LES NENÍ K LNI KA NA D Í VÍ

Lesy jsou nedílnou sou ástí krajiny a zastávají adu d le itých funkcí:
zpomalují odtok povrchových vod, zabra ují erozi, sni ují vysychání p dy i rychlost v tru,
ovliv ují klima ve svém okolí a v neposlední ad pohlcují CO2 a produkují kyslík.
To v ak není v echno, lesy poskytují lov ku celou adu dal ích u itk , mo nost sb ru lesních
plod - bor vek, malin i hub, od nepam ti jsou inspirací pro mnohé um lce - malí e,
skladatele, socha e, jsou místem odpo inku, kdy se stávají oázou klidu i naopak p írodním
sportovi t m.
Tyto a dal í p ínosy vedou k uznání jejich d le itosti pro hospodá ský a sociální rozvoj
spole nosti a k nár stu po adavk na zabezpe ení trvale udr itelného obhospoda ování
les s cílem zachovat biologickou diverzitu, p írodní biotopy a jejich ekologické funkce.
Krom produk ní funkce, tedy jako zdroj obnovitelné, ekologicky etrné suroviny
musí lesy uspokojovat stále rostoucí nároky na mimoproduk ní, tzv. ve ejné funkce.

d eva,

Mimoproduk ní funkce lesa jsou b n vnímány jako p idru ené, automaticky a soub n
fungující ú inky lesa, b ící spolu s funkcí produk ní.
Ve skute nosti ale toto automatické fungování v ech mimoproduk ních funkcí platí pouze
v p ípad p írod blízkého lesa.

MIMOPRODUK NÍ FUNKCE LESA
ochranné

Vodohospodá ská funkce lesa
Spo ívá ve schopnosti zadr ování (retenci) a
zpomalování (retardaci) odtoku srá kových vod.
Lesy zaji ují vyrovnanost pr tok , tlumí extrémy a
mají p íznivý vliv i na kvalitu vody.

P doochranná funkce lesa
Les je ú inná ochrana p ed r znými druhy eroze a
svahovými pohyby (sesuvy).

Klimatická funkce lesa
Lesy tlumí klimatické extrémy, vytvá ejí specifické
porostní mikroklima nutné pro existenci etných
lesních rostlin a ivo ich .

Funkce uchování biodiverzity
Lesy jsou úto i t m pro adu voln
druh ivo ich a rostlin.

ijících

MIMOPRODUK NÍ FUNKCE LESA
environmentální
Krajinotvorná funkce lesa

Les je d le itý krajinný a estetický prvek.

Rekrea ní funkce lesa

Les je významným prostorem pro zotavení a
osv ení lov ka náv t vníka lesa.

Sociální funkce lesa

Les dává ob ivu mnoha lidem a u p ímo -práce
v lese, nebo nep ímo -zpracovatelský sektor.

Právo myslivosti

V souvislosti s mimoproduk ními funkcemi lesa je d le ité
p ipomenout jednu u nás zvlá t specifickou funkci lesa,
funkci provozování (práva) myslivosti.

TRVALE UDR ITELNÉ HOSPODA ENÍ
- p íroda to umí lépe

P írod blízké zp soby hospoda ení nabývají stále více na významu. Vyplývá to z celkového
stavu les a také z posunu celospole enské poptávky (nízká ekologická stabilita, plo ný
rozpad monokulturních stejnov kých les , pokles ekonomické efektivnosti lesní výroby a
zvy ující se d raz na mimoproduk ní funkce les ). Trvale udr itelné hospoda ení v podob
p írod blízkého hospoda ení vy aduje od lesník vysokou odbornou erudici, zanícení
a notnou dávku osvícenosti.
Jakousi navyklou normou pro na i
lesnickou praxi je jednoduché
pravoúhlé postupné holose né
ukrajování
z mýtn
zralého
porostu bez ohledu na jakoukoli
strukturu stávajících porost .
Diferencované
p írod
blízké
postupy, p i nich roste náro nost
na lesnickou profesionalitu, se stále
prosazují pom rn pomalu.

Národní lesnický program
Dle tohoto dokumentu by se v budoucnu m l klást v t í význam na sociální a ekologické
funkce les . Les by m l poskytovat krom produkce d íví i celou kálu jiných funkcí, tzv.
funkce mimoproduk ní. Polyfunk nost lesa a lesního hospodá ství úzce koresponduje
s pot ebami trvale udr itelného rozvoje lesa, jeho významnost stále stoupá.

P ÍB H JEDNÉ MONOKULTURY

Lesní porosty u nás mají zhruba od za átku 20. století zpravidla strukturu velmi rozsáhlých
stejnov kých a stejnorodých jehli natých jednoetá ových monokultur (lignikultur). Masové
zavád ní jehli nan (nejprve zejména borovice, pozd ji smrku) od poloviny 18. století
znamenalo postupné nahrazení st edoevropských, p evá n listnatých i smí ených les , lesy
severského typu
jehli natých monokultur. Tyto monokultury se vyzna ují p irozenou
tendencí k plo ným kolaps m.

Kalamity jsou v nich proto zcela zákonitým a neodvratným jevem.
Díl í opat ení ke zpev ování lesa v kových t íd
(odluky, rozluky, výchova) nemohou p inést
zásadní obrat, nebo ne e í podstatu problému,
ale jen otázku statické a nikoli ekologické
stability. P itom i otázku statické stability a tím i
bezpe nosti produkce e í jen áste n a v praxi
málo reáln .
S ka dou dal í generací jehli naté monokultury
vzr stá rozpor mezi tímto um lým porostním
tvarem a jeho prost edím, sni uje se vitalita
porostu, zkracuje ivotnost, frekvence kalamit
roste.
Po p ekro ení únosné míry nahromad ní rozpor
tento antropogenní ekosystém zákonit
kolabuje.

P ESTAVBA LESA

- pou ení z krizového vývoje Mezi st ejní prvky trvale udr itelného obhospoda ování les v na ich podmínkách pat í
vytvo ení optimální struktury lesních ekosystém (druhové, genetické, prostorové, v kové),
diferencovaný p echod od plo ného ke skupinovitému a individuálnímu zp sobu
hospoda ení, vyu ívání a podpora spontánních proces
zejména pak p irozené obnovy,
kompetice i dal ích princip autoregulace. Uplatn ní princip p írod blízkého p stování les
v kulturních stejnov kých porostech vede k jejich postupné p estavb .
ím pozd ji bude tato cesta nastoupena, tím bude ekonomicky náro n j í a ztráty budou
v t í. Vynalo ené prost edky nejsou p itom ni ím jiným ne splacením dluhu v i lesu, ze
kterého celé lidské generace ily.
Pokud se poda í hospoda ení v lesích uvést do souladu s p írodními zákony, bude jeho chod
energeticky i ekonomicky mén náro ný ne ten dosavadní.

Strukturn bohaté lesy zpravidla vykazují víceetá ovou a stup ovitou stavbu porostu.
V porovnání se strukturn chudými lesy se vyzna ují výrazn vy í odolností proti p sobení
biotických a abiotických poruch s minimální nutností dodatku energie.
Bohu el limitujícím faktorem podpory zdárného a
nákladov únosného vývoje p irozené struktury je
spárkatá zv a s tím související zp sob uplat ování práva
myslivosti, které do zna né míry snahu o p echod ke
strukturn bohatému lesu znemo uje.

CERTIFIKACE LES

Na území eské republiky jsou aktivní dva
certifika ní systémy, PEFC a FSC.

Pokud má certifikace d eva p isp t k pot ebnému dosa ení environmentálních cíl je
nevyhnutelné, aby um la jednozna n rozli it produkt jehli natých kulticenóz od produktu
p írod blízkého hospoda ení.
Studie Porovnání vybraných environmentálních aspekt certifika ních systém FSC a PEFC
v R s d razem na p du, vodní zdroje a biotu lesních ekosystém (Ho ek 2018) tyto dva
hlavní certifika ní systémy srovnává z hlediska jejich p ínosu k zachování a podpo e
biodiverzity, ochrany vody, p dy, klimatu a krajiny.
Ve srovnání se konstatuje, e: Vzhledem k d razu na nepase né hospodá ské postupy, vy í
podíl listnatých d evin, strukturní pestrost a opat ení se vztahem k vodnímu re imu, má
standard FSC významn vy í potenciál v absorbování následk probíhajících klimatických
zm n. FSC, na rozdíl od PEFC, zve ej uje zprávy z lesních audit , má rozdílnou auditní praxi
a ir í zapojení ve ejnosti p i tvorb standardu, v ochranných podmínkách jde asto nad
rámec národní legislativy, tím je z globálního pohledu konzistentn j í, zatímco PEFC pouze
reflektuje platnou legislativu.
P i d sledné aplikaci m e standard FSC
podstatnou m rou p isp t k podpo e prakticky
v ech funkcí lesa a tím i k napln ní principu trvale
udr itelného hospoda ení, zatímco standard
PEFC ve stávající podob nikoliv.

Koncepce státní lesnické
politiky do roku 2035
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Na úvod dokumentu se konstatuje:
Lesní hospodá ství se nachází v mimo ádn záva né situaci. Dominantní p í inou jsou rychle
se m nící podmínky prost edí... lov kem pozm n né lesy se obtí n t mto podmínkám
p izp sobují, co vyvolává jejich plo né odumírání.

VIZE

Cílem této politiky je dosa ení následujícího stavu: Lesy pro spole nost : udr itelné
multifunk ní lesy a lesní hospodá ství, které odrá í sou asné i o ekávané pot eby
spole nosti.

OBECNÁ VÝCHODISKA

eská republika v souladu se svými závazky vyplývajícími z mezinárodního práva i z lenství
v Evropské unii usiluje o zaji t ní trvale udr itelného hospoda ení v lesích a napln ní
pozitivních mimoproduk ních efekt .

DLOUHODOBÉ CÍLE KONCEPCE
A. Zajistit vyrovnané plnohodnotné pln ní v ech funkcí lesa pro budoucí generace.
B. S ohledem na probíhající klimatickou zm nu zvy ovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu
lesních ekosystém p i zachování produk ní funkce.
C. Zajistit konkurenceschopnost lesního hospodá ství a navazujících odv tví a jejich význam
pro regionální rozvoj.
D. Posilovat význam poradenství, vzd lávání, výzkumu a inovací v lesním hospodá ství.

Pop ejme tomuto programu úsp ného napln ní!

