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pakující se kůrovcová kalamita mění v posled‑
ních letech nejen horské lesy k nepoznání. Ško‑
dy, které napáchá tento přemnožený hmyz,
nejsoupouzeestetickéčiekonomické,aleieko‑
logické. zhoršují totiž tepelnou bilanci krajiny – pokud
stromy uschnou, jejich koruny nestíní a půda se ohřívá
slunečním svitem. Podle milana Košuliče, který v les‑
ní správě město albrechtice v okrese bruntál pracoval
do roku 2017 jako zástupce správce, je příčin tohoto
neutěšeného stavu více. „Některé působí dlouhodobě,
jako například zhoršený stav lesních půd v důsledku ne‑
ustálého působení průmyslových imisí. Když se k tomu
ale přidají i dlouhá období s minimem srážek a poté pří‑
valové deště, kdy většina vody rychle odteče, dále hou‑
bové choroby dřevin a způsob hospodaření zaměřený
na co nejjednodušší produkci dříví v monokulturách,
je výsledkem zhoršený zdravotní stav lesních dřevin.“
jako rozbuška kalamity pak stačí jedna extrémní situ‑
ace, například sucho v roce 2015, kdy došlo k nevídané‑
munárůstukůrovcůvoslabenýchsmrkovýchporostech.
o suchu jako významném faktoru kůrovcových kalamit
hovoříijanDuda,odbornýlesníhospodářv libereckém
kraji. „za normálních okolností se kůrovci vyvíjejí jen
na ojedinělých chřadnoucích stromech nebo polomech
a jsou běžnou součástí ekosystému. jsou‑li však smrko‑
vé porosty, jejichž mělké kořeny nemohou získat vodu
z hlubších vrstev půdy, celoplošně oslabené suchem,
mají škůdci ideální podmínky a dochází k přemnožení.“

Problém je, že ani letošní nadnormálně deštivý půlrok
nepříznivou situaci příliš neovlivní. Kůrovec totiž rea‑
guje jako každý jiný hmyz. svůj vývoj zpomalí, což má
za následek méně vyvinutých generací. jenomže tím,
že je už dlouhodobě přemnožený, tak ani jednorázový
nižší přírůstek kalamitě nezabrání. Podle oslovených
odborníků by muselo současné vlhké a chladné období
trvat řádově roky, aby se přemnožení kůrovců zastavi‑
lo. I proto se snahy o nápravu rovnají téměř donquijot‑
skému zápasu. Klíčem je co nejpečlivější vyhledávání
napadených stromů, jejich okamžité vytěžení a účin‑
ná asanace, než brouci dokončí pod kůrou svůj vývoj.
„ani jedno už se prakticky nedaří, ale nelze to vzdát.
jde totiž o to, že každý správně a včas odstraněný kůrov‑
cový strom znamená o několik méně nově napadených
stromů. jedině takto lze vývoj kalamity alespoň zpoma‑
lovat a snažit se o zastavení jejího postupu do oblastí,
kde lze ještě považovat stav škůdců za normální,“ vy‑
světluje dále milan Košulič a dodává, že klasická obran‑
ná opatření, jako jsou stromové lapáky, což jsou nastra‑
žené pokácené kmeny ošetřené insekticidem, kam když
brouci nakladou vajíčka, tak se právě narozená mláďata
otráví tím, jak se přes ošetřenou vrstvu prokousávají
na povrch, a feromonové lapače na lýkožrouty, v dneš‑
ních suchem oslabených lesích příliš nefungují.
oba lesní hospodáři zmiňují i další rovinu boje proti
kůrovci a tou je vlastní skladba lesa. Porosty by měly
být vícepatrové, druhově a věkově pestré a daleko
větší význam by se měl přikládat i k přirozené obno‑
vě ze semen. Pestrost zabrání kůrovci v „obžerství“
a různověkost zase pomůže lesu například při vichři‑
cích. Pokud totiž budou stromy v patrech pod sebou

les budoucnosti
o podobě budoucích lesů se
rozhoduje již nyní. aby byly odolnější,
musí být především mnohem
pestřejší – druhově, výškově,
tloušťkově a prostorově. Ve smíšených
lesích mají totiž škůdci mnohem
horší podmínky pro přemnožení.
I kdyby uhynuly dva druhy dřevin, les
zůstane zachován. Stejně důležitá je
i různověkost stromů. pod starými
by měly růst stromky mladší. pokud
vichřice vyvrátí ty dospělé, mladé
většinou přežívají, což opět zaručuje
trvalost lesa i bez zalesňování. Zcela
zásadní je pro obnovu pestrých
lesů snížení počtu býložravé zvěře,
jejíž vysoké stavy likvidují listnáče
a jedle na většině území. příklad lesu
budoucnosti je na fotografii.
Foto: Archiv Pro silvA boheMicA

na malé ploše, mladé, a tím pádem nižší stromky po‑
ryvy větru přežijí, i když se ty vysoké nad nimi vyvrátí.
jenomže cesta k ideálnímu stavu není snadná. ob‑
nově smíšených lesů s podílem pestré škály listna‑
tých dřevin a jedlí totiž brání na většině našeho území
přemnožená býložravá zvěř. aby se podařilo smíšené
lesy obnovit, je zásadní zajistit rovnováhu mezi lesem
a zvěří i za pomoci vlků. milan Košulič uvádí, že jedině
kompletní změna přístupu k pěstování lesů pomů‑
že, aby byly budoucí porosty odolnější a adaptované
na zhoršené podmínky. „máme‑li takové lesy opravdu
mít, musíme splnit několik podmínek. jednou z nich
je výrazné snížení počtu zvěře, jako je jelen, srnec či da‑
něk, protože bez toho bude veškerá snaha o druhově
pestřejší lesy hlavně vyhazováním peněz.“
Kromě pestré druhové skladby oslovení hospodáři
hovoří také o řadě dalších opatření, která mohou při‑
spět k lepšímu zadržování vody v půdě a tím i ke zmír‑
nění kůrovcových kalamit. opatření mohou mít růz‑
nou podobu, od revitalizací toků přes budování nádrží,
tůní, cest s propustným povrchem a vsakovacími ob‑
jekty na příkopech až po nepasečné hospodaření se stá‑
le zastíněnou lesní půdou či omezení zhutňování půdy.
a například tůně mohou vznikat tak, že se zlikvidují
nepoužívané cesty a linky, zejména ty, kudy teče voda
a dochází k erozi. „může se to udělat tak, aby se voda
z linky vypustila do porostu, případně aby tam místo
vyjetých kolejí vznikla řada různě velkých kaluží s pře‑
padem do porostu. efekt může být větší, než tušíme.
Kalná voda tekoucí v potocích po každém větším dešti
totiž neteče z povrchu lesní půdy, ale právě z lesních
cest a přibližovacích linek,“ vysvětluje milan Košulič.
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esnické povolání bývá v českých filmech vykresleno skoro až idylicky. Stačí si vzpomenout
na lesníka Horynu ze seriálu Přátelé Zeleného
údolí z roku 1980 nebo na Josefa Beka s písní Hajný je lesa pán z pohádkového muzikálu Ať žijí duchové.
Podle těchto předloh to vypadá, že lesník hlavně chodí
po svém revíru, po boku má věrného jezevčíka, nakrmí daňky a srnky, pokácí nebo zasadí strom a užívá si
harmonického prostředí.
Skutečnost je však těmto představám vzdálená.
Správce lesa se musí při péči o svůj revír řídit desítkami
právních předpisů, které se týkají nejen lesa, myslivosti nebo ochrany přírody, ale také zákony o obchodních
korporacích, o obcích nebo občanským zákoníkem.
„Hospodaření v lese zahrnuje použití reprodukčního
materiálu lesních dřevin, obnovu a výchovu porostů,
ochranu lesa, těžbu dříví a lesní dopravu, ale i preventivní činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů, povodňových vln, zajišťování ochranné
služby v lesích při obecním užívání lesů občany nebo
vedení lesní hospodářské evidence,“ vypočítává hlavní
úkony lesníků Jana Divišová, tisková mluvčí Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

Politici normami hází vlastníkům klacky pod nohy
Oslovení experti se navíc shodují na tom, že český lesní
zákon patří k těm nejrestriktivnějším v celé Evropě.
Neponechává totiž vlastníkům, respektive lesníkům,
větší prostor pro vlastní rozhodování. „Vlastníci jsou
svazováni čím dál rozsáhlejším a detailnějším balíkem
zákazů, příkazů a dalších omezení, jejichž účel a smysl jim často nejsou zřejmé. Rozsah, v němž mohou se
svým lesním majetkem nakládat svobodně, je čím dál
menší,“ říká advokát Martin Flora, který se na oblast
lesnictví specializuje.
Projevuje se to například u těžby dřeva, kdy lesník
musí prostřednictvím vlastního systému náležité

péče prokázat, že dřevo bylo získáno legálně. „Právní
norma je v Česku nejpoužívanějším nástrojem státní
lesnické politiky a její význam je trvale přeceňován
ve falešné víře, že společensky žádoucího stavu lesa
a lesního hospodářství lze dosáhnout vydáním vhodně sepsaného předpisu,“ pozastavuje se nad překážkami Flora.
Byrokracie však není jediným problémem, se kterým se lesníci potýkají. „Především je to kůrovcová
kalamita, která probíhá lesy napříč regiony i vlastníky. Způsobuje komplikace spočívající v nedostatku
kapacit na zpracování, přebytku dříví a s ním spojeným poklesem cen dřeva, který vyvolává finanční
problémy vlastníků lesa. Tam, kde je již vytěženo, se
problém přesouvá do obnovy lesa a jeho financování,“ přibližuje Ladislav Půlpán, analytik ochrany lesa
ze státního podniku Lesy ČR, který spravuje skoro
polovinu všech tuzemských lesů.

Vlastníci lesů
jsou svazováni
čím dál
rozsáhlejším
balíkem zákazů
a omezení,
jejichž účel
a smysl jim
často není
zřejmý. Lesník
například musí
prokázat, že
dřevo, které
ve svém revíru
vytěžil, bylo
získáno legálně.

Krajina propůjčená od budoucích generací
Vedle kůrovce přispěly ke katastrofě českých porostů
i zesilující se sucha. Právě projevy klimatické změny
jsou pro lesníky noční můrou. „Lidé byli zvyklí brát lesy
jako samozřejmost, ale nemusí to tak být do budoucna,
pokud nezměníme systém hospodaření v krajině,“ varuje Tomáš Czernin. Potomek šlechtického rodu Czerninů
obhospodařuje přes 1500 hektarů lesa v Polabí. Hlavní
dřevinou je na jeho pozemcích dub, proto jej kalamita
způsobená suchem nezasáhla tak jako jiné vlastníky.
„S výměrou, kterou vlastním, je již možné hospodařit efektivně. Když to zjednoduším, ročně přiroste
přibližně stejné množství dřeva, jako vytěžím, a práce v lese probíhají kontinuálně. Lesy, pole a rybníky
obhospodařuji v součinnosti s udržitelným způsobem
tak, aby v této činnosti mohli pokračovat i ti, kteří přijdou po mně. Řídím se mottem, že mám krajinu propůjčenou od budoucích generací,“ zamýšlí se Czernin.
Řešení kritické situace českých lesů vidí především
ve shodě jednotlivých profesí navázaných na krajinu.
„Lesníci, zemědělci i vodohospodáři musí spojit své
síly dohromady a řešit krajinu jako propojený celek.

FoTo: ShuTTerSTock

S podporou akademické sféry a vhodnou dotační politikou, která nebude zaměřena jen na produkci, můžeme dát péči o krajinu novou vizi a strategii včetně
zachování jejích hospodářských funkcí kulturní krajiny,“ říká Czernin.

Co sedí v papírech, nemusí platit v praxi
Kromě sucha a kůrovce se však lesníci potýkají i se špatněnastavenýmsystémemtendrůnadodavatelskoupráci. To má pak za následek devastaci lesa. „Hlavním kritériem je cena. Aby se firmy vůbec uživily, podbízí se cenou
a řada zásadních kritérií není dodržována,“ vysvětluje
Jaroslav Bartoš, soudní znalec zabývající se lesy. Nejlépe
to lze podle něj vidět na rozdělení lesů do vegetačních
stupňů,kterépřitomnaprostoneodpovídajínadmořské
výšce. „Jižně orientovaná údolí jsou označena nižším
stupněm než třeba severní. Platí, že odkud bylo sebráno
osivo v příslušném lesním vegetačním stupni, tam by

měla být zasazena sazenice, s rozdílem jednoho stupně.
Tato podmínka ovšem není dodržována v praxi. V lesní
evidenci dokumentace zcela přesně odpovídá, ale skutečnost je úplně jiná,“ upozorňuje Bartoš.
Vrásky přidělává lesníkům i novela zákona o myslivosti. „Obáváme se, že současný návrh novely dostatečně neřeší prevenci škod na nově vysázených
lesních porostech melioračních a zpevňujících dřevin.
Majitel lesních i zemědělských pozemků musí mít
právo a možnost předcházet škodám prostřednictvím
vlastního mysliveckého hospodaření,“ dodává k navrhované novele Jana Divišová.
Ačkoliv se zdá, že jde o povolání plné překážek, lesník je především člověkem, který musí mít svou práci rád a musí se umět přizpůsobit. „Les v Česku roste
v průměru 115 let. To je dost dlouhá doba, za kterou se
může mnohé změnit a lesník na to musí v rámci možností reagovat,“ říká Ladislav Půlpán.

Inzerce

VĚDU A VÝZKUM V ZEMĚDĚLSTVÍ ZASTŘEŠUJE

ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD
Česká akademie zemědělských věd (ČAZV)
je odbornou institucí, která sdružuje osobnosti zemědělského výzkumu, vývoje
a vzdělávání spolu s praktiky v oborech,
které tvoří komplex zemědělsko-lesnicko-potravinářských věd. Je poradním
orgánem Ministerstva zemědělství především pro oblasti zemědělského aplikovaného výzkumu. Posláním akademie je podpora
a rozvoj zemědělství a aplikace vědeckých
výzkumů do praxe. Členové ČAZV se podílí
na tvorbě koncepčních materiálů ministerstva i Evropské komise a mají tak jedinečnou
možnost být aktivními spolutvůrci zásadních
dokumentů. V současnosti se jedná například o „Koncepci zemědělského výzkumu

2023+“, strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ nebo strategii EU v oblasti biologické
rozmanitosti. Popularizaci vědeckých
výzkumů zajišťuje ČAZV především vydáváním svých 11 mezinárodních odborných
vědeckých časopisů. Důležitou rolí akademie je také osvěta, poradenství a vzdělávání.
Velkého zájmu se těší workshopy a semináře,
které akademie pořádá ve spolupráci se
vzdělávacími institucemi, výzkumnými
ústavy a dalšími významnými partnery.
ČAZV je dynamickou institucí, která komunikuje s odbornou i laickou veřejností ve
věcech rozmanitých oblastí zemědělství,
lesnictví a potravinářství.

PUBLIKUJETE? PŮSOBÍTE V OBLASTI VĚDY
A VÝZKUMU V NĚKTERÝCH Z OBORŮ, KTERÝMI
SE ČAZV ZABÝVÁ?
Staňte se členem ČAZV a publikujte své
výsledky v uznávaných časopisech ČAZV
indexovaných ve světových databázích,
9 z 11 časopisů má přidělen impakt faktor.
Kompletní informace o činnostech akademie najdete na našich webových stránkách a
sociálních sítích. Najdete zde mj. také certifi-

kované metodiky z různých oborů, které byly
vytvořeny vědeckými a výzkumnými organizacemi a jsou zdrojem nových poznatků či
informace o aktuálních akcích, jako jsou
workshopy, semináře, konference či každoroční literární soutěž.

96 let působení
11 odborů napříč zemědělskými obory
668 členů
11 vydávaných vědeckých časopisů
527 vydaných článků v roce 2019

ODBORY ČAZV
Odbor rostlinné výroby
Odbor rostlinolékařství
Odbor živočišné výroby
Odbor veterinárního lékařství
Odbor zemědělské techniky, energetiky a výstavby
Odbor potravinářské technologie a techniky
Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin
Odbor ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky
Odbor lesního hospodářství
Odbor pedologie
Odbor vodního hospodářství
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