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GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA STROMKY PRO ROK 2022 

 

Název projektu: Rekultivace a zvýšení biodiverzity farního lesa II 

 

Získaná částka: 69 800 Kč 

 

Počet vysazených stromů: 2 650 

 

Celkový počet zúčastněných osob: 80 

 

Zhodnocení a shrnutí projektu: 

 

Cílem projektu byla obnova farního lesa v souladu s doporučeními odborného lesního 

hospodáře. Realizace projektu přispěla k obnovení přirozené biodiverzity lesa, která 

v uplynulých desetiletích byla ne vždy akceptována. Vlivem sucha, kůrovce i povětrnostních 

podmínek vznikly na několika místech ve farním lese mýtiny, díky projektu se některé z nich 

podařilo zrekultivovat, oplotit a osadit novými stromky. Do alejích podél krajské komunikace, 

která lemuje jižní hranici farního lesa, bylo dosazeno několik mladých stromů, neboť i toto 

místo bylo poznamenáno suchem, větrem, ale i samotný čas se na tamní vegetaci negativně 

podepsal a některé ze stromů zmizely přirozeně stářím. Nové stromky byly vysazeny také 

v nedávno osazených lokalitách, protože ne všechny sazenice z předchozích let se zde ujaly. 

Výsadba probíhala v podzimních měsících roku 2022, zejména v měsících září – listopad 2022. 

Výše uvedené kroky vedly nejen k obnově přirozeného lesního porostu, ale také k 

přirozenému zadržení vody v krajině.  

 

Pozvánka na největší „sázecí“ brigádu, konanou 17. 9. 2022 byla prezentována na portálu Škoda 

Space (interní škodovácké noviny) v rámci interní akce Škoda auto Green week. Na základě 

této výzvy se dostavilo několik zaměstnanců Škoda auto s rodinami v celkovém počtu cca 15 

osob. Hlavním úkolem této brigády bylo sázení nových stromků – borovic ve žhářem zničené 

lesní školce a dosazování dubů v oplocence. Brigádníci si také museli poradit se spálenými 

borovičkami, mlázím kolem mladých stromků i s odpadky po nepořádných návštěvnících lesa...  

 

Do realizace projektu se již tradičně zapojila široká veřejnost, kdy se farností pořádané brigády 

staly již tradičně oblíbeným specifickým komunitním setkáváním. Celkově se brigád zúčastnilo 

na 80 osob. Mimo místní komunity se brigád aktivně zúčastnili také zástupci neziskových 

organizací – Můžeme pomoci či skautské středisko Povodeň. Dalším zapojeným subjektem 

byla již tradičně příspěvková organizace Správa městských lesů, která se do kvalifikované 

údržby lesa zapojuje dlouhodobě a zapůjčila například nářadí potřebné k sázení stromků. 

Hlavním přínosem projektu byla poctivě odvedená práce nadšených brigádníků, kteří si odnesli 

pocit příjemně a užitečně stráveného času na čerstvém vzduchu.  Realizace projektu ještě více 

posílila odhodlání místní komunity angažovat se v nedalekém farním lese a brigádně se podílet 

na jeho obnově (nejen) po kůrovcové kalamitě. Pobyt na čerstvém vzduchu přivítali zástupci 

všech generací, brigád se obvykle účastnili zástupci tří generací. Podzimních brigád se také 

aktivně účastnili váleční uprchlíci z Ukrajiny, kteří našli útočiště v našem městě a jeho blízkém 

okolí. Projekt na rekultivaci a zvýšení biodiverzity farního lesa bychom rádi zopakovali i v roce 

2023, neboť zdaleka ne celou plochu lesa se dosud podařilo zkultivovat. Farní les navíc v roce 

2022 čelil čtyřem útokům žháře, kdy při jednom lehla popelem celá lesní školka mladých 

borovic. Děkujeme za podporu projektu, který nám pomohl zefektivnit a zviditelnit péči o farní 

les. 
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