspešného vývoja a zveľaďovania lesného bohatstva.

Lesy SR. š. p. OZ Trenčín je certifikovaný v súlade s kritériami
certifikačných schém FSC a PEFC. Uvedené certifikáty za-
ručujú, že naše lesy sú obhospodarované za dodržiavania
najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov.



VÍTEJTE V CHŘIBECH
Lesy České republiky, s.p. , Lesní správa Buchlovice, Vám
představuje Lesnickou naučnou stezku „Okolo Buchlova“.
Lesnická naučná stezka „Okolo Buchlova“ byla otevřena
v červnu v roce 2011. S budováním naučné stezky bylo za-
počato v říjnu roku 2010 a celkové náklady na její zbudo-
vání činili 550 tisíc korun. Jedná se o naučnou stezku,
kterou Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice
vybudovaly v rámci PROGRAMU 2020 – zajištění cílů ve-
řejného zájmu u LČR. 
Tato stezka seznamuje veřejnost na jedenácti zastave-
ních veřejnost s prací lesníků v lesích Chřibů. První uvítací

tabule je umístěna u parkoviště pod hradem Buchlovem.
Tématem dalších tabulí jsou hlavní lesnické činnosti
a částečně i místní historie. Návštěvníci se tak na téměř
tříkilometrové trase, která vede kolem hradu Buchlova
a přírodní památky Barborka, mohou seznámit s Lesní
správou Buchlovice, zrozením lesa, obnovou lesa, hlav-
ními lesními dřevinami Chřibů, pěstováním lesa, těžební
činností,ochranou přírody, lesním majetkem, myslivostí
u LS Buchlovice a pověstí o Čertově sedle.
V roce 2013 Lesní správa Buchlovice pokračuje s postup-
ným dobudováváním naučné stezky tak, aby byla atrak-
tivní i pro malé návštěvníky lesa a mohla být využívána
i pro aktivity lesní pedagogiky. 

Stezka byla v současné době doplněna o dřevěné sochy
lesní zvěře z dílny slovenského řezbáře. K tomuto do-
plnění došlo díky projektu s názvem „Doplnění lesnické
naučné stezky Okolo Buchlova o dřevěné exponáty
zvěře“, spolufinancovaného Evropskou unií, z prostředků
Fondu mikroprojektů.
Doplněná naučná stezka by se tak měla stát místem akti-
vit lesní pedagogiky pro děti z příhraničních oblastí České
a Slovenské republiky formou výměnných pobytů. Reali-
zací mikroprojektu bude dále prohlubována i vzájemná
spolupráce dvou státních lesnických subjektů – Lesů
České republiky s.p. a Lesů Slovenské republiky š.p. a to
zejména organizačních jednotek na regionální úrovni.
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