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VýVoj nepasečného lesnictVí  
V globálním měřítku 
11. konference iufro o nepasečném lesnictVí

Pavel Bednář, Tomáš Vrška

V souvislosti s globální změnou klimatu, ústící v České republice až do rozbíhající se lesnické krize, se nepaseč-
né obhospodařování lesů těší v současné době zvýšenému zájmu vlastníků lesů i samotných lesníků. Proto 
nám může být inspirací, jaký je vývoj poznání v této lesnické problematice v temperátních lesích nejenom 
Evropy, ale i ostatních kontinentů, kde je (pro někoho překvapivě) uplatnění nepasečných postupů často 
pokročilejší než v naší vlasti. To vše poodhalila již XI. mezinárodní konference IUFRO, která se koncem roku 
2018 konala v chilské Valdivii.

iufro – sekce pro nepasečné lesní 
hospodaření

Konference IUFRO (Mezinárodní unie 
lesnických výzkumných institucí) zaměře-
né na problematiku nepasečného, přírodě 
blízkého lesnictví se pořádají jednou za  
dva roky a jsou organizovány samostatnou 
IUFRO sekcí „Uneven-aged forestry“ – tedy 
nepasečného lesnictví. Uplynulých jede-
náct ročníků se v převážné většině případů 
konalo na severní polokouli. Pouze v roce 
2012 zavítalo pořadatelství na Nový Zé-
land. Podruhé se tak stalo prostřednictvím 
právě proběhlé konference, pořádané na  
hranici Patagonie. Samotné město Valdivia 
nebylo zvoleno náhodně – kromě skuteč-
nosti, že zde sídlí lesnická fakulta jiho-
chilské univerzity (Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos Naturales; Universi-
dad Austral de Chile), je zdejší region les-
nicky významný přítomností celosvětově 
vzácného biomu temperátních deštných lesů. 
Tedy biomu, který je plošně menší i vzác-
nější, než je obecně velmi známý biom tro-
pických deštných lesů. 

Konference se zúčastnilo více než 70 
lesnických odborníků z mnoha států 
Evropy, Asie, Severní Ameriky a Jižní 
Ameriky. Během tří konferenčních dní 
zaznělo v rámci pěti tematických sekcí 
přes 40 příspěvků. Z ČR zazněly tři 
příspěvky, a to od zástupců Výzkumné-
ho ústavu lesního hospodářství a mysli-
vosti, v. v. i., a Výzkumného ústavu Sil-
va Taroucy, v. v. i.

biom temperátních deštných lesů

Tento plošně vzácný biom se vyskytuje 
v rámci mírného podnebného pásma v ob-
lastech s nadprůměrným srážkovým úhr-
nem. Tím je limitován jeho plošný rozsah. 
Jeho výskyt je celosvětově omezen přede-
vším na území Pacific Northwest v Severní 
Americe, Tasmánie, jihovýchodu Austrá-
lie, jihu Nového Zélandu a Chile, kde se 
přirozeně nachází největší plocha tohoto 
biomu (cca 13 milionů ha). Zároveň jsou 
chilské temperátní deštné lesy vzácné 
i tím, že jsou tvořeny především listnatými 
dřevinami (kombinací opadavých a stá-
lezelených druhů), zatímco v ostatních 
jmenovaných regionech dominují v jejich 
druhové skladbě jehličnany. Jejich pest-
rost a variabilita je v Chile umocněna na-
víc hned dvěma ekologickými faktory se 
strmými gradienty (a jejich vzájemnou 
kombinací), a to srážkovým gradientem 
(daným vzdáleností od oceánu) a výško-
vým gradientem (daným strmě se zvedají-
cím masivem pohoří And). Oba tyto hlavní 
ekologické faktory nakonec limitují i hra-
nice areálu rozšíření tohoto specifického 
ekosystému. 

temperátní deštné lesy V chile

Chilští kolegové představili problematiku 
lokálních temperátních deštných lesů v ně-
kolika příspěvcích, které se věnovaly jak 
pralesovitým rezervacím, tak lesům hos-

Pralesovitá rezervace temperátního deštného lesa. 
S nárůstem osídlení v Chile poklesla rozloha tohoto 
lesního ekosystému o 50 %; z této dnešní výměry 
připadá necelých 13 % na lesy s pralesovitou strukturou.
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prostředí) dlouhodobě bijí na poplach. Je 
jim však nasloucháno ještě podstatně méně, 
než jsme zvyklí v evropských podmín-
kách. Podobná situace panuje i v sousední 
Argentině, která ztratila od konce 19. sto-
letí 70 % výměry lesů a trend se stále neda-
ří zastavit. 

temperátní lesy sVěta 
a klimatická změna

Příspěvek slovinských autorů popsal 
dlouhodobý vývoj plochy (82 ha) v přírod-
ní rezervaci Mozirska Požganija, která 
byla zničena požárem před téměř 70 lety. 
Stanoviště přirozených montánních bu-
čin, které bylo před požárem dlouhodobě 
ovlivněno pastvou, se vyznačovalo dru-
hovou skladbou sekundárně výrazně po-
změněnou ve prospěch smrku. Dosavadní 
vývoj po požáru vedl k tvorbě pestré po-
rostní struktury a prolínání pionýrských 
a klimaxových dřevin. Nicméně buk se 
navrací jen velice pozvolna, naopak smrk 
dominuje. Efektivně tak využívá, ač sám 
klimaxová dřevina, svoji schopnost pionýr-
ské strategie růstu. Poznatky dlouhodobých 
měření byly nyní vloženy do komplexního 
růstového modelu, založeného na mode-
laci vývoje a růstu jednotlivých stromů. 
Na základě provedených simulací se 
ukazuje, že převaha smrku může trvat 
i několik generací lesa a buk se do takto 
připravených podmínek bude navracet 
pozvolna, než sám získá svoji stanovištně 
příslušnou dominanci.

podářským. Představeny byly i dílčí vý-
sledky studií analyzujících převod na les 
výběrný na  území univerzitního polesí. 
Srážkový úhrn se v extrémních případech 
pohybuje kolem 6 000 mm/rok, prakticky 
vždy přesahuje 1 100 mm/rok a například 
v konkrétních podmínkách oblasti Valdi-
vie představuje v průměru 2 300 mm/rok 
při průměrné teplotě 12 °C, v zimě klesají 
teploty většinou pouze k 0 °C a sněhová 
pokrývka leží pouze v řádu jednotek dní. 
Výčetní tloušťka některých stromů v pra-
lesovitých rezervacích dosahuje až 4 m 
a porostní výška se běžně pohybuje kolem 
50 m. Z inventarizace provedené v Chile 
v roce 2007 vyplynulo, že současný podíl 
temperátních deštných lesů (pralesů i hos-
podářsky využívaných lesů) dosahuje 
přibližně 50 % jejich rozlohy v roce 1550 
(tj. před kolonizací Evropany).  

Ze studia disturbanční dynamiky prale-
sovitých rezervací vyplývá, že typický je 
maloplošný rozvrat, když velikost přiroze-
ně vznikajících porostních mezer nepřesa-
huje 400 m2. Mezi hlavní dřeviny patří rod 
pabuk (hlavně Nothofagus dombeyi, N. al-
pina, N. obliqua aj.), kdy především N. ob-
liqua je mimořádně cenný hospodářský 
druh. Z dalších dřevin lze jmenovat stále-
zelený Eucryphia cordifolia, který tvoří 
v porostech porostní podúroveň pabuku, či 
Laureliopsis philippiana, Persea lingue 
nebo Aextoxicum punctatum. V rámci uni-
verzitního polesí (celková výměra cca 
1 300 ha, z toho asi polovinu tvoří praleso-
vitý les, zbytek les hospodářský s přiroze-
nou druhovou skladbou nebo plantáže 
před porostní přestavbou) je na cca 400 ha 
realizován převod na les výběrný, a to expe-
rimentálně se dvěma různými hodnotami 
kruhové základny pro maximální přírůst 
a požadovanou strukturu (G = 60, resp. 
40 m2/ha), v obou případech s cílovou 
tloušťkou 80 cm. V porostní druhové sklad-
bě jsou přitom jak dřeviny stín snášející, tak 
dřeviny středně stín snášející. Uplatňována 
je sortimentní těžební metoda, vyklizování 
a přibližování probíhá z důvodu dimenze 
jednotlivých výřezů párem volů. 

ohrožené temperátní deštné lesy

Úbytek výměry temperátního deštné-
ho lesa jde na vrub změnám využívání 
krajiny a převádění lesních pozemků na  
zemědělskou (či ostatní) půdu, případně 
zavádění plantáží rychle rostoucích dřevin 
(nejčastěji eukalyptu či borovic – hlavně 
Eucalyptus globulus a E. nitens a Pinus ra-
diata). Negativní roli sehrává také změna 

klimatu. Zvláště v období let 1970–1990 
ubylo přes jeden milion hektarů temperát-
ního deštného lesa na úkor plantáží rychle 
rostoucích dřevin. Invazivní charakter má 
v těchto podmínkách borovice pokroucená 
(Pinus contorta). Nicméně v pokročilejších 
růstových fázích (i při opakovaném obmý-
tí) svojí invazivnost ztrácí a při samovol-
ném vývoji je postupně opět nahrazována 
domácími druhy dřevin. Její role je zde ně-
kdy i pozitivní, neboť spolu s borovicí lesní 
a těžkou (P. sylvestris a P. ponderosa) 
bývá využívána k obnově odlesněných, ne-
využívaných, silně erodovaných ploch 
jako přípravná dřevina. Velmi časté plan-
táže eukalyptu (rotace 20 let) jsou typické 
především absencí jakéhokoliv výchovné-
ho zásahu a svojí mechanickou labilitou. 
Zcela zásadním problémem je v mnoha re-
gionech Chile také devastace lesů v dů-
sledku nelegální těžby dříví, která je zde 
velmi běžná a má často fatální dopad. Dal-
ším klíčovým problémem chilského les-
nictví je intenzivní pastva v lesích, stejně 
jako dramatická eroze půdy po odlesnění, 
i intenzivní degradace a vyčerpání půd při 
rotaci plantáží rychle rostoucích dřevin 
(což v důsledku vede k rychlému opouštění 
plantáží a jejich soustavnému přesouvání 
na nové lokality, a to opět na úkor tempe-
rátního deštného lesa). Vysoký, zdánlivě 
nevyčerpatelný přírodní potenciál tohoto 
území a zatím relativně malé osídlení ne-
nutí chilské představitele uvažovat ve smys-
lu trvale udržitelného přístupu k lesům 
a lesnímu půdnímu fondu, ačkoliv odbor-
né lesnické kruhy (např. z univerzitního 

V Chile i Argentině dochází k dramatickému poklesu lesnatosti a změně užívání krajiny na úkor 
výměry lesů. Temperátní dětné lesy navíc ustupují plantážím rychle rostoucích dřevin. V popředí je 
plantáž borovice; šedozelené plochy protějšího úbočí jsou plantáže eukalyptu.
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cení tzv. plného zakmenění v globálním 
měřítku v kontextu klimatické změny“ 
jasně poukázal ne neudržitelnost součas-
ných modelů hospodaření v situaci rychle 
se měnících podmínek prostředí (vztah 
teploty, množství a distribuce srážek a dal-
ších faktorů). 

Husté uniformní lesní porosty přinášejí 
labilitu kvůli: 

 ■ zhoršeným fyziologickým parametrům 
stromů (malá koruna, a tedy malá listová 
plocha, tudíž neschopnost efektivně reago-
vat na výkyvy klimatických podmínek), 

 ■ mechanickým vlastnostem (krátké, 
vysoko nasazené koruny zvyšují těžiště 
a společně s vysokým štíhlostním kvocien-
tem a alokací přírůstu do horních částí 
kmene vedou k soustavné mechanické labi-
litě vůči disturbančním událostem typu vich-
řic apod.). 

exkurzní část

V rámci čtyřdenní exkurze byly navští-
veny a představeny rozličné majetky s růz-
nými přírodními podmínkami jak v Chile, 
tak v Argentině. Zvláště výše zmiňované 
strmé gradienty obou hlavních ekologic-
kých faktorů umožnily účastníkům vidět 
nejen další ukázky temperátního deštné-
ho lesa, ale i jihoamerickou pampu, stejně 
jako specifický ekosystém vysokohor-
ských lesů araukárie chilské (Araucaria 
araucana), dřeviny se zcela unikátním 
habitem, která tvoří i horní hranici lesa.  
V otázce srážkového úhrnu je ostatně v rám-
ci navštíveného NP Lanín v Argentině do-

Ukázka porostní struktury při převodu temperátního deštného lesa na les výběrný, 
realizovaný na univerzitním polesí.

Ukázka stejnorodého a stejnověkého porostu Nothofagus obliqua ve věku 56 let, 
kde bylo započato s uplatňováním strukturujících probírek.

středními a vyššími nároky na světelný 
požitek v nepasečném lesnictví a tvorbě 
pestrých porostních směsí, právě se zastou-
pením dřevin s velmi rozličnými ekologic-
kými (světelnými) nároky. V neposlední 
řadě byly řešeny i přímo otázky výběrných 
lesů (nezaměňovat s lesy trvale plně tvořivý-
mi, využívajícími výběrné principy) a stano-
vení optimální podoby Liocourtovy křivky 
(skrze q-hodnotu) s ohledem na konkrétní 
stanovištní podmínky a porostní druhovou 
skladbu.

Reprezentativní ukázkou plošně roz-
sáhlých, ale komplexních projektů zamě-
řených na úpravu pěstebních postupů 
adaptujících lesy na klimatickou změnu 
byla prezentace Lindy M. Nagelové z uni-
verzity v Coloradu. L. M. Nagelová vede 
projekt demonstračních objektů v hlavních 
biomech USA ve spolupráci s americkou 
sítí lesnických výzkumných ústavů. Pravi-
delné inventarizace, hodnocení vlastností 
stromů (velikosti korun, štíhlostní kvocien-
ty, poškození apod.) spolu se snahou o op-
timalizaci přírůstu při různých formách 
a intenzitách zásahů v porostech v procesu 
přestavby na nepasečně obhospodařované 
lesy představují pravděpodobně nejlépe 
vedený projekt tohoto zaměření v širším 
měřítku jednoho kontinentu. Pro nás je ve-
likým metodickým poučením, jak přistu-
povat k tvorbě sítě demonstračních objektů 
a také jaké jsou priority v investicích do  
lesnické vědy.

Za klíčovou přednášku lze považovat 
příspěvek Klause Puettmanna, profesora 
pěstování lesů na univerzitě v Oregonu. 
Ve svém příspěvku „Je méně více? Hodno-

Kanadští kolegové prezentovali své pr-
votní poznatky o možnosti využití po-
zemního laserového skenování při popisu 
a zjišťování taxačních veličin strukturně 
diferencovaných lesů. Velkou pozornost 
a ohlas vzbudil příspěvek kolegů z Japon-
ska. Ti představili detailní studii zabývající 
se ekologickými nároky mimořádně pestré 
palety zdejších dřevin a širokou škálu je-
jich porostních směsí. Informovali ale 
i o alarmujícím vývoji posledních let, kdy 
japonský stát podporuje zavádění velko-
plošného holosečného hospodářství s vidi-
nou maximalizace okamžitého výnosu. 
Prezentovány byly fatální dopady tako-
vých postupů, především rychlá degradace 
lesních stanovišť spojená s enormní erozí 
půdy (v převážně strmě kopcovitém kra-
jinném rázu Japonska). 

Poutavá přednáška autorů z USA popi-
sovala zcela specifickou problematiku sta-
novení optimálních strukturních veličin 
porostu s ohledem na souběh dvou produkč-
ních funkcí, kdy funkce dřevoprodukční je 
funkcí vedlejší. Konkrétně šlo o primární 
produkční funkci těžby javorového sirupu 
a o to, jak dosáhnout trvalé, vyrovnané 
a maximální produkce javorového sirupu. 
Samozřejmě opět s co nejvyšším využitím 
tvořivých sil lesa a při minimalizaci 
vstupů dodatkové energie (tedy nákladů) 
i s požadovanou stabilitou lesa, tedy v plné 
analogii k nám dobře známým otázkám 
při funkci dřevoprodukční.

Velká část příspěvků byla věnována 
otázkám využití ekologických nároků 
dřevin při tvorbě požadované porostní 
struktury, možnosti uplatnění dřevin se 
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Zdánlivá nevyčerpatelnost bohatství lesů a jejich potenciálu vede kompetentní představitele v Chile i Argentině k ignoraci hrozeb, které z dosavadního 
neuspokojivého vývoje plynou.

nentech pak řeší lesníci stejný problém 
– podíl nahodilých těžeb se zvyšuje, trh 
se dřívím se jednostranně přesycuje a naru-
šené porosty jsou znovu opakovaně rozvra-
ceny dalšími kalamitními událostmi. Proto 
je evidentní stále silnější apel na změnu 
modelů hospodaření směrem k výrazně 
různorodější struktuře, práci s menším po-
čtem stromů při jejich vysoké individuální 
fyziologické a mechanické odolnosti, která 
je hlavním stavebním kamenem fyziolo-
gicky i mechanicky odolnějších lesních 
porostů, se souběžným zacílením na opti-
malizaci přírůstu těchto nově se tvořících 
strukturně bohatých typů lesa. 

Příspěvek vznikl za podpory Minister-
stva zemědělství, institucionální podpora 
MZE-RO0118; a za podpory Ministerstva 
životního prostředí, institucionální pod-
pora MŽP-CZ 00027073.

Upřesňující informace a pomoc při 
tvorbě článku autorům poskytl Dr. Daniel 
P. Soto z Universidad de Aysén v Chile.
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Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.

Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i.

Výzkumná stanice Opočno
E-mail: bednar@vulhmop.cz

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

 tomas.vrska@slpkrtiny.cz
 

Foto: Pavel Bednář, Kristjan Jarni  
a Eckart Senitza

Autoři jsou členy Pro Silva Bohemica.

ložen nejstrmější srážkový gradient na 
světě (na vzdálenosti 700 km je přechod 
od 3 000 mm/rok do 300 mm/rok).

praktická ukázka

Účastníci se seznámili i s hospodařením 
na soukromém lesním majetku zakoupe-
ném v roce 2000. Z celkové výměry 140 ha 
je polovina sekundární stejnověký les tvo-
řený cenným středně stín snášejícím opa-
davým N. obliqua. Věk porostů je 56 let, 
s výčetní tloušťkou 35 cm (při cílové tl. 
80 cm). Porosty jsou od roku 2003 postup-
ně vychovávány strukturujícími probírka-
mi s uvolňováním čekatelů (u tohoto druhu 
je typická pomalá reakce rozvoje koruny 
na nový disponibilní prostor). Tím se za-
číná i postupně mozaikovitě formovat 
obnova stín snášejících stále zelených 
listnatých dřevin (v konkurenci s vitální 
buření – bambusem). Obnova porostu však 
započne až za dalších cca 20 let. Sekun-
dární stejnorodé porosty N. obliqua budou 
přeměňovány na porosty smíšené, struk-
turně diferencované. Protože jsou, jak to 
v případě sekundárních stejnorodých po-
rostů bývá, typické svými pěstebními 
úskalími – především rozvratem biotic-
kým škůdcem (rodu Holopterus sp.).

Doslova v čase se pak exkurze přenesla 
v nedalekých porostech, které představují 
výhledový cíl všech porostů na majetku. 
Celková výměra tohoto porostního typu je 
12 ha. Výčetní kruhová základna je 61 m2/ha 
při porostní zásobě kolem 750 m3/ha; 
v porostní skladbě se uplatňuje více než 
osm druhů dřevin. Realizován je převod na  
výběrný les s pomístním uplatněním kotlí-

ků (do pěti arů) pro obnovu středně stín 
snášejícího N. obliqua. 

Předpokladem hospodaření je pečlivá 
inventarizace; v případě cenného N. obli-
que kusová (inventarizace všech jedinců). 
Roční etát je 46 m3 (tj. cca 4 m3/ha*rok) 
a těžba je umisťována s ohledem na po-
třeby porostu tak, aby bylo postupně 
dosaženo rozložení četností tlouštěk dle 
Liocourtovy křivky. Do této těžby není za-
počítán N. oblique, u kterého jsou ročně 
těženi jen čtyři jedinci (dalších cca 32 m3 
z plochy 12 ha). Tyto čtyři stromy se na  
ročních příjmech z prodeje dříví podílejí 
téměř z poloviny. Uvedený počet (4 ks/rok) 
vychází z celkového počtu jedinců (nyní 
168 ks / 12 ha), kdy je jejich obnova rozvr-
žena na více než 40 let. Za každý pokácený 
N. obliqua je v rámci vytvořeného kotlíku 
uměle obnoveno kolem 20 jedinců tohoto 
druhu (výška přes 2 m kvůli pastvě dobyt-
ka). Tito jedinci již budou v době po dotě-
žení všech dospělých jedinců poskytovat 
v rámci probírkových zásahů zpeněžitelné 
sortimenty.

záVěrem

Konference ukázala zcela zřetelný spo-
lečný jmenovatel současných problémů 
v lesním hospodářství v biomu temperát-
ních lesů – tedy lesů mírného pásma obou 
polokoulí. Je jím stále sílící vliv globální 
změny klimatu, který přináší zvýšený po-
díl nahodilých klimatických událostí, jež 
ústí v nemožnost obhospodařovat les sys-
tematicky, pokud je to les homogenní, tedy 
mechanicky labilní a fyziologicky oslabe-
ný. Nejenom u nás, ale i na jiných konti-


