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HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU

 První výstup projektu FORRISK se zaměřil na porovnání států – Rakouska a České republiky, zvláště v jejich příhraničních regionech,

v oblasti lesnictví, lesnické praxe, rizik, zákonných předpisů a budoucích doporučení.

 Druhý výstup projektu FORRISK je manuál pro budoucí řízení krizí a rizik v lesním hospodářství. Zahrnuje přehled doporučení, jak

řešit současně se objevující a předpokládané problémy s ohledem na porostní typ, stanovištní podmínky a velikost lesníhomajetku.

 Třetím výstupem jsou webové stránky fungující jako systém včasného varování s doporučeními zahrnujícími možná hospodářská

opatření a schraňujícími aktuální informace pro zabránění vzniku či zmírnění tak obrovských problémů jaké se vyskytly v posledních

letech, a pro minimalizaci ekonomických i ekologických ztrát, stejně tak omezení ekosystémových služeb.



• BROŽURA

• Úvod 

• Přehled hlavních výstupů projektu

• Co je to riziko a jak se s ním vypořádat

• Rizika v lesnictví Aktuální problémy 

• Výběr dřevin – klíčový prvek pro předcházení rizikům

• Připravenost /Rakousko - Česká republika/ 

• Integrovaný management kůrovce 

• Obnova lesa po kalamitě 

• Prevence – aplikace adaptačních strategií 

• Příklady dobré praxe





 Těžbou lesů v historii

 Běžným používáním holosečí

 Umělou obnovou jako hlavnímetody obnovy lesa

 Zakládání nestabilních stejnorodých homogenních porostů jehličnanů (smrku ztepilého a borovice lesní)

 Zanedbanou výchovou (opožděná, pokud nějaká prořezávka a probírka pak o nízké intenzitě)

 Snížení biologické rozmanitosti

 Vysoká populační hustota volně žijící zvěře

 Změna chemického složení ovzduší a půdy

 Globální změna klimatu obecně zatěžující lesy a vedoucí ke změně režimů poškození

 Zvyšující se napadení hmyzem a (zejména houbovými) patogeny

 Zavlečení invazních nepůvodních druhů rostlin, hmyzích škůdců a stromových patogenů

 Chybějící nebo nedostatečné množství vhodného reprodukčního materiálumnoha druhů dřevin

 Vlastnická struktura s mnohamalými vlastníky, s často chybějícími znalostmi

a infrastrukturou pro vhodné obhospodařovaní lesa

Současné problémy lesního hospodářství souvisí s:
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[zdroj: Čermák et al., 2021] 

BUDOUCNOST SMRKU



PŘEHLED HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

• Abiotické a biotické faktory

• Změna klimatu, Vítr, Sníh+, Degradace stanoviště, Sucho, Kůrovec, Požáry, Zvěř, Choroby+

• Hlavní rizikové faktory pro vybrané dřeviny: SM, JD, MD, BO, DG, BK, JV, JS, DB



Zastoupení:

rare - zanedbatelné

low – nízké

middle – střední

high - vysoké



(zdroj: T. Mette et al. 2021)

Vhodnost dřevin pro r. 2100 dle

scénářů rcp4.5 a rcp8.5 pro oblast

Jižní Moravy





UMĚLÁ OBNOVA



1 DLE VYHL. 456/2021

Les věkových tříd vs CCF – přírůstové hospodářství / Dauerwald



Doporučení:

• Obecná

• Dle porostního typu – identifikace rizik – pěstební opatření



- PRODUKČNÍ A EKONOMICKÁ RIZIKA

(DLE VELIKOSTI MAJETKU)

- PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Pro Silva Bohemica


