
Zápis z jednání zástupců Mikroregionu Český ráj s  Lesy ČR s. p., které se konalo 

v zasedací místnosti obecního úřadu v Karlovicích dne 23. dubna 2018 

 

 

1) KŘ Brandýs nad Labem – představení krajského ředitele LČR KŘ Brandýs nad 

Labem Ing. Václava Bašty, který spravuje jihozápadní část CHKO Český ráj – LS 

Nymburk.  

Ing. Václav Bašta poděkoval za možnost účastnit se jednání zástupců mikroregionu a 
představil v Českém ráji v jeho působnosti realizované akce v rámci Programu 2020 – 

zajištění cílů veřejného zájmu u LČR, s. p.  
Skalní hrad Drábské světničky 

• v roce 2017 nově vybudována dvě schodiště, několik desítek metrů zábradlí, chodníků 
a stabilizační palisády zabraňující sesuvu písku po svahu  

• další úpravy objektu skalního hradu, zabezpečení přístupů, opravy a doplnění 
odpočinkových prvků na turistické cestě k hradu jsou plánovány i v roce 2018.  

Valečov 

• pozval zúčastněné na již tradiční Den s Lesy ČR, který se každoročně koná ve 
spolupráci s obcí Boseň v přírodním amfiteátru pod hradem Valečov, tentokrát v sobotu 

14. července od 10.00 hod. 
Vyjádřil připravenost ke komunikaci s obcemi na úrovni LS Nymburk i KŘ Brandýs nad 
Labem. 

 

2) KŘ Liberec - plánované a realizované projekty na území Mikroregionu Český ráj             

v roce 2017 a 2018 

 

Obnova Arboretum Bukovina 

• v roce 2016 byl zpracován Dendrologický průzkum (Analýza současného stavu stromů 
s návrhem pěstebních opatření), v roce 2017 byl projekt rozšířen o „Návrh 

krajinářských úprav arboreta Bukovina a navazujícího okolí“ firma Terra Florida, 
Praha, www.terraflorida.cz 

• regenerace arboreta byla zahájena v březnu 2017, v první fázi vykáceny rizikové stromy 
(cca 20 ks); v únoru 2018 vykáceny dřeviny, které byly vyhodnoceny jako 

neperspektivní a kompozičně nevhodné (cca 48 ks); vysázeno bude 158 ks nový dřevin 
a ošetřeno 30 ks dřevin; financováno z vlastních finančních zdrojů Lesů ČR, realizace : 
2017 až březen 2022. 

 
Projekt „Obnova a ošetření alejí v CHKO Český ráj“ 

• v roce 2018 se začne realizovat na Hruboskalsku projekt „Ošetření a obnova stromořadí 
v CHKO Český ráj“; vysázeno bude 275 dubů letních, 6 ks jírovce maďalu, 1 ks jabloně, 
28 třešní; ošetřeno bude 309 stromů, převážně starých dubů (bezpečnost návštěvníků 

oblasti);  

• financováno z dotací EU, realizace: září 2018 až březen 2020 

Lesní cesta Prokopská 

• začátek opravy v roce 2017, dokončení v červnu 2018  

Obnova malých retenčních nádrží (MNV)   

• MVN Žantovy - obnova dvou malých retenčních nádrží, realizováno v roce 2017, nové 

turistické posezení 

http://www.terraflorida.cz/


 

3) Rekreační využití Českého ráje  

A) Další volnočasové využití oblasti 

• v Českém ráji se objevují nové „atrakce“ pro turisty, příkladem je půjčování 
koloběžek a sjezd po opravených komunikacích (např. „asfaltka“ z hradu 

Valdštejn) 

• z hlediska regulace, omezení nebo zákazu podobných aktivit není opora v lesním 
zákoně ani v zákoně o ochraně přírody a krajiny 

• vzniká obava o bezpečnost dalších návštěvníků, nejedná se jen o úrazy, ale také                 
o pohodu a klidovost místa 

• nutná spolupráce všech subjektů (provozovatel, obec, CHKO, Lesy ČR) 

• je třeba, aby ten, kdo chce provozovat tyto činnosti, projednal záměr s vlastníkem 
pozemku; nutno nastavit pravidla provozu (cílem je naplnění veřejných zájmů a 
minimalizace rizika úrazů) 

• SCHKO ČR - do budoucna se počítá s dvěma pracovníky stráže ochrany přírody 
v částech Hruboskalska a Příhrazských skal  

• Mgr. Havrda zprostředkuje kontakt s provozovatelem 
 

B) Spolupráce Lesů ČR s Policií ČR v Libereckém kraji 

• řeší se vjezdy do lesa, parkování podél komunikací v atraktivních lokalitách 

• padl dotaz ze strany LČR, jestli je třeba zaměřit se na nějaké lokality v Českém ráji, 
obce průběžně řeší 

• Hruboskalsko - odstavná plocha u rozcestí Adamovo lože, nastavení režimu, tzn. 3 
místa pro invalidy; pozemek u hřbitova – řeší se majetkové vztahy, případně 

vybudování parkovacího systému v obci ve spolupráci s Krajskou správou silnic 

• návrhy starostů: je třeba řešit koncepčně, není dostatečná nabídka parkovacích míst; 
více značek a zákazy nefungují, fungují zábrany do lesa;   

 

4) Komunikace státního podniku Lesy ČR s veřejností a spolky na území Českého ráj 

• v říjnu 2017 proběhla společná schůzka se spolkem SVOŠUM; diskuze o opravách 
cest, lesnickém hospodaření, mělo jít o setkání se studenty;  

• záznam ze schůzky je přílohou tohoto zápisu a byl poskytnut médiím  
 

5) Individuální požadavky členských obcí 

• starosta obce Karlovice Mgr. Ondřej Havrda: polomy smrků na frekventované 

lokalitě u Lázní Sedmihorky, SM ohrožují turisty a návštěvníky; jedná se o I. zónu 

CHKO a PR Hruboskalsko; rizikové stromy budou po dohodě se SCHKO ČR 

odstraněny;  

• starosta obce Kacanovy Michal Nožička: cesta v Brodkách a její oprava, majetkový 

důvod; lesní cesta není v celé délce ve vlastnictví LČR, opraven prostor mezi 

rybníky; prioritně jsou řešeny jiné lesní cesty;  

• starosta obce Mladějov Petr Hornig: u LC Střeleč – Loveč nebyla naplněna dohoda 

s firmou Progles, oprava cesty po těžbě (2 tatry štěrku), LČR bude reklamovat 

vniklé škody na cestě; 

• místostarostka města Turnov Mgr. Jana Svobodová: vznesla dotaz na spolek Area 

51; dotčený pozemek je předmětem restitučního nároku; spolek Area 51 byl před 

rokem seznámen s možností pronájmu pozemku, kterou však neakceptoval; LČR 

jednají s právníkem restituentky o možnostech smírného ukončení sporu;  



• oprava a údržba cesty od Turnova k Hlavatici a od Valdštejna – nejedná se o 

havarijní stav, oprava zatím není v plánu; 

• starosta obce Vyskeř Jan Kozák: není dostatečná informovanost o těžbách na 

nepřístupných pozemcích, jedná se o lokalitu Čertoryje – Krčkovice, kde není 

uklizeno po těžbách; 

 

 

6) Ostatní 

• Ing. Ludvík Řičář i Ing. Jiří Dunda informovali starosty o postupu zpracování 
větrné kalamity v lesích, o situaci na trhu se dřevem a odbytu dříví z lesa;  

• mobiliář Lesů ČR v CHKO – doplnění mobiliáře na dvou nových místech, 

v současné době údržba stávajících; veškeré podměty směřovat na lesní správce LS 

Hořice, LS Nymburk, LS Ještěd. 

  

Zapsala: Markéta Kavková (Lesy ČR, KŘ Liberec) 

 

 


