
Hospodafiení v lese 
a biodiverzita

V biologickém, ekologickém i lesnickém
smyslu je les místo, jehoÏ hlavním a nej-
nápadnûj‰ím rysem je pfievaha stromÛ. Kro-
mû nich v‰ak prakticky v kaÏdém lese na-
jdeme rÛznû druhovû bohatá spoleãenstva
niÏ‰ích a vy‰‰ích rostlin, hub, mikroorganis-
mÛ, bezobratl˘ch i obratlovcÛ. Druhové
sloÏení tûchto spoleãenstev a vzájemné
proporce mezi druhy (tj. zda je druh vzácn˘
nebo naopak hojn˘) urãuje za dan˘ch eko-
logick˘ch podmínek mezidruhová konku-
rence. Nûkteré druhy jsou pfiitom konku-
renãnû schopnûj‰í neÏ jiné a proto po
urãité dobû neru‰eného v˘voje lesa zaãínají
pfievládat. Pokud je v nûjak˘ch ekologic-
k˘ch podmínkách potenciální prostor
(v ekologické terminologii potenciální nika)
pro spoleãn˘ v˘skyt dejme tomu 40 druhÛ
cévnat˘ch rostlin, vût‰í poãet z nich se
mÛÏe uplatnit, jen pokud budou nûjak˘m
zpÛsobem omezovány dominantní druhy.
V lese to jsou zcela oãekávanû stromy.

To, zda organismy s tendencí dominovat
budou obãas nebo pravidelnû omezované,
mÛÏe kromû pfiírodních faktorÛ ovlivÀovat
také ãlovûk. A skuteãnû tak intenzivnû ãiní
jiÏ odpradávna. Podoba na‰ich lesÛ, jak ji
známe dnes, je v hustû osídlen˘ch oblas-
tech po tisíciletí urãována intenzitou a zpÛ-
sobem hospodafiení. NeÏ byly z velké ãásti
zmûnûny monokulturními v˘sadbami, mûly
lesy pfiedev‰ím níÏin a pahorkatin podobu,
která se dodnes zachovala doslova jako re-
likt minulosti. Svûtlé typy lesÛ jako teplo-
milné doubravy a dubohabfiiny jsou velmi
pravdûpodobnû v˘sledkem hospodafiení
z doby pfied zavedením „racionálního les-
nictví“.

Nejv˘znamnûj‰ím zpÛsobem tradiãního
hospodafiení jsou pafieziny (nûkdy naz˘va-
né les nízk˘). Jde o typ managementu, pfii
kterém jsou v relativnû krátk˘ch ãasov˘ch

intervalech (zpravidla 7–20 let) tûÏeny pa-
fiezové v˘mladky, pfiedstavující trval˘ zdroj
kvalitního palivového dfieva. KaÏd˘ rok se
takto odtûÏí pouze urãitá ãást obhospo-
dafiovaného lesa. V˘sledkem je mozaika
rÛznû star˘ch a pfiedev‰ím rÛznû svûtl˘ch
porostÛ. Aãkoli vûk v˘mladkÛ je omezován
krátkou dobou obm˘tí, v lese je zachována
kontinuální pfiítomnost starého a ãásteãnû
odumfielého dfieva v podobû postupnû
stárnoucích, od stfiedu hnijících pafiezÛ,
z jejichÏ Ïivého obvodu vyráÏí nové v˘-
mladky. Právû velká rÛznorodost v mnoÏ-
ství svûtla dopadajícího na povrch pÛdy,
naru‰ování ãasto opakovanou tûÏbou a zá-
roveÀ pfiítomnost starého a odumfielého
dfieva v podobû pafiezÛ umoÏÀují v takto
obhospodafiovan˘ch lesích souãasnou exi-
stenci mnoha druhÛ organismÛ. Kromû
toho b˘vají v pafiezinách ponechávány v ur-
ãit˘ch rozestupech staré stromy, poskytují-
cí dal‰í typy prostfiedí zejména pro hmyz
a ptáky. Takovému lesu se fiíká pafiezina
s v˘stavky, ãili les stfiední.

Lesy v nûkter˘ch oblastech (pfiedev‰ím
na jiÏní Moravû a ve stfiedních âechách)
byly obhospodafiovány jako pafieziny je‰tû
v dobû první republiky. Po druhé svûtové
válce v‰ak tento typ hospodafiení témûfi úpl-
nû vymizel. Souvisí to se zmûnou pozemko-
vého vlastnictví, kdy prakticky v‰echny lesy
pfie‰ly pod státní správu a v‰ude byl zave-
den jednotn˘ hospodáfisk˘ systém. Dfiíve
pafiezinov˘m zpÛsobem obhospodafiované
lesy se mûní v sukcesnû pokroãilej‰í stadia
s pfievahou nûkolika málo dominantních
druhÛ, které jsou schopny sná‰et dlouho-
dobû siln˘ zástin a profitovat z hromadûní
Ïivin, které nejsou z lesa transportovány
v takové mífie jako dfiív. Tato sukcesnû po-
kroãilej‰í stadia jsou navíc prostorovû mno-
hem homogennûj‰í. Z lesa proto mizí svût-
lomilné druhy a druhy vyÏadující jemnou
mozaiku rÛzn˘ch typÛ stanovi‰È, která byla
vytváfiena právû tradiãními zpÛsoby hospo-
dafiení.

Vût‰ina nejzachovalej‰ích pafiezinov˘ch
lesÛ dnes leÏí v rezervacích, kde se zachova-
ly díky tomu, Ïe se zde od doby vyhlá‰ení
ochrany hospodáfisky zasahovalo jen spora-
dicky. Neplatí to ov‰em obecnû — snahou
bylo pfievádût pafiezové polykormony for-
mou vyjednocování na jednokmenné jedin-

ce. Paradoxem je, Ïe území chránûná pfie-
dev‰ím kvÛli v˘skytu cenn˘ch druhÛ a spo-
leãenstev, touto „konzervací“ ztrácí na hod-
notû. Existence pestré pfiírodní mozaiky
byla totiÏ dána právû dfiívûj‰ím zpÛsobem
hospodafiení. Homogenizace pafiezin je sa-
mozfiejmû zcela pfiirozen˘ proces, je v‰ak
tfieba poloÏit si otázku, co vlastnû chceme
v na‰í krajinû chránit. Pokud jsou cílem
zdánlivû nedotãené, av‰ak druhovû pomûr-
nû chudé (pra)lesy, pak mÛÏeme stávající
bezzásahov˘ reÏim zachovat s vûdomím
ztráty podstatné ãásti hodnoty lesních re-
zervací níÏinn˘ch oblastí.

Apelujeme tímto na znovuzavedení tra-
diãních zpÛsobÛ obhospodafiování lesÛ
tam, kde je to z hlediska ochrany biodiver-
zity evidentnû nezbytné. S tím souvisí dÛ-
vod pro obnovu pafiezin, kter˘ vÛbec není
historicky sentimentální, je dokonce me-
zinárodnû aktuální. V reliktech tradiãnû ob-
hospodafiovan˘ch lesÛ totiÏ pfieÏívají po-
slední populace dfiíve hojnûj‰ích druhÛ,
které, pokud nebude obnoveno tradiãní
hospodafiení, z na‰í pfiírody zmizí. Alarmu-
jící je, Ïe fiada tûchto druhÛ nevymírá jen
u nás, ale v celém svém areálu, a je tedy
moÏné, Ïe zmizí docela. Kromû zachování
biodiverzity jsou pafieziny v˘znamné jako
kulturní fenomén — jistou analogií mÛÏe
b˘t ochrana nemovit˘ch kulturních pamá-
tek, vÏdyÈ podoba níÏinn˘ch lesÛ je v˘sled-
kem spoleãného vlivu kultury a pfiírody.
Tfietí dÛvod je socioekonomick˘; pafieziny
poskytují ‰irokou ‰kálu pfiírodních produk-
tÛ na bázi dfieva, pfiiãemÏ cel˘ systém je
sobûstaãn˘ a dobfie zapadá do pfiedstav
o trvale udrÏitelném lesnictví. Znovu-
zavedení pafiezin vytvofií nové pracovní pfií-
leÏitosti ve venkovsk˘ch oblastech.

Chtûli bychom na tuto problematiku
upozornit ‰ir‰í vefiejnost a umoÏnit znovu-
zavedení tradiãních zpÛsobÛ hospodafiení.
Nejen ochrana pfiírody, ale také ekonomické
zájmy hovofií pro obnovu pafiezinného hos-
podafiení tam, kde v minulosti dobfie pro-
sperovalo. Zku‰enosti ze zahraniãí (Velká
Británie, Nûmecko) oprávnûnosti tohoto
kroku jasnû nasvûdãují. Své názory k téma-
tu mÛÏete vyjádfiit na webov˘ch stránkách
http://sweb.cz/diskuse.lesy.
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