"Na lesním pozemku obce Dolní Lánov došlo k požáru, který nenávratně poškodil již vzrostlé
lesní kultury. Konkrétně se jedná o lesní porost na rozloze 23971 m2, čítá tři porostní
skupiny (4A1a;4A1b;4A501) je stáří od 8 do 12ti let. Číslo parcely 1302 k.ú.. Vhledem k
charakteru poškození, nebylo možné budoucí lesní porosty zachránit. Na ploše 2,32 ha zůstaly
pouze poničené (ohořelé) zbytky původních kultur, muselo tak dojít k jejich likvidaci.
Poškozené porosty byly vyřezány a seštěpkovány, kdy část štěpky byla využita k energickým
účelům. Plochy pak bylo nutné následně douklidit od potěžebních zbytků, vysoké pařezy byly
seříznuty pro bezpečný průjezd techniky. Jak štěpka, tak neseštěpkované zbytky
byly odvezeny a plocha tak mohla být připravena k obnově. Jelikož k úklidu plochy došlo v
podzimních měsících, na jaře došlo k zabuřenění plochy, zarostla travou a jinými druhy
rostlin. Muselo být tedy před sadbou provedeno tzv. ožnutí těchto plevelných rostlin, aby
následná obnova umělou sadbou proběhla na co nejlépe připravené ploše. Umělá obnova
porostu byla provedena jamkovou sadbou v příhodných jarních měsících, kdy
použité sazenice odpovídají lokalitě a prostředí, což dokládá i jejich původ doložen tzv. listem
o původu sadebního materiálu. Hlavní dřevinou byl zvolen smrk ztepilý v počtu 7360 kusů.
Ten byl ještě po výsadbě porostu ošetřoven před poškozením kalamitního škůdce klikoroha
borového. A to ošetřením kořenových krčků smrčků chemickým postřikem insekticidem,
který zabrání žíru. Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin, které představují vysazené
listnaté dřevy bude provedena oplocením v délce 600 metrů. Dřeviny meliorační a
zpevňující jsou zastoupeny druhy: jasan ztepilý v počtu 960 ks, dub 600 kusů a javor klen 480
kusů. Celkem by pro obnovu mělo být použito 9400 kusů sazenic. Výška pletiva
oplocení byla zvolena na 160 cm, kdy bylo použito lesnické pletivo uzlové pevné, které brání
proniknutí zvěře spárkaté, černé, a i zajícům. Oplocení by mělo ochránit vzniklé kultury
nejméně po dobu 5ti let. Během této doby bude v případě poškození ihned zajištěno opravení
vad, aby se zabránilo vniknutí zvěře. Až do zajištění kultur, jak jehličnatých, tak listnatých
sazenic bude probíhat neustálá péče o tyto nově vniklé porosty. Cílem projektu je kvalitně
obnovit a především zajistit (odrůst) vniklé kultury na pozemcích poškozených kalamitoupožárem. Docílit tak opět stejného stavu porostů před kalamitou, tedy znovu obnovit les, na
pozemcích k tomu určených."

