TISKOVÁ ZPRÁVA

Vojenské lesy a statky postavily na Libavé
dvě nové vodní nádrže, dalších pět plánují
Lipník nad Bečvou, 14. března 2012 - Vojenské lesy a statky (VLS) investují v rámci celorepublikového programu
„Živá voda VLS“ do výstavby sedmi nových vodních nádrží v Oderských vrších 16 milionů korun. Dvě z nich byly
již dokončeny v loňském roce, dalších pět staveb v lesní lokalitě na Olomoucku a Bruntálsku, která dlouhodobě
patří k nejpostiženějším tuzemským oblastem suchem, je plánováno na letošní rok nebo do nejbližší budoucnosti.
Investice probíhají a jsou plánovány do malých vodních děl s rozlohou do dvou hektarů. V loňském roce tak díky
1,5 milionové investici vznikla nové půlhektarová vodní nádrž Městský les a za 2,2 milionu VLS dokončily stavbu
spodní nádrž Bělidla o rozloze 0,76 ha. Vojenské lesy a statky dále plánují na Libavé postavit vodní nádrže Červená,
Městský les – Nová cesta. Nad Loserčinou loukou a Smilovský potok. Další nádrž by měla vyrůst v teritoriu lesní
správy Bruntál (U Rybníčka). Jejich rozloha by se měla pohybovat od půl do 1,5 hektaru, celková investice je plánována na 12 milionů korun.
„Hlavním cílem realizovaných i plánovaných investic je zvýšení biodiverzity území, jeho ekologické stability. Vodní
díla také mají sloužit k optimalizaci vodního režimu v krajině,“ uvedl ředitel divize VLS v Lipníku nad Bečvou Jaroslav Nerad.
Oblasti ve správě divize VLS v Lipníku nad Bečvou totiž patří do pásu lesních lokalit na Moravě, který je postižen
suchem. K rozpadu lesních porostů zde dochází v důsledku stále se snižujícího úhrnu srážek od roku 2006,
v loňském extrémně suchém roce situace vygradovala v kalamitní stav s masivním usycháním stromů a napadením
kůrovcem.
Šestnáctimilionovou investici do vodních nádrží, která by měla mít pozitivní vliv na zadržování vody v lokalitě, plánují VLS pokrýt z velké části z dotačních titulů ze Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj. „U těchto investic jsme podali nebo podáme žádost o dotační podporu. Dotace by tak měla pokrýt až
70 procent nákladů,“ uvedl ekonomický náměstek VLS Zdeněk Mocek.
Investice do vodních nádrží v rámci divize v Lipníku nad Bečvou je součástí celostátního investičního programu
Vojenských lesu a statků ČR, s.p. do drobných vodních děl v šesti lesních lokalitách, které společnost spravuje. Program s pracovním názvem „Živá voda VLS“ počítá se výstavbou třech desítek rybníčků, nádrží i tůněk a celková
investice by se měla vyšplhat k 100 milionům korun. Cílem většiny z realizovaných i plánovaných staveb je právě
zvýšení biodiverzity lokalit, jejich schopnosti zadržovat vodu a v neposlední řadě budou mít investice také krajinotvornou funkci.
Z šesti lesních lokalit ve správě VLS je v rámci divize v Lipníku nad Bečvou plánována druhá největší investice. Vyšší
má být jít pouze do druhé moravské oblasti – vojenského újezdu Březina na Vyškovsku. Ten se rozkládá na území
Drahanské vrchoviny, ležící ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, která zadržuje většinu srážek přinášených západními větry. Území je proto chudé na povrchové vodní zdroje i na zásoby podzemních vod.
Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc hektarů
pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny intenzivních civilizačních vlivů. V posledních letech VLS opakovaně vytvořily hospodářský výsledek, kterým v tvorbě zisku
před zdaněním překonal historické rekordy.

VLS ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního
certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaření.

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz

Program „Živá voda VLS“ - Oderské vrchy (Olomoucko)
Dokončeno
VN Městský les
VN Bělidla - spodní
Celkem
Ve výstavbě a plán
VN U Rybníčka
VN Červená
VN Městský les
VN Smilovský potok
VN Nad Loserčinou loukou
Celkem
VN – vodní nádrž

1.560 tisíc Kč
2.249 tisíc Kč
3.809 tisíc Kč

1.750 tisíc Kč
2.000 tisíc Kč
2.000 tisíc Kč
2.750 tisíc Kč
3.750 tisíc Kč
12.250 tisíc Kč

