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Abstract
The topic of the conference of the Czech Botanical Society in 2008 was forest vegetation. The organizers
attempted to include a wide range of issues from research to management and conservation. Based on the
papers and the extensive discussions, the Czech Botanical Society decided to make the main ideas concerning future forestry policy publicly available. These ideas were: The fundamental difference between
lowland and highland forests: the former are particularly valuable for their biodiversity, the latter are suitable rather for the conservation of natural processes. This distinction has a historical background. Historical
human impact on Czech forests is still little known but is certainly of crucial importance virtually everywhere. The present conservative timber production-aimed management regimes should be differentiated,
focusing on the non-production functions of forests in all kinds of protected areas. Two contrasting approaches appear to be important for the future conservation of forests: non-intervention and traditional management. They should be introduced and promoted in order to preserve processes and/or to maintain
biodiversity. The latter includes counterbalancing the effects of eutrophication and the increasingly mesic
environment of lowland forests. Moreover, forest continuity is important for the survival of populations of
organisms in fragmented landscapes. Large-scale disturbances (such as windstorms) should be considered
natural parts of forest ecosystems. The influence of large herbivores is undoubtedly one of the most problematic issues, however, its effects are ambiguous from the conservation point of view. Finally, many non-forest patches in the landscape are much more valuable than forests and should not be turned into forests.
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Konference ÈBS byla v roce 2008 zamìøena na lesní vegetaci. Jako organizátoøi programu
konference jsme se snaili o to, aby kromì výzkumnì zamìøených pøíspìvkù byla pøedstavena i témata týkající se hospodaøení a ochrany pøírody v lesích. U mnoha pøíspìvkù se navíc tyto tøi aspekty vzájemnì prolínaly, co odráí jejich pøirozenou provázanost. Bohatá
diskuse následující jednotlivé pøíspìvky a zejména závìreèná takøka bouølivá debata ukázaly, e právì témata pøekraèující hranice základního výzkumu a dotýkající se praktického
nakládání s lesy jsou odbornou botanickou veøejností citlivì vnímána. Souèasný stav èeských lesù rozhodnì není široce pøijímán jako ádoucí. Èeská botanická spoleènost se proto
rozhodla shrnout nejakcentovanìjší a nejaktuálnìjší témata prezentovaná na konferenci do
nìkolika bodù. Takto vzniklé Prohlášení Èeské botanické spoleènosti pøedkládáme jako
pøíspìvek k obecné diskusi o budoucím managementu lesa, který bude klást pøedevším ve
zvláštì chránìných územích hlavní dùraz na biologické a ekologické hodnoty lesù.

Prohlášení Èeské botanické spoleènosti k biologickým a ekologickým aspektùm
hospodaøení v èeských lesích
V následujících deseti bodech jsou shrnuty závìry, které vyplynuly z konference Èeské
botanické spoleènosti „Diverzita, dynamika a management lesní vegetace“, je se konala
29.–30. listopadu 2008 v Praze. Pøedstavují odborný pohled botanikù, lesníkù, ekologù a
dalších expertù sdruených v Èeské botanické spoleènosti na biologické a ekologické
aspekty lesa. Cílem prohlášení je podpoøit ty snahy o zmìnu souèasného hospodaøení v lesích, je mají oporu v moderním biologickém výzkumu a smìøují k ochranì biodiverzity a
pøírodních procesù v lesích. Dùraz pøitom klademe na lesy cenné z hlediska ochrany pøírody. V ádném pøípadì nechceme zpochybòovat funkci hospodáøských lesù a potøebu produkce døeva. Rovnì si nedìláme nárok na úplnost a nìkteré aspekty zde nemusí být
plnohodnotnì zastoupeny. Smyslem prohlášení je deklarovat, které biologické a ekologické hodnoty lesù povaujeme za klíèové, a poukázat na zpùsoby hospodaøení, je vedou
k jejich zachování. Podpora takových zpùsobù patøí k prvoøadým úkolùm moderní lesnické politiky i ekologicky orientovaného praktického hospodaøení v lesích Èeské republiky.

1. Odlišnost mezi lesy níin a horských oblastí
Druhové sloení èeských lesù, jejich vývoj v èase i ádoucí cílový stav z hlediska ochrany
pøírody se velmi liší podle pøírodních podmínek. Významný je pøedevším rozdíl mezi
níinnými a horskými lesy. Níinné lesy jsou cenné hlavnì svou biologickou diverzitou,
která z velké èásti závisí na zachování nebo obnovì tradièních typù hospodaøení. Naopak
biologická hodnota horských lesù spoèívá èasto spíše v procesech pøírodní dynamiky, které zde probíhají bez vlivu èlovìka. Pøílišná zobecnìní nerespektující tyto rozdíly, a u se
týkají výsledkù vìdeckých studií nebo doporuèených postupù hospodaøení v lesích, mohou mít neádoucí dùsledky.
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2. Dlouhodobý vliv èlovìka
Moderní studie zdùrazòují silný vliv èlovìka na vývoj lesù ve støední Evropì u v prehistorické dobì. Rekonstrukce druhového sloení, stanovištních vazeb a dynamiky prehistorických lesù na území Èeské republiky se stále zpøesòuje a lze øíci, e lidský vliv byl po
tisíciletí dùleitý, a zvláštì v níinných lesích mnohdy urèující.

3. Monost volby hospodáøských reimù
Hospodaøícím subjektùm je tøeba umonit rozmanitìjší zpùsoby hospodaøení v lese.
ádoucí je podpora postupného pøevodu strukturnì jednoduchých monokultur na strukturnì diferencované porosty, vèetnì ponechávání mrtvého døeva. Nezbytné je znovuzavedení
tradièních a v souèasné dobì zákonem zakázaných nebo jinak omezovaných zpùsobù hospodaøení, jako je zejména les nízký nebo støední, zvláštì pokud je to opodstatnìné pro
ochranu biodiverzity.

4. Hospodaøení ve zvláštì chránìných územích
Ekonomicky zaloené hospodaøení je ve zvláštì chránìných územích (dále ZCHÚ) nevhodné a velmi èasto ohrouje zachování pøedmìtù ochrany. Zavedené hospodáøské postupy jako holoseèe s umìlou obnovou a celoplošná pøíprava pùdy mají v chránìných
územích jednoznaènì neádoucí efekt. Dva klíèové reimy v ZCHÚ jsou bezzásahovost a
tradièní management (zpùsoby hospodaøení obvyklé pøed zavedením moderního lesnictví). Ve velkoplošných ZCHÚ vèetnì národních parkù by oba pøístupy mìly být aplikovány soubìnì, s hlavním rozlišením na níinné a horské podmínky.

5. Historická kontinuita lesa
Historická kontinuita lesních porostù, tedy nepøetritost jejich vývoje jako lesa, nikoli jiného typu krajinného pokryvu, významnì ovlivòuje jejich biologické a ekologické vlastnosti. Dlouhodobá kontinuita porostù má pozitivní vliv na druhovou rozmanitost a výskyt
typicky lesních druhù. Velkoplošné paseèné hospodaøení mùe ohrozit populace citlivých
lesních druhù, pokud na pasece nepøeijí a nemohou vzhledem k pomalé šiøitelnosti volnì
migrovat napøíè velkými plochami bez lesa.

6. Bezzásahovost
Základním nástrojem ochrany pøírodních procesù a na nì vázané biodiverzity (bezobratlí,
houby) je ponechání lesù samovolnému vývoji, tj. bezzásahovost. Zvláštì vhodný je tento
zpùsob nakládání s lesem v horských oblastech, jejich druhová rozmanitost se utváøela
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v podmínkách obecnì ménì ovlivnìných èinností èlovìka. V níinných lesích obhospodaøovaných po tisíciletí je nutné z ochranáøského hlediska kombinovat jistou míru bezzásahovosti s prioritním aktivním hospodaøením cíleným na zachování biodiverzity.

7. Velkoplošné disturbance
Velkoplošné rozpady lesních porostù po vnìjším narušení (disturbanci) zpùsobeném nejèastìji vìtrem, ohnìm nebo pøemnoením hmyzu jsou pøirozenou souèástí vývoje lesních
ekosystémù. Mìly by se nechat volnì pùsobit pøedevším ve zvláštì chránìných územích
ponechaných samovolnému vývoji, tedy tam, kde je pøedmìtem ochrana pøírodních procesù. Zde by nemìla být odstraòována døevní hmota a nepøípustné je umìlé zalesòování.
Zvláštì se to týká horských smrèin, jejich dynamika je zèásti urèována pøirozenými velkoplošnými disturbancemi.

8. Hospodaøení jako prostøedek ochrany biodiverzity
V níinných lesích jsou klíèovými faktory k zachování biologických hodnot dostateèná
dostupnost svìtla v podrostu a pravidelné odstraòování biomasy. V souèasné dobì v Èeské
republice vymírá velký poèet druhù lesní fauny a flóry, z nich mnohé jsou chránìny mezinárodními úmluvami. Mimo negativní vliv monokultur je hlavním faktorem postupné stárnutí, zapojování horního stromového patra a hromadìní ivin. Øešením je aplikace nebo
simulace tradièních zpùsobù hospodaøení – zejména výmladkových lesù, lesní pastvy a
odstraòování opadu a staøiny. Lesy cenné z hlediska biodiverzity je tøeba vìtšinou rozvolnit, nikoli podporovat zapojené kmenoviny.

9. Vliv velkých býloravcù
Velcí býloravci ovlivòovali les od prehistorie do souèasnosti. V minulosti to byli zubr
nebo pratur, bìná byla lesní pastva. Dnes jsou bezprecedentnì hojní jelenovití kopytníci.
Redukce jejich nadmìrných stavù musí respektovat cíl, kterého chceme dosáhnout v daném území. Pro zajištìní pøirozené obnovy lesních døevin je zpravidla nezbytná redukce
souèasných stavù velkých býloravcù. Ve ZCHÚ níin s mozaikou cenných nelesních biotopù a lesù však mùe vliv býloravcù omezit posun k biologicky chudým stinným lesùm.
Nemìl by ovšem být destruktivní v jiných hlediscích.

10. Les a bezlesí
Plocha lesù by se nemìla rozšiøovat na úkor biologicky cenného bezlesí (louky, meze),
které je klíèové pro pøeívání mnohých organismù. Nejen louky a pastviny niších poloh,
ale i bezlesí nad horní hranicí lesa v Krkonoších, na Králickém Snìníku a v Hrubém Jese-
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níku, a u vzniklé pøirozenì nebo spoluformované vlivem minulého lidského hospodaøení, by nemìlo být neuváenì zalesòováno bez pøedchozího zhodnocení vlivu zalesnìní na
diverzitu rostlin i ivoèichù. Rovnì umìlé zalesòování lomù, výsypek a dalších tìbou
narušených míst v rámci tzv. rekultivací vede zpravidla k nièení cenných biotopù a populací ohroených druhù rostlin a ivoèichù. Vhodnìjší je ponechat tato území samovolnému
vývoji a umìle je nezalesòovat.
Za Hlavní výbor Èeské botanické spoleènosti: Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., pøedseda ÈBS
Autoøi textu: R. Hédl (hedl@ibot.cas.cz), J. Roleèek (honza.rolecek@centrum.cz), K.
Boublík, J. Douda, M. Svoboda
V Praze a Brnì, 8. ledna 2009
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