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sto padesát let
boubínského pralesa
V roce 2008 je tomu již 150 let, kdy byla vyhlášena ochrana pralesních porostů v masivu
hory Boubín.
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Tohoto výročí využila Pro Silva Bohemica, jíž jsou tyto
způsoby hospodaření velmi blízké, a ve spolupráci
1 Z výstavy starých map s Lesy ČR, s. p., Lesním závodem Boubín a Správou NP
a CHKO Šumava zorganizovala dne 27. května v hotelu
2 Venkovní ukázky
Park v Prachaticích seminář „150 let Boubínského prave Schlaglu
lesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství“.
3 Větrná kalamita — V dopoledních hodinách byly předneseny referáty,
následně se uskutečnila exkurze k pralesu a do okolních
4 Diskuze na jednotlivých
zastaveních hospodářských lesů.
— Po návratu z exkurze měli účastníci možnost zhlédnout v místním prachatickém muzeu výstavu starých
map a zúčastnit se výroční členské schůze pobočky ČLS
Pro Silva Bohemica.
— Po zahájení semináře a přednesení úvodního slova
předsedou Pro Silva Bohemica Dr. Ing. Tomášem Vrškou
byly předneseny následující referáty:
PROF. JEAN-PHILIPPE SCHUTZ
(PREZIDENT PRO SILVA EUROPA, ŠVÝCARSKO):

VÝZVY PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ
PODLE ZÁSAD PRO SILVA
Ve svém referátu se zabýval hlavními zásadami
hospodaření Pro Silvy, jejíž prioritou je, mimo jiné,
důraz na přirozenou obnovu se zaměřením na péči
o kvalitu v porostním zástinu. Dále se zabýval hlavními zásadami výběrného lesa. K maloplošně skupinovitě clonnému lesu podotkl, „že neexistuje rozpor
mezi maloplošným hospodařením a ekonomickým
výsledkem“.

— Rozvedl obnovu v pralesích, zaměřil se na probíhající
klimatické změny s důrazem na požadovanou stabilitu
a zdravotní stav porostů. Vhodnější jsou smíšené porosty pro rozložení rizik s uplatněním principu prevence
a předvídání. Závěrem svého referátu konstatoval, že
„rozumné lesní hospodářství podporuje druhovou
diverzitu lépe než ponechání lesa samovolnému vývoji
bez hospodaření“.
PETER BRANG (LESNICKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV
BIRMENSDORF, ŠVÝCARSKO):

DALŠÍ VÝVOJ PŘÍRODĚ BLÍZKÉHO PĚSTOVÁNÍ
LESA: MÉNĚ IDEOLOGIE, VÍCE FAKTŮ
Ve vystoupení přednesl několik námětů k diskuzi a přemýšlení např. o tom, jak je hospodaření přírodě blízké
opravdu blízké přírodě blízkého pěstování lesa. Pohled
na pěstování lesa je možný jako pohled na umění a vše
je otázka vkusu. Má obavu ze vzniku sektářství, vždy by
měla platit zkušenost – volba dřeviny pro dané stanoviště, využívat přirozených procesů v přirozené obnově,
vhodné řízení světla horní etáží. U změny klimatu
zvažuje klesající referenční význam pralesů, nevidí ani
řešení v přirozené obnově.
— Přes všechny tyto úvahy bychom na přírodě blízké
hospodaření neměli zapomínat – měli bychom se snažit
dávat více světla dřevinám, které chtějí světlo, přírodě
blízké hospodaření brát ﬂexibilněji a více investovat.
Vždy se máme ptát, co chceme od lesa a jak má les
vypadat.
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PAVEL HUBENÝ
(SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA):

1 Pohled do jádra
Boubínského pralesa

SOUČASNÝ MANAGEMENT
NPR BOUBÍNSKÝ PRALES

2 Údaje k Vidlicovému smrku

NPR Boubínský prales je unikátním územím a je naší povinností ho zachovat pro další generace. Jeho
celková výměra je 668 ha porostní půdy, pralesovité
jádro má výměru pouze 47 ha a je oplocené proti zvěři
a neřízené návštěvnosti. Lesy se dobře zmlazují všemi
dřevinami.
— Seznámil se způsoby hospodaření a způsoby boje
proti kůrovcům. V porostech, kde docházelo k rozpadu
kůrovcovou a větrnou kalamitou, se projevila selekce
velkých stromů.
DANIEL ČERNÝ
(SPRÁVA NP A CHKO ŠUMAVA):

HISTORICKÉ ÚDAJE O STAVU LESŮ
V REVÍRU ZÁTOŇ
Seznámil se základními informacemi k revíru Zátoň
a porovnal současný stav lesů v okolí Boubína se starými lesnickými mapami z období 1869 až 1908.
VÁCLAV CHLANDA, JAROMÍR KŘÍHA
(LČR, S. P., LZ BOUBÍN)

SOUČASNÉ LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ
V OBLASTI BOUBÍNA
Ve vystoupení byly podány základní informace k polesí
Zátoň, které se nachází v nadmořské výšce od 760 do
1 295 m n. m. s rozlohou 4 114 ha lesních pozemků
(120 ha lesy ochranné, 1 907 ha lesy zvláštního určení).
Roční etát těžby je 30 550 m3 dříví. V ochraně lesa mají
největší problém s kůrovcem, zejména na styčných
plochách s NP Šumava. Škody zvěří jsou v současnosti
již minimální.

Při následné exkurzi zhlédli její účastníci NPR Boubínský
prales a současnou úroveň přírodě bližších způsobů
obhospodařování lesů v okolních hospodářských lesích.
— Za vyhlášenou ochranu pralesních porostů v masivu
hory Boubín před 150 lety vděčíme dlouhodobé snaze
vimperského lesmistra Josefa Johna, kterou vyslyšel
majitel panství Jan Schwarzenberg. Ryze pragmatické
důvody, zajistit vyrovnanou produkci dřeva, vedly Josefa
Johna k myšlence ponechat část původních šumavských pralesů nerušenému vývoji. Na dalších čtyřech
zastávkách byla diskutována obnova porostů, dřevinná
skladba, ekonomika, to vše se zaměřením na využívání
zásad přírodě blízkého hospodaření.
— K úspěšnosti venkovní pochůzky přispěl odborně
zdatný doprovod, přehledně zpracovaný průvodce
exkurzí a zvláštní číslo časopisu Šumava, vydané k 150
letům Boubínského pralesa.
— Následující den, tj. 28. května, zorganizovala Pro Silva
Bohemica pro zájemce z řad účastníků semináře exkurzi
do klášterních lesů v rakouském Schlaglu. S doprovodem tamějšího lesního hospodáře Johannese Wohlmachera si všichni prohlédli porosty, v nichž jsou uplatňovány zásady hospodaření blízké výběrným lesům,
případně způsobům převodu na výběrné lesy.
Příspěvek byl zpracování s použitím Průvodce k exkurzi a časopisu Šumava.
Text a foto: Ing. Jaromír Latner, CSc.

