POLEMIKA

V˘bûrné hospodaﬁení je lacinûj‰í
V poslední dobû jsme svûdky vzru‰ené diskuze okolo stavu lesÛ. Problém je v tom, Ïe
na obou stranách se nûkterá fakta vyzdvihnou a jiná zamlãí, podle toho, jak˘ má b˘t
závûr. To mi pﬁi‰lo zvlá‰È na mysl, kdyÏ jsem si v ãervenci pﬁeãetl v na‰em ãasopise
redakãní sloupek.
objektu na polesí Svatá Anna na Dobﬁí‰i. Jen s tím rozdílem, Ïe jedle z pﬁirozené obnovy zde byla chránûna po
40 let plotem muniãního skladu. Îe vyváÏen˘ stav zvûﬁe
a ekosystému nabízí pro pûstování lesa, ale i vlastní
ekonomiku, netu‰ené moÏnosti, se mohou ãe‰tí lesníci
pﬁesvûdãit i na jin˘ch lesních majetcích v zahraniãí.
Známé je hospodaﬁení barona Rotenhana, lesy klá‰tera
ve Schläglu nebo státní lesy v Sasku hned za na‰í severní hranicí.
Pokud se nepodaﬁí dosáhnout únosn˘ch stavÛ zvûﬁe,
mÛÏeme jen poãítat, kolik penûz utopíme v ochranû lesa
a nakonec budeme rádi za smrk, kter˘ i pﬁes okus ãasem
odroste a do té doby, neÏ se v 60 letech zaãne vlivem
hnilob rozpadat, bude hezky zelen˘. MÛÏeme stále diskutovat, jak pûstovat les, aÏ si nakonec uvûdomíme, Ïe
mÛÏeme pûstovat pouze ty stromy, které nám zvûﬁ
■
vybrala.
Ing. Miroslav âerven˘
revírník, LS Plasy

LESU ZDAR

Nejde o to, Ïe ve Stanovisku vûdcÛ jsou body, ve kter˘ch
jim mÛÏeme dát za pravdu, ale spí‰e o to, Ïe v nûm pﬁehlíÏejí práci lesníkÛ a jejich dosavadní úspûchy. Nelze
také v‰echny rady pau‰álnû aplikovat na v‰echny lesy. Od
toho je zde lesnicky vzdûlan˘ personál, aby na základû
poznání stanovi‰tû zvolil vhodné hospodáﬁské postupy.
A myslím, Ïe kaÏd˘ z nás se více ãi ménû, s vût‰ím ãi
men‰ím úspûchem snaÏí pracovat s pﬁírodû vstﬁícn˘m pﬁístupem. Pouh˘m zesmû‰Àováním oponentÛ se z defenzívy nedostaneme.
ZnevaÏovat hospodaﬁení s v˘bûrn˘mi principy a s pﬁirozenou obnovou není pﬁíli‰ ‰Èastné. Takové hospodaﬁení je
nároãnûj‰í, ale pouze na práci odborného hospodáﬁe.
Náklady na obnovu a v˘chovu naopak klesají. Pﬁi dobrém
rozãlenûní porostÛ se nemusíme vzdávat harvestorov˘ch
technologií. A ty jsou rozhodnû ‰etrnûj‰í ke stojícím stromÛm neÏ pﬁibliÏování kmenÛ v cel˘ch délkách. MoÏná je
ze zaãátku ãastûj‰í návratnost tûÏeb pﬁi pﬁípravû porostÛ
k pﬁirozené obnovû. Bude ub˘vat potﬁeby lidské práce.
Ale pokud si lesy na sebe nevydûlají, zcela jistû bude ub˘vat revírníkÛ!
Je dobﬁe, Ïe se snûm lesníkÛ v Hradci Králové shodl na
odpovûdi ke Stanovisku vûdcÛ…, ale sledujeme-li vyvolanou diskuzi pozornû, pak nám nemohlo ujít, Ïe z pÛvodní petice Svazu vlastníkÛ obecních a soukrom˘ch lesÛ
vypadla slova: „Netvrdíme, Ïe je v na‰ich lesích v‰e zcela
v poﬁádku; napﬁíklad problém vysok˘ch stavÛ spárkaté
zvûﬁe a omezení pÛsoben˘ch ‰kod na lesních porostech
se jiÏ 60 let nedaﬁí ﬁe‰it.“ Jistû by i dal‰í ãtenáﬁe zajímalo, kdo ze signatáﬁÛ toto konstatování povaÏoval za
nev˘znamné. JestliÏe hledáme v˘chodisko z tíÏivé ekonomické situace a nechceme vidût, jak podstatnû zatûÏuje
nezvládnut˘ chov zvûﬁe na‰e dne‰ní, ale hlavnû budoucí
lesnické hospodaﬁení, pak budeme asi hledat dlouho
a marnû.
Mûl jsem ‰tûstí, Ïe jsem se mohl 25.dubna v Dobﬁí‰i
zúãastnit semináﬁe Vliv zvûﬁe na stav lesa. Zájem byl
obrovsk˘, semináﬁ musel b˘t opakován. Zﬁejmû pak tito
lesníci chybûli na snûmu v Hradci. Organizátoﬁi v Dobﬁí‰i opravdu nic nezamlãovali. V závûrech ﬁe‰eného
v˘zkumného projektu se doslova uvádí: „Základní problém spoãívá v nevyváÏenosti práv a povinností mezi
vlastníkem lesa a myslivecky hospodaﬁícím subjektem,
kdy vlastník lesa je nucen nést následky ãinnosti, z níÏ
má prospûch subjekt jin˘ a politické neochotû tento problém ﬁe‰it“. Prof. Vyskot se pokusil o stanovení újmy na
celospoleãensk˘ch funkcích lesÛ. Z jeho v˘poãtÛ je zﬁejmé, Ïe mÛÏe jít o ãástku v ﬁádu tisícÛ Kã na ha a rok.
V loÀském roce jsem se v rámci sluÏební cesty zúãastnil
exkurse do v˘chodní Francie, poﬁádané organizací Pro
Silva Bohemica. Francouz‰tí lesníci nám ukazovali pﬁemûnu nev˘nosn˘ch dubov˘ch porostÛ na jedlové. Jedli
pouze podsadili a pak postupnû odkacovali horní etáÏ
dubu. Podobn˘ vizuální charakter mûl i les v ovûﬁovacím
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