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Základní údaje o Lesích ČR 

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) byl zřízen Ministerstvem zemědělství k 1. lednu 1992. 

Podnik spravuje více než 1, 3 mil. ha lesů v majetku státu (více než 50 % všech lesů v ČR) a 39 000 

km vodních toků (přibližně jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR). 

 

Koncepční dokumenty Lesů ČR 

 Program trvale udržitelného hospodaření v lesích 

 Program 2020 - zajištění cílů veřejného zájmu u LČR  

 Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR, s. p., na období 

2010 – 2019 

 

Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR 

• Rok 1999: strategický dokument „Program 2000 - zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. 

• Rok 2011: aktualizovaný dokument „Program 2020“ 

• zohledňuje vývoj poznání v oblasti funkcí lesů (ekosystémových služeb) a 

potřeb společnosti 

• stanoví pravidla realizace a financování pro další období (roku 2012 

investováno 54,4 mil. Kč)  

Program 2020 – podrobné informace na webu LČR www.lesycr.cz. 

 

Program Významné stromy LČR jako součást Programu 2020 LČR. 

Podmínky stanoveny vnitřním pokynem (2003). Informace pro veřejnost – viz webová aplikace 

Významné stromy LČR – součástí webu LČR. 

 

Orientační velikosti stromů k evidenci 

Druh    Obvod kmene ve výčetní výšce: 

tis      nad 200 cm 

hrušeň, javor babyka    nad 250 cm  

http://www.lesycr.cz/


smrk, douglaska, jilm, vrba, jedle, borovice nad 300 cm  

buk, javor mléč, javor klen, modřín  nad 350 cm 

dub, lípa, topol, jasan    nad 400 cm 

 

Aktuálně je u Lesů ČR evidováno 784 položek (jedinců, skupin a stromořadí) památných a 

významných stromů. Z toho památné stromy – 476, návrhy památných stromů – 1, významné stromy 

LČR – 307. 

Největší skupina památných stromů evidovaná pod jednou položkou – Arboretum Bukovina na Hrubé 

skále – v době vyhlášení (rok 2000) vice než 500 jedinců. 

Několik nej… významných stromů Lesů ČR 

Nejvyšší živý strom – Smrk v Pivonicích (59 m) – LS Nové Město na Moravě 

Nejsilnější živý strom (1 kmen) – Král Soutoku (805 cm) – LZ Židlochovice 

Nejmohutnější žijící jedinci svého druhu u nás: 

- Král modřínů – LS Bruntál (41m, 335 cm) 

- Habr na Pohansku – LZ Židlochovice (460 cm) 


