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Zvládnutí ohrožení a roZvratu 
a hospodářských lesů
téma reZonující napříč celou evropou 

Pavel Bednář, Alexander Held

Česká republika byla od 18. do 21. února 2018 místem konání celoevropsky významné lesnické ideové 
konference, jejímž tématem se stala problematika minimalizace rozvratu a ohrožení a tím souběžného 
zvýšení odolnosti hospodářských lesů. 
Uspořádání této akce proběhlo za společného úsilí Evropského lesnického institutu (EFI – European 
Forest Institute), konkrétně kanceláře v Bonnu, a spolku Pro Silva Bohemica (PSB). Jednalo se tak 
o další rozvoj spolupráce mezi oběma subjekty, která si v dalším kroku klade za cíl vytvoření oficiálního 
partnerství při sledování společných cílů.

ohrožení a rozvrat hospodářských lesů 
mohou skrývat, v rámci širokého gradien-
tu přírodních a klimatických podmínek 
evropského kontinentu od severu k jihu 
a od západu k východu, často rozdílní 
abiotičtí či biotičtí činitelé. Stejně tak 
různorodé a pestré jsou poté cesty vedou-
cí k posílení resistence a resilience hospo-
dářských lesů v rozličných přírodních 
podmínkách (a porostních typech) růz-
ných koutů Evropy. Jejich společným cí-
lem je ale vždy minimalizace stávajících 
rozsáhlých disturbancí a posílení odolnos-
ti hospodářských lesů a tím naplnění prin-
cipů vyrovnanosti, trvalosti a bezpečnosti 

představení

Čtenáři Lesnické práce jsou v posled-
ních letech pravidelně zásobováni příspěv-
ky věnujícími se otázce nahodilých těžeb 
na našem území, aktuálně pak především 
po loňském orkánu Herwart a následné es-
kalaci situace na našem území, s přesahem 
i do lesopolitické sféry. Pomístně bývá 
zmiňována i situace v sousedních státech. 
Asi méně známá je skutečnost, že se otáz-
ka rozvratu hospodářských lesů nyní do-
stává do úplného popředí celoevropského 
zájmu a je tak aktuálně řešena doslova na-
příč celou Evropou. I když se pod pojmem 

produkce, ale i plnohodnotného plnění všech 
mimoprodukčních funkcí lesů.

Uskutečněná ideová konference byla prv-
ním mezinárodním počinem pod záštitou 
projektu SURE (Sustaining and Enhan-
cing Resilience of European Forests), s je-
hož řešením EFI začal v lednu tohoto 
roku. Právě náplň tohoto projektu se všemi 
výše popsanými otázkami intenzivně 
a komplexně zabývá. A jelikož jde o téma 
PSB vlastní a aktivitami PSB dlouhodobě 
a opakovaně akcentované, byla z tohoto 
důvodu PSB vyzvána ke spolupráci a ke  
spoluorganizování mezinárodního setkání 
tohoto formátu. Důraz ideové konference, 

Diskuse účastníků terénní exkurze o problematice rozvratu hospodářských lesů a o obnově pokalamitních ploch.
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hospodářských lesů a aktuálnost této pro-
blematiky v ČR, přičemž zdůraznil pře-
kryv těchto snah a aktivit mezi EFI a PSB, 
neboť Pro Silva od počátku staví jako je-
den ze svých hlavních pilířů právě otázky 
bezpečnosti, trvalosti a vyrovnanosti pro-
dukce lesa. Následně přítomné pozdravil 
zástupce finančního donora projektu 
SURE, kterým je německé spolkové mi-
nisterstvo potravin a zemědělství (BMEL 
– Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft), ministerský náměstek 
Thomas Haußmann. Ve své řeči zdůraznil 
eminentní zájem německého ministerstva 
na řešení nastolené palčivé problematiky 
a silnou podporu, kterou ministerstvo této 
záležitosti věnuje. Vyzdvihl i skutečnost, 
že projekt SURE je úspěšným pokračová-
ním projektové podpory BMEL směrem 
k EFI v Bonnu (do roku 2016 kancelář síd-
lící ve Freiburgu).

Vstupní prezentaci přednesl Radek Po-
korný z Ústavu zakládání a pěstění lesů 
LDF MENDELU v Brně, který shrnul 
adaptační opatření v lesním hospodářství 
nejen v ČR v návaznosti na globální kli-
matickou změnu (GKZ). Výstižně předsta-
vil historické souvislosti, jež ve svém 
důsledku vedly ke stávající strukturní 
a druhové skladbě současných lesních 
porostů a jejich náchylnosti k ohrožení abio-
tickými a biotickými činiteli, a to s detailem 
na srovnání široké škály autochtonních 
dřevin. Od těchto skutečností následně 

stejně ale jako celého projektu SURE, je 
kladen na to, aby v rámci vytvářených 
aktivit docházelo k důslednému propojo-
vání všech sfér lesnictví – tedy lesnické 
praxe, lesnické vědy a státní správy včetně 
lesnické politiky, od národní po meziná-
rodní (resp. evropskou) úroveň. Právě 
řešení problematiky v širokém celoevrop-
ském kontextu a její podchycení v rámci 
celého evropského prostoru (avšak bez 
ztráty důrazu na lokální specifika, daná 
především různorodými přírodními a kli-
matickými podmínkami, ale i dalšími 
hledisky) je naprosto charakteristickým 
a klíčovým znakem. Této skutečnosti 
odpovídal i počet zemí zúčastněných 
na ideové konferenci. Do Písku a dalších 
navštívených destinací se sešli účastníci 
z 19 zemí (včetně ČR). Jmenovitě byli 
účastni zahraniční delegáti z Francie, Ra-
kouska, Litvy, Portugalska, Rumunska, 
Velké Británie, Irska, Švýcarska, Řecka, 
Norska, Bulharska, Itálie, Španělska, Es-
tonska, Lotyšska, Polska, Slovinska 
a Německa. Místem setkání se pro téměř 
60 účastníků stala lesnická škola v Písku 
(VOŠL a SLŠ Písek) i konferenční a re-
kreační areál VLS Olšina nedaleko Černé 
v Pošumaví a v rámci programu exkurzí 
byly prezentovány i ukázky v oblasti Šu-
mavy a Pošumaví.

konferenční část

Konferenční část byla rozdělena do  
dvou bloků – delší část se odehrála v pro-
storách lesnické školy v Písku a kratší, 
podvečerní část v prostorách rekreačního 
zařízení Olšina. 

Z české strany byli v průběhu tří dní pří-
tomni představitelé různých sfér lesnictví, 
přesně v duchu myšlenek a cílů ideové 
konference i samotného projektu SURE. 
Lesnická praxe tak byla zastoupena skrze 
účast zástupců správců soukromých a škol-
ních lesních majetků (APHA, ML Volary, 
ŠLP Křtiny), státní lesy prostřednictvím 
účasti LČR a VLS. Zastoupen byl dále 
také ÚHUL a NP Šumava, stejně jako sfé-
ra lesnického výzkumu – LDF MENDE-
LU v Brně, VÚLHM (VS Opočno), 
VÚKOZ a CzechGlobe AV ČR.

Své krátké zdravice přednesli první den 
konference hostitelé, a to ředitel VOŠL 
a SLŠ Písek Michal Grus a jménem orga-
nizující PSB krátce promluvil emeritní 
předseda a stávající místopředseda PSB 
Tomáš Vrška. Ten vyzdvihnul nutnost hle-
dání cest k posílení odolnosti evropských 

přešel k akceleraci vlivu mnoha škodli-
vých činitelů lesa pod vlivem GKZ 
a k možnostem zvládnutí této nové výzvy, 
včetně  nástrojů, které nám k tomu dává 
současná lesnická věda a její poznatky. 
Příspěvek předsedy PSB Milana Hrona 
stručně uvedl vývoj, současný stav, stávají-
cí aktivity a nejbližší plány PSB. Navázal 
na něj Jiří Zahradníček, který detailně 
představil aktuálně nosný projekt PSB, 
kterým je zakládání tzv. demonstračních 
objektů nepasečného hospodaření, jejichž 
součástí je i inventarizovaná tzv. de-
monstrační plocha. Na své české kolegy 
a předřečníky navázal Pavel Bednář, který 
zahraničním účastníkům na konkrétních 
číselných datech a dalších údajích před-
stavil lesnický potenciál ČR, ale i úskalí 
a překážky, kterým soudobé lesnictví 
v ČR čelí.

Od zahraničních prezentujících zazněl 
například příspěvek Damjana Oražema ze 
Slovinska, který popsal rozsáhlou námra-
zovou/ledovkovou kalamitu v roce 2014, 
jež je svým rozsahem zcela bezprecedent-
ní a nemá ani v dávné historii regionu 
obdoby. Byla totiž desetkrát horší než ja-
kákoliv jiná dříve zaznamenaná kalamita 
způsobená tímto abiotickým faktorem 
a zasaženo bylo více než 50 % lesních po-
rostů Slovinska. Jak vyplynulo z příspěv-
ku Terje Hoela z Norska, shodou okolností 
ve stejném roce (2014) zasáhla Norsko ne-
zvykle suchá zima a toto silně bezesrážko-

Praktická ukázka rozsáhlé pokalamitní holiny vzniklé po orkánu Kyrill – narušený stejnověký  
a stejnorodý dospělý smrkový porost byl poté znovu opakovaně poškozován.
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váni s jejich působením ve zcela nebývalé 
míře a intenzitě.

Následná část programu se věnovala 
myšlence vytvoření evropské sítě přeshra-
niční spolupráce při zvládání těchto nově 
vznikajících výzev v otázkách rozvratu 
a ohrožení evropských hospodářských 
lesů. Taková síť by měla splnit požadavky 
na výměnu praktických zkušeností a zna-
lostí i vědeckých poznání ohledně působení 
a především zvládání ohrožení lesa jednot-
livými škodlivými činiteli, v návaznosti 
především na současné porostní typy, pří-
padně další podobnosti. To vše s důrazem 
na multidisciplinární přístup. Své příspěv-
ky k tomu přednesli například Ciaran 
Nugent z Irska, Christoph Hartebrodt 
z Německa, Carlos Julio Trindade z Portu-
galska či formou video příspěvku také 
Barry Gardiner z Francie.

Podvečerní blok příspěvků, prezentova-
ných již v areálu Olšina, byl vyhrazen vý-
lučně českým příspěvkům. Svým pojetím 
nabízel ve třech případech unikátní kom-
binaci představení pracovišť lesnického 
výzkumu spolu s představením možností, 
jak přispět do formulovaných myšlenek 
přeshraniční spolupráce a její zamýšlené 
sítě, a v neposlední řádě i stručný nástin 
vědeckých výstupů, kterých jednotlivá 
pracoviště dosáhla. Jiří Novák z VÚLHM, 
Výzkumné stanice Opočno, představil ne-
jen pracoviště, ale obeznámil přítomné de-
tailně s aktuálně řešeným projektem, který 
se zabývá právě možnosti minimalizace 

vé období vyústilo v nebývalé množství 
lesních požárů. Do třetice opět v roce 2014 
byly lesy Španělska, v oblasti Katalánska, 
enormně poškozeny vichřicí.

Také z dalších příspěvků zahraničních 
účastníků souhrnně zaznělo, že i dříve se 
jednotlivé regiony dle nesčetných historic-
kých pramenů standardně potýkaly s růz-
nými škodlivými činiteli způsobujícími 
rozvrat lesních porostů a tito činitelé byli 
v rámci různých přírodních a geografic-
kých podmínek příznační (např. lesní po-
žáry v oblasti Mediteránu, větrné polomy 
na atlantickém pobřeží, gradace hmyzích 
škůdců v jehličnatých porostech zvláště 
ve středních polohách středoevropského 
regionu a především u sekundárních mo-
nokultur jehličnatých dřevin). Avšak 
v současnosti jsme svědky toho, že rozlič-
ní škodliví činitelé způsobující poškození 
a rozvrat lesů již nepůsobí pouze v „tradič-
ních“ oblastech, pro které byli dříve charak-
terističtí, ale i tam, kde se dosud prakticky 
nevyskytovali a kde s jejich působením ne-
jsou ani konkrétní zkušenosti nebo je je-
jich výskyt (zvláště pak v současném 
rozsahu) i v konfrontaci s historickými 
záznamy, zcela bezprecedentní. Tím v ko-
nečném důsledku narůstá i paleta škodlivých 
činitelů, kteří v jednotlivých evropských 
regionech mohou způsobovat rozsáhlá po-
škození hospodářských lesů, nemluvě 
o působení těchto činitelů i v oblastech 
a v podmínkách, kde je jejich výskyt dlou-
hodobě typický, ale nyní jsme konfronto-

poškození lesních porostů větrem a sně-
hem v podmínkách GKZ. Jan Krejza 
z CzechGlobe AV ČR popsal dlouhodo-
bý výzkum intenzity porostní výchovy ve  
stejnorodých a stejnověkých porostech 
smrku ztepilého a jejího vlivu na alokaci 
přírůstu a alometrii jedinců ve vazbě 
na mechanickou stabilitu porostů i souvis-
losti ohledně sekvestrace uhlíku lesními 
porosty. Pavel Rotter z Ústavu ekologie lesa 
LDF MENDELU v Brně prezentoval pou-
tavý příspěvek na téma soudobého, velmi 
výrazného ohrožení lesních půd, tedy 
problematiku, která je v rámci uvažování 
široké lesnické veřejnosti o lesních ekosys-
témech stále poněkud opomíjena. Čtvrtý 
příspěvek měl již přesah do exkurzního 
programu následujícího dne a Jan Kozel 
v něm představil NP Šumava a četná speci-
fika v rámci hospodaření v zásahových úze-
mích i zonaci bezzásahových území.

exkurZní část

Exkurzní program byl rozdělen na tři 
půldenní exkurze. Cílem bylo navštívit 
ukázky vhodné k danému tématu, ale také 
nabídnout zahraničním účastníkům po-
hled na různá specifika lesního hospodaře-
ní v ČR vycházející z rozličného poslání 
navštívených lesních majetků i forem je-
jich správy a vlastnictví.

Dopolední program prvního exkurzní-
ho dne se odehrál u Vojenských lesů a stat-

Ukázka převodu na nepasečné hospodaření s uvažovaným převodem až na les výběrný a prezentace produkčního potenciálu porostů u Městských lesů Volary.
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ukázkách. Zvláště podrobně byla popsána 
a posléze široce diskutována příprava 
porostů na převedení do režimu bezzása-
hového území. Společně s Jiřím Zahrad-
níčkem pak byla názorně prezentována 
statistická provozní inventarizace, která se 
provádí v rámci NP.

Středeční dopoledne proběhlo na ma-
jetku Městských lesů Volary. Hlavními 
průvodci byli jednatel Miroslav Řežábek 
a provozní ředitel Jiří Škrna. Kromě po-
drobných historických souvislostí o celém 
lesním majetku a základního představení 
majetku, který se nachází v širokém roz-
pětí přírodních podmínek, daných mj. 
i rozsahem nadmořské výšky od 620 do  
1 152 m n. m., byla představena tři ex-
kurzní zastavení. Majetek byl před resti-
tucí spravován LZ Prachatice, který 
uplatňoval podrostní způsob hospodaření. 
V současné době je na majetku primární 
snaha o převod na nepasečné hospodaře-
ní, resp. výhledově na hospodářský způ-
sob výběrný. Během první ukázky byl 
mj. názorně demonstrován vysoký pro-
dukční potenciál porostů na oglejených 
stanovištích vyšších poloh, a to na pří-
kladu porostu ve věku 134 let s porostní 
výškou 37 metrů a hektarovou porostní 
zásobou 653 m3. Zbylé dvě ukázky byly 
zasazeny do troficky chudších a produkč-
ně slabších stanovištních poměrů. Byly 
prezentovány ukázky strukturujících zá-
sahů především v mladých až středně 
starých porostech, stejně jako kladný 
pěstební výběr.

ků, divize Horní Planá. Průvodci byli ředi-
tel divize Petr Král, hlavní inženýr divize 
Michal Frnoch a vedoucí lesní správy Ar-
noštov Martin Keltner. Představena byla 
samotná divize a její činnost a dále také 
specifika hospodaření ve vojenských újez-
dech (např. skutečnost, že z důvodů vojen-
ské činnosti je na zajištění lesnické činnosti 
k dispozici jen 55 % fondu pracovní doby 
běžného týdne). Lesní majetek se v uply-
nulých letech potýkal s vysokým podílem 
nahodilých těžeb (konkrétně v letech 
2015–2017 to činilo 61–74 % celkových tě-
žeb). Byla připravena ukázka ploch roz-
vrácených orkánem Kyrill i ukázka ploch 
postižených větrnými polomy v roce 2017. 
Popsán byl přístup k obnově pokalamit-
ních ploch i cíle ve smyslu přeměny po-
rostní druhové skladby budoucích porostů. 
Další ukázkou bylo podrostní hospodář-
ství, a to počáteční až středně pokročilá 
fáze obnovy smrkových porostů s příměsí 
buku a jedle clonnou sečí. Závěrem bylo 
prezentováno i účelové hospodářství, resp. 
hospodaření s ohledem na zájmy ochrany 
přírody. Konkrétně byla představena velmi 
specifická problematika hospodaření v le-
sích povodí řeky Blanice, která je Národní 
přírodní památkou z důvodu výskytu vý-
znamné populace perlorodky říční.

Odpolední program se odehrál v Národ-
ním parku Šumava, kde byl průvodcem 
náměstek ředitele NP Šumava Jan Kozel. 
Během dlouhé pěší exkurzní pochůzky 
byla průvodcem detailně představena celá 
řada otázek na konkrétních porostních 

Závěrem

Jak bylo výše zmíněno, pondělní pro-
gram byl ve své odpolední části věnován 
diskusi o vytvoření sítě přeshraniční spo-
lupráce pro řešení nastolených otázek. Zá-
věrem tohoto příspěvku je třeba se k této 
informaci vrátit, neboť jde o klíčový vý-
stup ideové konference. Popisovaná síť má 
být tvořena konkrétními majetky, výzkum-
nými plochami i poznatky jednotlivých 
výzkumných projektů, které tematicky za-
padají do cílů projektu SURE. Půjde o sběr 
praktických příkladů a zkušeností ohledně 
zvládnutí rozvratu či jeho zpomalení nebo 
nejlépe konkrétní hmatatelné příklady 
prevence rozvratu a ohrožení hospodář-
ských lesů v rámci konkrétních přírodních 
podmínek a s ohledem na daný distur-
banční faktor. Půjde ale také o případy, 
kde k určitému rozvratu již dříve někde 
došlo a kde následně byly získány zkuše-
nosti, jak se s nastalou situací nejlépe 
vyrovnat. Dalším cílem je systematické 
propojení vědecké sféry a jejích poznatků 
o kýžených otázkách s jejich náležitým 
uplatněním v praxi. To vše s pomocí koor-
dinace regionálních zástupců, pracujících 
na úrovni jednotlivých států a fakticky 
umožňujících vznik takové sítě. K roli 
těchto lokálních buněk se na akci přihlási-
li mnozí představitelé, jmenovitě např. 
Momchil Panayotov (lesnická fakulta 
v Sofii) pro Bulharsko, Nina Dobrinkova 
(IICT-BAS) pro oblast Balkánu, Frank 
Krumm (WSL) pro Švýcarsko, Carian Nu-
gent (DAFM) a Mark Hammond (NIEA) 
pro Irsko a další. V neposlední řadě se 
i hostitelská Pro Silva Bohemica prostřed-
nictvím Pavla Bednáře přihlásila k této 
roli v rámci České republiky a tím k posí-
lení dosavadní spolupráce s EFI, ale 
i k efektivnímu zakomponování vlastních 
aktivit PSB (např. demonstračních objektů 
nepasečného hospodaření) do vznikající 
evropské sítě a k nabídce pestré škály 
vlastních zkušeností, poznatků a příklad-
ných lesních majetků i výzkumných aktivit. 
Tím vším PSB díky své různorodé členské 
základně, etablující se ze všech sfér lesnic-
tví, disponuje.

Autoři:
Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.

Pro Silva Bohemica & VÚLHM Opočno
e-mail: pavelbednar13@seznam.cz

Alexander Held, MSc.
European Forest Institute, kancelář Bonn

Resilience Programme
e-mail: alexander.held@efi.int

Ukázka převodu na nepasečné hospodaření s uvažovaným převodem až na les výběrný a prezentace 
produkčního potenciálu porostů u Městských lesů Volary.

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/325080245

