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5. konference Naše příroda
LESY aneb „Jak se do lesa volá …“
26. listopadu 2019 / Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc

Program
9.00–9.10 Zahájení konference

		 VÝZNAM LESŮ OBECNĚ
9.10–9.30 Vývoj a stav lesů v České republice řečí čísel
Ing. Michal Synek, Ph.D., Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
pobočka Olomouc
9.30–9.50 Historický vývoj hospodaření v lesích Českých zemí (vývoj společenského vnímání
lesa a související legislativy)
Ing. Marián Horváth, Univerzita Palackého v Olomouci

		 HOSPODÁŘSKÉ LESY – 1. část
9.50–10.15 Jak změnit přístup k hospodářským lesům, aby byly opravdu trvale udržitelné?
		 Ing. Milan Hron, Pro Silva Bohemica, p. s. ČLS
10.15–10.40 Zkušenosti s adaptací „Týnišťské“ borovice na sucho
Ing. Aleš Erber, Lesnický specialista, analytik a odborný lesní hospodář
10.40–11.00 PŘESTÁVKA

		 HOSPODÁŘSKÉ LESY – 2. část
11.00–11.25 Ekofyziologie kůrovcovitých a její význam v ochraně lesa
RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav
11.25–11.50 Ponechávání mrtvého dřeva v hospodářských lesích
Ing. Radek Bače, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
11.50–12.15 Jaké perspektivy přináší rozpad smrkových lesů? Pionýrské dřeviny a další cesty
Jiří Beneš, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
12.15–12.40 O květeně Džbánu
Ing. Václav Somol, CSc., ZO ČSOP SILVATICA
12.40–13.30 PŘESTÁVKA NA OBĚD
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		PRALESY
13.30–13.55 Dynamika přírodních lesů nám může napovědět, jak zvládnout adaptaci lesů na
klimatickou změnu
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
Mendelova univerzita v Brně
13.55–14.20 Co nás naučily přírodní procesy v lesích Šumavy
Mgr. Pavel Hubený, Správa Národního parku Šumava
14.20–14.45 Netradiční formy záchrany lesů s účastí veřejnosti
(nestátní lesní rezervace Ščúrnica – Stráž – Bílé Karpaty)
Mgr. Miroslav Janík, ZO ČSOP KOSENKA
14.45–15.10 Je v Česku místo pro divočinu? Příklady nejen ze Šumavy
Mgr. Jan Skalík, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
15.10–15.20 AOPK – Bezzásahovost a kůrovec v CHKO Jeseníky
(aneb co se děje v rezervacích a kolem nich)
Ing. Michal Servus, AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko
15.20–15.45 PŘESTÁVKA

		 SPECIÁLNÍ MANAGEMENT VE PROSPĚCH BIODIVERZITY
15.45–16.10 Přístup k uplatňování samovolného vývoje v ZCHÚ ve správě AOPK ČR
Ing. Miroslav Dort, AOPK ČR
16.10–16.35 Otevřené lesy – mizející ohniska diverzity
RNDr. Jan Miklín, Ph.D., Ostravská univerzita a AOPK ČR
16.35–17.00 Význam rozvolněných teplomilných doubrav v NP Podyjí pro zachování vzácných
a ohrožených druhů hmyzu
Ing. Martin Škorpík, Správa Národního parku Podyjí
17.00–17.25 Mrtvé dřevo v lese – požehnání pro přírodu, pohroma pro veřejnost
Ing. Jiří Rom, Magistrát hlavního města Prahy
17.25–17.50 Realizace záchranného programu a reintrodukce hnědáska osikového
Mgr. Václav John, AOPK ČR
17.50–18.15 Cílené poškozování dřevin jako jedna z možností tvorby biotopů
Ing. Karel Kříž, ZO ČSOP Vlašim
18.15–18.20 Slosování ankety a ukončení konference
		
Programem provází a moderuje: Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.
(Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.)
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VÝZNAM LESŮ OBECNĚ
Vývoj a stav lesů v České republice řečí čísel
Ing. Michal Synek, Ph.D.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc
Tradičním zdrojem informací o lesích v České
republice, který se používá pro oficiální statistiky
(Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství v ČR),
jsou souhrnné informace z lesních hospodář
ských plánů a osnov (LHPO). V LHPO by měly být
zařízeny všechny pozemky, které podle Katastru
nemovitostí jsou pozemky určenými k plnění
funkcí lesa, protože každý vlastník lesa s výměrou
větší než 50 ha lesa má povinnost zabezpečit
zpracování lesního hospodářského plánu (LHP)
a vlastník lesa s výměrou menší než 50 ha si může
sám zpracovat LHP nebo jsou jeho pozemky
zahrnuty do lesní hospodářské osnovy (LHO).
LHPO se zpravidla zpracovávají na dobu 10 let.
Nejmenší prostorovou jednotkou lesa v LHP je
porostní skupina (prům. plocha 1,01 ha), ve které
je pro každou etáž popsán věk, obmýtí, obnov
ní doba, procentické zastoupení dřevin, jejich
střední výška, střední tloušťka, bonita, zásoba
a případně plánovaná těžba a návrh zalesnění.
Výhodou těchto dat je, že se jedná o celo
plošná, detailní a georeferencovaná data. Jejich
nevýhodou je, že nejsou zpracovávány jednot
ným způsobem, zjišťuje se jen omezený počet
údajů a data v nich uvedená jsou platná k začát
ku platnosti daného LHPO. V celorepublikové
databázi LHPO jsou tedy informace v průměru
5 let staré a každá nová významná celorepubli
ková změna stavu lesů se v databázi projeví až
za 10 let, po obměně všech LHPO.

Druhým, novějším zdrojem informací o lesích
v ČR, je Národní inventarizace lesů (NIL). V rámci
NIL je nejprve analyzován krajinný pokryv jako
celek, a teprve poté je možné výběrové šetření
zaměřit na cílovou kategorii pozemků Les, jejíž
výskyt není jakkoli předem paušálně dán (sta
vem Katastru nemovitostí, stavem podle lesních
hospodářských plánů a osnov apod.). Mohou
tak být poskytovány cenné informace také pro
sektor ochrany přírody, krajiny a životního pro
středí obecně. NIL je postavena na matematicko
‑statistických základech. Na vybraných lokalitách
(inventarizačních plochách) je přímo v terénu
zjišťována pestrá škála údajů, které jsou následně
vyhodnocovány metodami výběrových šetření.
Data z terénního šetření mohou být kombino
vána s veličinami zjišťovanými dálkovým průzku
mem Země (DPZ). Cílem takového postupu je
zvýšení přesnosti odhadů. Bez ohledu na to, zda
dochází k využití dat DPZ nebo nikoli, metodika
vyhodnocení NIL garantuje nestrannost (správ
nost) poskytovaných výsledků. Jejím nositelem
jsou právě údaje terénního šetření.
První cyklus NIL proběhl v letech 2001–2004
a druhý cyklus NIL v letech 2011–2015, v rámci
kterého bylo realizováno terénní šetření na 23 199
inventarizačních plochách. Po ukončení druhého
cyklu bylo zahájeno kontinuální měření NIL.
Výhodou dat NIL je především jednotnost
jejich zpracování, nestrannost, flexibilita (přidání
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nových parametrů do sběru dat) a ekosystémový
přístup. Nevýhodou je, že výsledky mají nejvyšší
vypovídací hodnotu na úrovni republiky a krajů.
U nižších prostorových jednotek se přesnost
odhadů výrazně snižuje.

V příspěvku bude představen vývoj a stav
lesů v České republice na základě obou výše
zmíněných datových zdrojů, a také na základě
aktuálních výstupů DPZ.

Historický vývoj hospodaření v lesích Českých zemí
(vývoj společenského vnímání lesa a související legislativy)
Ing. Marián Horváth
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí
Před obdobím neolitu se člověk živil sběrem
a lovem. Les byl tehdy útočištěm a zdrojem obži
vy, dřevní hmota se využívala na výrobu zbraní,
či jako zdroj tepla.
Někdy kolem roku 8000 před Kristem začal
člověk místo sběru a lovu v krajině sídlit a obdě
lávat půdu. S tím jsou samozřejmě spojené pro
storové a budovatelské ambice, krajina se tehdy
začala cíleně odlesňovat, lesní půda se měnila
v zemědělskou, a vytěžené dřevo se s rozvojem
sídel začalo intenzivněji využívat ke stavebním
účelům. S růstem populace rostla potřeba dřeva
na otop, nářadí i nábytek.
K soustavnému osídlování od 11. století do
cházelo především kolem vodních toků, obchod
ních cest a v oblastech s příznivými podmínkami
pro zemědělství.
V tomto období bylo nakládáno s lesy podle
uvážení jejich majitelů či správců. Hospodaření
v lesích nebylo vázáno žádnými pravidly, rozloha
i celistvost lesních komplexů se nekontrolovaně
měnila, v dnešním kontextu lze konstatovat, že
v lesích docházelo k pustošení.
První zákonné normy, tzv. regály, související
s ochranou lesa se začínají objevovat již v do

bě raného feudalismu. Prostřednictvím těchto
norem panovníci vyhlašovali výsostná práva.
Dalším opatřením vedoucím k ochraně lesů
lze považovat zavedení funkce lovčího v 11.
století. Lovčí byl jmenován králem, jeho hlavním
úkolem byla honba zvěře, panští myslivci se
ale vedle péče o zvěř starali i o ochranu lesa.
Za krádež stromů či dřeva se udělovaly přísné
až kruté tresty.
O les se tehdy nepečovalo systematicky
a udržitelně, hlavním posláním lovčích byla
realizace loveckých ambicí svých pánů. Zájem
o myslivost ovlivňoval druhovou skladbu lesů,
některá vydaná místní nařízení tehdy prefero
vala pěstování dubů; žaludy byly používány jako
lákadlo, či krmivo pro černou zvěř.
Krajina byla ještě do konce 12. století osídlena
poměrně řídce a byla celkově lesnatá. Od polo
viny 12. století začali kromě světských vladařů
kolonizovat lesní půdu ve větším rozsahu i kláš
tery. Další rozvoj kolonizačního ruchu přineslo
tzv. lenní zřízení, kdy panovník uděloval volnou
půdu nejen kostelům a klášterům ale také šlech
tě. Vznikaly tak nové osady, lesní půda tak byla
ještě intenzivněji proměňována.
Olomouc | 26. listopadu 2019
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Od 13. století s rozvojem hornictví, zpraco
váním rud a související potřebou důlního dříví
tlak na lesní půdu ještě více zesílil. Do té doby
se na vývoji areálu dřevinných populací podílel
především vývoj klimatu. S cíleným antropo
genním tlakem se v českých lesích začala měnit
dřevinná skladba; např. s rozvojem vodních sta
veb docházelo k cílenému výběru hmotnatých
dubů, pálením dřevěného uhlí docházelo ke
snižování zastoupení buku v podhůřích, nebo
pastvou dobytka v nížinných lesích docházelo
k poškozování bukového podrostu, což omezo
valo jeho pronikání ve smíšených doubravách.
Ve 14. a počátkem 15. století došlo za doby
Karla IV. k obrovskému rozvoji celého hospo
dářství, stavba nových měst, osad, zakládání
rybníků, vinohradů, skláren, rozkvět hornictví
a dřevozpracujících řemesel vedl k dalšímu vý
raznému zmenšování a fragmentaci původních
souvislých lesních komplexů.
Tehdy se ještě potřeba dřeva zajišťovala
tzv. toulavou sečí, les byl využíván jako zdroj dříví,
místo pro pastvu dobytka nebo pro pastvu včel.
V průběhu 15. století v období Husitských
válek došlo k vypálení mnoha usedlostí, počet
obyvatel značně poklesl, zastavila se kolonizace
a došlo k celkovému ochromení hospodářského
života naších zemí. To přispělo k zastavení rozsáh
lého přeměňování lesů na pole a louky a naopak
značná část opuštěné zemědělské půdy znovu
zarostla lesem.
Za vlády Jiřího z Poděbrad začala větší kon
solidace hospodářství a v souvislosti s rozkvětem
hornictví se opět projevil další výrazný tlak na lesy.
V první polovině 17. století, v období třice
tileté války došlo zcela k ochromení hospodář
ského rozvoje (v Čechách bylo vypáleno 80 měst

a 833 vesnic, na Moravě 22 měst a 333 vesnic).
Většina poškozených lesů tehdy zregenerovala,
i když na některých místech docházelo toula
vou sečí k prořeďování. Z mnohých původně
vysokokmenných lesů s výmladnými dřevinami
se staly výmladkové lesy s nevelkým počtem
výstavků. V těchto lesích se na úkor dubů prosa
zovaly především výmladkující habr, lípy či osika.
Toulavými sečemi se již v druhé polovině
18. století mnoho našich lesů změnilo v řediny,
které podle svědectví soudobých lesníků při
pomínaly spíše pastviny. Jejich zalesnění bylo
obtížné a snaha zalesnit nutila lesníky k výsadbě
odolných a rychle rostoucích dřevin, především
borovice a smrku, méně modřínu, topolu, javo
ru a jasanu. Již v této době vznikaly nesmíšené
porosty borové a smrkové. Projevy snadné desta
bilizace těchto porostů vedly mnohé lesníky již
v druhé polovině 19. století ke kritice monokultur,
a k propagaci návratu ke smíšeným lesům, blíz
kým svou skladbou lesům přirozeným.
Od konce 18. století probíhalo v lesích po
stupné převádění výmladkových porostů na vy
sokokmenné. Značný užitek z dubových porostů
vedl již v době předbělohorské k síji žaludů a ve
druhé polovině 17. století k pěstování dubových
sazenic. V 18. a 19. století se v oblasti doubrav
naopak zvětšovalo zastoupení rychleji rostoucí
borovice. V středních polohách byl preferován
smrk. Ve výmladkových lesích nabývaly převahy
nad ustupujícím dubem habry, osiky a břízy, jinde
byly dubiny vystřídány porosty borovými.
Od počátku 18. století se začalo snižovat
zastoupení jedle, které (stejně jako buku) nejvíce
škodily zaváděné holoseče. Jen na Konopišťsku,
v Posázaví, na Českokamenicku, Českomoravské
a Drahanské vysočině, Blanensku, Svitavsku a se
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verní Moravě si jedle ve směsi s bukem udržela
své pozice ještě v první polovině 19. století.
Potřeba zajistit nepřetržité a vyrovnané těžby
vyvolala velmi brzy zájem o hospodářskou úpra
vu lesů. Její praktický význam podstatně vzrostl,
když lesní zákonodárství stanovilo pro větší lesní
majetky povinnost hospodařit na základě lesních
hospodářských plánů.
Pozitivní a v mnoha směrech dodnes nedo
ceněný vliv na lesní hospodářství mělo zavedení
černého a později hnědého uhlí jako paliva. To
umožnilo již od druhé poloviny 19. století zaměřit
pěstební péči na produkci užitkového dříví, jehož
výroba v Čechách i ve Slezsku již v roce 1900
značně převyšovala množství vytěženého dříví
palivového, na které ještě v roce 1847 připadalo
v Čechách 90 % veškeré výroby.
Periodická poválečná obnova měst a obcí
i obnova hospodářství v historii vždy vyžadovala
enormní množství dříví, lidé museli v mnoha ob
lastech topit jen slámou a rákosím. Již císařským
patentem bylo zakázáno vyvážet dříví do Saska
a stavby budov museli přednostně využívat sta
vební kámen. K dalším vlnám devastace lesů
přispěla i rozmáhající se pastva při kolonizaci
horských poloh.
Tehdejší situace v lesích nabývala vskutku
kritických rozměru a snahou k nápravě stavu byla
přijata série legislativních opatření.
Obavy z nedostatku dříví a význam lesů si
vrchnost uvědomovala již v polovině 14. století.
Karel IV. připravil kolem roku 1350 do svého při
pravovaného zákoníku Maiestas Carolina přísná
opatření na ochranu lesů. V roce 1379 byl vy
dán první zákon upravující využívání lesa u nás
tzv. Chebský lesní řád. Podle něho nesměl nikdo
bez svolení lesníka kácet stavební dříví, sedláci

po splnění lesní dávky mohli pro svojí potřebu
nakácet potřebné stavební, palivové i ostatní dří
ví, zpracovávat polomy. Tento lesní řád z důvodu
výnosné pastvy na žaludech a pastvy pro včely
šetřil duby a lípy. Již tento lesní řád stanovoval
pokuty za krádež dříví v lesích.
S hospodářským rozvojem a souvisejícím
tlakem na lesy v období po třicetileté válce se cí
sař Karel VI. v roce 1733 rozhodl bránit pustošení
lesů v českých zemích vydáním lesního řádu pro
české země. Bohužel pro výrazný odpor šlech
ty nebyl tento lesní řád realizován. K nápravě
tehdejšího kritického stavu lesů u nás přispěl až
první celostátně platný zákonný předpis upra
vující hospodaření v lesích tzv. Tereziánský lesní
řád (1754). Tento císařský královský patent vyme
zoval způsoby hospodaření v lesích (v té době
se objevuje první omezení vlastníků). Mimo jiné
obsahoval předpis zalesnění vykácených ploch,
těžbu bylo s výjimkou hor možné provádět v ob
dobí listopadu až únoru, v nižších polohách byla
doporučená seč pasečná, na horách seč toulavá,
byla zakázána pastva v mladých porostech, rov
něž bylo zakázáno hrabání mechů v jehličnatých
porostech, bylo stanoveno omezení těžby dříví
pro hutě. Tento lesní řád obsahoval mimo jiné
i povinnost složení zkoušky pro lesní hospodá
ře. Tato zákonná opatření směřovala ke zvýšení
produktivity lesa s cílem zajištění dostatku dřeva
v budoucnosti k tzv. intenzifikaci lesnictví.
Postupné zavedením lesních řádů v platnost
přineslo pozitivní důsledky pro výměru lesů, in
tenzivněji se zalesňovaly holiny (tehdy síjí) – toto
období vnímáme jako počátek lesní kultury.
Později, zejména od dvacátých let 19. století
se začal u nás při zalesňování zvyšovat podíl sad
by a lesní stanoviště tím postupně regenerovala.
Olomouc | 26. listopadu 2019
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Říšským lesním zákonem č. 250 z roku 1852 byla
uložena vlastníkům povinnost zalesnit vzniklé
holiny do 5 let, bylo zakázáno zmenšování výmě
ry lesní půdy. Většinou se hospodařilo holosečně
a pěstovaly se jehličnaté monokultury.
Bezprostředně po vzniku první republiky se
poválečný nedostatek dříví projevil zvýšeným
tlakem na jeho těžbu. O těžbu dříví měli zájem
i vlastníci lesů, ohrožení připravovanou pozemko
vou reformou. Proto byl ještě v roce 1918 vydán
zákon č. 82/1918 Sb. o prozatímní ochraně lesů.
Na základě zkušeností získaných s tímto zá
konem byl vydán zákon č. 37/1928 Sb. o zatímní
ochraně lesů. Tento zákon upravil ukazatele pro
stanovení těžeb ve prospěch zachování vyrov
nané výše mýtních zásob a hlavně rozšířil povin
nost hospodařit podle lesních hospodářských
plánů na majitele všech vlastnických kategorií
o výměře lesního hospodářského celku nad
50 ha. Tím se povinnost hospodařit podle lesní
ho hospodářských celků rozšířila v našich zemích
na 85 % výměry všech lesů.
Podstatnou změnu přineslo protektorát
ní vládní nařízení, na jehož základě se museli
vlastníci lesů do 575 ha bez vlastního lesního
hospodáře stát členy lesního společenstva, jehož
lesní hospodář zajišťoval odbornou správu jejich
lesů. Odtržením pohraničních území a okupací
Německem byly porušeny vžité hranice lesních
celků a jejich organizace. Na zabraném území
spravovaly říšské lesní úřady státní majetek,
menší majetky obcí a vykonávaly i dohled nad
hospodařením v lesích soukromých. Na území
Protektorátu Čechy a Morava zůstala organizace
v počátcích stejná jako předtím, později byla
přizpůsobena německé organizaci. Za německé
okupace se velikost těžeb oproti předchozím

letům zase zvedla, používaly se převážně ho
losečné těžby.
První pozitivní změnou pro kvalitu lesů bylo
na území České republiky období po 2. světové
válce, kdy se podle lesního zákona č. 166/60 Sb.
stal hlavním pěstebním systémem takzvaný pod
rostní hospodářský způsob, tzn. že obnova lesa
probíhá pod ochranou těženého mateřského
porostu. V 70. letech 20. století však se společen
skou změnou došlo rovněž ke změně přístupu
k lesu a holosečné hospodaření se zjednoduše
nou druhovou strukturou se opět stalo hlavním
způsobem obhospodařování.
Se společenskou změnou koncem 20. stole
tí v lesním hospodářství sílí tendence využívání
přirozených procesů, tzv. přírodě blízkého hos
podaření. Tento přístup k obhospodařování lesa
preferuje přirozenou obnovu a citlivé obnovní
postupy na menších plochách. Cílem je dosažení
vyšší druhové diverzity prostřednictvím reduk
ce zastoupení smrku preferovaného posledních
200 let na úkor podílu listnatých dřevin. Vzhledem
k některým zvláštnostem lesního hospodářství
oproti jiným hospodářským odvětvím: dlouhá
výrobní doba, společenský či ochranářský zájem
o lesy, negativní působení biotických a abiotic
kých vlivů, je tento úkol možné realizovat v dlou
hodobém časovém horizontu, prakticky až po
uplynutí celé jedné obmýtní doby, tj. 100–150 let.
S negativním působením kumulovaných fak
torů souvisejících s klimatickým vývojem posled
ních let samozřejmě nejsou na místě katastrofické
vize o zániku českých lesů. Lze ale očekávat, že
dojde ke změně druhové i prostorové struktury
v tak významném prostorovém měřítku, která
vynutí do budoucna revidovat nejenom odborně
‑lesnický, ale i celospolečenský pohled na lesy.
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HOSPODÁŘSKÉ LESY – 1. část
Jak změnit přístup k hospodářským lesům,
aby byly opravdu trvale udržitelné?
Ing. Milan Hron
Pro Silva Bohemica, p. s. ČLS
Naše krajina prochází velkými změnami.
Jednou z nejvýraznějších je velice rychlý a ne
bývale plošně rozsáhlý rozpad stromového patra
zejména smrkových, ale už také borových poros
tů. Bezprostřední příčinou je kůrovcová kalamita,
ale její kořeny se nacházejí už v dávných dobách
a její příčiny můžeme hledat jak v historických
dokumentech a literatuře, tak i přímo v lese, kon
krétně v lesní půdě. Po zjištění příčin a nalezení
vhodného modelu vývoje klimatu si můžeme
stanovit realistické cíle a následně i postupy, jak
jich dosáhnout. Hlavním cílem je samozřejmě
les, který dosud plnil celou řadu funkcí. Bez nich
se neobejdou ani naši potomci, ale patrně se
změní jejich význam pro společnost. Postupně

tedy budeme muset přejít od původního plnění
tzv. mimoprodukčních funkcí lesa „úplavem“
(tedy samovolně, kdy les přirozeně poskytoval
další užitky, aniž by je někdo cíleně podporoval),
přes dnešní deklarované multifunkční hospoda
ření k daleko sofistikovanějším postupům, které
budou umožňovat trvalý odběr lesní produkce
(a tou rozhodně není jen dříví) s daleko vyšší
bezpečností, než máme dnes. Jakkoliv bude lesní
hospodaření využívat stále dokonalejší techniku,
tím zásadním zůstane poznání, usměrňování
a využívání přírodních procesů, od kterých jsme
se v poslední době s vírou v technologický po
krok dost odvrátili.

Zkušenosti s adaptací „Týnišťské“ borovice na sucho
Ing. Aleš Erber
Lesnický specialista, analytik a odborný lesní hospodář
Současné odumírání lesních porostů je při
suzováno dlouhotrvajícímu suchu a šíření pod
korního hmyzu. Souvislosti s tím se v médiích
hovoří především o problémech smrku, jehož
šíření přerostly v celorepublikovou kůrovcovou
kalamitu. Jenže problémy má i celá řada dalších
dřevin. Po smrku je nejvíce postižena borovice.
Podle zprávy Lesní ochranné služby (2019) bylo

v roce 2018 evidováno cca 70 tis. m3 vytěžené
ho borového kůrovcového dříví. V celostátním
rozsahu jde však již o kalamitu čítající napadení
v objemu stovek tis. m3, přičemž obranná opat
ření se prakticky neuskutečňují a škůdci se množí
na většině lokalit zcela nekontrolovaně.
Paradoxem je, že právě ona by měla být su
chu odolnější, ale opak je pravdou. Nicméně, kde
Olomouc | 26. listopadu 2019
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hledat možné příčiny jejího usychání? A existují
pěstební postupy se zkušenostmi z praxe, které
mohou na druhou stranu usychání borovic pře
dejít jejím adaptováním na jiné růstové podmín
ky, aby se vlastníkům lesů minimalizovaly eko
nomické ztráty a ekologické škody? Odpovědi
najdete v mém prezentovaném příspěvku.
Co předcházelo zavádění adaptace
borovice na klimatickou změnu?
Jednoduše to byla změna myšlení a přístupu
k lesním porostům. Dříve než jsem totiž nastoupil
k Lesům ČR, s. p., tak jsem měl za to, že jediné
možné hospodaření v borových porostech je
za využití pasečných způsobů hospodaření. Plně
se jedná o standardní hospodaření na borových
stanovištích. Ekotyp „Týnišťské“ borovice není vý
jimkou. Nicméně do nástupu revírníka jsem jako
adjunkt velmi často přemýšlel nad tím, jak vylep
šit po všech směrech stávající hospodaření a stav
spravovaného lesního úseku – revíru. Odpovědi
jsem nacházel v samotných porostech, které
mi ukazovaly cestu. Obdobně tomu bylo u vý
znamného lesnického praktika Wilhelma Pfeila,
který již v roce 1850 pravil: „Ptejte se stromů, jak
chtějí být vychovávány, budou lepším poučením,
než učení z knih“. Veškeré předkládané indicie
lesního ekosystému mě zavdaly změnit přístup
k pěstování lesních porostů jako základní jed
notky a v maximální míře se soustředit na péči
o jednotlivé stromy. Z dřívějšího pasečně smýš
lejícího hospodaření jsem začal upřednostňovat
výhradně principy hospodaření nepasečné. A to
i s vědomím, že se jedná o adaptační opatření na
klimatickou změnu. Skutečností ovšem je, že pa
sečné hospodaření zcela neodmítám. Dokonce
ho také využívám, ale jako poslední možnost

nebo při urychlených přeměn lesních porostů
např. ze smrkových porostů ohrožených suchem
na dubo‑hobrové porosty.
Vypozorovaná odolnost borových porostů
„Les je tak odolný, jak jsou odolné jednotlivé
stromy, přičemž naopak odolnost stromu je do
značné míry vytvářena jeho okolím, výstavbou lesa“
uvádí Tesař (2016). Porost s vypovídajícím stavem
odpovídá situaci, kdy obhospodařované porosty
borovice na revíru byly postiženy vichřicemi Kyrill
a Ema, a u nichž došlo k rozvolnění porostního
zápoje (0,8 až 0,5). Porosty byly různého stáří.
V prosvětlených porostech jsem si všiml, že toto
rozvolnění iniciovalo výraznou korunovou rege
neraci v podobě nárůstu korunového objemu.
Jehličí borovic bylo sytě zelené a bez známek
chřadnutí. Zdravotní stav porostů se komplexně
zlepšil a zvýšila se i odolnost proti následným
negativním činitelům. Naopak v porostech, kde
nedošlo k rozvolnění, se každoročně objevova
ly borové souše. V prosvětlených porostech se
postupem času navíc dostavilo pod porostem
i přirozené zmlazení borovice, modřínu, smrku.
Často se v takových porostech zmladily i vzdá
lenější dřeviny jako duby či jedle. Stejnou zkuše
nost s adaptací „Týnišťské“ borovice měl i Konias
(1946), který na zkusných plochách, kde snížil
zakmenění na 0,6 za účelem lepší humifikace
a uvolnění zdravých a silných mateřských stro
mů, po 10 letech konstatoval, že „vrstva kyselého
humusu klesla na 1/3 původní vrstvy, koruny zmohutněly a nasadily nový výškový přírůst – výskyt
každoročních souší, které kryly dříve celý etát, poklesl
na minimum“. A takové zkušenosti a informace
jsem promítl do pěstování borových porostů,
kde základním cílem bylo využít v maximální
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míře tvořivých sil přírody. Hledisko bylo ekologic
ké i ekonomické. Přece proč investovat do lesa
peníze a „znásilňovat“ přírodu, když příroda umí
řídit přírodní procesy rozhodně lépe a levněji než
člověk. Skutečností totiž je, že se nechá usměr
ňovat, nikoliv řídit.
Při zavádění jakýchkoliv adaptačních opat
ření je nutné mít na paměti, že všechny snahy
o stabilizování porostů mají své limity. Ke všemu
je nelze zavádět vždy plošně či šablonovitě a zce
la stejně. Každý porost si totiž žádá něco jiného.
Musí se vždy respektovat stanoviště, charakter
dřevinné skladby, zralost porostu a míra poško
zení borového porostu.

V rámci obhospodařování borových po
rostů jsem dospěl k názoru, že k jednomu cíli
může vést mnoho cest. A aktuální doba, kdy
jsou již patrné negativní důsledky klimatické
změny – především sucha, je nutností hledat
alternativní postupy, směry, být otevření a ne
zatracovat ten či onen přístup nebo názor na
pěstování lesů.
Motto: „Nejvyšší cíle každé podnikatelské činnosti musí vždy stát na ekologické a sociální stabilitě. Pouze ta zajišťuje trvalou udržitelnost prostředí,
možnost rozvoje a ekonomickou prosperitu“.
Ing. Aleš Erber
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HOSPODÁŘSKÉ LESY – 2. část
Ekofyziologie kůrovcovitých a její význam v ochraně lesa
RNDr. Petr Doležal, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav
Kůrovci jsou skupina brouků náležející k čele
di nosatcovitých. Vyznačují se velmi dokonalým
přizpůsobením prostředí, v němž se vyskytují,
a mnoha zajímavými aspekty životního cyklu.

Znalost ekologické fyziologie jednotlivých druhů
může sloužit nejen k vysvětlení příčin současné
gradace, ale i jako účinný prostředek ke zvýšení
efektivity ochrany lesa.

Ponechávání mrtvého dřeva v hospodářských lesích
Ing. Radek Bače, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Nízké množství mrtvého dřeva v hospodář
ských lesích má za následek pokles biologické
diverzity. Na základě velkého množství recent
ních vědeckých poznatků proto navrhujeme
účinné způsoby navýšení mrtvého dřeva v lesích.
Nejefektivnějším opatřením ke zvýšení množ
ství mrtvého dřeva je ponechávání skupin stro
mů k dožití na okrajích obnovovaných ploch.
Vybraná skupina by měla být umístěna prioritně
v místě trvale vyššího osvětlení a v otevřeném
prostředí. Prioritu by měly mít nejsilnější stromy,
nesoucí množství vhodných ekologických nik,
jako jsou hniloby kmene, dutiny, skuliny pod
kůrou, silné odumřelé větve, epifytické orga
nismy (mechorosty a lišejníky), praskliny, korní
spály nebo dendrotelmy. Tímto opatřením jsou
plně zachována všechna stadia přirozeného vý
voje mrtvého dřeva (postupující fáze rozkladu
dřevní hmoty, postupná změna pozice dřeva ze
svislé do vodorovné polohy, postupně klesající

míra oslunění). Každá z těchto fází je druhově
specifická.
Při výběru porostů pro ponechání mrtvého
dřeva bychom se měli soustředit na porosty
s vyšší ekologickou hodnotou. Přednostně by
mrtvé dřevo mělo být ponecháváno v okolí stá
vajících rezervací, aby byla posílena dostupnost
habitat pro saproxylické druhy, a tedy i možnost
jejich dalšího šíření. Dlouhodobým cílem je mít
mrtvé dřevo koncentrováno v porostech s větší
ekologickou hodnotou a ve zbývajících poros
tech/lesních celcích mít objem mrtvého dřeva
alespoň částečně navýšen. I malé navýšení může
být pozitivním předpokladem pro existenci ně
kterých druhů. Naší snahou by mělo být spíše
vytvoření sítě lesních porostů v krajině, které by
nesly hodnoty mrtvého dřeva v rozmezí alespoň
20–50 m3ha-1 (což jsou hodnoty dostačující pro
většinu saproxylických druhů), než se snažit do
cílit rovnoměrného zastoupení nižších hodnot
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rovnoměrně v celé krajině. Vzhledem k tomu, že
současné množství mrtvého dřeva je v hospo
dářských lesích ČR o mnoho menší, než je tato
průměrná prahová hodnota, mohlo by tohoto
cíle být dosaženo ponecháváním mrtvého dřeva
při obnovních těžbách v takových porostních

jednotkách, které jsou podle výše napsaných
kritérií vhodné. V nižších polohách (LVS 1,2)
postačí přiklonit se ke spodnímu limitu (tedy
20–30 m3ha-1), ve středních polohách (LVS 3,4,5)
ponechávat 30–40 m3ha-1 a ve vyšších polohách
(LVS 6,7) ponechávat 40–50 m3ha-1.

Jaké perspektivy přináší rozpad smrkových lesů?
Pionýrské dřeviny a další cesty
Jiří Beneš
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Abstrakt nedodán.

O květeně Džbánu
Ing. Václav Somol, CSc.
ZO ČSOP SILVATICA
Aspekty praktické ochrany vzácných druhů
rostlin v hospodářských lesích Džbánu na pří
kladu tří zdejších význačných druhů – kýchavice

černé (Veratrum nigrum), zvonovce liliolistého
(Adenophora liliifolia) a střevíčníku pantoflíčku
(Cypripedium calceolus).
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PRALESY
Dynamika přírodních lesů nám může napovědět,
jak zvládnout adaptaci lesů na klimatickou změnu
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita v Brně
Přirozené lesy, ve kterých pravidla kompetice
dřevin a veškeré další vztahy neurčuje přímo
člověk, ale spontánní procesy, jsou logickým
zdrojem poučení o tom, jak se mění podmínky
pro růst dřevin v našich lesích a je jenom na nás,
dokážeme‑li je odečíst/dešifrovat a přiměřeně
použít v lesnickém hospodaření. Hospodaření
je a bude činností, která mimo jiné přináší hod
notovou produkci v podobě dřeva jako obno
vitelné suroviny. Abychom dokázali vypěstovat
kvalitní dřevo, musíme najít hranici mezi využitím
spontánních procesů, které odečteme z přiro
zených lesů, a mírou našeho usměrňování růstu
lesních porostů – tedy pěstební technikou. Při
zvyšujícím se podílu využití spontánních procesů
(neboli tvořivých sil přírody) v lesnictví hovoříme
o tzv. biologické automatizaci v lesnictví.
V době klimatické změny se mění také pod
mínky pro růst jednotlivých dřevin a jejich kom
petiční vlastnosti najednou dostávají jiný rozměr.
Ukážeme si tedy několik příkladů z dynamiky
přirozených lesů v naší republice, které lze využít
v pěstování lesů.
Kdo zastaví lýkožrouta?
Výzkum šíření lýkožrouta smrkového po
větrném orkánu Kyrill a vichřici Emma proběhl
v přírodních smíšených pralesovitých poros
tech: v Žofínském pralese (smrko‑bukový prales)

a Boubínském pralese (buko‑smrkový prales).
Při přepočtu na 1 ha bylo prokázáno, že 32−36
listnatých stromů s vyvinutou korunou a výškou
10−30 m (tedy vrůstavých podúrovňových stro
mů), prostorově náhodně roztroušených (nikoliv
nahloučených) dokáže prokazatelně významně
snížit hustotu napadených smrků I. typographus.
Podobný trend je zřejmý i pro listnáče s výškou
nad 30 m.
Je tedy zřejmé, že chceme‑li do budoucna
pěstovat v nižších a středních horských polo
hách (tedy cca 700–1 100 m n. m.) smrk a hlavně
chceme‑li dosáhnout vyšší míry těžby mýtně
zralých stromů, musíme opustit model stejno
rodých smrkových monokultur, jejichž schop
nost obrany proti kůrovcovitým je ještě nižší
než v minulosti. Naopak musíme přejít k pěstění
strukturně bohatších porostů, kde lze buk, klen
a další částečně stín snášející listnáče využít ja
ko podúrovňové stromy, které zvyšují jednak
mechanickou stabilitu porostů, a současně plní
funkci filtru proti lýkožroutovi. Tyto stromy mu
sí být v prostoru rozmístěny jednotlivě, nikoliv
shlukovitě. Ještě důležitější je tento poznatek pro
ochranná pásma maloplošných zvláště chráně
ných území ponechaných samovolnému vývoji,
která jsou často obklopena plošně rozsáhlejšími
převážně smrkovými porosty. Výsledky čtyřle
tého sledování gradace lýkožrouta a jejího po
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stupného samovolného utlumení ukázaly, že
prostorové upořádání napadených smrků ve
směsi s bukem je spíše náhodné (Vrška et al.
2015), kdežto v převážně smrkových porostech
dochází ke vzniku pro lýkožrouta typických ohni
sek, která se později mohou spojovat v rozsáhlé
souvislé plochy (Faiman 1996).
Kdy má les nejvyšší stabilitu
Při dlouhodobém výzkumu vývojového
cyklu středoevropského smíšeného pralesa
bylo doloženo (Král et al. 2018), že nejčastěj
ší trajektorií je směřování jednotlivých plošek
vývojových stadií do tzv. steady state, tedy
stadia nejvyšší stability. Tím je definováno,
jak je možné pěstovat les v nižších a střed
ních horských polohách – jednotlivě smíšený,
strukturně diverzifikovaný, s účastí buku, jedle
a smrku. Přičemž účast jedle můžeme pěsteb
ními zásahy zvýšit na úkor více ohroženého
(klimatickou změnou) smrku. Je však třeba přejít
k výběru jednotlivých mýtně zralých stromů
a neuplatňovat plošně uniformující pasečné
postupy (včetně podrostních forem hospodaře
ní). Vhodnou kombinací s maloplošnými prvky
pro zvýšení podílu jedle může být uplatnění
bádenské seče clonné, která je předobrazem
volného pěstování lesa kombinujícího různou
intenzitu výběrných principů a maloplošných
podrostních prvků v porostu souběžně (free
style hospodaření). Zaměření na péči o jednot
livé stromy je tedy logickým vyústěním snahy
využít tvořivé síly přírody. Je to ovšem cesta
spojená s intenzivnějším uplatněním výběrných
principů, a tedy nutnou transformací aktuálních
modelů hospodaření a související legislativy. Ale
také cesta, která respektuje přirozené nároky

dřevin, protože v nich jednotlivé dřeviny uplatní
nejvíce svoje kompetiční vlastnosti.
Rozdílná obnovní plocha a biodiverzita
v lesích nižších poloh
Na rozdíl od lesů vyšších poloh, jejichž dyna
miku známe lépe (skutečné pralesní rezervace),
je poznání dynamiky lesů nižších poloh ještě
nedokonalé. Až nyní, kdy jsme svědky naplno
se rozbíhajících disturbančních procesů, které se
projevily po 70−80 letech od ponechání porostů
nižších poloh sekundárně samovolnému vývoji,
můžeme odvozovat i uplatnitelná pravidla pro
hospodaření. A co je nejdůležitější, platí to jak pro
nížinné lužní lesy, tak pro teplomilné doubravy
i dubohabřiny.
V hospodářském lese, pokud jde o trvalost
a udržitelnost hospodaření, je podíl lesní plochy
v obnově 2,7−3,6× vyšší než v pralesovitých po
rostech, protože existuje přímý vztah mezi trvá
ním hospodářského cyklu a potřebnou obnovou
(Schütz et al. 2016). Vzhledem k tomu, že proces
obnovy lesa je nejzajímavější také s ohledem na
přítomnost typických znaků biotopů (největší
variabilita světelných, vlhkostních i teplotních
podmínek), může být právě kratší životní cyklus
v nepasečném hospodářském lese považován
za jeden z klíčových nástrojů pro udržení biolo
gické rozmanitosti v kulturní krajině – pokud je
ovšem správně aplikován a zacílen na podporu
biodiverzity.
Praktické zkušenosti dobře odpovída
jí podmínkám, kde je optimální rozmanitost
světla – a ty nalézáme na ploškách v rozme
zích 0,07 až 0,14 ha (polostinné druhy), jak uvádí
Coates a Burton (1997), přičemž pro obnovu na
světlo náročnějších druhů (např. duby) je větší
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než průměrnou hodnotou např. 0,20−0,30 ha.
Prostřednictvím rozdílných velikostí porostních
mezer vhodných pro obnovu můžeme regulo
vat a upřednostňovat různé druhy dřevin nebo
směsi dřevin, což může také přispět ke zvýšení
biologické rozmanitosti. U druhů na světlo ná

ročnějších ovšem nemůžeme pracovat s rozvi
nutější vertikální strukturou – i ta je zjednodu
šená, stejně jako textura porostu. Proto v těchto
polohách nemůžeme uplatnit klasické výběrné
hospodaření, ale hovoříme o využití výběrných
principů v lesnictví.

Co nás naučily přírodní procesy v lesích Šumavy
Mgr. Pavel Hubený
Správa Národního parku Šumava
Dlouhodobým cílem národních parků je
postupně uvolnit přírodní procesy na převážné
ploše jejich území. Na Šumavě se tento cíl daří
postupně naplňovat, takže dnes je převážně
lesní ekosystém na 27,7% území ponechán bez
dalších korigujících zásahů do vegetační složky.
Chování ekosystémů na uvolnění přírodních pro
cesů je monitorováno. Výsledky jsou nakonec
překvapivé, protože osvětlují dříve jen teoreticky
popsané souvislosti:
 I silná gradace lýkožrouta smrkového vedou
cí k odumření většiny úrovňových smrků
neznamená zploštění věkové struktury ná
sledného porostu, ale její rozšíření (přežijí
i staré stromy).










Silná gradace podkorního hmyzu včetně větr
né disturbance uvolní odrůstání čekající přiro
zené obnovy, často za situace, kdy se les před
disturbancí jeví jako bez přirozené obnovy.
Uvolnění přirozené obnovy vede k rychlej
šímu dosažení přirozené druhové skladby.
Disturbance vedly ke zvýšení druhové roz
manitosti území, zvýšení početnosti jednotli
vých druhů a dokonce k návratu druhů pova
žovaných za vymizelé (např. kornatec velký).
Nastartovaly regenerační procesy v půdách,
urychlily zotavování ekosystému po acidifi
kaci 80. a 90. let.
Pozitivně ovlivnily zadržování srážkové vody
v přírodním prostředí.

Netradiční formy záchrany lesů s účastí veřejnosti
(nestátní lesní rezervace Ščúrnica – Stráž – Bílé Karpaty)
Mgr. Miroslav Janík
ZO ČSOP KOSENKA
Klimatické změny jsou realitou. Podstatnou
složkou ovlivňující klimatické bilance je vegeta
ce, v mírném pásu jsou to zejména lesy. V nich

jsme velmi ochuzováni v důsledku pěstování
monokultur o druhovou i věkovou rozmanitost.
Jsme ochuzováni také o hlubší vztah člověka

5. konference Naše příroda: LESY aneb „Jak se do lesa volá …“

Abstrakta
????
k mimoprodukčním hodnotám lesů. Věda a fi
lozofie to vše ví už dávno. Přesto společnost
nedbala, málo dbá.
Chce to více činů. Činů ve prospěch přírody,
ve prospěch udržitelné dynamické rovnováhy
mezi lidstvem a Zemí, specificky u nás také ve
prospěch přírodě blízkých lesů. Lidská kultura je
krásná, obdivuhodná, ale jen zasazená do díla
přírody, vesmíru.
Tak je to i mezi lesem a člověkem. V každém
místě. Proto jsme náš projekt pojmenovali po va
lašsky Volnosť /Svobodu/ hoře /lesu/. Jde o změnu
hodnot, posílení hodnot svobodného vývoje lesů
Bílých Karpat. Kolaps a regenerace v nich jsou
nevyhnutelné, jako u lidské civilizace. Jsou přiro
zenou součástí vývoje. Člověk se nemůže z tohoto
vývoje vylučovat. K pozitivním změnám potřebu
jeme účast každého člověka. Unce praxe zde je
lepší než tuny teorie. Je třeba pořádat praktické
„konference“ v přírodě, v lese, s přírodou, s lesem.
To jsme započali s lesy na Valašskoklobucku
před patnácti lety. Na základě veřejné sbírky
Místo pro přírodu vykupujeme přírodě blízké
lesy Bílých Karpat /zde v základu jedlobukového
charakteru/. Na vykoupených územích podporu
jeme bezzásahový režim – Svobodu lesu. Jádrem
se tak stala nestátní lesní rezervace Českého sva
zu ochránců přírody – Ščúrnica. A prostřednic
tvím Ščúrnice a dalších výkupů zapojujeme do
sbírkové i praktické, terénní i výchovné činnosti
v přírodě, v lese, i stovky, tisíce dárců a příznivců,
kteří pozorně sledují a také prakticky podporují
výsledky našeho společného úsilí.

K dnešku jsme provedli úplné nebo spo
luvlastnické výkupy 37 hektarů lesa. K režimu
Ščúrnice se přidává také obec Poteč i město
Valašské Klobouky. Bez lesa to nepůjde, změny
budou dramatické. Udržet v naši krajině přirozený
les znamená udržet v krajině vodu i obráceně.
A udržet v krajině také celého člověka. V tom je
i jeho budoucnost.
Základ problému je ovšem celoplanetární,
v uhlíkové stopě člověka. Tam je třeba napřít
základní pozornost. Lesy mohou „jen“ pomoci.
Účast co největšího počtu lidí, veřejnosti, je ne
zastupitelná, potřebujeme obnovit, změnit nejen
lesy, ale i náš vztah k lesům, k přírodě.“Nezapojí‑li
se poznání člověka do pokorné služby životu,
stane se součástí utrpení“. Unce praxe opět lep
ší jak tuny teorie. Prostřednictví lesa Ščúrnica
spojujeme naše fyzické, ekonomické, etické i du
chovní síly v Bílých Karpatech pro společnou
budoucnost. Přidejte se i Vy.
Pomoci vykoupit i další lesy můžete i Vy!
Přispět na záchranu a rozvoj Ščúrnice může
te na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu
9999922/0800 pod specifickým symbolem 103.
Bližší informace naleznete na stránkách
www.mistoproprirodu.cz
a www.zachranles.cz.
Další informace: Miroslav Janík, ZO ČSOP
KOSENKA – tel.: 736 777 144, Jan Moravec, kan
celář ÚVR ČSOP Praha, koordinátor kampaně
Místo pro přírodu – tel.: 777 063 340

Olomouc | 26. listopadu 2019

17

18

Abstrakta
????
Je v Česku místo pro divočinu? Příklady nejen ze Šumavy
Mgr. Jan Skalík
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Abstrakt nedodán.

AOPK – Bezzásahovost a kůrovec v CHKO Jeseníky
(aneb co se děje v rezervacích a kolem nich)
Ing. Michal Servus
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko
Česká republika je aktuálně dějištěm drama
tické proměny velké části hospodářských lesů.
Není v tomto příběhu osamoceným ostrovem
uvnitř Evropy, podobné příběhy se odehrávají
i v sousedních zemích. Hybatelem jsou kůrovci,
hlavními aktéry lesní hospodáři, vše se odehrává
v kulisách lesnictví, jak bylo nastaveno v minu
lých staletích.
Na disturbance takového rozsahu nebylo
lesní hospodářství připraveno, tradiční meto
dy ochrany lesa jsou leckde neúčinné a rovněž
ochrana přírody, která se stává dalším význam
ným hráčem, zde vytváří určité limity.
Přesto je pro lesní hospodáře jedinou mož
ností jak alespoň zpomalit rozpad smrkových
porostů rychlá asanace aktivních kůrovcových
stromů. Doufají, že se zvyšující se nadmořskou
výškou postižených lokalit a tím i vyššším množ
stvím srážek a nižšší teplotou budou pro boj
s kůrovcem ve větší výhodě než ve středních
polohách či nížinách.
Existence hospodářských lesů uvnitř velko
plošných chráněných území (CHKO) a rovněž
bezprostřední sousedství lesů s vyšším stupněm
ochrany (rezervace, 1. a 2. zóny CHKO) s lesy hos

podářskými logicky vyvolává střet dvou odliš
ných přístupů k problematice kůrovce resp. jeho
asanace. Úloha ochrany přírody spočívá nejen
v nastavování parametrů pro nové lesy – lesy
pro 22 století, ale i ve snaze uchovat maximum
přírodních hodnot v „postižených“ územích.
Situace ve vlastním území CHKO zatím nena
bývá dramatických rozměrů, projevuje přibližně
na 10–15 % území CHKO Jeseníky a odhadova
ná plocha vzniklých holin je asi 1000 ha což je
cca 1,7 % plochy lesa v CHKO Jeseníky. Nejvíce
zasaženy jsou severovýchodní a východní části
území CHKO Jeseníky. Velká část CHKO Jeseníky
není kůrovcovou gradací dosud zasažena a i v za
sažené části dosud významně převládají stojící
„zelené“ lesní porosty. Další vývoj však bude zá
viset na možnostech a schopnostech lesních
hospodářů včas vzniklé lokality asanovat, vše
bude rovněž podmíněno průběhem počasí.
Srhrneme‑li základní managementové prin
cipy přístupu ke kůrovcové disturbanci v lesích
CHKO Jeseníky, které se aplikují v současnosti,
nebo je lze předpokládat do budoucna, pak ce
lou škálu můžeme charakterizovat jako diferen
covaný přístup, který reflektuje zájmy ochrany
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přírody, resp. předměty ochrany a jejich současný
stav v jednotlivých lokalitách. Existují tedy plochy
striktně bezzásahové, plochy s určitým omeze
ním z hledista způsobu a rozsahu provedení
zásahu. Na části území pak může lesní hospodář
aktivně zasáhnout bez významnějších omezení
(samozřejmě při dodržení všech zákonných limi
tů). Zasahování proti kůrovci má v CHKO v pod
statě jediný cíl: zpomalit rychlý rozpad, který by
významně zasáhl hospodářské lesy, kterých je
v CHKO většina.
Pokud tedy někde v rezervacích či prvních
zónách dochází k asanaci, zůstává veškerá dřevní

hmota na místě. Výjimkou jsou důvody bezpeč
nostní či managementové.
Nastavení principů asanace ve druhých
zónách CHKO je aktuálně předmětem správ
ních řízení. Rozhodně bude hlavním bodem
diskuze způsob asanace a množství a charakter
ponechané dřevní hmoty na případně asano
vaných plochách. Podkladem pro tuto diskusi,
ve které musíme brát v úvahu místní ekologické
podmínky, je metodické doporučení vydané
Ministerstvem životního prostředí „Postup asa
nace kůrovcem napadených porostů v CHKO
a MZCHÚ“.
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SPECIÁLNÍ MANAGEMENT
VE PROSPĚCH BIODIVERZITY
Přístup k uplatňování samovolného vývoje v ZCHÚ ve správě AOPK ČR
Ing. Miroslav Dort
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spra
vuje jako orgán státní správy území 24 CHKO
a 789 MZCHÚ (NPR, NPP a PR a PP v CHKO).
Většina MZCHÚ lesní společenstva v různé míře
obsahuje, část MZCHÚ je tvořena jen lesními
společenstvy.
AOPK ČR přistupuje k managementu MZCHÚ
diferencovaně. Při rozhodování, zda území
v ZCHÚ ponechat samovolnému vývoji, se uplat
ňuje celá řada kritérií. Za hlavní lze považovat
předmět ochrany, cíl ochrany, dosavadní vývoj
společenstev, jejich současný stav a schopnost se
autoregulačně obnovovat, výskyt zvláště chráně
ných či naopak invazních či expanzivních druhů,
velikost území a další. Uvedená kritéria budou
v rámci příspěvku podrobněji probrána.
Ponechání lesů v MZCHÚ samovolném vývo
ji je vždy deklarováno v příslušném plánu péče

o území. Jedním z podkladů pro něj je také sta
novení stupně přirozenosti lesních porostů (dle
vyhl. č. 45/2018 Sb.).
Ponechání lesů samovolnému vývoji je
v některých kategoriích MZCHÚ snadnější pro
sadit, důležité jsou přitom konkrétní ochranné
podmínky území, základní ochranné podmín
ky v NPR a PR takovýto přístup podporují.
Ponechání samovolnému vývoji je však
jen jednou z možností managementu MZCHÚ.
Uplatňuje se běžně u lesních společenstev, kte
rá jsou schopná se autoregulačně vyvíjet, aniž
by docházelo ke snižování jejich biodiverzity.
Ne všechny lesy v MZCHÚ je však možno po
nechat samovolnému vývoji – v konkrétních
územích a situacích by to nevedlo k dosažení
cílů ochrany.

Otevřené lesy – mizející ohniska diverzity
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ještě před zhruba sto lety tvořily řídké, ote
vřené lesy velkou část lesních porostů zejména
v nížinných částech Česka. Jejich podoba byla
dána tehdejšími hospodářskými potřebami a od

povídajícími tradičními způsoby managemen
tu – pařezinovým hospodařením, pastvou v lese
a dalšími. V první polovině 20. století proběhla in
tenzifikace lesního hospodaření, vedoucí k prak
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ticky úplnému vymizení otevřených lesů a jejich
nahrazení zapojeným, obvykle jednodruhovým
a stejnověkým lesem. Příkladem biologicky cen
ných a proto chráněných území, která takovou
změnu prodělala, jsou například CHKO Pálava,
NP Podyjí, oblast lužních lesů podél dolních toků
Moravy a Dyje či mnohé rezervace jižní Moravy
(Pouzdřanská step, Mohelensko aj.).
Na otevřené lesy je přitom vázáno množství
druhů rostlin i organismů, které – právě kvů
li úbytku tohoto biotopu – patří k ohroženým
a chráněným. Několik studií ve vybraných oblas
tech, kombinujících geografická data o proměně
struktury lesa a data o výskytu modelových dru

hů, potvrzuje jak důležitost posledních zbytků
otevřených porostů, ale ukazuje také na historic
ké souvislosti. Dnešní výskyt světlomilných druhů
je vázán nejen na současné otevřené porosty,
ale nalezneme je i v zapojených lesích, které ale
dříve byly otevřené. V těchto místech lze tedy
předpokládat tzv. extinční dluh.
Pokud chceme zajistit přežití těchto dru
hů i do budoucna, je nezbytné nejen udržení
otevřených porostů, ale zejména jejich obnova
na vybraných lokalitách. Potřebné způsoby
ochranářského managementu ale naráží nejen
na zaběhlé uvažování, ale také na legislativní
omezení.

Význam rozvolněných teplomilných doubrav v NP Podyjí
pro zachování vzácných a ohrožených druhů hmyzu
Ing. Martin Škorpík
Správa Národního parku Podyjí
Jedním z nejdůležitějších přírodních fe
noménů ve střední části údolí Dyje, které je
dnes chráněno Národním parkem Podyjí, jsou
rozvolněné zakrslé teplomilné doubravy. Tento
typ vegetace je nejzachovalejší ukázkou těchto
doubrav ve všech západomoravských říčních
údolích a zároveň je výsledkem složitého vývoje
zdejšího lesa v postglaciálu. Je reliktem období,
kdy probíhal pastevní tlak velkých kopytníků. Na
rozvolněné teplomilné doubravy je vázána celá
řada velmi vzácných a ohrožených druhů sapro
xylického hmyzu, jejichž faunistická i zoogeo
grafická pozice je mnohdy unikátní. Nápadná

je i veliká druhová rozmanitost vypovídající
o poloze údolí Dyje na křižovatce významných
migračních cest a bohatství místních biotopů.
Zachování teplomilných doubrav v NP Podyjí
není samozřejmostí a je zároveň podmínkou
trvalé existence populací mnoha zdejších vý
znamných druhů. Vyladění dlouhodobé péče
o teplomilné doubravy, které již nejsou formo
vány pastevním managementem a jsou též
ohroženy invazí akátu i dalších dřevin, bude
klíčovou otázkou trvalé existence významných
biotopů a přežití populací mnoha ohrožených
i unikátních druhů hmyzu.
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Abstrakta
????
Mrtvé dřevo v lese – požehnání pro přírodu, pohroma pro veřejnost
Ing. Jiří Rom
Magistrát hlavního města Prahy
Jedním z témat, které vyvolává přinejmen
ším kontroverze mezi různými profesními či zá
jmovými skupinami obyvatel, je ponechávání
mrtvého dřeva v lese i mimo les. Zatímco v řa
dách „ochranářů“ (ať již státních zaměstnanců,
pracovníků příslušných referátů samosprávných
úřadů nebo členů některých zapsaných spol
ků) snaha o vyšší míru ponechávání mrtvého
dřeva v krajině obvykle převládá, u profesionál
ních lesníků se názory tříští (často v závislosti
na způsobu hospodářského využití příslušných
porostů) a u „laické“ veřejnosti nabírá na síle spí
še nepochopení vedoucí k negativnímu přijetí
mrtvého dřeva ponechávaného v navštěvova

ných místech. Na území hlavního města Prahy,
kde jsou lesní porosty pod mimořádným tlakem
návštěvníků rekrutujících se z řad různých skupin
obyvatel, se odbor ochrany prostředí Magistrátu
HMP snaží ponechávat co nejvíce ležícího i sto
jícího mrtvého dřeva v lesních porostech, ale
i v jiných částech veřejné zeleně, jako jsou ovoc
né sady nebo vegetační doprovody vodotečí.
Balancování na hraně zájmů jednotlivých skupin
obyvatel a permanentní komunikace s jejich zá
stupci tak ubírá příslušným referentům nemálo
času a energie. Vynaložená energie snad přináší
své ovoce, i když jednoznačné výsledky ukáže
teprve delší časový odstup.

Realizace záchranného programu
a reintrodukce hnědáska osikového
Mgr. Václav John
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) je
kriticky ohrožený druh denního motýla, jeden
z řady příkladů vymírajících druhů bezobratlých
vázaných na světlé listnaté lesy. Ještě v první po
lovině 20. století se vyskytoval na mnoha lokali
tách na střední a jižní Moravě a v Polabí, recentně
přežívá poslední populace v PR Dománovický
les. Záchranný program pro tento druh probíhá
od roku 2011, součástí realizovaných opatření
bylo mj. ukončení velkosečné pasekové těžby
a dosadby mladých jasanů na čerstvé paseky.
Razantnější zásah spočívající v prosvětlení zhruba

6 hektarů listnatého lesa proběhl na jaře 2019. Po
kritickém propadu populace v letech 2010–2011
byl zaznamenán vzrůstající populační trend, kte
rý trval až do roku 2018. Odhad velikosti popula
ce na základě zpětného značení byl v této době
zhruba 500–700 jedinců. V letošním roce bohužel
došlo k mimořádnému meziročnímu propadu
populace, a to nejméně o 90 %. V roce 2018
byla zahájena dlouho plánovaná reintrodukce na
lokalitě NPR Libický luh v Polabí, která se zatím
vyvíjí velmi příznivě (letos bylo zjištěno 25 snů
šek), na celkové hodnocení je však zatím brzy.
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Abstrakta
????
Cílené poškozování dřevin jako jedna z možností tvorby biotopů
Ing. Karel Kříž, Mgr. Ondřej Pašek
ZO ČSOP Vlašim
Český svaz ochránců přírody Vlašim zahájil
nový projekt Motýli vltavských strání. Na prud
kých svazích vltavského kaňonu vyřezává keře
a odstraňuje menší stromy, aby se prosvětlil po
rost a nově také některé stromy kroužkuje. Vzniká
tak mozaika mýtinek, lesů a skal, která je ideálním
stanovištěm nejen pro řadu ohrožených motýlů,
ale i pro roháče, tesaříky a další druhy vázané na
odumírající stromy. Kroužkování dříve běžný, ale
dnes téměř zapomenutý způsob hospodaření
v lese. Při něm se ze stromu odstraní kůra a lýko
v kroužku o výšce asi dvaceti centimetrů. Strom
tak postupně odumírá, čímž se sníží zastínění,
ale kmen zůstává stát. Díky tomu ho mohou
ke svému vývoji využít ohrožené druhy hmyzu
vázané právě na pomalu odumírající dřeviny.

Pro ně je v dnešních hospodářských lesích stále
méně příležitostí k životu, protože nedokážou
žít ani v rozsáhlém monokulturním porostu, ani
na mýtinách po těžbě. Co ale jedné části státní
ochrany přírody připadá jako skvělé řešení palči
vého úbytku biotopu světlých řídkých lesů, jiná
(naštěstí výrazně menšinová část) vnímá jako
nepřípustné a protizákonné poškozování stro
mů. Paradoxně tak projekt podporovaný MŽP,
AOPK, Akademií věd, lesnickou fakultou ČZU atd.
narazil u ČIŽP. Naštěstí pro ostatní další záměry
se výsledkem ročního sporu stal oficiální výklad
MŽP, vztahující se právě k problematice cíleného
poškozování dřevin za účelem vytvoření bioto
pu zvláště chráněného druhu. Více v přednášce
a také na https://motyli.csopvlasim.cz/
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Za medvědy
Malou Fatrou
Hadi České republiky
Rozhovory s jestřábem

Naše příroda
Naše příroda, z. s., je nezisková organizace vydávající stejnojmenný populárně
naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa
České republiky i nejbližších států. Časopis vychází již dvanáctým rokem
a jeho poselství spočívá nejen v naučném charakteru, čtenářům časopisu
redakce připravuje zajímavá témata, která nenásilným způsobem formují
osobní přístup ke vnímání přírody, uvědomění si její jedinečnosti a významu
ochrany. Předností časopisu Naše příroda je široké spektrum čtenářů od
mládeže školního věku po starší generace laické i odborné veřejnosti. V rámci
environmentální výchovy a osvěty zahrnuje rovněž články s ekologickou tématikou a mediálně podporuje nejrůznější projekty. Více se můžete dozvědět
na www.nasepriroda.cz.
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5. konference Naše příroda byla podpořena z dotace Olomouckého kraje.

