
Dobrovolníci spolku JULINKA pomáhají vracet stromy a vodu do naší krajiny 

 

Možná to tak v Polici nevypadalo, ale dle výzkumné služby EU Copernicus, která využívá měření ze 
satelitů, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě, bylo letošní léto v Evropě nejteplejší v 
historii měření. K horku a suchu se v posledních letech ve střední Evropě přidává i kůrovec decimující 
zejména smrkové monokultury.  

V Julince se snažíme vnímat kůrovcovou kalamitu jako šanci na obnovu smíšených lesů. Na konci října 
jsme proto ve spolupráci s DSO Lesy Policka vysázeli na Hvězdě 1700 stromků, převážně dubů, buků, 
jedlí i smrčků. I přes chladné a mlhavé počasí na akci dorazilo okolo 30 dobrovolníků z okolí i dalších 
regionů ČR. Po práci nás čekalo občerstvení a zahřátí na Chatě Hvězda a následně i v polické sauně. 

 

V půli listopadu jsme pokračovali výsadbou stromořadí na pastvinách místního biofarmáře Radko Kříže. 
Díky pomoci více než 35 nadšenců z broumovského výběžku a dalších míst republiky (a dokonce i 
z Ruska) teď krajinu spoluutváří další dvě aleje sestávající ze 140 stromů. Kostra alejí je založena na 
dubech společně s lípou a javorem. Mezi nimi jsou vysázeny ovocné stromy, které po dožití uvolní 
prostor finální skladbě alejí. Při cestě po cyklostezce z Vižňova do Starostína je uvidíte po levé straně 
před ostrým zákrutem. Věříme, že se stanou novým cílem pro vycházky, poskytnou osvěžení v podobě 
stínu a ovoce a pomohou při zadržování vody i vytváření vhodného prostředí pro život hmyzu, polního 
ptactva a dalších živočichů. V konečném důsledku aleje přinesou benefity i pro zemědělství, a to nejen 
jako prvek zadržující vodu, ale také v poskytování ochrany před sluncem a větrem pro hospodářská 
zvířata, domov pro dravé ptáky, kteří likvidují přemnožené hlodavce. Pestrá krajina je ekologicky 
mnohem stabilnější vůči extrémním výkyvům počasí. Velký dík patří obzvláště spolku Police Symphony 
Orchestra (PSO) za štědrou finanční podporu i skvělou partu pracantů! 

 



 

Další výsadba, tentokráte 30 ovocných stromů a 30 keřů, vč. podzemní ochrany proti hryzcům, proběhla 
za mrazivého dne koncem listopadu v Suchém Dole na pastvinách a poblíž statku u Vávrů a zúčastnilo se 
jí okolo 30 dobrovolníků. Permakulturní zahrada a okolí by do budoucna měly sloužit nejen k 
samozásobitelství, ale i samosběru a též jako prvky zlepšující diverzitu krajiny.  

 

V rámci snah o zadržení co nejvíce vody jsme letos na území CHKO Broumovsko také vybudovali 
dalších 13 tůní (2 na Libné, 1 ve Vižňově, 2 v Meziměstí, 2 v Jetřichově, 2 v Hynčicích a 4 v Hlavňově). 
Celkový počet tůní vykopaných od roku 2020 se tak zvýšil na 43.  



 

Naši členové se též účastnili mapování povodí několika místních toků v rámci projektů spolků Živá voda 
a Beleco, jejichž výstupem jsou studie proveditelnosti zádrže vody – ty byly v říjnu veřejně prezentované 
v Broumově i v Polici. O těchto akcích informoval i Český rozhlas HK, viz www.1url.cz/@zadrz_vody. 

Všechny tyto naše aktivity byly možné jak díky finanční podpoře Správy CHKO Broumovsko, Nadace 
Ivana Dejmala, Nadace České spořitelny, Agentury pro rozvoj Broumovska, měst Police n/M a Broumov, 
Královéhradeckého kraje, Moneta Money Bank či PSO, tak díky podpoře, času a úsilí mnoha místních i 
přespolních dobrovolníků. 

V roce 2023 bychom rádi pokračovali v nastoleném trendu, zorganizovali již 12. ročník festivalu Jeden 
svět Police nad Metují, kde tradičně promítáme i filmy s ekologickou tematikou, věnovali se dále tématu 
zádrže vody, spolupracovali se spolkem Živá voda (viz i doporučení Vize rozvoje Police nad Metují) na 
mapování povodí dalších toků a na návrzích terénních opatření, která by přispívala nejen k samotné 
retenci, ale také k posílení biodiverzity a v neposlední řadě i k omezení vodní i větrné eroze. Budeme rádi 
za jakoukoliv nabídku vaší pomoci, ať už finanční, dobrovolnickou či poskytnutím vlhkého pozemku pro 
vybudování tůně. 

Za spolek JULINKA (julinka.polickej.net), Pavel Pinkava 

 

 

 

 


